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Abstract: 
This paper aims to analyze the historical evolution of solar photovoltaic technology 

development in Iran with an emphasis on the role of physical and hard Institutions in 

the period from 1991 to 2020. To this end, while examining the concept of Institution 

and its implications in the backgrounds and experiences of other countries, we has 

been analyzed the role of physical (organizations) and hard Institutions (laws, 

policies, and regulations) in the development of solar photovoltaic technology in Iran 

during the three main periods of development of this technology. The present study 

is of applied purpose and qualitative research method. Data gathering tools are semi-

structured interviews and secondary data and the method of data analysis is through 

content analysis and axial coding. The statistical population for the expert interview 

is experienced in solar energy in Iran and 18 experts have been selected and 

interviewed by the snowball technique. Its temporal territory is between 1991 and 

2020, and its spatial territory is Iran. According to the findings of this study, in the 

first period (1991-2006) the institutional focus was on familiarizing authorities with 

renewable energies and promoting this energy. While in the second period (2006 to 

2015) the institutional focus has been shifted towards supporting the development of 

solar photovoltaic technology and in the third period (2015 to 2020) the institutional 

orientation has been directed towards creating a renewable and solar energy market 

in Iran.  

 

Keywords: Photovoltaic Systems, Solar Technology, Historical Analysis, 

Institutional Analysis, Iran 

                                                      
 

Corresponding Author: k_fartash@sbu.ac.ir 

mailto:k_fartash@sbu.ac.ir




1 

 

 
( 14)پیاپی  4شماره  41دوره 

 4911بهار 

های  تطور تاریخی توسعه فناوری سیستم تحلیل

 نهادی یخورشیدی فتوولتائیک در ایران: رویکرد
 

 (41/1/4911تاریخ پذیرش:      41/41/4911نوع مقاله: پژوهشی            )تاریخ دریافت: 

  
 یرانتهران، ا ی،بهشت یددانشگاه شه ی،علم و فناور یادینپژوهشکده مطالعات بن یاراستاد یزدی یاطیانمحمدصادق خ

 یرانتهران، ا ی،بهشت یددانشگاه شه ی،علم و فناور یادینپژوهشکده مطالعات بن یاراستاد فرتاش یارشک

 یقربان یرام
 یددانشگاه شه ی،و حسابدار یریتدانشکده مد ی،تکنولوژ یریتارشد مد یکارشناس

 یرانتهران، ا ی،بهشت

 1چکیده
در ایران با تاکید بر  های خورشیدی فتوولتائیک توسعه فناوری سیستم یتطور تاریختحلیل حاضر با هدف مقاله 

صورت پذیرفته است. به این منظور ضمن بررسی  1731تا  1731نقش نهادهای فیزیکی و سخت در بازه زمانی سال 

)قوانین، و سخت  ها( )سازمان ، نقش نهادهای فیزیکیدر پیشینه و تجارب دیگر کشورها مفهوم نهاد و مصادیق آن

توسعه این های خورشیدی فتوولتائیک در ایران در سه دوره اصلی  ستمدر توسعه فناوری سیها و مقررات(  سیاست

 ابزار. باشد می یفیک تحقیق روش نظر از و یکاربرد هدف حیث از حاضر پژوهش. فناوری بررسی و تحلیل شده است

 و محتوا لیتحل قیطر از ها داده لیتحل روش و بوده هیثانو یها داده و افتهیساختار مهین مصاحبه ها داده یگردآور

 یدیخورش  یانرژ نهیزم رد تخصص و تجربهدارای  خبرگان برای مصاحبه یآمار جامعه. باشد یم محوری یکدگذار

 قلمرو. اند این حوزه انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتهاز خبرگان  نفر 11باشد و با تکنیک گلوله برفی،  در ایران می

های این  بر اساس یافته .باشد یم رانیا کشور آن یمکان قلمرو و، 1731 سال تا 1731 یها سال نیب آن یزمان

و ترویج این  های تجدیدپذیر بر آشنایی مسئولین با انرژی ی( تمرکز نهاد1711تا  1731در دوره اول ) تحقیق،

حمایت از توسعه فناوری ی به سمت ( تمرکز نهاد1731تا  1711در دوره دوم )در حالی که بوده است.  انرژی

 جهت گیری نهادی به سمت( 1731تا  1731و در دوره سوم )متمایل و متعاقباً های خورشیدی فتوولتائیک  مسیست

 هدایت شده است.های تجدیدپذیر و خورشیدی در ایران  ایجاد بازار انرژی

 ، ایراننهادیتحلیل تحلیل تاریخی، فناوری خورشیدی،  های فتوولتائیک، سیستم :کلیدی واژگان
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 مقدمه -1

 و 1311سال  بهبه صورت مدرن  فتوولتائیک خورشیدی های سیستم فناوری توسعه تاریخچه

 یبرا یکفتوولتائ یدیخورش های یستمس یها فناور سال ینا در. گردد یباز م 1بل های آزمایشگاه

 فناوری درباره تحقیقات هزینه ینبنابرا نبود صرفه به مقرون هنوز تجاریاستفاده به صورت 

 هدف با یکامتحده امر یاالتا ارتش یتحما و یبودجه دولت با فتوولتائیک خورشیدی های سیستم

سال  در. (Perlin, 1999) شد می تامین فضاپیماها در فتوولتائیک خورشیدی های سیستم کاربرد

 ها پنل از که را فضاپیمایی اولین یکامحتده امر یاالتارتش ا یاییدر یروین یقاتمرکز تحق 1311

 ماهواره اولین 1391 سال در ناسا آن از بعد. کرد پرتاپ فضا به را بود شده استفاده آن در فتوولتائیک

 با 1337 سال در. (Tiwari & Dubey, 2009) کرد پرتاپ فضا به را فتوولتائیک های پنل به مجهز

در  یبه وجود آمدن بحران انرژ و یعرب یکشورها یاز سو یکامتحده امر یاالتفروش نفت به ا یمتحر

 یها به انرژ کرد که دو مورد از آن تصویب یحهپنج ال 1331متحده در سال  یاالتآن کشور، کنگره ا

 ,Buck) کرد می اشاره آمده پیش انرژیعبور از بحران  یحل بالقوه برا راه یکبه عنوان  یدیخورش

با هدف  2انرژی توسعه و تحقیق اداره متحده، ایاالت کنگره در گانه پنج لوایح تصویب پی در. (1982

در سال  یکاکنگره امر ین. همچنگرفت شکل یدیخورش یمرتبط با انرژ های یفناور سازی یتجار

 رساند یبرا به تصو خورشیدی انرژی از مردم عموم استفادهبه منظور  7مالیاتی  مشوق 1331

(Hollick & Sherlock, 2014) بسیاری های مشوق یکامتحده امر یاالتتاکنون دولت ا 1311. از سال 

بالعوض )گرنت( به منظور توسعه  های کمک و وام مالیاتی، های معافیت یارانه، پرداخت قالب در را

حداقل  2112 و 2111 سال در مثال برایداده است.  یصتخص یکفتوولتائ یدیخورش های یستمس

 یتمورد حما یکاامر یدولت یها توسط سازمان یدیخورش های یانرژ ینهدر زم یقاتیپروژه تحق 711

از  یتحما یجهان برا یهمه کشورها تقریبا 2119 سالتا  ینهمچن .(Rusco, 2012) اند قرار گرفته

 هایی سیاست قبل از یااند  را اتخاذ کرده هایی یاستس یدپذیرتجد  انرژی های فناوریتوسعه و گسترش 

 .(Ren21, 2017) اند داشته اجرا دست در را

جمله های مرتبط با آن از  خورشیدی و فناوریهای  در ایران نیز سابقه تحقیقات پیرامون انرژی

در  گردد. باز می 1711های ابتدایی دهه  به شیوه کنونی به سال های خورشیدی فتوولتائیک سیستم

هایی را  وزارت نیرو با همکاری دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شریف مطالعات و آزمایش 1711سال 

وات انرژی برق کیلو 2های خورشیدی فتوولتائیک آغاز کردند که نتیجه آن استحصال  پیرامون سیستم

ران و با توجه به شروع جنگ . پس از انقالب اسالمی ای(1739راد و همکاران، )رحیمی خورشیدی بود

 تلفن و تلگراف پست، وزارت ،1791 دهه درها در این زمینه چشمگیر نبود تا اینکه  تحمیلی، فعالیت

                                                      
1 Bell Labs 
2 Energy Research and Development Administration (ERDA) 
3 Residential Energy Credit 
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 موضوع نیهم که کرد استفاده یواردات کیفتوولتائ یها پنل از خود آنتن یها دکل یانرژ نیتام یبرا

 مونتاژ دیتول خط تلفن، و تلگراف پست، وزارت سفارش به و 1791 سال در که شد نیا به منجر

 رانیا در( زدی نور تیهدا) یدیخورش برق و یبرنوریف شرکت و شود وارد رانیا به کیفتوولتائ یها پنل

های  توسعه سیستمفرآیند . از آن زمان تاکنون (1733درچه و همکاران، )موسوی شود سیتاس

خورشیدی فتوولتائیک در ایران مراحل مختلفی را طی کرده است و این تطور متاثر از محیط کالن 

  نهادهای مختلف بوده است.اقتصادی و سیاسی و همچنین 

کنند به همین  های فناورانه نقش بسیار مهمی را ایفا می نهادها در تغییرات فناورانه و بروز نوآوری

مطالعات خود درباره توسعه فناوری بر نقش کلیدی نهادها در پشتیبانی  درن بسیاری از محققاجهت 

 توسعه فرآیند در نهادها اهمیت به توجه با. (Perez , 2010)کنند  یا محدودسازی از تغییرات تاکید می

های  ، در این مقاله ما به بررسی سیر تطور تاریخی توسعه فناوری سیستمیراندر جهان و ا فناوری

با رویکرد نهادی خواهیم پرداخت. به این منظور ابتدا مفاهیم مرتبط  خورشیدی فتوولتائیک در ایران

های خورشیدی فتوولتائیک در  شود، در ادامه نقش نهادها در توسعه فناوری سیستم با نهاد بررسی می

گیرد. به این منظور ابتدا با به کارگیری روش  مورد بررسی قرار می 1731تا  1731ایران از سال 

های تجدیدپذیر و خورشیدی و  با استفاده از بررسی اسناد باالدستی مرتبط با انرژی و تحلیل تاریخی

همچنین مصاحبه با خبرگان این حوزه، فهرستی از اتفاقات و رویدادها مهم مرتبط با توسعه فناوری 

 ادامه با تحلیل رویدادها، نقش نهادهاهای خورشیدی فتوولتائیک در ایران تهیه شده است. در  سیستم

 های خورشیدی فتوولتائیک در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.  در توسعه سیستم

 

 پیشینه پژوهش -2

در گذشته دو دیدگاه متفاوت درباره چگونگی توسعه فناوری وجود داشت. به عنوان مثال در 

فراد خاص های جدید به اقدامات فردی و ا بیشتر ادبیات مربوط به کارآفرینی، توسعه و معرفی فناوری

که از درجه آزادی عمل باالیی برخوردار هستند.  (Gartner, 1988) و استثنایی نسب داده شده است

شدگی بنابر  بر احتمال تطور خط سیر فناورانه به سمت قفلدر مقابل دیدگاه وابستگی به مسیر 

گیرد. در عوض بیان  کند و آزادی عمل کمی برای کارآفرینان در نظر می تاکید میرخدادهای خارجی 

های اقتصادی خارجی  های جدید یا به طور اتفاقی یا در نتیجه شوک  کند که مسیر توسعه فناوری می

های این دو دیدگاه به  برای اینکه فراتر از محدویت (2111) 1. مارتین(Arthur, 1989) شوند ایجاد می

گزیند. به نظر او برگزیدن این  توسعه فناوری نگاه کند، رویکرد تطوری به توسعه فناوری را بر می

اند که خبری از  باشد زیرا بسیاری از تحوالت فناورانه در طول تاریخ زمانی رخ داده رویکرد ضروری می

                                                      
1 Martin 
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نبوده است یا حتی زمانی که شوک اقتصادی رخ داده است واکنش نسبت به آن در شوک اقتصادی 

( اعتقاد 2112) 1اما محققانی همچون گیلز .(Martin, 2010) های مختلف متفاوت بوده است مکان

