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 چكيده
ته به همفاه داش یاگستفده میاقل فییو تغ یطیمح ستیز یامدهایپ فیاخ یهالدر سا یلیفسر یهایمصرف  ارف  هیرویب شیافزا

است که  یالمللنیو مورد توافق در سطح ب داریپا یحلراه ف،یدپذیو توسعه استفاده از منابع تجد فیدپذیتجد یارف  هاییاست. فناور

 یهایعه و کاربفد گسررتفده ارف توسرر یهاو از گلوگاه یدیکل یامسررهله هایفناور نیو توسررعه بازار ا یفیگتحقق آن، شرر   یبفا

 انفیدر ا فیدپذیتجد یارف  یهایتوسعه بازار فناور یهاچالش  یراسرتا، مقاله حاررف به تحل نی. در اشرودیمحسرو  م فیپذدیتجد

توسعه  یچالش محور 01، 1011 زییخبفه در پا 11و با رظف  فیدپذیتجد یارف  یهایتوسعه بازار فناور نهیشیپ ی. با بفرسپفدازدیم

و  و رفوذ هاچالش انیارتباطات م یفیتفس - یساختار یسازمدل . سرس  با استفاده ازدیاسرترفا  گفد فانیدر ا هایفناور نیبازار ا

 فیدپذیتجد یارف  یهایتوسعه بازار فناور یهاچالش ق،یتحق یهاافتهی. بفاساس شودیم حیتشف مککیم  یها با تحلآن یوابسرت 

توسعه  یبالا سکیو ر نییپا اسیها شام  اقتصاد مقچالش نیفگذارتفی. تاثشودیها ارائه مآن انیو روابط م یبندهسطح دست 11در 

 ف از دی هاهای محدود تبلیغاری، تعاملات رعی  دولت با شفکتهای ارتقال فناوری، فعالیتررع  در زیفساخت .سرتهایفناور نیا

ه پژوهش، لزوم توج نیا یهاافتهی یاستیدلالت سر نیتفیاصرل. اسرتهای تجدیدپذیف ف یهای کلیدی توسرعه بازار فناوری ارچالش

 ها است.چالش  فیآن بف د فیو لحاظ رمودن سطح هف چالش و تاث زارتوسعه با یهابه چالش  سارچهی

 

 های ارف ی تجدیدپذیفاوری، فنیفیتفس – یساختار یسازمدل ف،یدپذیتجد یارف  ،یفناور توسعه بازار، توسعهواژگان كليدی: 
                                                           

 آدرس پست ال تفوری ی: و 101-00011212ابف: شماره رمK_fartash@sbu.ac.ir  

 عهده دار م اتبات 

    Faranak.bfs97@gmail.comآدرس پست ال تفوری ی:  و 101-00011212شماره رمابف:  1

 A_sadabadi@sbu.ac.irآدرس پست ال تفوری ی: و 101-00011212شماره رمابف:  0
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 مقدمه -0
 اسررت مواجه آن با امفوز جهان که اصررلی هایچالش از ی ی

 یلمی،اق تغییفات اصررلی دلای  از ی ی. باشرردمی اقلیمی تغییفات

 برش از آن دو سرروم از بیش که اسررت ایگلراره گازهای ارتشررار

 جهان، در ارف ی مصف  فعلی رورد. [10]گیفدمی سفچشمه ارف ی

 ندهفزای شتا  و محیطی زیست آلودگی بزرگ بحفان دو با را بشف

 یهاسوخت. است رموده روبفو فسیلی ارف ی منابع رمودن تهی در

 اهشک و منابع بودن تجدیدپذیف و زیاد منابع خاطفبه غیففسرریلی

 یهاسوخت بفای مناسبی جای زین هوا و محیط زیسرت، آلودگی

 کارگیفیبه امف همین به توجه با [.20]اردشررده عنوان فسرریلی

 بوده افزایش به رو جهان کشررورهای در ریز تجدیدپذیف هایارف ی

 ارف ی مصررف  یافت یتوسررعه هایشرراخ  از ی ی که طوریهب

 سررهم روز به روز ارف ی روع این بنابفاین شررود،می محسررو 

 رد زمینه این در رموده ایجاد ارف ی تأمین سرریسررتم در تفیبیش

 ها،ظففیت افزایش برش در دلار میلیارد 101 از بیش 0112 سال

 گذاریسررفمایه رو هایارف ی توسررعه و تحقیق و هاریفوگاه احداث

 در موجود هایظففیت ،0111 سرررال ارتهای تا. اسرررت شرررده

 جهان ال تفیسرریته تولید در درصررد 1.2 تجدیدپذیف هایارف ی

 یفاز ،است آبی ارف ی دررظفگففتن بدون ارقام این)اردداشته سرهم

 سررهم دریا ال تفیسرریته تولید در درصررد 12 تنهاییبه ارف ی این

 ارف ی از درصد 10 از بیش تجدیدپذیف هایارف ی اکنونهم .(دارد

 ،اخیف هایسرررال در .[6و  0]رمایندمی مینتا را جهران اولیره

 راهی عنوانبه ات(های)فناوری1فیدپذیتجد یارف  یهرایفنراور

 ایهسوخت به وابست ی کاهش و ارف ی تامین کفدن متنوع بفای

 ایجاد همچنین و ایگلراره گازهای کاهش منظوربره فسررریلی

 یک از بیش بفاین،علاوه .[13]دشومی رظفگففتهدر جدید مشراغ 

 مدرن ارف ی خدمات به همچنان جهان سررفاسررف در رفف میلیارد

 هایارف ی به هم اری دسررتفسرری همچنین. رداررد دسررتفسرری

 متحد مل  سرررازمان پایدار توسرررعه اهدا  از  یی تجدیدپذیف

 و عادلاره بفابف، دریای یک ایجاد و جهان ساختن متحول منظوربه

 . است زمین سیاره مفدم بفای مطمهن

 گذار؛ است گففته قفار گذار رقطه در اکنونهم اتهایفناوری

 رمنظوبه کشررورها روآوراره هایتلاش ریازمند پایدار جامعه یک به

 رو، این از [.60]اسررت اتهایفناوری کارگیفیبه و بازار هتوسررع

 شگستف گذشته ىهالسا در ارپاید ىهاارگذ صخصودر هشوپژ

 و شناسیروش ،فیاییاجغف وقلمف ،موروعی منظف از و یافته

                                                           

تجدیدپذیف،  ارف ی هایتصرررار، بره فناوریدر این مقرالره بفای رعرایرت اخ 1
 شود.ات اطلاق میات و به فناوری ارف ی تجدیدپذیف، فناوریهایفناوری

 ساسیا محوری مسهله .[01]ستا هشد عمتنو ىرظف ىها چورچا

 رگبز ىچالشها اىبف ح راه ئهارا ارپاید ارهایگذ ىهشهاوپژ

 عتنو کاهش ،قلیما تغییف ،محیطی یستز مسائ  رظیف جامعه

  مصف و تولید هاىل وا از راشی که ستا...  و منابع و یستیز

 ،گفما ق،بف رظیف مرروجررود فنی - جتماعیا ىسیستمها ارراپاید

 غلبه این ه به توجه با. است ییاغذ ادمو و رق وحم  ز،ساوساخت

 پذیفنم اا رهورافنا ىح هاراه با صففا هاچالش و تمش ال ینا بف

 فنی - جتماعیا ىسیستمها در تحول اتتغییف به بل ه ؛ریست

 تمفکز موجب مفا همین .[10]ستا مندزریا ارپاید ارگذ یا دموجو

 و فنی ىهاسیستم در چشم یف تتحوال بف ارپاید ارگذ تمطالعا

 طوالری لتحو ىیندهاآفف" ارپاید ىهاارگذ ست.ا هشد جتماعیا

 ىهاسیستم رهاآ طفیق از که هستند ساسیا و ىبعد چند ت،مد

  مصف و تولید ىهاحالت در تغییف سمت به را جتماعیا-فنی

 بست یوا از هاسیستم ینا .[06]"دهندمی و سوق حفکت تفارپاید

 و ىبفرکا ىهاهشیو و هادرها ،هایفساختز ،هاورىراف بین باالیی

ایمر ” یا هایستمس چنین .[12]هستند رداربفخو هازاربا  ” 0ه

 موجررب فعلی نی نازبا منافع و رددار مسیف به شدید بست یوا

 از زیفا [؛61و  11]کنند متومقا تغییف بفابف در رهاآ تا گفددمی

ز” ىهاروش و هاآورىرو،  طف یک  دجوو رىبسیا ” 1سب

 ،تجدیدپذیف ىها ىرفا ،کیاشتفا ىهادروخو لمثا انعنوبه)دارد

PV
 از( ل تفی یا رقلیه سای و و دىبا ىهابینرتو، ىشیدرخو 0

  مصف و تولید ىل وا با دهفتااجا عمیق ىهاسیستم، ی فد  طف

 دیجاا را مسیف به بستهوا و ارپاید ىمسیفها که دارد دجوو

 .  [61]کندمی

 تحقق و آورىرو توسررعه اىبف یارپاید ارگذ در هازاربا رقش

 اسررت یحال در نیا. ستا حیاتی ربسیا فنی - جتماعیا اتتغییف

 در زاد،رو زاربا از عما)زاربا توسعه به ىکمتف توجه پیشینه در که

 اشرراره مورد که هشدفیدپذیتجد یهایارف ( هربوا و توسعه لحا

 یبفرسرر نه،یشرریپ در .[02]اسررت گففته قفار زیر مرتل  محققان

 در تجدیدپذیف یها یرفا توسعه یچالشها و رعامو درخصرروص

 مشرررراهررده [03]یافتهتوسعه و [01]سعهتو لحا در یهارکشو

 در اتهایفناوری زاربا توسعه یچالشها ،لحا ینا با. شررودیم

 دهش مطالعه کمتف انیفا فیرظ یلیفس گسرتفده منابع با یهارکشو

 یش  گیف موارع از یبچورچا ،حارف مقاله راسررتا، نیا در. اسررت

 هشوپژ ینا  هد و رموده ارائه فیدپذیتجد یهایارف  یفناور زاربا

 نیا نیب ارتباط و بازار یفیگش   یهاچالش نیتفمهم ییشرناسا

2 regimes 
3 Green 
4 Photovoltaics 



 
 کیارش فرتاش، فاطمه باوفا صفت و علي اصغر سعدآبادي

 

 55 1041و هفت، بهار چهل شماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 هم به تیماه به)یفیتفسرر - یسرراختار یسررازمدل با هاچالش

