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توانـد بـه    مـی  ،هاي فسیلی شـود  هاي نو و تجدیدپذیر است که چنانچه جایگزین سوخت ترین انواع انرژي انرژي خورشید از مهم
هـا و   و نوسـان قیمـت   هـاي انـرژي فسـیلی    ناشـی از حامـل   زیست محیطی هاي پذیري و نیز آلودگی هاي موجود درباره پایان نگرانی
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بـراي اتخـاذ    سـامانمند که روشی منطقی، عینی و ، SWOTدر این مقاله با توجه به الگوي  بنابراین .روز است جذب دانش و فناوري
و مـوثر در توسـعه پایـدار جوامـع     هاي نـوین   ، که از فناوريبراي احداث نیروگاه خورشیدي ملی راهبردهایی، استتصمیمات بزرگ 

بندي عوامل موثر اقتصادي، سیاسـی، امنیتـی و حـاکمیتی، اجتمـاعی و فرهنگـی،       شناسایی و طبقه پس ازاست.  هتدوین شد است،
ست. استفاده حـداکثري از  ا  زیست محیطی، ضعف یا قوت و فرصت یا تهدید بودن هریک مورد بررسی قرار گرفته علمی و فناوري و
تجهیـزات نیروگـاه خورشـیدي و واگـذاري خـدمات بـه بخـش         اغلـب سازي  ها و مراکز پژوهشی داخل کشور، بومی ظرفیت دانشگاه

  .استهاي پیشنهاد شده  راهبردهاي مختلف از اهم  خصوصی در عرصه
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  مقدمه - 1
 روي بـر  گـذاري  سرمایه اخیر، دهه در شتاب تغییرات فناورى

 نمـوده  حیاتی امري ضروري و را رقابتی مزیت داراي هاي فناورى
 بـه  نسـبت  هوشـمندي  بـا  بایسـتی هـا   و دولـت ها  است. سازمان
رقـابتی   هـاي و مزیـت  دهنـد  پاسـخ  محیطـی  تحوالت تغییرات و
هـاي   راهبـرد . نماینـد  ایجـاد  خـود  بـراي را  فناوري روز مبتنی بر
 فنـاورى در  رهاسـازي  و نگهـداري  کـارگیري، بـه  جذب، انتخاب،
 بـا  مناسـب  گـزینش  دارد. مهمـی  نقـش  هـدف  ایـن  به دستیابی
 ضـرورت  و تهدیدکننده محیطـی  و توجه به عوامل متعدد شرایط
 تـا  اسـت  گردیـده  سـبب  جهـانی،  یافتـه  توسعه نظام با سازگاري
  شود. تلقی حیاتی بسیار ملی، راهبرد تدوین

 و تولیـد  اساسـی در  عناصـر و ارکـان   از همواره فناوري یکی
 ؛است یافته تحول و تغییر دانش بشر رشد با همواره و بوده توسعه
 راهبـردى  عامـل  یـک  نوانعبه فناورى حاضر عصر در که طوري به

در  نـوآوري  چنـین  هم است. مطرح کشورها توسعه اقتصادي براي
 از جدید، یکـی  هاي فناوري موثر کارگیريبه و دستیابی و فناورى
 بـراي  المللـی  بـین  رقابـت  و نفـوذ  قـدرت،  کسـب  اساسی هاي راه

 .]8[شودمی محسوب ها سازمان
 حـال  در کشورهاي در فناورى توسعه با توجه به اینکه مسیر

 قابـل  هـاي  فنـاورى  و جامعه اساسی نیازهاي از متاثر غالبا توسعه
دلیـل موقعیـت   ه و بـا لحـاظ اینکـه کشـور مـا بـ       اسـت  دسترس

در ایـن   جغرافیایی توان باالیی در دریافت انرژي خورشیدي دارد؛
نیروگـاه خورشـیدي در کشـور بـا      احداثمقاله راهبردهایی براي 

ــوثر در  ــدي م ــه عوامــل کلی ــاد اقتصــادي،  توجــه ب ــه،ابع  فناوران
  است. قانونی ارائه شده سیاسی ومحیطی، اجتماعی،  زیست

  

 
  SWOTمعرفی الگوي  -2

توسـط دو   1950بـراي اولـین بـار در سـال      SWOTتحلیـل  
هـاي جـورج آلبـرت     التحصیل مدرسه بازرگانی هاروارد به نامفارغ

اسمیت و رولند کریستنسن مطرح شد. در آن زمان ایـن تحلیـل   
عنـوان کسـب ابـزار مفیـد     هاي روزافزون بـه  ضمن کسب موفقیت

مدیریتی شناخته شد. اما شاید بیشـترین موفقیـت مشـهود ایـن     
از جنرال الکتریـک در   Jack Welshتحلیل زمانی بدست آمد که 

ــال  ــی   1980س ــراي بررس ــاي راهبرداز آن ب ــزایش  GEه و اف
  .]10[وري سازمان خود استفاده کرد بهره