محدود هستند و برای توضیح توسعه فناوری باید به  دارند که این رویکردها به توسعه فناوری بسیار

این استدالل توسط . (Geels, 2002)بستر وسیعی که فناوری در آن قرار گرفته است، توجه گردد 

-های اجتماعی فناورانه فعالیتکند که تغییرات  ( به روشنی بیان شده است. او بیان می2111مارتین )

 ,Martin) دهد فرهنگی هستند که وابسته به تنظیمات نهادی هستند که توسعه فناوری در آن رخ می

لی میان تکام هاست. در واقع یک هم ها وابسته به نهادها و تحول آن بنابراین توسعه فناوری. (2008

توسعه فناوری و نهادها وجود دارد که در مسیر تکامل ممکن است هر دو بر یکدیگر تاثیر مثبت یا 

 (Garud & Karnøe, 2001)منفی بگذارند 

عنصر کلیدی در تغییرات فناورانه نام مطالعات نوآوری از نهادها به عنوان محققان در حوزه 

 برند. نهادها همچنین نقش کلیدی در رویکردهای مختلف نوآوری همانند نظام نوآوری بخشی می

(Malerba, 2004)فنی-های اجتماعی ، سیستم (Elzen et al, 2004)نظام ملی نوآوری ، (Lundvall, 

های  و نظام نوآوری فناوری (Moulaert & Sekia, 2003) ای یا محلی منطقه ، نظام نوآوری، (2007

ام ملی نوآوری سعی در درک انواع ند. مطالعات نظکن بازی می (Hekkert et al, 2007) خاص

توجه به این مطالعات،  های فناورانه و الگوهای نوآوری بین کشورها و حتی صنایع دارد. با ظرفیت

ها  های کارکردی در کشورها و بخش ها و ساختارهای تنظیمات نهادی دلیل اصلی تفاوت ویژگی

نهادها . (Balzat & Hanusch, 2004) گذارد ها بر نوآوری تاثیر می باشد که بر ظرفیت و توانایی آن می

، مناطق یا ها به طور کلی به عنوان عامل اصلی توضیح اینکه چرا برخی از فرآیندهای نوآوری در کشور

 & Edquist) شوند دهد، شناخته می ها بهتر رخ می ها، مناطق یا بخش ها نسب به سایر کشور بخش

Borrás, 2014) .ها با  ها و صنایع بر عهده دارند. آن همچنین نهادها نقش مهمی را در بخش

ای، باورهای مشترک فرهنگی، ساختار بازار و یا حتی نهادهای نظارتی در ارتباط  های حرفه شایستگی

های نهادی به  ( از شکست2111) 2عالوه بر این، جاکوبسن و جانسون. (Cooke et al, 1997) هستند

 .(Jacobsson & Johnson, 2000) کنند عنوان یک عامل کلیدی مانع توسعه و انتشار فناوری یاد می

های  های آموزشی، تامین مالی و چارچوب ( نهاد را به عنوان قوانین، سازمان1337) 7نلسون

 دهد داند که اساس نظام ملی نوآوری را شکل می تحقیقاتی که در سطوح ملی متفاوت هستند می

(Nelson, 1993)( نهادها را به عنوان الگوهای رفتاری مانند 1333) 1سون. در مقابل ادکوئیست و جان

با این . (Edquist & Johnson, 1997) کنند ها، هنجارها، انتظارات مشترک و اخالق تعریف می روتین

                                                      
1 Geels 
2
 Jacobsson & Johnson 

3 Nelson 
4 Edquist & Johnson 
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حل  باکند که نهادها  ( وجود دارد که بیان می2111) 1وجود دیدگاه دیگری از لوندوال و ماسکل

 .(Lundvall & Maskell, 2000) کنند مشکالت خاص تولید از طریق فرآیند یادگیری توسعه پیدا می

ها، الگوی همکاری و رقابت میان  داند و فعالیت بنگاه ها می ( نهاد را نحوه انجام فعالیت2111نلسون )

هایی از نهاد  ها و نقش جوامع فنی مثال ها، تعامل صنعت و دانشگاه، مالکیت فکری، سیاست آن

با وجود تعاریف گسترده درباره نهادها اما این توافق میان محققان وجود  .(Nelson, 2008) باشند می

های جدید  دارد که تغییرات فناورانه نیازمند تغییر در نهادهای مکمل است که شاید حتی فناوری

 Freeman)توسط نهادهای موجود حمایت نشوند اما به وجود نهادها برای تغییرات فناورانه نیاز است 

& Pérez, 2008) .بر نقش کلیدی نهادها در  بنابراین در اکثر ادبیات مربوط به توسعه فناوری

  .(Perez , 2010)شود  پشتیبانی یا محدودسازی از تغییرات فناورانه تاکید می

ها،  ( نهادهای غیررسمی )مجازات1کند:  بندی می ( نهادها را در سه دسته طبقه1331) 2نورث

( نهادهای 7( نهادهای رسمی )قوانین، مقررات، حقوق مالکیت( و 2تابوها، آداب و رسوم و هنجارها. 

وایزورک . (North, 1991)کنند  دف مشترک فعالیت میهایی که برای رسیدن به یک ه فیزیکی )گروه

ها،  ( نهادهای نرم )آداب و رسوم، روتین1اند:  بندی کرده ( نهادها را در دو دسته طبقه2112و هکرت )

 & Wieczorek)ها  ( نهادهای سخت )قوانین، مقررات و دستورالعمل2ها، انتظارات و هنجارها( و  سنت

Hekkert, 2012) . ترین  به مهمباشد که  می سختتمرکز مقاله حاضر بر نهادهای فیزیکی و نهادهای

 ها در جدول زیر اشاره شده است.  دیق آنمصا

 
 (Wieczorek & Hekkert, 2012) (North, 1991) (1731)فرتاش و سعدآبادی، و مصادیق آن  سختنهادهای فیزیکی و  -1جدول

 مصادیق نهاد

 گیر( گذار و تصمیم های سیاسی )سیاست سازمان  نهادهای فیزیکی

 ها و تصمیمات سیاستی( های اداری )مجری سیاست سازمان 

 های تنظیمی )مسئول تدوین استانداردها و قوانین( سازمان 

 دهنده آموزش عالی، عمومی و  های آموزشی )ارائه سازمان

 ای( حرفه

 های دانشی )موسسات پژوهشی( سازمان 

 (ها )بنگاه و خدماتی های تولیدی سازمان 

 ها و...( )پارک علم و فناوری، انجمنهای میانجی  سازمان 

 قوانین  سختنهادهای 

 مقررات 

 ها سیاست 

 

                                                      
1 Lundvall & Maskell 
2 North 
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های خورشیدی  ( عوامل فنی، نهادی و اقتصادی را مانع توسعه سیستم2119) 1آموا و سرپونگ-امانکواه

های تولیدی بزرگ برای ایجاد یک  ها عدم وجود سازمان دانند. به عقیده آن فتوولتائیک در غنا می

های  های سیاسی در حوزه سیستم گذاری مناسب از سوی سازمان صنعت پر رونق و عدم سیاست

های خورشیدی فتوولتائیک در غنا بوده  موانع نهادی بر سر توسعه سیستم خورشیدی فتوولتائیک از

آبی در  های برق همچنین وابستگی به نیروگاه. (Amankwah-Amoah & Sarpong, 2016)است 

های تجدیدپذیر از جمله انرژی  های سیاسی به سایر انرژی نکشور اتیوپی باعث عدم توجه سازما

های تولیدی خصوصی در زمینه  عدم وجود سازمان ،شده است. عالوه بر این در این کشور خورشیدی

های خورشیدی فتوولتائیک در اتیوپی از دیگر دالیل عدم توسعه این فناوری در اتیوپی  سیستم

های دانشی  ( عدم وجود سازمان2113) 2پیلوت و همکاران. (Kebede & Mitsufuji, 2017) باشد می

را باعث وابستگی این کشورها به کشورهای شمال آفریقا در زمینه  7در کشورهای آفریقای سیاه

های خورشیدی  کنند که توسعه سیستم میدانند و بیان  های خورشیدی فتوولتائیک می سیستم

 باشد المللی از این کشورها می های بین فتوولتائیک در کشورهای آفریقای سیاه نیازمند حمایت سازمان

(Pillot et al, 2019)  .های  ( یکی از دالیل مهم توسعه فناوری سیستم2113) 1در مقابل، شوبک

 1337های سیاسی از سال  داند که سازمان ها و قوانینی می خورشیدی فتوولتائیک در چین را سیاست

های تولیدی موفق در زمینه  اند. به عقیده او وجود سازمان در این کشور وضع کرده 2113تا 

های سیاسی از این  های سازمان حمایتکی از دالیل های خورشیدی فتوولتائیک در چین ی سیستم

برق برای تضمینی های خرید  همچنین از وضع تعرفه. (Shubbak, 2019) باشد صنعت در چین می

زمینه یادگیری  توان به عنوان یک مثال خوب در های خورشیدی فتوولتائیک در آلمان می سیستم

 رییتغ ،در مقابل. (Hoppmann et al, 2014) گذاری نام برد نهادهای سیاسی در فرآیند سیاست

 ینوع باعثهای سیاسی  توسط سازمان ریدپذیتجد یها یانرژ با مرتبط یها استیس درغیرمنتظره 

 موضوع نیهم و است شده بخش نیا از دولت تیحما درباره های تولیدی سازمان نیب نانیاطم عدم

. (White et al, 2013) است کرده همراه یدشوار با را حوزه نیا در یخصوص بخش یگذار هیسرما

 همکاریهای خورشیدی فتوولتائیک در کشور لبنان عدم  همچنین یکی از دالیل عدم توسعه سیستم

 .(El Mustapha et al, 2018)باشد  میان نهادهای سیاسی در این حوزه می

 

 

 
 )بر اساس جمع بندی نویسندگان( پیشینه تحقیقجمع بندی  -2جدول

                                                      
1 Amankwah-Amoah & Sarpong 
2 Pillot et al 

 .رود یم کار به قایآفر بزرگ یصحرا وبنج کشورهای یبرا که است یاصطالح 7
4 Shubbak 
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 خالصه نتایج حوزه کشور نویسنده

 (Pillot et al, 

2019) 
آفریقای 

 سیاه
 فتوولتائیک

 را  اهیس یقایآفر یکشورها در یدانش یها سازمان وجود عدم

 نهیزم در قایآفر شمال یکشورها به کشورها نیا یوابستگ باعث

 شده است. کیفتوولتائ یدیخورش یها ستمیس

 (Shubbak, 

2019) 
 فتوولتائیک چین

 یدیخورش یها ستمیس یفناور توسعه مهم لیدال از یکی

 که باشد یم ینیقوان و ها استیس نیچ در کیفتوولتائ

 وضع کشور نیا در 2113 تا 1337 سال از یاسیس یها سازمان

 نهیزم در موفق یدیتول یها سازمان وجود همچنین. اند کرده

 لیدال از یکی نیچ در کیفتوولتائ یدیخورش یها ستمیس

 .باشد یم نیچ در صنعت نیا از یاسیس یها سازمان یها تیحما

(El 

Mustapha et 

al, 2018) 
 فتوولتائیک لبنان

 در کیفتوولتائ یدیخورش یها ستمیس توسعه عدم لیدال از یکی

 حوزه نیا در یاسیس ینهادها انیم مشارکت عدم لبنان کشور

 باشد یم

(Kebede & 

Mitsufuji, 

2017) 
 فتوولتائیک اتیوپی

 عدم باعث یوپیات کشور در یآب برق یها روگاهین به یوابستگ

 جمله از ریدپذیتجد یها یانرژ ریسا به یاسیس یها سازمان توجه

 عدم ن،یا بر عالوه. است شده کشور نیا در یدیخورش یانرژ

 یها ستمیس نهیزم در یخصوص یدیتول یها سازمان وجود

 نیا توسعه عدم لیدال گرید از یوپیات در کیفتوولتائ یدیخورش

 .باشد یم یوپیات در یفناور

(Amankwah-

Amoah & 

Sarpong, 

2016). 