 . است( هاچالش وابسته

 ىهازاربا یفیگش   پیشینه سیربف به ررست ،مقاله مهادا در

 یاصررل یچالشها از یچارچوب و دمیشو ختهداپف اتهایفناوری

 ارائه اتهایفناوری زاربا توسعه ایبف نهیشررریپ در شرررارها مورد

 روش از اسرررتفاده با ق،یتحق روش انیب با ادامه در. شرررودیم

 یهاچالش نیب ارتباط  یتحل به یفیتفس - یساختار یسازمدل

 ،پایاری برش در. شودیم پفداخته فانیا در اتهایفناوری توسعه

 هایدپیشنها ق،یتحق یرروآو و هاافتهی درخصرروص بحث بف علاوه

 با مواجهه و رمودن بفطف  خصرروص در یاسررتیسرر و یتیفیمد

 .شودیم ارائه فانیا در فیدپذیتجد یهایارف  یفناور یچالشها
 

 پيشينه تحقيق -9

 اتهایفناوری 0نوزاد بازارتوسعه  یهاچالش -9-0

ی فناوربازار بفای  گیفیشرر   ریازمند اتهایفناوری توسررعه

. دشررومی تشرر ی  بازار از هاییبرش وزادی،ر مفحله در. اسررت

 و قطعیت عدم رظیف هاییویژگی دارای روزادی مفحله در بازارها

 نگتن ات تعام  محصولات، کم تنوع پیشر ام، کارآففینان حضرور

 یسرراختارها تعبیه و 0هاشررب ه  یتشرر  مرتل ، بازی فان بین

 تماعی،اج پذیفش و برشی آگهی دهان،بهدهان ارتباطات ،1یرهاد

 بین در اعتماد بف مبتنی ارتباطات و تعاملات ررررعی ، رقرابت

 ازهارد با سررلطه تحت بازارهای کنندگان،مینتا و کنندگانمصررف 

 لذا. هسررتند دولت تشررویقی و حمایتی هایسرریاسررت محدود،

 بفای روزاد بازار توسررعه هایچالش ها،ویژگی همین با متناسررب

 بودن راکافی ازجمله ررروعاتمو از ایگسررتفه هم اتهایفناوری

 و محدود حمایتی و تشویقی هایسیاست آزمایش اهی، زیفساخت

 را حوزه این ذینفعان بازی فان محدود هم اری و مندغیفرظرام

 .  گیفددربفمی

 کوچک، هایشفکت ورود شاهد بازار، توسرعه مفحله اولین در

 به دستیابی بفای جدید هایشفکت. [11]هستیم مستق  و جدید

 قوهبال مشتفیان و کنندگانمینتا شفکا، م م ، هایدارایی دارش،

 بفای .[12]هستند روبفو یهایچالش با خود مشاغ  توسرعه بفای

 هایتسیاس به ریاز باشند، رقابتقاب  بازار در اتهایفناوری این ه

 بازی قواعد تعفی  و بازار خارجی شرررفایط اصرررلا  بفای دولت

                                                           

1 Nurturing market 

2 Grid 

3 Embedding institutional structures 

4 Pilot 

5 Non-systematic 

6 Regulation 

 خفید هایسریاست به توانمی دولت اتاقدام ازجمله .[02]اسرت

 ازارب گیفیش   رفو  در. رمود اشاره بازار گیفیش   بفای عمومی

 هچ ور دهدمی رشان تودهزیسرت طفیق از گفما تولید بفای محلی

 اتهایفناوری جای اه حفظ در مهمی رقش تقارا طف  هاسیاست

 مداخلات به ریاز روزادی مفحله در جدید یهایفناور .[20]داررد

 یدجد یفناور محافظتی فضاهای کفدن ففاهم با که ددار سیاستی

 و های تحقیق و توسرررعهمارند پفو ه)یادگیفی ففاینردهای برا را

 موجود بازارهای فشارهای و هامحدودیت از( 0یشیآزما یهابفرامه

 و هاتعففه مارند دی فی سرریاسررت ابزارهای .[22]رماید محافظت

 2مندغیفرظام و محدود حمایتی و تشویقی هایسریاسرت ها،یاراره

 اتهایفناوری بازار...  و اسررتاردارد ،6گفیتنظیم مالیات، آموزش،

 با آلمان دولت .[22و  01]دهدمی توسررعه روزادی مفحله در را

 اتهایفناوری توسررعه و تحقیق هایفعالیت به یاراره ترصرری 

 به دستفسی عدم. [0]دهد بهبود را بازار تحفیک و توسعه توارست

 سررطح این در مطف  یهاچالش از دی ف ی ی کافی مالی منابع

 در بادی ارف ی هایپفو ه در ایملاحظهقاب  چالش کرهاسرررت 

 ،دی ف سرروی از [.16]اسررت بوده هندازجمله  مرتل  کشررورهای

 اسررت مواجه مرتلفی هایچالش با روزاد هایبازار بلوغ و توسررعه

 و ماهف کار ریفوی کمبود. شررودمی شررارها آرها به ادامه در که

 این در اصلی هایچالش از ی ی اتهایفناوری حوزه در مترص 

 آمیزموفقیت توسرررعه .[22و  03، 01]اسرررت برازار از مفحلره

 ارسرراری ریفوی و کافی اطلاعات ریازمند بادی ارف ی یهایفناور

 آموزشی مرتل  سطو  در باارف ی مفتبط هایآموزش لذا. اسرت

 .  [16]باشد دستفس در و طفاحی ایدب

 و 2تعاملی یادگیفی جستجو، طفیق از یادگیفی راستا این در 

 فانبازی  بین اطلاعات تبادل به منجف هاشررب ه طفیق از یادگیفی

 و 2تیمشررفوع به ریاز بازار از مفحله این در. [22و  02]شررودمی

 یسرراختارها در بتوارد دیدج یفناور تا اسررت 3یاجتماع فشیپذ

 سازگار رهادی محیط با و شود شناخته رسرمیت به موجود رهادی

 تفاوت به اتفناوری روزاد بازار رشررد عدم .[23و  22، 01]شررود

 و کرراربفان آرچرره و دهرردمی ارائرره یفنرراور یابترردا در آرچرره

 یکشورهای. است مفتبط ،داررد ریاز واقعی طوربه کنندگانمصرف 

 توربین برش تجدیدپذیف در هایبازار ارف ی توسررعه در موفق که

 بفآورده و تشرررری  را کنندگانمصرررف  ریراز مراعمو برادی

7 Interactive learning 

8 Legitimacy 

9 Social acceptance 
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 55 1041بهار ، چهل و هفت شماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 ریز آلمان در خورشرریدی هایپن  ظهور ،همچنین [.00]اردرموده

 فدنک درگیف با. بود وابسته آرها عمومی تصورات و اولیه کاربفان به

 و رشد و بازار گیفیش   به توانمی تولید ففایند در اولیه کاربفان

 .[02]رمود کمک آن توسعه

 اتهایفناوری 0رشد حال در بازارتوسعه  یهاچالش -9-9

 0هیاول کاربفان و اعتماد بف مبتنی تعاملات رقش ،بازار رشررد با

 به شرردتبه ،بازار اولیه هایبرش. یابدمی کاهش مفحله این در

 حلهمف این در که است حالی در این ؛بود وابسته پیشر ام کاربفان

 و تولیدکنندگان کنندگان،رصرررب مارند)یفناور نردگاندهارائره

 مفحله از بازار ازآرجاکه. کنندمی هدایت را بازار( گذارانسررفمایه

. رودمی پیش تفسفیع 1بازار یفیگش   اسرت، کفده عبور روزادی

 محصررولات، سررازیمتنوع و بازار حجم گسررتفش با رشررد، مفحله

 رورد رشررد مفحله در رقابت افزایش با .[02]شررودمی مشررر 

 در غییفت به منجف مسهله همین و پیداکفده تغییف بازار گیفیش  

 بالادست هایقسمت در روپا هایشرفکت و شرودمی بازار گسرتفه

 مفحله این در فزاینده رقابت .[02]دشومی تش ی  0ارزش فهیزرج

 ففوشررندگان از را پیشرر ام تولیدکنندگان از بسرریاری بازار از

 کی آن دررتیجه که کندمی تبدی  ففوشررانهعمد به مسررتقیم

 مرتل  هایبرش بفای تفترصرصی و اسرتارداردتف ارزش زرجیفه

 تنوع رظیف هاییویژگی دارای رشد مفحله. شرد خواهد ایجاد بازار

 هایفعالیت گسررتفش ،2نی زیجا محصررولات ارائه و محصررولات

 قیمت، تمایز ،6NGOs و هاشب ه سازیرسرمی و تقویت بازاریابی،

 و یگذارسفمایه افزایش توزیع، هایکارال گستفش رقابت، افزایش

 .  [02]هستند بازارهای جدید گیفیش  

 مفحله در بازار توسعه هایچالش ها،ویژگی همین با متناسب

 هایفعالیتازجمله  موررروعات از ایگسررتفه اتهایفناوری رشررد

 راکافی ایاسرررتاردارده و اجتماعی بازاریابی و تفویجی محدود

 وکارهایکسب ایجاد پایین رفخ و اتهایفناوری بازار درخصروص

 و قوارین وجود علتبه .[22و  01، 02]گیفددربفمی را جردیرد

 اولیه مفاح  در تجدیدپذیف هایارف ی ثبات کم اسرررتارداردهای

 فایب ارف ی مصف  به مفبوط روابط و مقفرات تدوین به ریاز بازار

 این در تشویقی هایروش اجفای و تنظیم و  یارف اتلا  از پفهیز

 رشررد حال در بازار توسررعه هایچالش دی ف از .اسررت خصرروص

                                                           

1 Bridging 

2 Early users 

3 Market formation 

4 Value chains 

5 Alternative product 

6 Non-governmental Organization 

7 Distribution grid 

 لزوم و بازاریابی راکافی هایفعالیت به توانمی ات،هایفنراوری

 و ففوش و توزیع کارکنان آموزش ، 2عیتوز یهاشرررب ه تقویت

 سعهتو در عمومی کم شارکتم. [60]کفد اشاره عمومی سازیآگاه

 در مفدم اگفچه کارادا در. داردمحدودکننده  رقش برادی ارف ی

 حمایت فقدان اما رداشتند، مرالفت بادی یارف  با 2سراسر اچوان

 .[21]رمود محدود را بادی ارف ی توسعه بالقوه هایففصت عمومی

 رشررفیات و هارشررسررت ها،کارگاه ها،کنففار  بودن محدود

 در کلیدی هایچالش از یفتجدیدپذ ارف ی هایفناوری ترصرصی

 بار دو حداق  باید حوزه این مترصصان. اسرت بازار از مفحله این

 با مفتبط ترصرررصررری هایکنففار  و هاکارگاه در سرررال در

 .  [61]رمایند شفکت تجدیدپذیف ارف ی کاربفدهای

 هایسرررازمان کمبود رشرررد، مفحله در دی ف عمده چالش 

 عنوانبازار به توسررعه در اسرراسرری رقش که [61]اسررت غیفدولتی

 رفخ. [00]کنندمی ایفا تجدیدپذیف هایارف ی اطلاعات دهندهارائه

 یفتجدیدپذ ارف ی حوزه در جدید وکارهایکسب گیفیش   پایین

. شودمی محسو  اتهایفناوری بازار رشرد در موارع از دی ف ی ی

 اختفاع ثبت از حمایت ،(مالیاتی اعتبارات مارند)مالی هایمشرروق

 توسررعه هابن اه به 3تفارشرره صررورتبه یاراره ارائه و اتهایفناوری

و  02] هستند ثیفگذارتا تجدیدپذیف هایارف ی رشرد حال در بازار

22]. 