رسـالت،   تعیـین راهبـردي   ریـزي  گام اول در مراحـل برنامـه  
توان از طریق  هاي سازمان است و پس از آن می اهداف و ماموریت

اسـت، بـراي    راهبـرد که یکی از ابزارهاي تـدوین   SWOTتحلیل 
طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. با  راهبردي راسازمان 

به تجزیه  شود که اوال ل این امکان حاصل میاستفاده از این تحلی
 یتصـمیمات  داخلی و خارجی پرداختـه و ثانیـا  ي ها تحلیل محیط

هـاي   هـاي سـازمان را بـا فرصـت     اتخاذ نمود کـه قـوت  راهبردي 
  .]1[محیطی متوازن سازد

   SWOT  قواعد حاکم بر ماتریس تحلیلی     
ـ   1قوت • وسـیله آن  ه : عبارت است از شایستگی ممتـازي کـه ب

  تواند نسبت به رقبا برتر باشد.   سازمان می
ها و امکانات محدودیت یا کمبود در منابع، مهارت: نوع 2ضعف •

طور محسوس مانع عملکرد هایی است که به امکانات و توانایی
 اثر بخش سازمان بشود.

 : یــک موقعیــت مطلــوب عمــده در محــیط خــارجی3فرصــت •
 سازمان  

: یک موقعیت نامطلوب در محیط خارجی سازمان کـه  4تهدید •
  ان باشد.اي در راه موفقیت سازم توانند تهدید عمده می

  انواع راهبردها:
برداري  گیري از نقاط قوت حداکثر بهره توان با بهره چگونه می •

 )؟SOها انجام داد( را از فرصت
ها نقاط ضعف را تبدیل بـه نقـاط    گیري از فرصت چگونه باید با بهره •

  )؟WOقوت کرد یا از شدت نقاط ضعف کاست(
تهدیدات را حـذف  توان اثر  چگونه با استفاده از نقاط قوت می •

 )؟STکرد یا کاهش داد(
چگونه باید بـا کـاهش دادن نقـاط ضـعف تـاثیر تهدیـدات را        •

 ]؟WT(]1کاهش داد یا تاثیرشان را حذف نمود(
 ياـــ هاربزااز  یـــیک SWOT لـــتحلیو  هـــتجزیبنابراین 

 تقوو  ضعف طنقا تطابق تــــجه راهبــردي دیریتــــم مــــمه
و  هــــتجزی. تــــسا یــــنوبیر اتدــــتهدی و فرصتها با نیدرو
 شناسایی ايرــ باي را  هـیافت منظا تحلیلیروش  SWOT لــتحلی
ــردي بنتخاو ا ملاعو ینا ــک راهب ــنهآ بینرا  تطابق بهترین هـ  اـ
 کــ ی ،لدــ م نــ یا هدگاــ یددر  .]9[مینماید ئـه ارا ،دـکن داـیجا

و  اــ ضعفهو  کثراحد بهرا  فرصتهاو  هاتقو ،بـــ مناس راهبرد
 ظـــورنایـــن م ايرــــب. اندــــسرمی ممکن قلاحد بهرا  تهدیدها
هـا و   نقاط قوت و ضعف درونـی و فرصـت   طور که بیان شد، همان

 به SOو   WT ،ST ،WOکلی حالت راـــ چهدر  تهدیدات بیرونـی 
 بنتخااو  قــخل راهبردي ياــههــگزینو  هدــش داده پیوند هم

  
1 Strength 
2 Weakness  
3 Opportunity 
4 Threat  
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  .]2[میشوند
   

  SWOTالگوي هاي  ویژگی -3
است که  راهبرديیکی از ابزارهاي مهم مدیریت  SWOTمدل

راهبردهـاي   در فرایند تجزیه و تحلیل محیطی و درونـی و خلـق  
شود. هرچند کاربرد این مدل اساسا مربـوط   می  مناسب، بکار برده

هاي تولیدي و خدماتی است، امـا   سازمان راهبرديریزي  به برنامه
آورد تـا در   ا فراهم مـی هاي منحصر به فرد آن این امکان ر ویژگی

هاي موضوعات مختلف در سطوح فراسازمانی نیـز   تجزیه و تحلیل
  : ]3[ها شامل موارد زیر است بکار برده شود. این ویژگی

محیطی و درونـی   جامعیت: این مدل با در نظر گرفتن عوامل •
 شـود و  هاي متناسـب مـی   راهبردو مقایسه آنها منجر به خلق 

لذا از جامعیتی برخوردار است کـه سـایر ابزارهـاي مـدیریت     
 فاقد آن هستند. راهبردي

هـاي   هاي تولیدي، شـرکت  پذیري: این مدل در شرکت انعطاف •
هاي غیرانتفـاعی و دولتـی، تحلیـل مسـائل      خدماتی، سازمان

کالن یک جامعه و کشور و تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف 
 کاربرد دارد.