 فتوولتائیک غنا

 پر صنعت کی جادیا یبرا بزرگ یدیتول یها سازمان وجود عدم

 یاسیس یها سازمان یسو از مناسب یگذار استیس عدم و رونق

 بر ینهاد موانع از کیفتوولتائ یدیخورش یها ستمیس حوزه در

 .است بوده غنا در کیفتوولتائ یدیخورش یها ستمیس توسعه سر

 (Hoppmann 

et al, 2014) 
 فتوولتائیک آلمان

 یدیخورش یها ستمیس یبرا برقتضمینی  دیخر یها تعرفه وضع

 در خوب مثال کی عنوان به توان یمرا  آلمان در کیفتوولتائ

 نام یگذار استیس ندیفرآ در یاسیس ینهادها یریادگی نهیزم

 .برد

 (White et al, 

2013) 
 سوئد

انرژی 

 تجدیدپذیر

 ریدپذیتجد یها یانرژ با مرتبط یها استیس در رمنتظرهیغ رییتغ

 نیب نانیاطم عدم ینوع باعث یاسیس یها سازمان توسط

 است شده بخش نیا از دولت تیحما درباره یدیتول یها سازمان

 را حوزه نیا در یخصوص بخش یگذار هیسرما موضوع نیهم و

 است کرده همراه یدشوار با

 

در مجموع و با کنار هم قرار دادن مطالعات مختلف هرچند در مقاالت تئوریک مانند نورث 

( بر اهمیت نهادهای غیررسمی یا نرم در کنار نهادهای فیزیکی و سخت تاکید 2111( و مالربا )1331)



 های خورشیدی فتوولتائیک در ایران: رویکردی نهادی تحلیل تطور تاریخی توسعه فناوری سیستم

1 

نند آل مصطفی و شده است اما در کارهایی که به صورت عملی در این زمینه صورت گرفته است ما

( 2117) 7( و وایت و همکاران2113) 2(، کبده و میتسوفوجی2113(، شوبک )2111) 1همکاران

اند. علت این امر هم تا حدودی بسیار واضح است  تمرکز خود را بر نهادهای فیزیکی و سخت گذاشته

های  ( بر فعالیتها، رسوم، فرهنگ و... چرا که اوال سنجش تاثیرات نهادهای غیررسمی )مانند ارزش

نوآورانه و توسعه فناوری، سخت و پیچیده است و ثانیا، امکان تجویز و تغییر برای این نوع نهادها یا 

. از این رو، در مقاله (1733نوری و همکاران، )قاضی وجود نداشته و یا در دراز مدت قابل حصول است

 حاضر نیز تمرکز بر بررسی نهادهای فیزیکی و سخت خواهد بود.

 شناسی روش -3

 باشد. می هدف توصیفیار منظر آن مطالعه موردی و استراتژی  نوع کاربردی، حیث این تحقیق از

باشد. تجزیه و تحلیل  کیفی می با روش تحقیق هاتحلیل تاریخی وقایع و رویکردرویکرد این تحقیق 

های تاریخی  آوری و تحلیل سیستماتیک داده تاریخی وقایع یک مبنای مفهومی و عملی برای جمع

  فرآیند تاریخی توسعه فناوریاز محققان از این روش برای تحلیل  یکیفی است. تاکنون تعداد

 ,Shubbak) اند  های خورشیدی فتوولتائیک در کشورهای مختلف استفاده کرده سیستم

2019)(Kebede & Mitsufuji, 2017) (El Mustapha et al, 2018) . در این پژوهش به منظور

محققان منابع ثانویه های اولیه و ثانویه استفاده شده است. ابتدا  ها از داده داده گردآوری

ها( را بررسی کرده و  ، مقاالت و سایتهای تحقیقاتی های سیاستی، پروژه )اسنادباالدستی، گزارش

های تجدیدپذیر و خورشیدی که در  اند و سپس با خبرگان حوزه انرژی ای را فراهم کرده اطالعات اولیه

های خورشیدی فتوولتائیک در ایران آگاهی داشتند به صورت  مورد توسعه فناوری سیستم

سوال. شد دهاها پی گرفت و متن مصاحبهصورت مصاحبه  دقیقه 91به طور متوسط  ساختاریافته نیمه

 :از عبارتند خبرگان از تحقیقاصلی  یها
 ایران در 1731 تا 1731 سال از فتوولتائیک خورشیدی هایسیستم فناوری توسعه تاریخی تحول سیر 

 است؟ بوده چگونه

 1731 تا 1731 سال از فتوولتائیک خورشیدی های سیستم فناوری توسعه با مرتبط رخدادهای ترین مهم 

 کدامند؟

 1731 تا 1731 سال از فتوولتائیک خورشیدی های سیستم فناوری توسعه سیاسی نهادهای ترین مهم 

 کدامند؟

                                                      
1 El Mustapha et al 
2 Kebede & Mitsufuji 
3 White et al 
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 و میانجی دانشی، آموزشی، تنظیمی، اداری، سیاسی، سازمان) نقشی چه سیاسی نهادهای از یک هر 

 دارا 1731 تا 1731 سال از فتوولتائیک خورشیدی های سیستم فناوری توسعه در را( خدماتی و تولیدی

 اند؟ بوده

 1731 تا 1731 سال از فتوولتائیک خورشیدی های سیستم فناوری توسعه سخت نهادهای ترین مهم 

 کدامند؟
 شوندگان لیست مصاحبه -7جدول

ف
ردی

 

 شونده مصاحبه

کاری در  سابقه

های  انرژی

 تجدیدپذیر

 تاریخ مصاحبه

 11/11/1731 سال 21 سانا نو یها یفناور و قاتیتحق دفتر رسابقیمد 1

 21/13/1731 سال 21 سانا توسعه و یزیر برنامه سابق معاون 2

7 
 دیشه دانشگاه انرژی و مکانیک مهندسی دانشکده یعلم اتیه

 یبهشت
 13/11/1731 سال 21

 21/13/1731 سال 22 ی ساتبافن مقررات و استانداردها نیتدو دفتر کارشناس 1

 13/11/1731 سال 13 فیشر یصنعت دانشگاه یانرژ یمهندس دانشکده یعلم اتیه 1

 11/11/1731 سال 13 روین پژوهشگاه یدیخورش یها یانرژ یفناور توسعه مرکز مشاور 9

 11/13/1731 سال 17 ندگانیآ یگذار استیس پژوهشکده ینگار ندهیآ گروه ریمد 3

 29/13/1731 سال 17 های تجدیدپذیر ایران مدیرعامل انجمن انرژی 1

 71/13/1731 سال 3 شرفتیپ و تحول یها یهمکار مرکز کارشناس 3

 19/13/1731 سال 3 کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور 11

11 
 ریدپذیتجد و یدیخورش یها یانرژ راهبرد شرکت رعاملیمد

 انیرانیا
 23/13/1731 سال 1

 13/11/1731 سال 3 یدیخورش یها یانرژ انجمن کارشناس 12

 11/11/1731 سال 3 روین پژوهشگاه ریدپذیتجد یها یانرژ گروه یپژوهش کارشناس 17

 11/13/1731 سال 3 مدیرعامل شرکت سوالر گستر شهران 11

 13/13/1731 سال 3 مدیر عامل شرکت سوالر انرژی آوان 11

19 
 پژوهشگاه یانرژ و برق آب، هوشمند شبکه توسعه مرکز مشاور

 روین
 19/11/1731 سال 9

 71/13/1731 سال 9 یانرژ حوزه یها یفناور توسعه ستاد یروین و برق معاون 13

 21/13/1731 سال 9 یفناور و یعلم معاونت توسعه و یگذار استیس معاونت کارشناس 11

 

( برای پیدا کردن افرادی که به این حوزه 1731-1731طوالنی تحقیق ) زمانی با توجه به بازه

گلوله برفی استفاده شده و از خبرگان در انتهای هر  یریگنمونهاشراف کامل داشته باشند از روش 

های خورشیدی  از میان افرادی که با تاریخچه توسعه فناوری سیستم درخواست شدمصاحبه 
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در صورت را فرد/ افرادی مناسبی های مرتبط با آن آشنایی کافی دارند، فتوولتائیک در ایران و نهاد

 و هیتجز ندیفرآ که کرد دایپ ادامه یزمان تا مصاحبه و گیری د. نمونهنمعرفی کن انبه محققاطالع 

ام 17 مصاحبه از پس .دیرس اشباع به های خورشیدی فتوولتائیک توسعه فناوری سیستم لیتحل

 ستین شتریب مصاحبه به یازین اطالعات شدن یتکرار علت به که نددیرس جهینت نیا به انپژوهشگر

 هاآن یهاپاسخ خبرگان، با مصاحبه از پس .کرد دایپ ادامه 11 نفر تا مصاحبه شتریب نانیاطم یبرا اما

 بررسی و از بعد هامصاحبه متن. صورت گرفت ها مصاحبه یمحتوا تحلیل ندیفرآ و پیاده سازی گردید

 یدیخورش یهاستمیس یفناور توسعه فرآیند براساس و یکدگذار نامحقق توسط قیدق یبازخوان

)رویکرد  پژوهش چارچوب براساس تینها در وگذاری  برچسب و نقش نهادها ایران در کیفتوولتائ

  .شدند لیتحلنهادی( 

های تحلیل مقاله حاضر محسوب  اجزای رویکرد تحلیل نهادی )نهادهای فیزیکی و سخت( تم

 های تحلیلها و  متون اسناد، گزارش های اولیه(، ها )داده عالوه بر تحلیل محتوا مصاحبهشوند.  می

ر مطالب دارای داللت بو نیز هر های خورشیدی،  های ثانویه( مرتبط با توسعه فناوری سیستم )داده

 .اند و تحلیل شدهآوری  های تحلیلی( با قید منبع داللت جمع رویکرد نهادی )تم اءجزنقش یکی ا

داللت مستقیم بر مصادیق  دارایتم، کلمات یا عبارات  رکدهای مورد استفاده جهت شناسایی ه

قوانین،  . برای مثال در تم نهادهای سخت، تمام عبارات و کلماتی که داللت برباشند میرویکرد نهادی 

 "ابالغیه ..."و  "قانون ..."، "دستورالعمل ..."، "سند ..."، "الیحه ..."ها داشتند مانند  مقررات و سیاست

 کدهای مورد استفاده بودند.

 و ای سازه درونی، بخش سه دارای روایی( 2119) 1کخ مطالعات طبق کیفی های پژوهش در

 قرار بررسی مورد که موضوع درونی مفاهیم مصاحبه انجام از قبل: درونی بخش در. باشد می بیرونی

 بخش است، شده تشریح شونده مصاحبه برای کامل طور به( آن مصادیق و نهادها) بودند گرفته

 تهیه نظر مورد مطالعه برای مبنا مطالعات از برگرفته ای اولیه چارچوب مصاحبه، انجام از قبل: ای سازه

 فرد تخصص به وابسته که بودند شده تنظیم طوری شده پرسیده سواالت: بیرونی بخش است؛ شده

 و تحلیل در کنندگان مشارکت از همزمان طور به این بر عالوه. (Koch, 2006) بود شونده مصاحبه

و  لیتحل لو نیز پروتک مصاحبه  پروتکل زین قیتحق ییایپا یبرا. است شده گرفته کمک ها داده تفسیر

 با مرتبط سواالتسعی شد از هر خبره  و مورد استفاده قرار گرفت. به عالوه هیتهها  کدگذاری داده

 سه مبنای بر ها مصاحبه  پروتکل .(El Mustapha et al, 2018) شود دهیپرس ها آن یتخصص حوزه

 های سیستم فناوری توسعه تاریخی تکامل سیر فهم برای جستجویی: اول محور. اند شده تنظیم محور

 فناوری توسعه با مرتبط مهم رخدادهای از شناختی: دوم محور ایران؛ در فتوولتائیک خورشیدی

 نقش و سخت و فیزیکی نهادهای از شناختی: سوم محور ایران؛ در فتوولتائیک خورشیدی های سیستم

                                                      
1 Koch 
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 تالش نیز مصاحبه جلسات در. ایران در فتوولتائیک خورشیدی های سیستم فناوری توسعه در یک هر

 خورشیدی های ستمیس توسعه از تاریخی روایت به مصاحبه محورهای از اطالع با شونده  مصاحبه شد