 اتهایفناوری 01انبوه بازار توسعه یهاچالش -9-3

 در بازار که شررودمی آغاز زماری اربوه به رشررد مفحله از گذار

 11مازاد تیظفف وجود رظیف دلایلی به درش رفخ اما بوده رشد حال

 ازار،ب بلوغ با. است کاهش حال در تدریجبه رقابت شدت افزایش و

 اولیه هایمم اریس و تغییفیافته بازار گیفیش   بف بازی فان ثیفتا

 اربوه بازار در .[13]شررودمی تبدی  اسررتاردارد ففایندهایی به بازار

 ای،منطقه ساختارهای و 10 دسرتی ییایجغفاف گسرتفش و اردازه

 در فعالاره 11ییرها کاربف. یابدمی گسرررتفش بازار ففاملی و ملی

 مفحله. شرروردمی سررهیم یفناور جدید بازارهای گیفیشرر  

 شافزای، یندیففا یهایروآور روا  رظیف هاییویژگی با سازیاربوه

 ای،شب ه ساختارهای سرازیرهادینه، ارزش هایزرجیفه کارآمدی

 مارند)جمعی هایرسررراره ازطفیق اربوه بازاریابی ا،برالر رقرابرت

 بازار، جدید هایبرش کشرر  المللی،بین سررطح در( تلویزیون

8 Saskatchewan 

9 Tranche 

10 Mass market 

11 Excess capacity 

12 Homogeneous geographical 

13 End user 
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 55 1041و هفت، بهار چهل شماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 ن،کنندگامصف  کم وفاداری هم ن، و استاردارد رسبتا محصولات

 شرررناخته توزیع هایکارال گسرررتفش تولید، ظففیرت افزایش

 توسعه هایچالش ها،ویژگی این با متناسرب .[02و  01]شرودمی

 ازجمله موروعات از ایگسرتفه هم اتهایفناوری بفای اربوه بازار

 ی،وادار رهادی رواق  و اتهایفناوری پایین اسیرمق اقتصررراد

 هایارف ی شررب ه ظففیت و شررب ه به دسررتفسرری محدودیت

 هایارف ی محور صادرات هایشفکت بودن محدود و تجدیدپذیف

 .شودمی شام  را تجدیدپذیف

 تجدیدپذیف هایارف ی مقیاس، اقتصررراد بهبود ابر تردریجرا

 با را یاراره بدون پذیفیرقابت توارایی و شرررده صرررففهبهمقفون

 ارف ی تولید صورت این در. آوردمی دسرتب فسریلی هایسروخت

 گفمای و خورشررید باد، مارند کفبنکم ارف ی منابع توسررط پاک

 ارتقای ترصرصی رهادهای وجود عدم .[00]یابدمی توسرعه زمین

 به قادر که پایین رهادی ظففیت و جرامعه در اتهرایفنراوری

 رباشد مقفرات ییاجفا رمارت و رظارت ،اتیهایفناور از حمایت

 رهادی زیفسراخت بنابفاین. اسررت بازار از مفحله این هایچالش از

 پشتیباری، را سطو  همه در هماهنگ ایبفرامه بتوارد که مناسب

 .  [16]است ازیموردر د،رمای بسیج را جامعه و

 پیچیده ففایندهای تسهی  ح  بفای قوی رهادهای وجود لزوم

 وکارهایکسررب فعالیت بفای زمین اجازه و تملک مجوز، صرردور

 تعمیفات و ر هداری هایمهارت و دارش تقویت ات،هایفناوری

 هایارف ی هایسررریسرررتم هایخفابی رفع بفای اتهایفناوری

 توسررعه عدم .[10]اسررت موردریاز بازار حسررط این در تجدیدپذیف

 از ایرموره هند، در بادی ارف یثف وم تعمیفات و ر هداری خدمات

محدودکننده  و مشررتفیان و کارآففینان بین اعتماد رفتن دسررت

   .[16]است بادی ارف ی توسعه

 دمع تجدیدپذیف، هایارف ی سازیاربوه مسیف در دی ف چالشی

 فتجدیدپذی هایارف ی بف مبتنی یشیسرفما و یشریگفما اسرتفاده

 مارعی سررفمایش و گفمایش مفتبط هایزیفسرراخت فقدان. اسررت

 بفای شب ه ظففیت و شب ه به دسرتفسری .[00]اسرت زمینه این

 هکحائز اهمیت اسررت  اربوه بازار در تجدیدپذیف هایارتقال ارف ی

 بفق تولید افزایش با .است مواجه محدودیت با کشرورها بفخی در

 ولیدت ظففیت به محدود ریاز به توجه با و تجدیدپذیف هایرف یا از

 با مفتبط محور صادرات جدید صرنایع توسرعه رفو ، در مازاد بفق

 کشررورهای در. [21]گففت قفار کار دسررتور در پاک هایارف ی

 جهاری بازار تحولات بلندمدت اردازهایچشررم به توجه با اروپایی

 فسرریلی، منابع ارتظار مورد تقارررای کاهش پیامدهای و ارف ی

 بادی، ارف ی توسرررعه تحقیقاتی هایطف  منابع افزایش موجب

 اربوه بازار گیفیش   تقویت در که [10]شد دریایی و خورشیدی

 .اسرررت بوده یفگذارتاث کشرررورها این در تجدیدپذیف هایارف ی

های در برش تجدیدپذیف هایارف ی بازار توسرررعه هرایچرالش

 رشان داده شده است. 1 شماره جدولمرتل  بازار در 

 

 

 0(نهيشياز مرور پ سندگانینو یبند)جمعریدپذیتجد یانرژهای فناوریتوسعه بازار  یهاچالش: 0جدول 

 چالش فیرد
 بازار نوع

 مراجع 9ازيامت
 انبوه رشد نوزاد

1 
 هد  با داخلی هایبن اه و دارش اهی تحقیقاتی، مفاکز تحقیقاتی محدود هم اری

 اتهایفناوری توسعه
* *  2.6 [02 ،02 ،22] 

 [02و  01، 01] 0.1   * اتهایفناوری آزمایش اهی زیفساخت بودن راکافی و رع  0

 [03 ، 02، 02، 01] 0.1   * هابن اه توسط اتهایفناوری توسعه و تحقیق در کم گذاریسفمایه 1

 [03 ، 02، 02، 01] 1.1   * دولت توسط اتهایفناوری توسعه و تحقیق به هیافت ترصی  کم منابع 0

 [01 ، 11، 0] 0.2 * * * موجود یهافناوری با مقایسه در جدید یهافناوری مزایای مورد در اطلاعات کمبود 2

6 
 توسعه بفای دارش اهی و تحقیقاتی مفاکز به غیفرظاممند و محدود هایگفرت

 اتهایفناوری
*   0.0 [02 ،01 ،01 ، 22] 

 [1 ، 1] 0.6 * * * اتهایفناوری یهاپفو ه بالای ریسک 2

 [11و  11] 2.2  * * اتهایفناوری توسعه بفای گمفگی مندغیفرظام و محدود هایمعافیت 2

 [22 ، 01، 01، 02] 2.2 *  * دولتی، خفید مالیات، آموزش، مندغیفرظام و محدود حمایتی و تشویقی هایسیاست 3

                                                           

، 0، 1، 0  یرد یهاارد )چالشمشر  شده کیتالیکه با فورت ا ییهاچالش 1
 فانیا طیبا شفا ی(، بف اسراس رظف خبفگان تناسرب کمتف00و  01، 12، 10، 6

 یآوردر جمع اتیهایتوسرررعه بازار فناور یهاچالش ییرها سرررتیداررد و از ل
 ها حذ  شدرد.داده

( 0 جدول در شده اشراره) تحقیق خبفگان رظف ار ینمی اسراس بف امتیاز این 0
 از طیفی در( 2 تا 1) لی فت طی  در پیشینه از شرده اسرترفا  هایچالش به

 .است شده محاسبه 2 امتیاز با زیاد خیلی تا 1 امتیاز با کم خیلی



 ...ریدپذیتجد يهايانرژ يهايورتوسعه بازار فنا يهاچالش لیتحل
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 چالش فیرد
 بازار نوع

 مراجع 9ازيامت
 انبوه رشد نوزاد

 ...اتهایفناوری تاردارداس گفی وتنظیم

 [23 ، 01، 02] 2.6 *  * اتهایفناوری تفویج بفای پایین رهادی ظففیت 11

 [23 ، 01، 11] 0.2 * * * سیاست ذاری ففایند در ذینفعان مشارکت عدم 11

 [26 ، 02، 01] 0.1   * ف فی مال یت حقوق پایین اجفایی رمارت 10

 [23 ، 01، 02، 0] 2.6 * * * تجدیدپذیف ارف ی پایین اجتماعی پذیفش 11

 [22 ، 03، 12، 02] 2. 0  *  اتهایفناوری هایبن اه با دولت رعی  تعام  10

 [01 ، 02] 1.0 *  * بادی یهاتوربین با عمومی مرالفت بف دلیلی ظاهفی ییهازیبایی 12

 [02 ، 01، 01، 12] 2.6  *  اتهایفناوری حوزه در دجدی هایوکارکسب ایجاد پایین رفخ 16

 [22 ، 01، 02، 00] 2.2 * *   اتهایفناوری زمینه در اجتماعی بازاریابی و تفویجی محدود هایفعالیت 12

12 
 ترصصی عالی آموزش و تحقیقاتی رهادهای کیفیت و تعداد بودن راکافی

 اتهایفناوری
 *  0.6 [01 ،01 ،22 ، 23] 

13 
 در محلی اتهایفناوری صنایع وها شفکت ارتقاء بفای وارداتی هایمالیات بودن کم

 اتهایفناوری ارزش زرجیفه
  * 2.2 

[06 ،02 ،11 ،11 ،

01 ، 01] 

 [22 ، 03، 01، 02] 0.0  * * توسعه و تحقیق پفسن  و اتفناوری ماهف ریفوی فقدان 01

 [02 ، 02، 01، 02] 0.6    اتهایفناوری ترصصی رشفیات و هارشست ا،هکارگاه ها،کنففار  بودن محدود 01

00 
 حوزه در ترصصی یهاارجمن ها،اردیش ده و هاNGO رعی   عمل فد و محدود تعداد

 اتهایفناوری
 *  2.2 

[06 ،02 ،02 ،01 ، 

01] 

01 
 وانعنات)بههایفناوری ترصصی ایواسطه موسسات کیفیت و تعداد بودن راکافی

 (مفاکز رشد و روآوری مفاکز، های علم و فناوریپارک مثال،
 *  0.6 [02 ،02 ،01 ، 01] 

 [21 ، 10] 0.1 *  * اتهایفناوری حفظ بفای مهارت و فنی دارش فقدان 00

 [11 ، 03] 2.2 * * * اتهایفناوری در کارها و کسب بفای پیچیده اداری بوروکفاسی 02

 [01 ، 01، 10] 0.2 *   اتهایفناوری نپایی مقیاس اقتصاد 06

 [01 ، 06] 2.6 *   اتهایفناوری زمینه در المللیبین تحقیقاتی تعاملات محدودیت 02

 [21 ، 10] 0.6 *   تجدیدپذیف منابع ارتقال بفای محدود شب ه ظففیت 02

 شناسیروش -3

 توسررط بار اولین بفای 1یفیتفسرر - یسرراختار یسررازمدل

 ،پیچیده یهاسیستم تحلی  و تجزیه بفای 1321 سال در وارفیلد

 ففایند یک روی فد این .[16]شرررد ارائه اقتصرررادی - اعیماجت

 مفتبط و گوراگون عوام  مجموعه یک که اسررت تعاملی یادگیفی

 با و کندمی ساختاردهی جامع، یافته سرازمان مدل یک در را بهم

 پیچیده یال و گفا ، تهوری اصررولی مفاهیم بفخی از اسررتفاده

 تشرررفیح را متغیفهررا از ایمجموعرره برین مرفرهرومری روابرط

 .[12]رمایدمی

 و تحلیلی ساختار یک و فلسفی ریارری، پایه دارای روش این

 به ذهنی مفاتب سررلسررله تبدی  بفای ابزاری و اسررت مفهومی

 یهاپفسشنامه بفخلا  است. ریزیبفرامه بفای مشرر  ال وهای

 ازامتی کلیدی موروعات به صففا نآ در دهندگانپاسخ که متداول

                                                           

1 Interpretive Structural Modelling 

 دهندگانپاسخ از تفسریفی - سراختاری سرازیمدل در دهند،می

 ار کلیدی موروعات میان ارتباطات و روابط که شودمی خواسرته

 .[22]دررظفب یفرد ریز

 بازار توسرررعه بف فگذاریتاث یهاچالش ابتدا مقرالره، نیا در

 جدول) استرفا  یرجخا و یداخل منابع مطالعه با اتهایفناوری

 توسعه درخصوص( 0 شماره جدول)خبفه 11 و دیگفد( 1 شرماره

 را ارت یبفف گوله روش به که فیدپذیتجد هایارف ی یفناور بازار

 طی  متنوعی از بازی فان ،خبفگاندر ارترا  . [3و  2، 2]اردهشد

ها و بن اه گذارانسرررفمایه مارند اتهایفناوریفعان حوزه رو ذی

به تفتیبی که  سررتفاده شررد؛ت می  پفسررشررنامه تحقیق اجهت 

رش ب ،یدولت یهاسرازمانبه  یمتوازن از اففاد با وابسرت  یبیتفک

های ی، سازمانها و موسسات پژوهشها، دارش اهو بن اه یخصروص

و  یصرررنعت یهرراو ارجمن NGOs ،گررذاریدرگیف در سرررفمررایره
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را  ه تحقیقپفسشنامات هایمفتبط با توسعه فناوری یوکارکسب

 یفگذاریتاث بهصرررورت جرداگراره خبفگران برهد. ودررت میر  رم

 تا 1 نیب یازیامت فانیا در حارف حال در بازار توسرعه یهاچالش

 قاب  1 شماره جدول چپ سمت ستون در که دادرد  یترصر 2

 .است مشاهده

 
امه پرسشن ليمشخصات خبرگان مشاركت كننده در تكم :9جدول 

 قيتحق

ره
خب

 

 سازمانی سمت
سابقه 

 (سال)

1 
 ارف ی و آ  حوزه هایفناوری توسعه ستاد کارشناس

 جمهوری ریاست فناوری و علمی معاورت
01 

0 
-بهفه و تجدیدپذیف هایارف ی سازمان در میاری مدیف

  ارف ی وری
01 

 2  ایفان پذیف تجدید هایارف ی ارجمن کارشناس 1

 12 شفی  صنعتی هدارش ا علمی هیات 0

2 
 ریاست فناوری مطالعات پژوهش ده علمی هیات

 جمهوری
2 

 11 بهشتی شهید دارش اه علمی هیات 6

 00 ریفو پژوهش اه علمی هیات عضو 2

2 
 معاورت توسعه و گذاریسیاست معاورت مدیفک 

 جمهوری ریاست فناوری و علمی
10 

 2 ریفو پژوهش اه مدیفمیاری 3

 11 صبا ارف ی و بفق گفوه کارشناس 11

11 
 مسنا توربین ساخت و مهندسی شفکت مدیفمیاری

 (توگا)
11 

 

و  یو خارج یداخل عبپژوهش، ابتدا با اسرررتفاده از منا نیدر ا

 فان،یا یفعل طیعوام  در شفا یفگذاریخبفگان به تاث ازیسس  امت

های کلیدی توسرررعه عنوان چالشبه 0 یبالا ازیبا امت چالش 01

 1 شررماره که در جدول در ایفان ارترا  شررد اتهایاوریبازار فن

 انخبفگ از ابتدا یدیکل چالش ییشناسا یبفاقاب  مشاهده است. 

 هب رسبت فان،یا طیشفا بفاساس شرد خواسرته جداگاره صرورتبه

 رظف( نهیشیپ یبندجمع)1 شماره جدول عوام  دییتا ای و اصرلا 

 یفگذاریتاث بفاسرراس چالش هف تیاهم به و ندیرما اعلام را خود

 تا 1 نیب یازیامت فانیا اتهایفناوری بازار توسرررعه در یفعل

 م عوا ارترا  یبفا. دهند  یترصرا ( ادیز یلیخ تا کم یلیخ)2

 عدر مجمو وشد  نییتع یفگذاریتاث آستاره عنوانبه 0 ازیامت مهم،

 جدول)دیگفد ییشرناسرا خبفگان رظف با تیاهم یدارا چالش 01

 1011 تابستان در جلسه سه یبفگزار با بعد مفحله در (.1 شماره

 و یعلم معاورت در یر ارندهیآ یمل بفرامه فخارهیدب یزباریم به

 هب نیآرلا و یحضور)یبیتفک صرورتبه یجمهور اسرتیر یفناور

 خبفگرران رظف و بفگزار( 1 شرررمرراره جردول خبفگرران ارتررا 

 شرو با  یتحل یبفا بازار توسعه یهاچالش نیب روابط درخصوص

 اخذ قیتحق پفسشنامه  یت م با ،یفیتفس - یساختار یسازمدل

 .دیگفد

 
 رانیدر ا اتیهایتوسعه بازار فناور یاصل یهاچالش :3جدول 

 (قيتحق یهاافتهی)براساس 

 اريمع كد

 اتهایفناوریدر  کارهاو  کسب یبفا دهیچیپ یادار یبوروکفاس 1

0 
توسعه  یبفا یگمفگ مندفرظامیغمحدود و  یهاتیمعاف

 اتهایفناوری

1 
 یهابن اهو  یدارش اه ،یقاتیتحق مفاکز یقاتیتحقمحدود  یهم ار

 اتهایفناوریهد  توسعه  با یداخل

 اتفناوری هایپفو ه یبالا سکیر 0

2 
 با سهیمقادر  دیجد هاییفناور یایمزااطلاعات در مورد  کمبود

 تجدیدپذیف هایارف ی موجود یهایفناور

 یاست ذاریس ندیقفادر  نفعانیذ مشارکت عدم 6

2 
 یبفا یسفاسفبفق  شب ه عیتوز و ارتقال هایفساختیز رع 

 فیدپذیتجداتصال منابع 

2 
 یعال آموزشو  یقاتیتحق یرهادها تیفیکبودن تعداد و  یراکاف

 اتهایفناوری یترصص

3 
در  یاجتماع یابیبازارو  یتغایتبل هایتیفعال تیمحدود

 اتهایفناوری

 اتهایفناوریدر حوزه  دیجد یهاکاروکسب جادیا نییپا رفخ 11

11 
 آموزش، مندفرظامیغمحدود و  یتیحماو  یقیتشو یهااستیس

 اتهایفناوریو ...  استاردارد ،یگفمیتنظ ،یدولت دیخف ات،یمال

 اتناوریفحوزه  هایشفکت بادولت   یرع تعام  10

 تجدیدپذیف هایارف ی نییپا یاجتماع فشیپذ 11

10 
 یترصص اتیرشفو  هارشست ها،کارگاه ها،کنففار بودن  محدود

 اتهایفناوری

12 
 عیصناو  هاشفکتارتقاء  یبفا یواردات یهااتیمالبودن  کم

 اتهایفناوری ارزش فهیزرجدر  یمحل اتهایفناوری

16 

 یترصص یاواسطه موسسات تیفیکاد و بودن تعد یراکاف

 مفاکز ،یفناورو  علم هایپارکعنوان مثال )بهاتهایفناوری

 (مفاکز رشدو  یروآور

12 
 هایارجمن، هاش دهیاردو  هاNGO  یرع عمل فدمحدود و  تعداد

 اتهایفناوریدر حوزه  یترصص

 اتهایفناوری جیتفو یبفا نییپا یرهاد تیظفف 12

 اتهایفناوری نییپا اسیمق داقتصا 13

 اتهایفناوری نهیزمدر  یالمللنیب یقاتیتحقتعاملات  تیمحدود 01
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تفسرریفی که پژوهش حارررف  سرراختاری سررازیمدل یهاگام

 :، به شف  زیف استگففته استبفمبنا آن صورت 

 تش ی  (:SSIM)سکاختاری خودتعاملی ماتریس تشکكيل. 0

ماتفی  به ابعاد متغیفها است  ساختاری، یک خودتعاملی ماتفی 

شررود و تفتیب ذکف میکه در سررطف و سررتون اول آن متغیفها به

شررود. آر اه روابط دو به بفاسرراس رظف گفوه خبفگان تشرر ی  می

شررود. هن امی که دوی متغیفها توسررط رمادهایی مشررر  می

( باشد، از رماد jساز رسیدن به عام  ستون )( زمینهiعام  سطف )

(vاسرتفا )شرود. اگف عام  سرتونده می (jزمینه )به رسیدن سراز 

شود. اگف بین عام  ( استفاده میA( باشد، از رماد )iسرطف ) عام 

( ارتباط دوطففه وجود داشته باشد و هف دو j( و سرتون )iسرطف )