 .بپردازد ایران در فتوولتائیک

 ها یافته -4

مراحل طی های خورشیدی فتوولتائیک در ایران  سال اخیر، توسعه فناوری سیستم 21 در

مختلفی تکامل پیدا کرده است. این تکامل متاثر از محیط کالن اقتصادی و ساختار نهادی کشور و 

 یانرژ نهیزم در پژوهش خچهیتار اگرچهها رخ داده است.  همچنین وقایع مهمی بوده که در این سال

 از یمطالعات و یشخص یها تیفعال قالب در شتریب اما گردد یم باز 1711 دهه به رانیا در یدیخورش

 پس(. 3 شونده مصاحبه) یدانشگاه و یقاتیتحق یها تیفعال گرید و نامه انیپا کتب، یبرخ نیتدو جمله

 1731 دهه لیاوا تا نهیزم نیا در ها تیفعال ،یلیتحم جنگ آغاز به توجه با و رانیا یاسالم انقالب از

 نیاول. ردیگ قرار لیتحل مورد کپارچهی نظام کی عنوان به تا برنداشت در یخاص جهینت و نبود ریچشمگ

 سیتاس و 1731 سال به رانیا در های خورشیدی فتوولتائیک سیستم نهیزم در یجد یها تیفعال

 باز رانیا در فتوولتائیک یها پنل مونتاژکننده نیاول عنوان به یدیخورش برق و یبرنوریف شرکت

به همین جهت در پژوهش حاضر به منظور بررسی سیر  (1739 همکاران، و درچهی)موسو گردد یم

تا  1731های خورشیدی فتوولتائیک در ایران بازه زمانی سال  تطور تاریخی توسعه فناوری سیستم

های  در نظر گرفته شده است. در تحقیق حاضر سیر تطور تاریخی توسعه فناوری سیستم 1731

رد نهادی به سه دوره تقسیم شده است. گذار از هر خورشیدی فتوولتائیک در ایران با تاکید بر رویک

گانه همراه با تحولی کلیدی در سازمان سیاسی اصلی متولی توسعه فناوری  های سه یک دوره

 های خورشیدی فتوولتائیک در ایران بوده است. سیستم

 استخراج را رخدادها از یستیل ثانویه منابع مطالعه با سندگانینو ابتدا ها دوره ییشناسا منظور به

 ارائه با تاینها. کردند حذف ای افزوده ستیل آن به را یگرید یرخدادها خبرگان با مصاحبه در ه ونمود

 در و شد هیته رخدادها نیتر مهم از یستیل مجدد، ینیبازب با و گریکدی به خبرگان یها مصاحبه جینتا

تاریخی توسعه فناوری  تطورسیر  دهنده نشان که گانه سه دوره خبرگان نظرات یمبنا بر تینها

 1711 سال تا 1731 سال از اول دوره. شد استخراج باشد، یم رانیا در های خورشیدی سیستم

 یانرژ جمله از ریدپذیتجد یها یانرژ با گذاران استیس و دولتمردان ییآشنا بر یاصل تمرکز و باشد یم

 سازمان رانیا در یدیخورش یانرژ یگذار استیس یاصل نیآفر نقش دوره نیا در. باشد یم یدیخورش

 ییآشنا جهت در را ییها تیفعال یکشاورز جهاد وزارت همراه به که باشد یم یاتم یانرژ

 یبرا شتریب یمال عیمنا صیتخص به ها آن قیتشو نیهمچن و حوزه نیا با نیمسئول و گذاران استیس

 سال تا 1711 سال از دوم دوره. دینما یم یدیخورش یانرژ جمله از ریدپذیتجد یها یانرژ توسعه

 یها یانرژ به مربوط یقانون یها تیفعال یتمام 1717 سال در مجلس مصوبه با. باشد یم 1731
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 یها یانرژ با مرتبط یها پروژه 1711 سال تا تینها در و شود یم متمرکز روین وزارت در ریدپذیتجد

 لیتحو است ریتوان یتخصص مادر شرکت به متعلق که سانا به یدیخورش یانرژ جمله از ریدپذیتجد

 و رانیا نیب برجام نامه توافق که باشد یم 1731 سال تا 1731 سال از سوم دوره تینها در و. گردد یم

 بخش به را یخارج گذاران هیسرما یپا که شد یاقتصاد یها میتحر از یاریبس لغو باعث 1+1 گروه

 و یانرژ یور بهره یارتقا هدف با سابا و سانا 1731 سال در. کرد باز رانیا ریدپذیتجد یها یانرژ

 سازمان نیا و شد جادیا ساتبا و شدند ادغام گریکدی با پاک و ریدپذیتجد منابع از شتریب هرچه استفاده

 یگذار استیس نانیآفر نقش نیتر مهم از یکی و افتی ارتقا روین وزارت یها معاونت از یکی سطح در

 .باشد یم رانیا در یدیخورش یانرژ جمله از ریدپذیتجد یها یانرژ

 

 1331تا  1331دوره اول: سال  -4-1

، وزارت پست، تلگراف و تلفنن بنرای تنامین اننرژی     91پس از انقالب اسالمی ایران در اواخر دهه 

های فتوولتائیک وارداتی استفاده کرد که همین موضوع منجر به این شد که  های آنتن خود از پنل دکل

هنای فتوولتائینک بنه     و به سفارش وزارت پست، تلگراف و تلفن، خط تولید مونتاژ پننل  1791در سال 

اما اولنین   ایران وارد شود و شرکت فیبرنوری و برق خورشیدی )هدایت نور یزد( در ایران تاسیس شود.

بنا   توسط این شرکت و با استفاده از فنناوری کشنور آلمنان    1731های فتوولتائیک ایرانی در سال  پنل

عالوه براین، سازمان انرژی اتمی ماموریت یافنت کنه در اینن    . 1مگاوات در تهران ساخته شد 7ظرفیت 

در همین راستا، مرکز تحقیقات و  .(1739درچه و همکاران، )موسوی زمینه به تحقیق و توسعه بپردازد

های نو در سازمان انرژی اتمی ایران شکل گرفت. همچنین مطالعاتی در زمیننه شناسنایی    کاربرد انرژی

 (.11شونده  های خورشیدی در آن زمان صورت گرفت )مصاحبه های انرژی پتانسیل

ان انرژی اتمی بنا تمرکنز   های نو سازم مرکز تحقیقات و کاربرد انرژی 31های ابتدایی دهه  در سال

هنای سنهموی بنرای     های آزمایشی نظیر ساخت آبگرمکن خورشیدی، ساخت آینه بر انجام برخی پروژه

دو نیروگناه فتوولتائینک    1731های خورشیدی به کار خود شتاب بخشید و در سال  استفاده در نیروگاه

سنازمان  . (1733درچنه و همکناران،   )موسوی برداری رسید ین سازمان به بهرهدر سمنان و یزد توسط ا

گذاران و مسئولین با اینن   ها باعث آشنایی سیاست ها تالش داشت با این فعالیت انرژی اتمی در آن سال

ها را تشویق به تخصیص منایع منالی بیشنتر در اینن     و آن (1733راد و همکاران، )رحیمیفناوری شود 

های کوچنک مقیناس    حوزه نماید که این امر نهایتا منجر به تخصیص منابع محدودی برای انجام پروژه

بنا   1732سنال  کشنور در   شنبکه( در منفصل از  فتوولتائیک )به صورت روگاهین نینخستشد. همچنین 

اسنتان   دین ربدُ یخنانوار در روسنتا   21برق  نیتام یبرا یو جهاد کشاورز یاتم یسازمان انرژ یهمکار

 (.19شونده  )مصاحبه شد. یساخته و راه انداز زدی

                                                      
 www.hedayatenoor.ir (:1731 اسفندماه 11مراجعه شود به سایت شرکت هدایت نور یزد )آخرین تاریخ دسترسی  1

http://www.hedayatenoor.ir/
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های نو در وزارت  های نو سازمان انرژی اتمی، دفتر انرژی همزمان با مرکز تحقیقات و کاربرد انرژی

هنای تجدیدپنذیر در کمیتنه     هایی در زمیننه اننرژی   رو شکل گرفت. هرچند تا قبل از این نیز فعالیتنی

بنه اینن دفتنر منتقنل شند و شنکل        1737و  1732تحقیقات وزارت نیرو شکل گرفته بود که در سال 

تری به خود گرفت. به صورتی که در همان سال، مرکز مطالعنات اننرژی وابسنته بنه وزارت نینرو       جدی

های نو به این بخش واگذار شد. همچنین  های تعریف شده در دفتر انرژی کل گرفت و بخشی از پروژهش

های نو اینران )سنانا( ذینل شنرکت منادر تخصصنی تنوانیر         ، سازمان انرژی1711در این دوره در سال 

اننه  گرای تاسیس شد. این سازمان غیردولتی وابسته بنه وزارت نینرو بنود و در آن زمنان وظیفنه تصندی      

 . 1داشت

و سنازمان   یوزارت جهناد کشناورز   ،یاتمن  یهمچون سنازمان اننرژ   ییالزم بذکر است که نهادها

و  ننه یمنظنور اسنتفاده به  ه اند که بن  را داشته ییهاتیفعال نهیزم نیدر ا زیمصرف سوخت ن یساز نهیبه

 هقانون بودج 12در بند )ش( تبصره  یاسالم یمجلس شورا ر،یدپذیتجد یها یموثر از انرژ یبردار بهره

ظنرف   ییدستگاه اجرا کینو در  ها یمربوط به انرژ یهاتیفعال هیدولت را موظف به تمرکز کل 17سال 

منورخ  در  ای مصنوبه در  یادار یعالیراسنتا شنورا   نیدر ا .2دیقانون مذکور گردان بیمدت سه ماه از تصو

 یهنا  یمربوط بنه اننرژ   یقانون یها تیو فعال ها تیمامور هیبر تمرکز انجام کل یرا که مبن 21/13/1717

خصنوص را بنه    نین منابع و اقدامات انجام شنده در ا  هیرا ابالغ و کل باشد یم رویدر وزارت ن ریدپذیتجد

 .7دسانا منتقل نمو

هنای تخنت مخصنوص     پژوهشگاه مواد و انرژی موفق به ساخت یک نمونه از آیننه  1731در سال 

های فتوولتائینک   نیز شاهد رویدادهایی مانند استفاده از پنل 1731و شد و در سال های برج نیر سیستم

هنای   های فتوولتائیک در برخی مراکز، ساخت و نصنب چنراغ   های آب در مهرشهر، نصب پنل برای پمپ

خیابانی خورشیدی و تولید سفارشی برخی محصوالت مورد نیاز جهت تولید برق از انرژی خورشنید در  

دو سنال بعند، یعننی در سنال     . (1733درچه و همکاران، )موسویالکترونیک صنعتی بودیم  آزمایشگاه

هنای کناربردی در    های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو بنا هندف اجنرای پنروژه     گروه پژوهشی انرژی 1733

پژوهشنکده   1731. همچننین در سنال   1های تجدیدپذیر در صنعت برق کشور شکل گرفت حوزه انرژی

ایجاد شد. گروه  رانینفت ا یو شرکت مل فیشر یدانشگاه صنعت تیا حماب فیشر یانرژ یعلوم و فناور

 یهنا  مسنت یو ننو، س  ریپنذ دیتجد هنای  یاننرژ  یهنا  های نوین انرژی اینن پژوهشنکده در زمیننه    فناوری

سنوخت   یریکنارگ  و بنه  دیمرتبط با تول یها  یچندگانه، فناور دیتول یها  ستمیو س یدیبریه یها  یانرژ

                                                      
 www.legaldocs.ir/regulation/6/665 (: 1731اسفندماه  11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی  1
 www.rc.majlis.ir/fa/law/show/99702(: 1731اسفندماه  11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی  2
 www.majlis.ir/fa/law/show/133608(: 1731اسفندماه  11خرین تاریخ دسترسی مراجعه شود به )آ 7
 Dept-Energy-www.nri.ac.ir/Renewable(: 1731 اسفندماه 11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی  1

https://www.legaldocs.ir/regulation/6/665
http://www.rc.majlis.ir/fa/law/show/99702
http://www.majlis.ir/fa/law/show/133608
http://www.nri.ac.ir/Renewable-Energy-Dept
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 یهنا  یو مصنرف و فنناور   لیتبند  د،ین تول یها در بخش یبازده انرژ شیافزا یها  یفناور ن،یگزیجا یها 