( اسررتفاده Xسرراز رسرریده به همدی ف شررورد، از رماد )عام  زمینه

تباطی بین دو عنصررف وجود هفگاه هیچ روع ار ،شررود. در رهایتمی

   [.2]شود( استفاده میO) رداشته باشد، از رماد

 مرراتفی  این (:RM)اوليه دسککتيابی ماتریس تشککكيل. 9

 تبدی  یک و صرررفف اعداد به را SSIM ماتفی  روابط رمادهای

 .کندمی

 لاعما با ماتفی  این: نهایی دسککتيابی ماتریس تشککكيل. 3

 این در. شررودمی تشرر ی  امتغیفه بین در موجود تعدی روابط

 طهراب. شررودمی کنتفلها شرراخ  ابعاد بین ثارویه روابط ،ماتفی 

 منجف K بعد به J بعد ،J بعد به I بعد اگف که است صورتیبه ثارویه

 ماتفی  در شررد. اگف خواهد منجف K بعد به I بعد پ  شررود،

 که یروابط و اصلا  ماتفی  باید ربود، بفقفار حالت این دسرتیابی

 ففصرر عناصررف از بفخی ،تفتیب بدین. شررود جای زین افتاده قلم از

 با. شودمی داده رشران *1 صرورتبه که شرد خواهد یک به تبدی 

 هاییر ماتفی  دریافتی، ماتفی  اصلا  و ثارویه روابط شرناسرایی

 یمرتلف یهاروش  یماتف کفدن سررازگار یبفاآید. می بدسررت

  یتبد یبفا نیبول قاعده زا حارف پژوهش در. است شده شنهادیپ

 از ستفادها با و ییرها یابیدست  یماتف به هیاول یابیدسرت  یماتف

 .[2]شودیم استفاده Mathworks Matlab R2019a افزاررفم

 مجموعه تعیین از پ  :متغيرها اولویت و سکک   تعيين. 0

 مجموعه تعیین و عنصررف هف بفای ریازپیش مجموعه و دسررتیابی

 آرها در که عناصفی. شودمی ارجام متغیفها دیبنسطح مشرتفک،

 اول سطح است، ی سران دسرتیابی مجموعه با مشرتفک همجموع

 ت فار و عناصررف این حذ  با. ددهمی اختصرراص خود به را اولویت

 .دشومی تعیین عناصف تمام سطح عناصف، سایف بفای مفحله این

 ماتفی  بفاساس مدل این :تفسيری ساختاری مدل ترسيم. 2

 .شودمی تفسیم شده تعیین سطو  و رهایی دستیابی

 :(مک ميک روش)وابسکتگی نفوذ قدرت تحليل و تجزیه. ۶

 عنصف، هف بفای رهایی دسرتیابی ماتفی  در مقادیف سرطفی جمع

 وابسررت ی میزان دهندهرشرران سررتوری، جمع و رفوذ میزان بیار ف

 ب قا عناصررف از گفوه چهار عام ، دو این بفاسرراس. بود خواهد

 .مستق  و متص  وابسته، خودمرتار، عوام : بود خواهد شناسایی

 رعیفی وابسرت ی و رفوذ قدرت که خودمرتاررد عوام  اول گفوه

 عوام  دوم گفوه. هسررتند مجزا عوام  سررایف از حدودی تا و داررد

 گفوه. داررد بالایی وابست ی اما ررعی ، رفوذ قدرت که اردوابسرته

 اررد؛د بالایی وابست ی و رفوذ قدرت که متصلند عوام  شام  سوم

 عوام  سررایف تغییف موجب عوام  این روی عملی هفگوره درواقع،

 و بالا رفوذ قدرت از که مسررتقلند عوام  چهارم گفوه. شررودمی

 ردهخوا کلیدی عوام  اصررطلا  در و بفخورداررد پایینی وابسررت ی

 فارق  متص یا مستق  گفوه دو از ی ی در کلیدی عوام . دشرومی

   .دگیفمی
 

 هاافتهی -0
شرررود. در یم یجادا یخودتعامل ی پژوهش، ابتدا ماتف ینا در

 1شررود که در گام یاسررتفاده م ییاز رمادها یخودتعامل ی ماتف

 )جدولاز رظف خبفگان ی ماتف یناسترفا  ا یشف  داده شد. بفا

قاب   0 شرماره در جدولرتیجه آن اسررتفاده شررده که  (1 شرماره

 ت.مشاهده اس

 

 (SSIM) یساختار یخودتعامل سیماتر :00جدول 

 91 02 08 07 0۶ 02 00 03 09 00 01 2 8 7 ۶ 2 0 3 9 0 ريمتغ

0  O V A O O A X A v O A O O A V X X A V 

9   O O O A O O O A A A O O O O O O O O 

                                                           

1 V اگف شراخ  سرطف :i  منجف به شراخ  سرتونj خ  سطف )شا شودi  بف
 ب ذارد(. فیتاث jشاخ  ستون  یرو
Xشرراخ  سررطف  نی: اگف رابطه بi  و سررتونj هم  یدو طففه باشررد)هف دو رو
 ب ذاررد(. فیتاث

Oشراخ  سرطف  نی: اگف بi  و سرتونj هم  یبف رو چ دامی)ه رباشد یارابطه
 ر ذاررد(. فیتاث
A اگف شاخ  ستون :j  منجف به شاخ  سطفi شاخ  ستون  شود(j یبف رو 

 ب ذارد(. فیتاث iشاخ  سطف 
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 91 02 08 07 0۶ 02 00 03 09 00 01 2 8 7 ۶ 2 0 3 9 0 ريمتغ

3    O O O O O O A O O A O O A O O O O 

0     O O O V O O O O O O O O V V X O 

2      O O V A O O O A A A O O O O A 

۶       X O O O A A O O A O O O O O 

7        O O O A V O O A O O O O O 

8         A O O O A A A O O O A O 

2          O O O O V A O O O O A 

01           A A A O O A A O O A 

00            V O O O V A O O V 

09             O O O A O O O O 

03              V V V O O O V 

00               A O O O O V 

02                O O O O A 

0۶                 O O O O 

07                  X A O 

08                   A O 

02                    O 

91                     

 سررومطبق آرچه در گام  اولیه، ماتفی  به دسررتیابی از پ 

در آن بفقفار  یدرور یسررازگار یدشررف  داده شررد، با یقروش تحق

 ابییدسررت ی ماتف ی تبد یبفا یناز قاعده بول منظور ینشررود. بد

امف  یناسرتفاده شرده است که ا ییرها یابیدسرت ی به ماتف یهاول

 .یففتصورت پذ Mathworks Matlab R2019aزار افرفم یلهوسربه

ها آمده در کنار آر *علامت  هک 2دول شرررماره هرای جرسرررلول

مقدار آرها  یهاول یابیدسررت ی که در ماتف دهنده این اسررترشرران

اختصرراص  هابه آر یکعدد  یدرور یصررفف بوده و پ  از سررازگار

 یقدرت رفوذ و وابست  ی ماتف یندر ا ،ینداده شده است. همچن

مشر  شده است. قدرت رفوذ  ی فد یفهایدر بفابف متغ یفهف متغ

 متغیف خود و آن از مترراثف یفهررایاز جمع تعررداد متغ یفهف متغ

 اآره از که متغیفی جمع از متغیف یک وابسررت ی. آیدمی بدسررت

حاص  از جدول  یج. رتاآیدیبدست م یفو خود متغ پذیفدمی تاثیف

 و یشرررتفینب یفه کدام متغاسرررت ک ینرشرررار ف ا ییرها ی ماتف

.است مکی  میکتحل یمبنا جدول ینرا دارد. ا یفتاث ینکمتف

 

 یینها یابيدست سیماتر :2جدول 

 91 02 08 07 0۶ 02 00 03 09 00 01 2 8 7 ۶ 2 0 3 9 0 ريمتغ
قدرت 

 نفوذ

0 1 *1 1 0 *1 0 0 1 *1 1 *1 *1 0 0 *1 1 1 1 0 1 14 

9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 1 0 *1 1 0 0 0 1 0 *1 *1 0 0 0 0 *1 1 1 1 *1 11 

2 *1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

۶ *1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 *1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

7 1 *1 *1 0 0 1 1 *1 0 *1 0 1 0 0 0 *1 *1 *1 0 *1 12 

8 1 0 *1 0 0 0 0 1 0 *1 0 0 0 0 0 *1 *1 *1 0 *1 8 

2 1 0 *1 0 1 0 0 1 1 *1 0 0 0 1 0 *1 *1 *1 0 *1 11 

01 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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 91 02 08 07 0۶ 02 00 03 09 00 01 2 8 7 ۶ 2 0 3 9 0 ريمتغ
قدرت 

 نفوذ

00 *1 1 *1 0 *1 1 1 0 *1 1 1 1 0 0 *1 1 0 0 0 1 13 

09 1 1 *1 0 0 1 *1 *1 0 1 0 1 0 0 0 *1 *1 *1 0 *1 12 

03 *1 *1 1 0 1 *1 *1 1 *1 1 0 *1 1 1 1 1 0 0 0 1 15 

00 *1 0 0 0 1 0 0 1 *1 *1 0 0 0 1 *1 0 0 0 0 1 8 

02 1 *1 *1 0 1 1 1 1 1 *1 0 *1 0 1 1 *1 *1 *1 0 *1 16 

0۶ *1 *1 1 0 0 *1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 

07 1 *1 *1 0 0 *1 *1 *1 0 1 1 *1 0 0 0 *1 1 1 0 *1 13 

08 1 0 *1 0 0 0 0 *1 0 *1 *1 0 0 0 0 *1 1 1 0 *1 9 

02 1 0 *1 1 0 0 0 1 0 *1 *1 0 0 0 0 *1 1 1 1 *1 11 

91 *1 *1 *1 0 1 *1 *1 *1 1 1 0 0 0 *1 1 0 0 0 0 1 12 

ميزان 

 وابستگی
17 12 16 2 8 9 8 14 7 16 6 9 1 5 6 13 10 10 2 14  

در گام  آرچهبفاسررراس  ی ،به ماتف ییرها یرابیاز دسرررت پ 

سررطح  یینشررف  داده شررد، رسرربت به تع یقروش تحق چهارم

 ییدر مدل رها یفهاسطح متغ یینتع ی. بفاشرودیاقدام م یفهامتغ

 و ریازپیش مجموعه ستیابی،د مجموعه سه آرهاهفکدام از  یبه ازا

قفار  یکدر سررطح  یفی. متغشررودیم ی مجموعه مشررتفک تشرر 

 انی سو عناصف مشتفک آن کاملا  یابیکه مجموعه دسرت گیفدیم

 ی از ماتف آرها متغیفهرا، یرا متغیف این تعیین ازبراشرررد. پ  

مارده،  یباق یفهایمتغ یهو با بق شرررودیحذ  م ییرها یابیدسرررت

.یابدیمادامه  یندیسطح

 (قيتحق یهاافتهی اساس بر)هاس وح شاخص نييتع :۶جدول 

 س   مجموعه اشتراک يازنمجموعه پيش مجموعه دستيابی ريمتغ

0 
1-0-1-2-2-3-11-11-10-12-16-12-

12-01 

1-0-2-6-2-2-3-11-10-11-10-12-16-12-12-

13-01 

1-2-2-3-11-10-12-

16-12-12-01 
1 

9 0 1-0-6-2-11-11-10-11-12-16-12-01 0 1 

3 1 
1-1-0-2-2-3-11-11-10-11-12-16-12-12-

13-01 
1 1 

0 1-1-0-2-11-11-16-12-12-13-01 0-13 0-13 11 

2 1-2-2 1-2-3-11-11-10-12-01 1-2 2 

۶ 1-0-6-2-10 6-2-11-10-11-12-16-12-01 6-2-10 0 

7 1-0-1-6-2-2-11-10-16-12-12-01 6-2-11-10-11-12-12-01 6- 2- 10- 12- 01 11 

8 1- 1- 2- 11- 16- 12- 12- 01 
1- 0- 2- 2- 2- 3- 10- 11- 10- 12- 12- 12- 

13- 01 
1- 2- 12- 12- 01 6 

2 
1- 1- 2- 2- 3- 11- 10- 16- 12- 12- 

01 
1- 3- 11- 11- 10- 12- 01 1- 3- 10- 01 11 

01 0- 1- 11 
1- 0- 2- 2- 3- 11- 11- 10- 11- 10- 12- 16- 

12- 12- 13- 01 
11 0 

00 
1- 0- 1- 2- 6- 2- 3- 11- 11- 10- 12- 

16- 01 
1- 0- 11- 12- 12- 13 1-11 10 

09 1-0-1-6-2-2-11-10-16-12-12-01 1-6-2-11-10-11-12-16-12 1-6-2-10-16-12 11 

03 
1-0-1-2-6-2-2-3-11-10-11-10-12-

16-01 
11 11 10 
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 س   مجموعه اشتراک يازنمجموعه پيش مجموعه دستيابی ريمتغ

00 1-2-2-3-11-10-12-01 3-11-10-12-01 3-10-12-01 2 

02 
1-0-1-2-6-2-2-3-11-10-10-12-16-

12-12-01 
1-11-11-10-12-01 1-10-12-01 11 

0۶ 1-0-1-6-11-10-16 1-0-2-2-3-11-10-11-12-16-12-12-13 1-10-16 2 

07 1-0-1-6-2-2-11-11-10-16-12-12-01 1-0-2-2-3-10-12-12-12-13 1-2-2-10-12-12 3 

08 1-1-2-11-11-16-12-12-01 1-0-2-2-3-10-12-12-12-13 1-2-12-12 3 

02 1-1-0-2-11-11-16-12-12-13-01 0-13 0-13 11 

91 1-0-1-2-6-2-2-3-11-10-12-01 1-0-2-2-3-11-10-11-10-12-12-12-13-01 
1- 2- 2- 3- 10- 12- 

01 
2 

 
 اتهایفناوری پایین مقیاس اقتصاد -13 اتفناوری های توسعهپفو ه بالای ریسک-0

 فیدپذیتجد یهایارف  پایین اجتماعی پذیفش-11 محدود وحمایتی تشویقی هایسیاست-11

 وارداتی هایمالیات بودن کم-12

 هاشفکت با دولت رعی  تعام -10 تبلیغاتی، اجتماعی یهافعالیت محدودیت-3 ارتقال و توزیع یهاساخت زیف رع -2

 اتهایفناوری تفویج بفای پایین رهادی ظففیت-12 هاNGO رعی  عمل فد و محدود تعداد-12

 المللیبین تحقیقاتی تعاملات محدودیت-01 … هارشست ها،گاهکار ها،کنففار  بودن محدود-10

 اتهایفناوری مزایای خصوص در اطلاعات کمبود-2

 یتحقیقات رهادهای کیفیت و تعداد بودن راکافی-2

 ایموسسات واسطه کیفیت و تعداد بودن راکافی-16
  ترصصی

 سیاست ذاری قفایند در ذینفعان مشارکت عدم-6

   پیچیده اداری سیبوروکفا-1

 جدید هایکار و کسب ایجاد پایین رفخ-11

   مفاکز تحقیقاتی تحقیقاتی محدود هم اری-1 گمفگی مندغیفرظام و محدود هایمعافیت-0
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 (قيتحق یهاافتهی براساس)ات در ایرانهایوسعه بازار فناوریهای تچالش بندیس  : 0شكل 

 

ها( مشرررر  )چالشپ  از آر ه سرررطو  هفکدام از متغیفها

 -مدل سرراختاری گففتن ماتفی  دسررتیابی رهایی، شررد، با دررظف

های های تاثیفگذار بف ففایند توسررعه بازار فناوریتفسرریفی چالش

( که از 1 شماره شد)ش  های تجدیدپذیف در ایفان تفسریم ارف ی

 سطح تش ی  شده است. 11

متغیفهایی که در سررطو  بالای سررلسررله مفاتب قفار دارد، از 

 یهاتیمعافتراثیف کمتفی بفخوردار اسرررت؛ متغیفهایی همچون 

و  اتهایفناوریتوسرررعه  یبفا یگمفگ منردفرظرامیمحردود و غ

و  یدارشررر رراه ،یقرراتیمفاکز تحق یقرراتیمحرردود تحق یهم ررار

 ز طففی دی ف،ا اتهایفناوریبا هد  توسرررعه  یداخل یهابن راه

 های این تحقیق به لزومموسرروی و هم اران ریز همفاسررتا با یافته

 شیافزا یبفاات هایمنسرررجم توسرررعه فناوری اسرررت ذارییسررر

. [10]اردها اشاره رمودهپژوهشی و بن اهمفاکز  یقاتیتحق یهم ار

سرلسله مفاتب قفار دارد، از تاثیف متغیفهایی که در سرطو  پایین 

 یبالا سرررکیهمچون ر هاییچالشبیشرررتفی بفخوردار اسرررت؛ 

 از این اتهایفناوری نییپا اسیاقتصاد مقات و فناوری یهاپفو ه

باشد پیشینه ریز می با فاستاهم هااین یافته شود.روع محسو  می

 ففهصبهمقفون فیدپذیتجد یهایارف  اس،یمق اقتصراد بهبود با که

 یلیفس یهاسروخت با را ارارهی بدون یفیپذرقابت ییتوارا و شرده

 هیسرررفما ها و موارعچالشاز   فیی ی د. [00]آوردیم دسرررتبر

روع ارف ی  نیهزینه های بالا ا اتهایو توسعه بازار فناوری یگذار

که همفاسرررتا با  اسرررتات هایتوسرررعه فناوریبالا  سرررکیها و ر

 .[1است]هم اران ریز  های جمالی ویافته

های تاثیفگذار تفسیفی چالش - پ  از این ه مدل سراختاری

تفسیم شد، بفاساس  فانیدر اات هایفناوریتوسعه بازار بف ففایند 

شررد، رسرربت به تحلی   بیانآرچه در گام شررشررم روش پژوهش 

بندی گفوه طبقه 0که متغیفها در آن به  گفدیداقدام  مرکمیرک

میزان رفوذ و وابسررت ی هفیک از  ،0جدول شررماره شررود. در می

متغیفهرا در ارتباط با ی دی ف مشرررر  شرررد. بفای این تحلی  

بایسرتی جدولی طفاحی شرود که به تعداد متغیفها سطف و ستون 

وجود داشرته باشد. هف متغیف میزان رفوذ و وابست ی مرصوص در 

ف ه ،تیعبارمحور سرطف)وابسرت ی( و ستون)رفوذ( را دارا است. به

میزان وابست ی و قدرت دارای دو عدد  0عام  در جدول شرماره 

د گفدستون جدول مشر  می ودر سطف تفتیب به که استرفوذ 

 مکو رقطه تقاطع سرطف و ستون، جای اه عام  را در تحلی  میک

ز ا یکهف یبا اسرتفاده از شردت رفوذ و وابست کند. مشرر  می

با  هاشررراخ  یبندبه گفوه توان(، می1 شرررماره )جدول معیارها

 (.  0 شماره ش  مک پفداخت)یکم ی استفاده از روش تحل

 

 
 (قيتحق یهاافتهی)براساس ینمودار قدرت نفوذ و وابستگ :9شكل 

 

 ات،فناوری یهاپفو ه بالای ریسررک معیارهای اسرراس این بف

 بفای سررفیسررفا بفق شررب ه توزیع ارتقال یهازیفسرراخت رررع 

 و تبلیغاتی یهافعالیت محدودیت تجردیدپذیف، منرابع اتصرررال

 و تشررویقی هایسرریاسررت ات،هایفناوری در اجتماعی بازاریابی

 دولتی، خفید مالیات، آموزش، مندغیفرظام و محردود حمرایتی

 اب دولت رعی  تعام  ات،هایفناوری...  و اسرتاردارد گفی،تنظیم
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های ارف ی پایین اجتماعی پذیفش ،اتفناوری حوزه یهاشررفکت

 وا هشررفکت ارتقاء بفای وارداتی هایمالیات بودن کم تجدیدپذیف،

 ات،هایفناوری ارزش زرجیفه در محلی اتهایفناوری صرررنایع

 مسررتق  متغیفهای روع از اتهایفناوری پایین مقیاس اقتصرراد

 .هسررتند بالا هدایت و کم وابسررت ی دارای متغیفها این. هسررتند

 این هایویژگی از کم تاثیفپذیفی و بالا تاثیفگذاری ،دی فعبارتبه

 یسازادهیها و لزوم پچالش نیبودن ا تیاهم  زیحا. متغیفهاسرت

کم بهفه  یهاوام یاز جمله اعطا یتیو حما یقیتشو یهااستیسر

ده کنن دیتوارمند و بزرگ تول یهابه شرررفکتی اتیمال تیرو معراف

 یتوسرررط معاد اتیهایعه بازار فناورتوسررر یبفا یبراد نیتورب

معیار  [.11]ستقفار گففته ا دیمورد تاک زیر یو بوشهف یرودسرف

 توسرررعه بفای گمفگی منردغیفرظرام و محردود هرایمعرافیرت

 تحقیقاتی، مفاکز تحقیقاتی محردود هم راری ات،هرایفنراوری

 ات،هایفناوری توسررعه هد  با داخلی هایبن اه و دارشرر اهی

 یعال آموزش و تحقیقاتی رهادهای کیفیت و تعداد دنبو راکافی

 جدید هایوکارکسرب ایجاد پایین رفخ ات،هایفناوری ترصرصری

 موسررسررات کیفیت و تعداد بودن راکافی ات،هایفناوری حوزه در

ی علم و هاپارک مثال عنوانبه)اتهایفناوری ترصصی ایواسطه

 این .اسررت وابسررته روع از( مفاکز رشررد و روآوری مفاکز فناوری،

 یفمتغ این ؛هستند رعی  هدایت و قوی وابست ی دارای متغیفها

. رددار سرریسررتم روی کمی تاثیفگذاری و بالا تاثیفپذیفی اصررولا

 در وکارهاکسرررب بفای پیچیده اداری بوروکفاسررری معیرارهای

 ینهزم در المللیبین تحقیقاتی تعاملات محدودیت ،اتهایفناوری

 و وابسررت ی از متغیفها این .هسررتند رابط روع از اتهایفناوری

 و تاثیفگذاری، عبارتیبره ؛بفخوردارررد ییبرالرا هردایرت قردرت

 روی فب کوچ ی تغییف هف و بالاست بسیار معیارها این تاثیفپذیفی

 هایمعیار. شودمی سیستم در اساسی تغییفات باعث متغیفها این

 با مقایسرره در دیجد یهایفناور مزایای مورد در اطلاعات کمبود

 ذینفعان مشارکت عدم های تجدیدپذیف،ارف ی موجود یهایفناور

 ها،کارگاه ها،کنففار  بودن محدود سررریاسرررت ذاری، قفایند در

 خودمرتار روع از اتهایفناوری ترصرصی رشرفیات و هارشرسرت

 امعیاره این .داررد کمی هدایت قدرت و وابست ی میزان و هستند

 با رررعی  اتصررالات دارای زیفا ؛شرروردمی اجد سرریسررتم از عموما

 رد جدی تغییف باعث متغیفها این در تغییفی. هسررتند سرریسررتم

 رررعی  عمل فد و محدود )تعداد12متغیف . شررودرمی سرریسررتم

NGOحوزه در ترصرررصررری هایارجمن، هاارردیشررر ده و هرا 

 معیار. دارد را مسرررتق  و رابط خصررروصررریات ات(هایفناوری

 ات( ریزهررایفنرراوری تفویج بفای ینپررای رهررادی )ظففیررت12

 .دارد را خودمرتار و وابسته معیارهای خصوصیات

 