 .1کند فعالیت می یانرژ یساز رهیذخ

از متخصصان و خبرگنان   یبا مشارکت تعداد رانیا یدیخورش یانرژ یانجمن علم 1737در سال 

استفاده از اننرژی خورشنیدی    های فناوریرشته به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علوم و  نیا یعلم

در ایران و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن بنه امنور آموزشنی و پژوهشنی در     

 .2شد سیتأس بوطهای مر زمینه

قانون تنظیم بخشی از مقنررات   92توان به تصویب ماده  می 11از مهمترین رویدادهای اوایل دهه 

هنای   برای اولین بار به خرید برق تجدیدپذیر اشاره کرده و با توجه بنه جنبنه  مالی کشور اشاره کرد که 

های ناشی از عدم مصنرف مننابع فسنیلی و همچننین بنه منظنور        مثبت زیست محیطی و صرفه جویی

ریال به ازای هر کیلووات سناعت را بنرای خریند آن در نظنر      911تا   111گذاران مبلغ  تشویق سرمایه

های تجدیدپذیر  د قیمت پایین و نواقص بسیار، این قانون گام مهمی در زمینه انرژی. با وجو7گرفته بود

 آید. به حساب می

های کلی نظنام در بخنش اننرژی بنه      مقام معظم رهبری با ابالغ سیاست 1733همچنین در سال 

  شیافزا  یبرا  و تالش  یطیمح  ستیز  مسائل  تیبا رعا  از آن  کشور و استفاده  یانرژ  در منابع  تنوع جادیا

هنا ننو اشناره     های مرتبط با انرژی و دستیابی به دانش فنی و کسب فناوری ریدپذیتجد  یها یانرژ  سهم

 . 1کند می

 

 1334تا  1331دوره دوم: سال  -4-2

پس از شرکت فیبرنوری و برق خورشیدی )هدایت نور یزد(، شنرکت الکترونینک سنازان در سنال     

مگناووات در سنال کنرد. اینن شنرکت       21های فتوولتائیک با ظرفیت تولیند   پنلشروع به تولید  1713

. همچننین در سنال   1های فتوولتائینک و ایننورتر نمنود    های بعد اقدام به تولید سلول همچنین در سال

هنای   در خراسان جنوبی شنروع بنه تولیند پننل     1711شرکت آریا سوالر تاسیس شد و از سال  1713

شرکت انرژی پاک آتیه با خریند خنط تولیند     1731وات نمود که در سال  211 وات تا 11فتوولتائیک 

خنود بنا    یشیپس از گذراندن دوره آزما شرکت آریا سوالر در مشهد شروع به فعالیت نمود. این شرکت

در سنال   مگناوات  21تنا   دین تول تین خنط ظرف  و ارتقا زیپس از تجهفتوولتائیک و مگاوات پنل  7 دیتول

                                                      
 www.seri.sharif.edu(: 1731 اسفندماه 11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی  1
 rwww.irses.i(: 1731اسفندماه  11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی  2
 www.rc.majlis.ir/fa/law/show/93730(: 1731 اسفندماه 11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی   7
 content?id=29280-www.farsi.khamenei.ir/news(: 1731 اسفندماه 11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی  1
 www.sazanelectronic.com (: 1731 اسفندماه 11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی  1

http://www.seri.sharif.edu/
http://www.irses.ir/
http://www.rc.majlis.ir/fa/law/show/93730
http://www.farsi.khamenei.ir/news-content?id=29280
http://www.sazanelectronic.com/
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نیز توسط دانشگاه شیراز و شرکت المنایر آلمنان    1711  .  در سال1می افتتاح شدبه صورت رس 1731

هایی در جهت تهیه اطلس خورشیدی ایران انجام گرفت که به دلیل محدودیت منابع انجام نشند   تالش

 (.11شونده  )مصاحبه

رسنانی   رخ داد، شنروع طنرح بنرق    1719از وقایع مهم در زمینه انرژی خورشنیدی کنه در سنال    

رسنانی بنه روسنتاهای     فتوولتائیک به روستاها بنه صنورت منفصنل از شنبکه بنود. در اینن طنرح بنرق        

العبور که فاقد شبکه برق هستند، در دستور کار قرار گرفت. این طرح با حمایت دولنت و توسنط    صعب

یت بنر  سانا آغاز به کار کرد که البته با وجود نتایج مثبت با مشکالتی چون ناآشنایی به فرهننگ مندیر  

 (1739همکناران،  راد و )رحیمنی کنندگان مواجنه بنود    ها توسط مصرف مصرف و نگهداری این سیستم

های انرژی تجدیدپذیر شروع به فعالیت در زمینه انتشنار   ها و همایش نمایشگاه 1719همچنین از سال 

 (.2شونده  دانش کردند )مصاحبه

در این دوره گرچه رخدادهای مثبتنی مثنل قنانون اصنالح الگنوی مصنرف اننرژی، قنرار گنرفتن          

نقشنه جنامع علمنی کشنور،     « النف »رشنیدی در اولوینت   های خو های تجدیدپذیر از جمله انرژی انرژی

هنای تجدیدپنذیر و برنامنه پننجم توسنعه اقتصنادی،        حمایت صندوق توسعه ملنی از احنداث نیروگناه   

برنامنه پننجم توسنعه دولنت      173اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی اتفاق افتاد که بر اساس ماده 

مگناوات اننرژی خورشنیدی و     1111نه تولید تا مجاز گردید با حمایت از بخش خصوصی و تعاونی زمی

 .2بادی را فراهم سازد

آن خرید برق تضمینی از منابع تجدیدپنذیر دچنار کمنی     177ماده « ب»همچنین بر اساس بند 

تحول شد و دولت خرید بلندمدت انرژی تجدیدپذیر از بخش دولتنی و خصوصنی را تضنمین کنرد امنا      

های تجدیدپذیر یکسان بود که این موجب اسنتقبال از تولیند    ژیهمچنان قیمت برای انواع گوناگون انر

شد که در نهایت کمک چندانی به تخصیص مننابع در اینن    تر می ها تولید پایین ها با هزینه برخی انرژی

 حوزه نکرد.

تا حندی بنه ایجناد همناهنگی      1713های تجدیدپذیر در سال  تشکیل ستاد توسعه فناوری انرژی

گنذاران و   نظام نوآوری فناورانه و به موازات آن افزایش مشروعیت در میان سیاستمیان اجزای مختلف 

سنازی نتنایج حاصنل از تحقینق بنه       مسئولین کمک کرد. یکی دیگر از اهداف ایجاد این ستاد، تجناری 

راد و همکناران،  )رحیمنی باشند   هنای تجدیدپنذیر منی    عنوان مهمترین حلقه زنجیره نوآوری در زمیننه 

دانشگاه و پژوهشنگاه   21های خورشیدی فتوولتائیک در  همچنین در این دوره با نصب سیستم .(1739

میلیون تومان اعتبار تعلق گرفت( با حمایت معاونت علمنی و فنناوری    211شور )به هر دانشگاه مبلغ ک

                                                      
 atieh.ir-www.tamin (: 1731 اسفندماه 11رین تاریخ دسترسی مراجعه شود به )آخ 1
 www.meybod.ac.ir/userfiles/financial/files/financial_4.pdf (: 1731 اسفندماه 11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی   2

http://www.tamin-atieh.ir/
http://www.meybod.ac.ir/userfiles/financial/files/financial_4.pdf
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هنای تجدیدپنذیر باعنث گسنترش فرهننگ و آشننایی بیشنتر         ریاست جمهوری و ستاد توسنعه اننرژی  

 (.11شونده  مندان شد )مصاحبه دانشجویان و عالقه

وم، تحقیقنات و فنناوری در دانشنگاه علنم و     پژوهشکده سبز با موافقنت وزارت علن   1711در سال 

 طیمحن  یو کناهش آلنودگ   یلیفسن  ینحوه کاهش مصرف انرژ یبررسصنعت تاسیس شد که هدف آن 

از  بنا اسنتفاده   ریدپنذ یتجد یبا منابع انرژ ریناپذ دیتجد یمنابع انرژ ینیگزیجا یراهکارهاو ارائه  ستیز

هنای ننو در    پژوهشکده مواد پیشرفته و اننرژی . همچنین در همین سال 1ستا یو عمل یعلم یها روش

های  تشکیل یافت. هدف اصلی این پژوهشکده انجام پژوهش های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش

های نوین در حیطه مهندسی و علم منواد   های ملی و فناوری کاربردی و توسعه فناوری در جهت اولویت

کشور  ییخودکفا یدر راستاپژوهشگاه هواخورشید  1713در سال  .2های نو در کشور می باشد و انرژی

 نیتنام  یهنا  روش ریبا سا ننمود ریجهت رقابت پذ یدیبرق خورش دیتول یها نهیو به منظور کاهش هز

های ننو در دانشنگاه    نیز پژوهشکده انرژی 1731. در سال 7در دانشگاه فردوسی مشهد تاسیس شد برق

 یورامربوط به فنن ای  بین رشته قاتیتحق یو کم یفیوسعه کصنعتی امیرکبیر ایجاد شد که هدف آن ت

در همین سال اتحادینه صننایع خورشنیدی     .1است یصنعت یو توسعه کاربردها ریپذ دیتجد یها یانرژ

ننو   یهنا  یپژوهشکده انرژ 1732در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان تهران تشکیل شد و در سال 

های تجدیدپذیر و  ا هدف توسعه و گسترش پژوهش در زمینه انرژیدر دانشگاه تهران ب ستیز طیو مح

هنای   سنازی کناربرد اننرژی    هنا و عمنومی   هنای ننوین آن   محیط زیست و دستیابی بنه علنوم و فنناوری   

 .1تجدیدپذیر ایجاد شد

 یابین ارزبنه منظنور    1731در مهرماه سنال   رویپژوهشگاه ن یدیخورش یانرژ یمرکز توسعه فناور

 یاننرژ  یهنا  یراه توسنعه فنناور   حصنول بنه اهنداف نقشنه     یشده برا فیمختلف تعر ییاجرا یها پروژه

ی آن و همچنننین هنندایت تحقیقننات مننورد حمایننت وزارت نیننرو در حننوزه روزرسننان بننهی و  دیخورشنن

 .9دیگرد سیتاس های انرژی خورشیدی فناوری

آذر  23ن است. در تناریخ  ها در ایرا از وقایع مهم دیگر در این دوره، تصویب قانون هدفمندی یارانه

ها رسما اعالم شد. مطنابق اینن قنانون حنوزه اننرژی       آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه 1713ماه 

سال، یارانه کاالهایی چون  1شود. در مدت  المللی می کشور مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین

                                                      
 www.iust.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=55 (: 1731 اسفندماه 11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی  1
 www.materials.irost.org/materials (: 1731 اسفندماه 11سترسی مراجعه شود به )آخرین تاریخ د 2
 www.sari.um.ac.ir (: 1731 اسفندماه 11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی  7
 www.rerc.aut.ac.ir (: 1731 اسفندماه 11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی  1
 www.ri.ut.ac.ir (: 1731 اسفندماه 11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی  1
 us#179261-center/about-www.nri.ac.ir/solar (: 1731 اسفندماه 11سترسی مراجعه شود به )آخرین تاریخ د 9

http://www.iust.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=55
http://www.materials.irost.org/materials
http://www.sari.um.ac.ir/
http://www.rerc.aut.ac.ir/
http://www.ri.ut.ac.ir/
http://www.nri.ac.ir/solar-center/about-us#179261-
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های واقعنی   زدیک شدن قیمت انرژی به ارزشبنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب و... حذف شده و با ن

 و ایجاد جذابیتی نسبی برای بازار اتفاقات جدیدی در این حوزه مشاهده شد.