  گيرینتيجه -2
 باعث توسعه تجدیدپذیف هایهای منحصف به ففد ارف یویژگی

 فیدپذیهای پاک و تجداز ارف ی فییگبهفهآن در دریا شرده است. 

 فیمس در فیراپذا نتراه اری اج ی یال تف اررف ی نیمابررفای ترر

 دلی به ،ایفانامفوز اسررت.  جهان کشرررررررورها در داریتوسررعه پا

 دلی به همچنین آفتا ، تابش شررردت بفخورداری مناسرررب از

 مستعد کشورهای از ی ی مناسب، موسرمی بادهای از بفخورداری

 ابن اما .رودمی شررمار به تجدیدپذیف هایارف ی از بفداریبهفه بفای

 انآرچن کشورمان در پاک هایارف ی وعر این از استفاده ،دلایلی به

 ایفان در شررفایط این در اسررت و ریافته توسررعه شرراید و باید که

 تولید تجیدپذیف هایریفوگاه طفیق از بفق م اوات 620 تاکنون

 ایفان بفق ظففیت ک  درصررد یک از کمتف میزان این که شررده

ره گفایاعلمی و واقع روی فدی یک وجود ریاز به ،روازاین. اسرررت

 منظوربه ارف ی حوزه سررریاسرررت ذاران و فعالان اسرررتفاده بفای

تجدیدپذیف احساس  هایارف ی بازار رشد و گیفی توسرعهتصرمیم

 شود. می

 تاثیفگذار هایچالش ه،نپیشی مفور با ابتدا حاررف پژوهش در

. شررد اسررترفا  ایفان در اتهایفناوری بازار توسررعه ففایند بف

 زمینه به که کفدیم سرررعی هالشچا این اسرررترفا  منظوربه

. باشیم داشته را لازم توجه ویژه ایفانتوسعه به حال در کشورهای

 ارتباط بین تفسیفی، - ساختاری سرازیمدل اسرتفاده از روش با

 ایفان در اتهایفناوری بازار توسعه ففایند بف تاثیفگذار هایچالش

( 1)ش    طبقه 11 در هاچالش ها،شرد و بف اسراس یافته تحلی 

 یفانمد و سیاست ذاران ها این مقاله بهیافته. اردشده بندیدسرته

 هایچالش میان روابط از صرررحیحی درک تا کنردمی کمرک

 بکس ایفان ات درهایفناوری بازارهای توسعه ففایند بف تاثیفگذار

 و توسررعه در شررده بیان هایچالش هف یک از از جای اه و رموده

   اطلاع کسب رمایند. تجدیدپذیف هایارف ی بازار رشد عدم

 تفسرریفی - سرراختاری مدل سررطو  پایین در که ییهاچالش

ها پفداختن به آن بدون هستند وها چالش تفیناساسی داررد، قفار

 مدیفان و گذارانسرریاسررت .کفد غلبهها چالش سررایف بف توانرمی

 - سرراختاری مدل اول سررطح در موجود یهاچالش ابتدا بایسررتی

 نکفد بفطف  به رسرربت آن از بعد و رمایند بفطف  یفی راتفسرر

 موررروع این که کنند، اقدام بالاتف سررطو  در موجود یهاچالش

 طحس تجسم بفای گذارانسیاست و گیفردگانتصرمیم به تواردمی

 منابع و زمان اختصررراص ،همچنین وها چالش از هفیک اولویت

 .کند کمک مناسب

 اسیمق اقتصرراد و اتفناوری توسررعه یهاپفو ه یبالا سررکیر
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 بف فگذاریتاث یاسررراسررر یهاچالشجمله  از هافناوریاین  نییپا

رغم یعل. اسررت فانیا درات هایفناوری یبازارها توسررعه ندیففا

، گذشته یهادر سال اتیهایفناور داتیتول شیافزا یگذارهد 

ز راچی یلیفسرر هایارف یبا  سررهیدر مقا اتیهایفناورسررهم بازار 

 یبفداربهفه نهیهز فیدپذیتجد یهایارف استفاده از  اگفچه ،اسرت

 اس،یاز مق یراشررر یهاصرررففهرداشرررتن   یاما به دل ،کمی دارد

های در مقایسرره با ارف یبالاتف  اریبسرر یگذار هیسررفما یهانهیهز

و  یگذار هیسرررفما ها و موارعچالشاز   فیی ی د داررد. فسررریلی

روع ارف ی ها و  نیهزینه های بالا ا اتهایفناوریتوسرررعره بازار 

ه می توارد با ارائبنابفاین، . استات هایتوسعه فناوریبالا  سرکیر

تسرررهیلررات برره منظور کرراهش هزینرره هررا از تفویج ارف ی هررای 

ف ی در ار یگذار هیی سررفماتجدیدپذیف پشررتیباری کفد تا ار یزه

 یلیفسررر یارف ی ها با ارف  نیا ینی زیاهای تجدیدپذیف جهت ج

 اولیه گذاریبرا توجره بره ریسرررک برالا سرررفمایه ففاهم شرررود.

دولتی، قوارین  مالی حمایت مناسررب ترصرری  ات،هایفناوری

 مصرررف  ارف ی سرررفیع افزایش از اطمینان و گذاریسرررفمایه

بفای  مهم عام  یک عنوانبه عمومی افزایش بودجه تجدیدپذیف،

 ابزارهای از هاستفاد. بود خواهد خصوصی هایگذاریسفمایه بسیج

 گذاری بفایحاملان سرررفمایه ارتقاء و ریسرررک کاهش جردیرد

 علایق افزایش تجدیدپذیف سرربب ارف ی هایپفو ه سررازیتجاری

 تأمین. شودمی رهادی بزرگ گذارانسفمایه ویژهبه گذارانسرفمایه

 هیزتج منظوربه تواردمی مالی دولتی منابع دی ف و اقلیمی مالی

 سررایف و راهبفدها راسررتای صرروصرری، درخ برش گذاریسررفمایه

 ینا اصررلا  و بهبود با ،روازاین .باشررد م م  المللیبین هایتلاش

 ات دستهایفناوری توسرعه در بهتفی رتایج به توانمی هاچالش

 تواردمی حارررف پژوهش که کفد بیان بایسررتی ،مجموع در. یافت

 ربازا توسرررعه و بهبود بفای مدیفیتی و های سررریاسرررتیبینش

 همفاه به توسررعه حال در کشررورهای و ایفان ات درهایفناوری

 یهم ارچالش  دومقاله،  نیا یهاافتهی اسرراس بف باشررد. داشررته

 و محدود یهاتیمعرراف و یقرراتیتحق مفاکز یقراتیتحق محردود

 یبفاو اگفچه  اردگففته قفار سطح نیبالاتف در یگمفگ مندفرظامیغ

 خود اما ،ها مفتفع شوردچالش  فیلازم است د هاآن شدن بفطف 

 روعدو چالش از  نیا. ردارد یادیز فیتاث هاچرالش  فید حر  بف

 هک هستند  یرع تیهدا و یقو یوابست  یدارا و وابسرته فیمتغ

 .ددارر ستمیس یرو یکم یفگذاریتاث و بالا یفیفپذیتاث یدارا

 ذارانسیاست  و گیفانتصمیم های رویسندگان،بف اساس یافته

                                                           

1  https://www.iea.org/topics/energy-subsidies (accessed 
14 January 2022) 