 1333تا  1334دوره سوم: سال  -4-3

توان در توسعه فناوری فتوولتائیک، مثبت و چشنمگیر قلمنداد    این دوران را به عقیده خبرگان می

تنوان از طنرح اختصناص     ها به سمت اجرایی شدن پنیش رفتنند. البتنه منی     ای که برنامه کردو به گونه

ک ین »هنا بنا عننوان طنرح      کیلوواتی در بام خاننه  1های فتوولتائیک  تسهیالت بالعوض برای نصب پنل

سازی برای شروع اینن طنرح و    نام برد که بنابر دالیلی مانند عدم فرهنگ« میلیون بام خورشیدی ایران

های برق، چنندان موفنق نبنود و بنا وجنود       سازی در نحوه اعطای تسهیالت و محاسبه تعرفه عدم شفاف

)رحیمنی ردد بخشی گ های کارآفرینانه و در نتیجه مشروعیت تخصیص منابع، نتوانست منجر به فعالیت

وری اننرژی   های نو ایران )سنانا( و سنازمان بهنره    سازمان انرژی 1731در سال  .(1739راد و همکاران، 

وری انرژی و اسنتفاده هرچنه بیشنتر از مننابع تجدیدپنذیر و پناک بنا         ایران )سابا( با هدف ارتقای بهره

 .1وری انرژی برق )ساتبا( ایجاد شد های تجدیدپذیر و بهره یکدیگر ادغام شدند و سازمان انرژی

 1111تنا   7211هنای   ها ابالغ نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر بنا تعرفنه   این سال نقطه عطف

هنای خریند سنایر کشورهاسنت      برابر تعرفنه  7تا  2ریال برای انرژی خورشیدی است. این اعداد تقریبا 

همزمانی این موضوع با توافق جامع اقدام مشترک یا برجام در سنه  . (1733درچه و همکاران، )موسوی

آلمنان، انگلنیس و   )شامل چین، روسیه، فرانسه،  1+1در وین بین ایران و گروه  1731تیرماه  27شنبه 

المللنی شند کنه پنای      هنای اقتصنادی، تجناری و صننعتی بنین      امریکا( باعنث لغنو بسنیاری از تحنریم    

 3هنای   های تجدیدپذیر ایران باز کرد و منجر به افتتاح نیروگاه گذاران خارجی را به بخش انرژی سرمایه

مگناواتی جرفوینه    11نیروگناه   هنا،  گذاری آلمنانی  مگاواتی امیرکبیر و خلیج فارس در همدان با سرمایه

ها شند   گذاری سوئیسی مگاواتی مکران کرمان با سرمایه 21ها و نیروگاه  گذاری یونانی اصفهان یا سرمایه

ها همچنین با تصویب کنوانسیون محنیط زیسنتی در اجنالس     (. در این سال3و7و2و1شونده  )مصاحبه

هنای فسنیلی    مسنئوالن و متولینان نیروگناه   ای بنر   پاریس، فشار روانی در جهت کاهش گازهای گلخانه

هنای تجدیدپنذیر از    (. البته از اولوینت خنارج شندن احنداث نیروگناه     11شونده  افزایش یافت )مصاحبه

 حمایت صندوق توسعه ملی نیز جزء معدود رخدادهای منفی این دوره است.

( در تابنان ) انین رانیبنرق ا  یاننرژ  نیتنام و شرکت  روزهیسوالر صنعت فدو شرکت  1731در سال 

 لیننمختلننف از قب زاتیننتجه نیتننامفتوولتائیننک و  یهننا انننواع پنننل دیننسنناخت و تول ،یطراحنن نننهیزم

 سنتم یس ننگ، یارت سنتم یترانسنفورماتورها، س  روگناه، ین ازین منورد ن  یهنا  کابنل  ،یفنوالد  یاستراکچرها

نینز فعالینت خنود را در     مپننا  ریدپذیتجد یها یشرکت انرژ. در این دوره 2... تاسیس شدو نگیتوریمان

                                                      
 www.majlis.ir/fa/law/show/1006642 (: 1731 اسفندماه 11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی  1
 solar.com-www.ssfو  www.tabanenergy.ir (: 1731 اسفندماه 11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی  2

http://www.majlis.ir/fa/law/show/1006642
http://www.tabanenergy.ir/
http://www.ssf-solar.com/
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و  ومناس یب یبا سه گروه پژوهشن های تجدیدپذیر  پژوهشکده انرژیهمین سال، در  این زمینه آغاز کرد.

 سیتأسن  در دانشگاه تربیت مندرس  سوخت منعطف یپاک و سامانه ها یانرژ یتوسعه فناور ،یانرژویب

هنای پنایلوت و    اجنرای طنرح  های نوین تجدیدپذیر با هندف   . در همین سال مرکز تحقیقات انرژی1شد

ور، اهای تجدیدپذیر، همکناری بنا واحندهای فنن     های مرتبط با انرژی طراحی و ساخت قطعات و دستگاه

هنای   ریزی پنژوهش  های پژوهشی و پی های دانش بنیان، مشارکت در اجرای پروژه مراکز رشد و شرکت

در دانشگاه آزاد اسنالمی واحند دماونند ایجناد      یشرفته با همکاری مراکز علمی داخل و خارج از کشورپ

اولنین کنفنرانس    1731و در آذرماه  2های تجدیدپذیر ایران تاسیس شد شد. در این دوره انجمن انرژی

 های تجدیدپذیر ایران به همت این انجمن برگزار گردید. المللی انرژی بین

و برجام برنامه اقدام مشترک یا از  1733 بهشتیارد 11در روز امریکا متحده  االتیا خروجی در پ

المللنی و همچننین    های اقتصادی، تجناری و صننعتی بنین    در نتیجه مشکالت ناشی از بازگشت تحریم

ای بنه بنازار    سابقه قیمت دالر به همراه عدم تخصیص بودجه خرید برق تجدیدپذیر، به گونه افزایش بی

گنذاران داخلنی در    گذاران خارجی و تردید سنرمایه  وارد کرد که موجب خروج بسیاری از سرمایه شوک

 (.11 و11و11شونده  گذاری جدید در این حوزه شد )مصاحبه سرمایه

 یملن  زهیجنا های تجدیدپنذیر اینران و اولنین     المللی انرژی چهارمین کنفرانس بین 1731در سال 

و  شنرفت یارزننده در پ  یهنا  تین و ارج نهنادن بنه فعال   یمعرفن  یاستادر ر کشور ریپذ دیتجد یها یانرژ

همچننین   .های تجدیدپذیر برگزار شند  به همت انجمن انرژی ریپذ دیتجد یها یتوسعه استفاده از انرژ

و  یدر روستاها، نقناط محنروم، منرز   فتوولتائیک  یدیخورش روگاهیهزار ن 111در این سال طرح ایجاد 

 .7توسط سازمان بسیج مستضعفین کلید خورد کشور تیهزار نفر جمع 11 ریز یشهرها

 هنر  در)*(  عالمنت . است شده داده نشان شمای کلی نهادهای فیزیکی و مصادیق آن 1جدول در

گاننه توسنعه فنناوری     هنای سنه   دوره در ی فیزیکنی نهادهنا  از کین  هنر  مصنادیق  دهنده نشان سازوکار

نینز شنمای کلنی نهادهنای      1همچننین جندول  د. باش یم رانیا در های خورشیدی فتوولتائیک سیستم

جهنت   سنخت دهنده این است کنه نهناد    دهد که عالمت )*( در هر ساز و کار نشان رسمی را نشان می

دهننده اینن اسنت کنه      در هر ساز وکار نشان (#)عالمت  حمایت طرف عرضه یا تقاضا وضع شده است.

 .اند ایفا کرده گانه نقش نهادها در کدام یکی از دوره سه

 

 

                                                      
 www.isna.ir/news/95071811495(: 1731 دماهاسفن 11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی  1
 www.irna.ir/news/82504721 (: 1731 اسفندماه 11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی  2
 www.fna.ir/ddpmhl (: 1731 اسفندماه 11مراجعه شود به )آخرین تاریخ دسترسی  7

https://www.isna.ir/news/95071811495
http://www.irna.ir/news/82504721
http://www.fna.ir/ddpmhl
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 )بر اساس جمع بندی نویسندگان( یکیکلی نهادهای فیزنمای  -1جدول

 نهاد فیزیکی ردیف

 گانه های سه دوره مصادیق نهاد فیزیکی

 دانشی آموزشی تنظیمی اداری سیاسی
تولیدی و 

 خدماتی
 سوم دوم اول میانجی

 # #        * انرژیشورای عالی  1

2 
ناوری شورای آموزش، پژوهش و ف

 وزارت نیرو
*         # 

7 
علوم، تحقیقات و شورای عالی 

 فناوری
*        # # 

 # #        * الب فرهنگیشورای عالی انق 1

1 
)وزارت  -)سان(های نو  سازمان انرژی

 نیرو(
  *     #   

   #   *     )وزارت نیرو(مرکز مطالعات انرژی  9

  #      * *  )سانا(های نو ایران  ازمان انرژیس 3

 # #        * وزارت نیرو 1

3 
های تجدیدپذیر و  سازمان انرژی

 )ساتبا(برق ایران  وری بهره
*  *       # 

 # # #     * *   توانیر مادر تخصصی شرکت  11
 # # #   *     مواد و انرژی( )نیرو ،پژوهشگاه  11

12 
صنعت آب و  یآموزش عالموسسه 

 برق
   *      # 

 # # #      *  ادارات برق استانی 17
 # # #       * وزارت صنعت، معدن و تجارت 11

11 
های  گذاری و کمک سازمان سرمایه

 قتصادی و فنی ایرانا
 *       # # 

 # # #     *   سازمان امور اراضی کشور 19

13 
ها، مراتع و  سازمان جنگل

 آبخیزداری کشور 
  *     # # # 

 # # #     *   زیست حفاظت از محیطسازمان  11

13 
های حوزه  ستاد توسعه فناوری

 )معاونت علمی و فناوری(انرژی 
*        # # 

21 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 

 )معاونت علمی و فناوری(
*         # 

21 
 صیو تشخ یابیکارگروه ارز

 انیبن دانش یها شرکت تیصالح
 )معاونت علمی و فناوری(

  *      # # 

   #     * * * سازمان انرژی اتمی ایران 22

 # # #     *   زمان ملی استانداردسا 27
 #  #     *   زمان برنامه و بودجه سا 21

21 
های تحول و  مرکز همکاری

           شرفتپی
      *  # # 

29 
ف سوخت سازی مصر شرکت بهینه

 )وزارت نفت(
 *      # # # 

 # # #       * میمجلس شورای اسال 29
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 نهاد فیزیکی ردیف

 گانه های سه دوره مصادیق نهاد فیزیکی

 دانشی آموزشی تنظیمی اداری سیاسی
تولیدی و 

 خدماتی
 سوم دوم اول میانجی

 # # #       * مجمع تشخیص مصلحت نظام 21
 # # #     *   سازمان امور مالیاتی کشور 23
 # # #      *  مرکز مالکیت معنوی قوه قضاییه 71

71 
شریف و صنعتی )شیراز، دانشگاه 

 تهران(
   * *   # # # 

72 

)شهیدبهشتی، علم و صنعت، دانشگاه 
امیرکبیر، خواجه نصیر، تربیت مدرس، 
اصفهان، صنعتی اصفهان، فردوسی، 

شهیدچمران، یزد، باهنر، کاشان، شاهد، 
  آزاد اسالمی(تبریز، بیرجند، 

   * *    # # 

77 
های علمی و  سازمان پژوهش

 صنعتی ایران
    *    # # 

71 
صندوق پژوهش و فناوری صنعت 

 برق و انرژی
      *   # 

71 
)سیستان و پارک علم و فناوری 

بلوچستان، یزد، خراستان، خوزستان، 
 (شریفشهیدبهشتی، 

      *  # # 

79 
)پژوهشگاه نیرو و کز رشد امر

 پژوهشگاه مواد و انرژی(
      *  # # 

 #   *       مرکز نوآوری آما 73

71 
)فیزیک،  های صنفی و علمی انجمن

 انرژی خورشیدی، انرژی(
      * # # # 

73 
 های صنفی و علمی انجمن

سازی مصرف سوخت، صنایع  )بهینه
 خورشیدی، سندیکای صنعت برق(

        # # 

11 
 های علمی و صنفی انجمن

های  های تجدیدپذیر، انرژی )انرژی
 تجدیدپذیر اتاق بازرگانی(

      *   # 

 # # #  *      )هدایت نور یزد(تولیدی های  شرکت 11

12 

)آریا سوالر، تولیدی های  شرکت
سازان،  انرژی پاک آتیه، الکترونیک

امیداسامه، صبا باتری، پارس التک 
انرژی، سوالر باد انرژی آرشید، نورسان 

 انرژی آریا( 

     *   # # 

17 
)تامین انرژی تولیدی های  شرکت

ایرانیان )تابان(، سوالر صنعت برق 
 فیروزه، مپنا(

     *    # 

11 
)موننکو، مشانیر، خدماتی های  شرکت

 قدس نیرو(
     *  # # # 

11 
)انرژی نوین خدماتی های  شرکت

 آوران سوالر پرشیا( مهرآباد، متبا، فن
        # # 

19 
ر گستر شهران، سوالر )سوالخدماتی

های  انرژیراهبرد انرژی آوان، 
 خورشیدی و تجدیدپذیر ایرانیان(

     *    # 
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 )بر اساس جمع بندی نویسندگان( سختکلی نهادهای  نمای -5ولدج

 مرجع تصویب ماده یا تبصره نهادرسمی ردیف
سال 

 تصویب

 گانه های سه دوره نوع حمایت

طرف 

 عرضه

طرف 

تقا

 ضا

 سوم دوم اول

 بند ب انرژیهای کلی نظام در بخش  سیاست 1
مقام معظم 

 رهبری
1733 *  # # # 

2 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

 دولت
 92و  21ماده 

مجلس شورای 

 اسالمی
1711  * # # # 

7 
  اسالمی  جمهوری  دولت  الیحه الحاق

 کیوتو  پروتکل  به  ایران
- 

مجلس شورای 

 اسالمی
1717  * # # # 

1 

خصوص مصوبه شورای عالی اداری در 

انجام مطالعات و تحقیقات درباره 

های نو )تجدیدپذیر( و  انرژی

 برداری مؤثر از آن در کشور بهره

- 
شورای عالی 

 اداری
1717 *  # # # 

1 
توسعه  چهارمساله  پنج برنامه  قانون

 جمهوری اسالمی ایران
 بند ب -21ماده 

مجلس شورای 

 اسالمی
1717  *  #  

9 
 و یبخش توسعه تلفیقی اسناد

  توسعه چهارم برنامه یفرابخش

بند الف: ماده 

111 

 111بند هن: ماده 

 111بند ج: ماده 

 # # # * * 1711 هیات وزیران

3 
قانون برنامه   99نامه اجرایی ماده  آیین

 توسعه پنج ساله چهارم 
  #  *  1719 هیات وزیران بند پ -1ماده 

 1ماده  ها قانون هدفمند کردن یارانه 1
شورای مجلس 

 اسالمی
1711 *   # # 

3 
های کلی نظام برای اصالح  سیاست

 الگوی مصرف
 3بند 

مقام معظم 

 رهبری
1713 * *  # # 

 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی 11

 2و1: ماده 1فصل

 1: ماده 2فصل

: ماده 7فصل

 3و1و9و1

 11: ماده 1فصل

: ماده 11فصل

 92و91

مجلس شورای 

 اسالمی
1713 * *  # # 

11 
توسعه  پنجمساله  پنج برنامه  قانون

 جمهوری اسالمی ایران

 177ماده  -برق

 -های پاک انرژی

 173ماده

مجلس شورای 

 اسالمی
1713  *  #  
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 مرجع تصویب ماده یا تبصره نهادرسمی ردیف
سال 

 تصویب

 گانه های سه دوره نوع حمایت

طرف 

 عرضه

طرف 

تقا

 ضا

 سوم دوم اول

12 
برنامه راهبردی وزارت نیرو در افق 

1111 

 بخش یراهبردها

 یانرژ و برق
 # #  * * 1731 وزارت نیرو

 نقشه جامع علمی کشور 17
: اولویت 7فصل

 الف

شورای عالی 

 انقالب فرهنگی
1731 * *  # # 

11 

قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی 

های  المللی انرژی ایران در آژانس بین

 تجدیدپذیر

- 
مجلس شورای 

 اسالمی
1731  *  # # 

 # #   * 1731 هیأت وزیران - الیحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر 11

 # #  * * 1731 توانیر شرکت - های نو های انرژی طرح نیروگاه 19

13 
سندملی توسعه دانش بنیان 

 های تجدیدپذیر انرژی
- 

شورای عالی 

 انقالب فرهنگی
1737 * *  # # 

 1بند  سیاست های کلی محیط زیست 11
مقام معظم 

 رهبری
1731  *   # 

13 

و نقشه راه توسعه  یسند راهبرد

 یمرتبط با انرژ یها یفناور

 یدیخورش

 #    * 1731 وزارت نیرو -

 1ماده  قانون حمایت از صنعت برق 21
مجلس شورای 

 اسالمی
1731 *    # 

21 
 و ریپذ رقابت دیتول موانع رفع قانون

 کشور یمال نظام یارتقا

بند ب  -12ماده 

 و پ

مجلس شورای 

 اسالمی
1731 *    # 

 سند ملی راهبرد انرژی کشور 22
راهبردهای بخش 

 برق

شورای عالی 

 انرژی
1731 *    # 

27 
م توسعه ششساله  پنج برنامه  قانون

 جمهوری اسالمی ایران
 11ماده 

مجلس شورای 

 اسالمی
1731 *    # 

21 
سازی  دستورالعمل حمایت از بومی

 های تجدیدپذیر و پاک فناوری نیروگاه
 #    * 1733 وزارت نیرو -

21 
ابالغیه پایه نرخ خرید برق از 

 های انرژی نو و پاک نیروگاه
 #   *  1731 وزارت نیرو -
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 ها یافته خصوص در بحث -1

 کیفتوولتائ یدیخورش یها ستمیس یفناور توسعه ر،یاخ سال 21 یط درهمانگونه که بیان شد، 

 ساختار و یاقتصاد کالن طیمح از متاثر تکامل نیا. است یافته تکامل یمختلف مراحل در رانیا در

 در بر این اساس. است داده رخ ها سال نیا یط در که بوده یمهم عیوقا نیهمچن و کشور ینهاد

 دیتاک با رانیا در کیفتوولتائ یدیخورش یها ستمیس یفناور توسعه یخیتار تطور ریس حاضر قیتحق

 یتحول با همراه گانه سه یها دوره کی هر از گذار. است شده میتقس دوره سه به ینهاد کردیرو بر

 رانیا در کیفتوولتائ یدیخورش یها ستمیس یفناور توسعه یمتول یاصل یاسیس سازمان در یدیکل

 باشد. می

 

 1331تا  1331دوره اول:  -1-1

سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان متولی اصلی توسعه فناوری در دوره اول  :فیزیکی نهادهای

 آبگرمکن ساخت رینظ یشیآزما یها پروژه یبرخ انجام با داشتهای تجدیدپذیر تالش  انرژی

درچه و )موسوی یدیخورش یها روگاهین در استفاده یبرا یسهمو یها نهیآ ساخت ،یدیخورش

 به قیتشو را ها آن و شود ها یفناور نیا با نیمسئول و گذاران استیس ییآشنا باعث (1739همکاران، 

. در این دوره در واقع (1739راد و همکاران، )رحیمی دینما حوزه نیا در شتریب یمال عیمنا صیتخص

های فسیلی بود که همین موضوع باعث عدم توجه به  اکثر مسئولین معطوف به انرژیذهنیت 

های خورشیدی فتوولتائیک در این  ها از جمله سیستم های مرتبط با آن های تجدیدپذیر و فناوری انرژی

های سازمان انرژی اتمی ایران به  در این دوره تالش .(1731فرد، یی)محمدی و دانا باشد ها می سال

های نو )سان( در  ها همچون مرکز مطالعات انرژی و سازمان انرژی عنوان متولی امر و سایر سازمان

های  وزارت نیرو بر این موضوع متمرکز بوده است که شناخت صحیحی از ضرورت و اهمیت انرژی

سازی مصرف سوخت در  هل گیرد. عالوه براین شرکت بهینتجدیدپذیر در ذهن کنشگران این حوزه شک

 های حمام خورشیدی، های آبگرمکن ولیدوزارت نفت هم با توجه به رسالت سازمانی خود در زمینه ت

های آموزشی همچون دانشگاه تهران، شریف  سازمان کرد. فعالیت می آبکش بادی های پمپ و روستایی

دانند و  نامه انجام می زمینه آموزش و پژوهش در قالب پایانهای محدودی در  فعالیتنیز و شیراز 

های دانشی همچون پژوهشگاه مواد و انرژی و پژوهشگاه نیرو نیز تحقیقاتی در زمینه دستیابی  سازمان

پژوهشگاه مواد و انرژی در برای مثال  های تجدیدپذیر را آغاز کردند. های مرتبط با انرژی به فناوری

 ,Perlin) شد های برج نیرو های تخت مخصوص سیستم ساخت یک نمونه از آینه موفق به 1731سال 

1999). 

های سیاسی وضع  هایی که توسط سازمان در این دوره اکثر قوانین و سیاست :سخت نهادهای

های تجدیدپذیر و  شد در جهت حمایت از توسعه و دستیابی به دانش فنی مرتبط با انرژی می
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. برای مثال مقام (1739 همکاران، و درچهی)موسو های خورشیدی فتوولتائیک در ایران بود سیستم

  دانش و  یورافن  کسبهای کلی نظام در بخش انرژی بر دستیابی و  سیاست "ب"معظم رهبری در بند 

های سوختنی و زمین گرمایی در  های تجدیدپذیر از جمله انرژی بادی، خورشیدی، پیل یانرژ  یفن

 به بار نیاول یبرا کشور یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون 92 ماده همچنین در کند. کشور تاکید می

 هر یازا به الیر 911 تا  111 مبلغ گذاران هیسرما قیتشو منظور به و شد اشاره ریدپذیتجد برق دیخر

پیشنهادی و همچنین عدم  نییپا متیق اما به دلیل بود گرفته نظر در آن دیخر یبرا ساعت لوواتیک

)خورشیدی، بادی،  تجدیدپذیر های انرژی نیروگاهتفکیک قیمت برای انواع برق تولیدی توسط 

فتوولتائیک در  های خورشیدی تاثیر چندانی بر توسعه بازار فناوری سیستم آبی( گرمایی و برق زمین

ایران نداشت. در اسناد تلفیقی توسعه بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران 

 ایجادو  فنی دانش به دستیابی منظور به تجدیدپذیر های انرژی در تحقیقاتی های زمینه ایجاد نیز بر

اشاره شده بود اما به دلیل مشخص نبودن  کشور برق صنعت در ای منطقه و ملی سطح در برق بازار

های خورشیدی  در سطح ملی تاثیری بر توسعه بازار سیستم مکانیسمی جهت ایجاد بازار برق

 .(Rusco, 2012)فتوولتائیک نداشت 

 

 1334تا  1331دوره دوم: سال  -1-2

 یقانون یها تیفعال و ها تیمامور هیکلدر دوره دوم با مصوبه شورای عالی اداری  :فیزیکی نهادهای

 انجام اقدامات و منابع هیکل روین وزارت و شد تمرکز روین وزارت در ریدپذیتجد یها یانرژ به مربوط

های نو ایران  اما چون سازمان انرژی .کرد منتقل( سانا) نو یها یانرژ سازمان به را خصوص نیا در شده

توان گفت که بسیاری از تصمیمات  )سانا( ذیل شرکت مادرتخصصی توانیر شکل گرفته بود در واقع می

شد و سانا نقش یک سازمان اداری و  سطح کالن مثل خرید برق تجدیدپذیر توسط توانیر گرفته می

ختاری در وزارت نیرو و ایجاد معاونت برق و تنظیمی را داشت. همچنین در این دوره با تغییرات سا

های  سیستم  های تجدیدپذیر از جمله فناوری انرژی عمال این معاونت متولی اصلی توسعه انرژی

 رخ 1719 سال در که یدیخورش یانرژ نهیزم در مهم عیوقا ازخورشیدی فتوولتائیک در ایران شد. 