 گزارش آماری وزارت ریفو، قاب  دستفس در: 0

های کلیدی توسرررعه بازار به بهبود و بفطف  شررردن چالش باید

 یهازیفساخت ررع  ات،فناوری یهاپفو ه بالای ریسرک شرام 

 ذیف،تجدیدپ منابع اتصال بفای سرفاسفی بفق شرب ه توزیع ارتقال

 در اجتماعی بررازاریابی و تبلیغرراتی یهرافعرالیرت محردودیرت

 و دمحدو حمایتی و تشرررویقی هایسررریاسرررت ات،هایفناوری

 رداسرتاردا گفی،تنظیم دولتی، خفید مالیات، آموزش، مندغیفرظام

 حوزه یهاشررفکت با دولت رررعی  تعام  ،اتیهایفناور...  و

 کم های تجدیدپذیف،ارف ی پایین اجتماعی پرذیفش ات،فنراوری

 صرررنایع وها شرررفکت ارتقاء بفای وارداتی هرایمرالیرات بودن

 اقتصررراد ات،هایفناوری ارزش زرجیفه در محلی اتهایفناوری

 مورد در اطلاعات کمبود معیارهای و اتهایفناوری پایین مقیاس

 موجود یهایفناور با سرررهیمقا در دیجد یهایفنراور مزایرای

 ففایند در ذینفعان مشرررارکت عردم، تجردیردپرذیف هرایارف ی

 و هارشرسرت ها،کارگاه ها،کنففار  بودن محدود سریاسرت ذاری،

 این ،درواقع. باشند توجه داشته اتهایفناوری یترصص رشرفیات

ها قفار و در سرطح پایین سلسله مفاتب چالش ها اسراسریچالش

 .کفد غلبهها چالش سایف به توانرمی آرها بف غلبه بدون داررد و

-یمدل سررراختار پایینسرررطو  در قفار گففته های چرالش

اتفی بازار اربوه از اهمیت بال بفای تحقق (1)شررر ر   یفیتفسررر

 یقیتشو یهااستیس هایبف این اساس، چالش. هسرتندبفخوردار 

، فیدپذیتجد یهایارف  نییپا یاجتماع فشیپذ ،محدود یتیحما و

ی توزیع و هاساخت فیزدر ررع  و  یواردات یهااتیکم بودن مال

در توسرررعه بازار در برازار ایفان به مفاتب اهمیت بالاتفی  ارتقرال

 فانیا یراخال  داخل دیدرصررد از تول 0.2 ه با توجه به این .داررد

 ارارهی به صرررورت 0101در سرررال  (دلار اردیلیم 03.2)معرادل 

که سررهم قاب  توجهی از  1ترصرری  یافت یلیفسرر یهاسرروخت

های به سرروخت ارارهیاین حجم بالا از . باشررداقتصرراد کشررور می

های سرریاسررتی بفای توسررعه بازار و مشرروق فسرریلی، الزام حمایت

سهم  زنامتو رشدبه علاوه،  .رمایدرا دو چندان می اتیهایورفنا

 وگازسرروزیو ب دییبادی، خورشرر فیدپذیهای تجدارف ی بازار منابع

فای ب ارارهی یمارند اعطا یقیتشو یهااستیس سازیریازمند پیاده

ظففیت بفق ات اسررت. هایپایین فناوری یرسررب تیمزپوشررش 

های اخیف رشرد رسبتا  خوبی التولیدی از منابع تجدیدپذیف در سر

م اوات  211به  1131م اوات در سال  102در کشور داشته و از 

 هایم اوات در سرررال 301و  201و به تفتیب  1136در سرررال 

. با این حال سررهم این منابع در 0رسرریده اسررت 1133و  1132

https://isn.moe.gov.ir/?lang=en-us (accessed 14 January 
2022)  
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 1.2)حداکثف  مقایسررره با ک  ظففیت تولیدی بفق کشرررور راچیز

به  اتهایفناوریاقتصاد مقیاس پایین توسعه  بف که است درصد(

 ها دلالت دارد.توسعه بازار این فناوری ی بفایعنوان چالش

 یبفا یشب ه بفق سفاسف عیارتقال توز یهافسراختیررع  ز

بازار  عمده توسرررعههای از چرالش فیدپرذیراتصرررال منرابع تجرد

و توجیه  هایگذارهیسرررفما که به دلی هرای تجردیردپذیف ارف ی

 یهایارف  تولید و توزیع یهافساختیز بیشرتف توسرعه صرادیاقت

زیع تو یهافساختیز گذاری بفای توسعه، جذابیت سفمایهیلیفسر

 را کاهش داده است رو  یهایارف  و ارتقال

 بف تاثیفگذار یهاچالش دهدمی رشررران مقاله های اینیافته

 با سررنخهم و سررطحهم الزاما  اتهایفناوری بازار توسررعه ففایند

ه بازار گذاران توسعسیاست شودلذا پیشنهاد می. ریسرتند ی دی ف

 در ابتدا خود هایریزیبفرامه و هاگذاریهد  در اتهایفناوری

بفای  سررریاسرررتی یهامحفک مردت،مفاحر  اولیره و در کوتراه

 حوزه این به گذارانسررفمایه گیفی کسررب و کارها و جذ شرر  

 تظففی آر ه از پ  ،تدریجبهند. سررازی رمایکاری پیاده و کسررب

 مدتمیان در رسرررید، قبولی قاب  و مناسرررب رشرررد به داخلی

ز و حمایت ا بازار فضای زداییمقفرات و رقابتی شدن ها بفسیاست

 متمفکز شورد.  مقیاس توجه قاب  افزایش

 محدود های عمده این پژوهش شرررام  پیشرررینهمحدودیت

عرات آماری دقیق و کمبود اطلرا و تحقیق مورررروع مفتبط بره

همچنین تعداد کم خبفگان و کارشرررناسررران این حوزه اسرررت. 

 از اسررتفاده با پژوهشرر فان آینده مطالعات در شررودمی پیشررنهاد

 جهاری هایپیشررفان، چندمتغیفه گیفیتصررمیم هایروش دی ف

 رقفا تحلی  و تجزیه مورد ات راهایفناوری توسررعه بف تاثیفگذار

 بفای حوزه این گذارانسرریاسررت و گانگیفردتصررمیم به تا گیفد

 گفددمی پیشرررنهاد ،علاوهبه. رماید کمک تفدقیق ریزیبفررامره

 در کشررورهای در هاچالش این تطبیقی بفرسرری به پژوهشرر فان

 ین،چ قبی  از زمینه این در پیشفو کشورهای با دی ف توسرعهحال

 و  اصلا الزامات به اسرترفا  و تشرفیح و پفداخته مفی اآ و آلمان

 .بسفدازرد توسعه حال در کشورهای در هاچالش این بهبود

 

 منابعفهرست 
 یهایپروژه درحوزه انرژ سکککیر تیریمد"؛ درررررایحم ،یاسرررد ؛مطلق، عارفه السرررادات ییرسرررتم لا ؛لادیم ،یجمال [1]

 .1136 همدان، دار،یو شهف سبز پا یعمفان، معمار یالمللنیب شیهما نیاول ،"یباد یانرژ ریدپذیتجد
https://civilica.com/doc/673642 

در مصککر   ییجوصککرفه؛ (پفسررت کاشرراری، آرش؛ بحفی، عباس؛ بزرگمهفی، شررهفیارقح)تفجمه: ارف یالمللیبینآ ار  [0]

 .1126تهفان،  ،فتدبی به ارتشارات ،و راهبردها هانهینقل: گزودر حمل CO2سوخت و كاهش انتشار 

 یهاحامل ارانهی یهدفمند اسککتيسکک یدر اجرا نهيرشککد حجم پول به نييتع" ی؛مجتب ،رژادقفبان ؛حسررن ی،درگاه [1]

 .1131، 31-111 ص  ،2-6شماره  ،0 ی، دورهاقتصاد و ال وساز ،"ریپذانع ا  یتورم یهدفگذار كردی: رویانرژ

موانع گذار  یو بررسکک ییشککناسککا" ؛مهفداد ی،مدهوشررر؛ طاهفه ی،فعمادیم؛ محمود ،زاده فف ییح؛ یزهفه ،راد یمیرح [0]

توسعه  تیفیفصرلنامه مد ،"یليبرق فس میبر رژ ديبا تاك کیيفتوولتا یديخورش یهاسکتميسک به یفن -ی اجتماع

 doi: 10.22104/jtdm.2018.2847.1961. 1132، 03-22 ص  ،0شماره  ،6دوره  ی،فناور

 یدر فضا ریدپذیتجد یهایانرژ جیترو یهارساختیز یبررس"؛ محمود دیس ،یفچیزرج ؛ر ار ان،یلیجل ؛سارا ،یشرجاع [2]

 .1132، زدی ،یصنعت تیفیمد یالمللنیکنففار  ب نیچهارم ،"(رانی)مورد م العه: كشور ایشهود یفاز
https://civilica.com/doc/937863 

 یبرق از انرژ ديتول یهایبر فناور یمرور" ؛جلال ،یرور ؛مسرررعود ی،محمد ؛ففشررراد ی،خاور ؛نیمحمدحسررر ،م شررر [6]

، 11 ی، دورهصنعت یفصلنامه توسعه ت نولو  ،"جهان یديخورش یهااهروگين نیتربزرگ یآمار سهیمقاو  یديخورش

 .1130 ،1-00 ، ص 01شماره 

 -ی ساختار یبا استفاده از مدل ساز یتوسعه تكنولوژ یعوامل اصل نييو تع ییشکناسکا" ؛نیحمزه ام ،یطهماسرب [2]

وره د ،یصنعت یتوسعه ت نولو  هی، رشف"(لانيكوچک و متوسط استان گ یها: بنگاهی( )م العه موردISM)یريتفسک

 .1132، 02-12 ص  ،10، شماره 16

ر ب رگذاريتاث یهاچالش یريتفس-یسکاختار یمدلسکاز"؛ محمدصرادق ،یزدی انیاطیففتاش؛ خ ارش،یک ف؛یام ،یقفبار [2]

https://www.gisoom.com/search/book/author-414666/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/
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دوره  ،یصنعت یتوسعه ت نولو  هیرشف ،"رانیدر ا ریدپذیتجد یهایانرژ یهایتوسعه فناور یاسکتگذاريسک ندیفرآ

 .1133، 11-06ص   ،01، شماره 12

در  کیتكنولوژ ینوآور یارائه مدل توانمدسککازها" ؛سررماره ،یرافچ یسرریمحمدررررا؛ رئ ،یمحمد؛ فتح ،یزارچ یمیکف [3]

 ،یتصنع یتوسعه ت نولو  هیرشرف ،"یريتفس -یساختار یروش مدل ساز یريكارگكوچک و متوسکط با به عیصکنا

 .1132، 21-20 ص  ،16، شماره 12دوره 

 یهایمناسککج جهت توسککعه انرژ ارانهی زانيم نييتع" ؛منصررور یی،بایز ؛میابفاه ،انیهاد ؛شررفاره یی،زاده طباطبامجد [11]

تصاد پژوهشنامه اق ،"یقيتلف افتيقابل محاسبه با ره یتعادل عموم یالگو کیبا اسکتفاده از  رانیدر ا ریدپذیتجد

 doi: 10.22054/jiee.2016.7172. 1130، 162-103 ، ص 12، دوره 2شماره  ،فانیا یارف 

در كشور با  یباد یانرژ یريبه كارگ تيوضع یستميس ليتحل"؛ فررایعل ،یوشرهفب ؛محمد حسرن ،یرودسرف یمعاد [11]

 .1136 ،"فناورانه ینوآور ستميس كردیاستفاده از رو
https://civilica.com/doc/1228872 

 شماره ،فانیا یارف  هیرشف ،"در كشکور: موانع و راهبردها ریدپذیتجد یهایتوسکعه انرژ" ی؛لیل ،اکانیر ؛داود ،منظور [10]

 .1131، 1دوره  ،12

گذار  ريمس ییشناسا" ؛بهفوزی، شاهمفاد؛ حسنی، خوزار انیمیکف ؛نیمحمد ام، راد یقارع ؛مسلم دیس ،درچه یموسو [11]

 ،"یچند س ح ليتحل كردیاساس روبر رانی( در ایديو خورش یباد یهای)انرژریدپذیتجد یهایفناورانه انرژ
 .1136، 61-32 ، ص 0 ، دوره6شماره  ی،روآور تیفیمد

و  یانانس تيامن" ؛نیحس یعل ؛انیررای، وسف؛ ینیاحد حس ی،باش هیق انیررا ؛ور ی، یرورالله؛ مسعودی، شرفائ یموسرو [10]

 ی و ت نولوفصرلنامه علوم  ،"ی يمح ستیز تيبر امن ديبا تاك ران،یدر ا ریدپذیتجد یهایتوسکعه انرژ یهاچالش

 .1132، 162-121 ، ص (0رامه شماره ژهی)و12 ، دورهستیز طیمح
[15] Aldrich, H, E.; Fiol, C. M.; “Fools rush in? The institutional context of industry creation”, Academy of 
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