 طرح نیا در. بود شبکه از منفصل صورت به روستاها به کیفتوولتائ یرسان برق طرح شروع داد،

 با طرح نیا. گرفت قرار کار دستور در هستند، برق شبکه فاقد که العبور صعب یروستاها به یرسان برق

که همین امر موجب  (1733راد و همکاران، )رحیمی کرد کار به آغاز سانا توسط و دولت تیحما

های تجدیدپذیر و  های نو، ستاد توسعه انرژی های تحقیقاتی مختلفی توسط سازمان انرژی تعریف پروژه

های تجدیدپذیر شد و در نتیجه در این  های مرتبط با انرژی زمینه توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو در

های علمی و صنعتی، پژوهشکده سبز،  مثل سازمان پژوهشها دانشی  سازمان حضور دوره شاهد رشد

آموزشی مثل دانشگاه امیرکبیر، علم و صنعت، تهران، های  سازمانو های نو و...  پژوهشکده انرژی

های تولیدی و  های خورشیدی فتوولتائیک و همچنین سازمان به منظور توسعه سیستمشریف و... 
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های فتوولتائیک و خدمات مرتبط با آن  خدماتی مثل شرکت انرژی پاک آتیه و... به منظور تولید پنل

های خورشیدی  های متولی بر توسعه فناوری سیستم ستیم. در این دوره تمرکز اصلی سازمانه

ی تجدیدپذیر ها اما به دلیل شکل نگرفتن بازار انرژی (1739و همکاران،  درچهی)موسو بودفتووتائیک 

های خورشیدی فتوولتائیک به موفقیت زیادی دست  های تحقیقاتی در زمینه سیستم در ایران فعالیت

 .(Amankwah-Amoah and Sarpong 2016) نیافت

های متنوعی در جهت ایجاد بازار و توسعه فناوری  در این دوره سیاست :سخت نهادهای

های خورشیدی فتوولتائیک وضع شد. برای مثال در نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای  سیستم

کشور قرار گرفتند و در سال  "الف"های  های تجدیدپذیر جزو اولویت عالی انقالب فرهنگی، انرژی

های تجدیدپذیر توسط این شورا تصویب شد که بر توسعه  انرژینیان ب سندملی توسعه دانش 1737

 مصوبات ییاجرا ضمانت فقدان لیقب از تاکید داشت اما به دالیلیهای تجدیدپذیر  فناوری انرژی

شورای عالی انقالب فرهنگی از سوی متولیان امر این حوزه توجه زیادی بر این مصوبات صورت 

 برق دیخر آن قانون اصالح الگوی مصرف که درهمچنین در . (El Mustapha et al, 2018) نپذیرفت

 بخش از ریدپذیتجد یانرژ بلندمدت دیخر دولت و شد تحول یکم دچار ریدپذیتجد منابع از ینیتضم

 که بود کسانی ریدپذیتجد یها یانرژ گوناگون انواع یبرا متیق همچنان اما کرد نیتضم را یخصوص

 کمک تینها در که شد یم تر نییپا دیتول ها نهیهز با ها یانرژ یبرخ دیتول از استقبال موجب نیا

سند راهبردی و نقشه  .(1739درچه و همکاران، )موسوی نکرد حوزه نیا در منابع صیتخص به یچندان

سازی  دستیابی به دانش فنی و بومیهای مرتبط با انرژی خورشیدی نیز به منظور  راه توسعه فناوری

 ین دوره تدوین شد. در ا 1111های خورشیدی فتوولتائیک تا سال  سیستم

 

 1333تا  1334دوره سوم: سال  -1-3

 یانرژ یور بهره سازمان و( سانا) رانیا نو یها یانرژ سازمان 1731 سال در :فیزیکی نهادهای

 با پاک و ریدپذیتجد منابع از شتریب هرچه استفاده و یانرژ یور بهره یارتقا هدف با( سابا) رانیا

که این  شد جادیا( ساتبا) برق یانرژ یور بهره و ریدپذیتجد یها یانرژ سازمان و شدند ادغام گریکدی

 عطف نقطه. (1731فرد، )محمدی و دانایی های وزارت نیرو ارتقا یافت سازمان تا سطح یکی از معاونت

 یانرژ یبرا الیر 1111 تا 7211 یها تعرفه با ریدپذیتجد برق ینیتضم دیخر نرخ ابالغ ها سال نیا

 موضوع نیا یهمزمان. کشورهاست ریسا دیخر یها تعرفه برابر 7 تا 2 بایتقر اعداد نیا. است یدیخورش

 1+1 گروه و رانیا نیب نیو در 1731 رماهیت 27 شنبه سه در برجام ای مشترک اقدام جامع توافق با

 ،یاقتصاد یها میتحر از یاریبس لغو باعث( کایامر و سیانگل آلمان، فرانسه، ه،یروس ن،یچ شامل)

 رانیا ریدپذیتجد یها یانرژ بخش به را یخارج گذاران هیسرما یپا که شد یالملل نیب یصنعت و یتجار

 جیخل و ریرکبیام یمگاوات 3 یها روگاهین افتتاح به منجر و (1733درچه و همکاران، )موسوی کرد باز

 یگذار هیسرما ای اصفهان هیجرفو یمگاوات 11 روگاهین ها، یآلمان یگذار هیسرما با همدان در فارس
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همین موضوع باعث  .شد ها یسیسوئ یگذار هیسرما با کرمان مکران یمگاوات 21 روگاهین و ها یونانی

های تولیدی )تامین انرژی برق ایرانیان و سوالر صنعت فیروزه و...( و خدماتی )سوالر  ایجاد سازمان

های فتوولتائیک و خدمات مرتبط  گستر شهران، سوالر انرژی آوران و...( بسیاری به منظور تولید پنل

  های میانجی همچون صندوق ولتائیک شد. در نتیجه سازمانهای فتو اندازی نیروگاه با نصب و راه

پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی مراکز رشد پژوهشگاه نیرو و پژوهشگاه مواد و انرژی به منظور 

های علم و فناوری که در دوره دوم  حمایت از کسب و کارهای نوپا شکل گرفتند. عالوه براین، پارک

های خود را از کسب و کارهای نوپا گسترش دادند و  و حمایت  ه فعالیتشکل گرفته بودند در این دور

مراکز نوآوری از جمله مرکز نوآوری آما در دانشگاه صنعتی شریف به منظور حمایت از کسب و کارهای 

نوپا در مراحل ابتدایی شکل گرفتند. در واقع بروز و نمود نهادهای فیزیکی در این دوره تحت تاثیر 

خرید تضمینی برق تجدیدپذیر بود که از سوی نهادهای  جدید های همچون قیمت نهادهای سخت

 .(Hoppmann et al, 2014)الغ شده بود های تجدیدپذیر اب سیاسی به منظور ایجاد بازار انرژی

 برق ینیتضم دیخر نرخ ابالغ ها سال نیا عطف نقطههمانگونه که بیان شد،  :سخت نهادهای

 7 تا 2 بایتقر اعداد نیا. است یدیخورش یانرژ یبرا الیر 1111 تا 7211 یها تعرفه با ریدپذیتجد

 در برجام ای مشترک اقدام جامع توافق با موضوع نیا یهمزمان. کشورهاست ریسا دیخر یها تعرفه برابر

 آلمان، فرانسه، ه،یروس ن،یچ شامل) 1+1 گروه و رانیا نیب نیو در 1731 رماهیت 27 شنبه سه

 یپا که شد یالملل نیب یصنعت و یتجار ،یاقتصاد یها میتحر از یاریبس لغو باعث( کایامر و سیانگل

درچه و همکاران، )موسوی کرد باز رانیا ریدپذیتجد یها یانرژ بخش به را یخارج گذاران هیسرما

 یگذار هیسرما با همدان در فارس جیخل و ریرکبیام یمگاوات 3 یها روگاهین افتتاح به منجر و (1733

 مکران یمگاوات 21 روگاهین و ها یونانی یگذار هیسرما ای اصفهان هیجرفو یمگاوات 11 روگاهین ها، یآلمان

های سیاسی متولی از جمله وزارت  . در واقع رویکرد سازمانشد ها یسیسوئ یگذار هیسرما با کرمان

های تجدیدپذیر با ابزار خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با  نیرو و ساتبا در این دوره ایجاد بازار انرژی

 تعرفه مناسب بود. 

 

 گیری نتیجه -6

ایران با های خورشیدی فتوولتائیک در  در این تحقیق سیر تطور تاریخی توسعه فناوری سیستم

اولیه( و   های صورت گرفته توسط محققان )داده رویکرد نهادی در سه دوره اصلی بررسی شد. مصاحبه

 ها )داده ثانویه( ، مقاالت و سایتهای تحقیقاتی های سیاستی، پروژه اسنادباالدستی، گزارشبررسی 

تا  1731مانی سال های خورشیدی فتوولتائیک در ایران در بازه ز دهد که توسعه سیستم نشان می

مسیر تکاملی متناسب با فضای کالن اقتصادی و ساختارهای نهادی کشور بوده است. در دوره  1731

های تجدیدپذیر  ( تمرکز سازمان انرژی اتمی به عنوان متولی اصلی توسعه انرژی1711تا  1731اول )
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بوده است و قوانین و های تجدیدپذیر  در کشور صرف آشنایی مسئولین و متولیان امر با انرژی

های تجدیدپذیر  های مرتبط با انرژی ها هم بیشتر تمرکز بر دستیابی به دانش فنی فناوری سیاست

های مربوطه از جمله سانا و توانیر  ( تمرکز وزارت نیرو و سازمان1731تا  1711انمد. دروه دوم ) داشته

های  های مرتبط با انرژی فناوری به عنوان متولیان اصلی این حوزه صرف دستیابی بر دانش فنی

های خورشیدی فتوولتائیک بوده است به همین جهت در این دوره شاهد  تجدیدپذیر از جمله سیستم

های خورشیدی فتوولتائیک  های دانشی و آموزشی به منظور توسعه فناوری سیستم رشد سازمان

های مربوطه از جمله ساتبا به  ان( تمرکز اصلی وزارت نیرو و سازم1731تا  1731هستیم. دوره سوم )

با ابزار خرید تضمینی برق های تحدیدپذیر  برای انرژیعنوان متولیان اصلی این حوزه صرف ایجاد بازار 

های تولیدی و خدماتی در  شده است به همین جهت در این دوره شاهد رشد سازمان تجدیدپذیر

های فتوولتائیک در مقیاس کوچک تا  نیروگاهاندازی  های فتوولتائیک و نصب و راه زمینه تولید پنل

های میانجی از جمله  تر سازمان بزرگ هستیم. عالوه بر این در این دوره شاهد حضور پررنگ

های علم و فناوری، مراکز رشد و نوآوری به منظور حمایت از  های پژوهش و فناوری، پارک صندوق

 تیم.های تجدیدپذیر هس های مرتبط با انرژی توسعه فناوری

های  تحقیق حاضر با به کارگیری رویکرد نهادی نقش هر یک از نهادهای فیزیکی )سازمان

سیاسی، اداری، تنظیمی، آموزشی، دانشی، میانجی، تولیدی و خدماتی( و نهادهای سخت )قوانین، 

های خورشیدی فتوولتائیک در بازه زمانی سال  ها( را در توسعه فناوری سیستم مقررات و سیاست

توسعه فناوری در سه دوره اصلی مشخص کرد. با توجه به اینکه تا پیش از این  1731تا  1731

های خورشیدی فتوولتائیک در ایران با توجه به نقش نهادهای فیزیکی و سخت به صورت  سیستم

تواند تصویر مناسبی از سیر تطور توسعه  جامع مورد بررسی قرار نگرفته بوده است، این تحقیق می

 های خورشیدی فتوولتائیک در ایران و نهادهای فیزیکی و سخت در کشور بدست دهد. سیستم فناوری

به عالوه در این مقاله نهادهای فیزیکی و سخت به عنوان یک کل تحلیل شده و و قتی درباره هر نهاد 

های  کنیم، آن نهاد را با عملکردش که بهبود نتایج مربوط به توسعه فناوری سیستم صحبت می

های درونی نهادها که منجر به این نتایج  ایم و درباره روال رشیدی فتوولتائیک بوده ارزیابی کردهخو

های تجدیدپذیر از  شده و اینکه با چه مداخالتی نهادها دستاوردهای بیشتری در زمینه توسعه انرژی

است لذا در  توانند به همراه داشته باشند ارائه نشده میهای خورشیدی فتوولتائیک  جمله سیستم

 توان به این موضوع پرداخت. مطالعات آتی می
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