 راهبـرد بنیـادي در انتخـاب    یک سـوال به حل   SWOTمدل •
طبـق ایـن مـدل اسـتفاده از      راهبردکند. مقصود از  کمک می

 . ]4[یک موقعیت قوي یا غلبه بر یک موقعیت ضعیف است
مـابین عوامـل مختلـف را     توانـایی نمـایش فـی    SWOTمدل  •

 روابـط داراست و با افـزایش تعـداد عوامـل و پیچیـده شـدن      
ایـن ارتباطـات را تجزیـه و تحلیـل     ، توان با استفاده از آن می
 .  ]5[نمود

از نظر مفهومی بسیار ساده اسـت و اسـتفاده از    SWOTمدل  •
پــذیر و بســیار ســودمند   آن بــه ســهولت و بــا ســرعت امکــان

 .  ]6[است
  

  در سطح کشورها SWOTکار برد تحلیل  -4
ــل  ــود    SWOTتحلی ــط موج ــخیص رواب ــایی و تش در شناس

تواند به کشورها نیز مانند  محیطی و توسعه مسیرهاي مناسب می
هـا،   تـوان قـوت   ها کمک کند. با استفاده از این تحلیل می سازمان
ها و تهدیداتی را که یک کشور با آنها مواجه است  ها، فرصت ضعف

رها شناخت و از مزایاي رقابتی یک کشور نسـبت بـه سـایر کشـو    
در  SWOTآگاهی یافت. در تحلیلی که با استفاده از روش تحلیل 

به روشنی آشکار شد در این کشور نقـاط   ،کشور ونزوئال انجام شد
انـد و   الشـعاع قـرار داده  ها را تحت ها و فرصت ضعف و تهدید، قوت

عــدم کــارآفرینی و کنتــرل شــدید دولتــی بــر بازرگــانی از بــروز  
عمـل آورده  درونـی جلـوگیري بـه    هاي ها و همچنین قوت فرصت
  است. 

صــورت وســیع و متنــوعی در اقتصــادهاي     بــه  SWOTاز 
استفاده شده است که عبارتنـد   یافته و در حال توسعه دنیا توسعه

تجارت و بازرگـانی، کمـک بـه     هکمک به اتخاذ تصمیمات حوز از:
هــاي تولیــدي در چــین، بررســی  تعیــین مکــان ســاخت شــرکت

ترغیب و تشویق صادرات در چـین و بریتانیـا،   هاي نفوذ و  راهبرد
عملکــرد  هاي در اســترالیا، انتخــاب شــیو اقتصــاد منطقــه هتوســع
همچنین در سطح کشورها از  هاي کوچک در اسکاتلند و... شرکت

ــروژه ــزرگ منطقــه ایــن روش جهــت تحلیــل پ اي ماننــد  هــاي ب
هـاي   ونقـل و ترابـري در هنـد و تحلیـل پـروژه      هاي حمل سیستم
تـوان نتیجـه    ینی در ژاپن استفاده شده است. بنابراین مـی کارآفر

تواند براي ارزیابی سـطح رقـابتی    گرفت که این روش تحلیلی می
هـاي مختلـف و شناسـایی     اقتصادي فعالیت خطرکشورها، میزان 

ــابتی یــک کشــور مــورد اســتفاده قــرار   فرصــت هــا و مزایــاي رق
  .]10[گیرد
  

ــداث نی  -5 ــردي در اح ــم و راهب ــل مه ــاه عوام روگ
  خورشیدي

احـداث نیروگـاه خورشـیدي    منظور تدوین راهبردهاي ملی به
عـواملی کـه از ابعـاد    نخست   SWOTالگويدر کشور با توجه به 

 و تکنولوژیکی اجتماعی ،محیطی اقتصادي، سیاسی، علمی، زیست
بنـدي  هاي خورشیدي موثرند شناسایی و دسته در احداث نیروگاه

اسـت کـه    هاي بیشتر مشـخص شـده   بررسیسپس با  .]7[اند شده
. رونـد شمار مـی بهیا قوت و ضعف  ،یک از آنها فرصت، تهدیدکدام

، این عوامـل فهرسـت شـده و ویژگـی هریـک      1 در جدول شماره
  است. مشخص شده
شـود   مسـتفاد مـی   1طور که از محتواي جدول شـماره  همان
نیروگـاه  هاي بررسی شده به قـدر کـافی احـداث     ها و قوت فرصت

عنـوان  دهـد. بـه   پذیر نشان میبرق خورشیدي در کشور را توجیه
تـوان بـه قابلیـت بـرق خورشـیدي در تولیـد بـرق در         نمونه مـی 
ایـن امکـان    .)Sد(نمـو کننـده اشـاره    ترین فاصله به مصرف نزدیک

باعث کاهش نیاز به توسعه شـبکه و کـاهش قابـل توجـه تلفـات      
منـد   یرو از منافع آن نیـز بهـره  شود که وزارت ن انتقال و توزیع می

لحـاظ   شود و در تهیه طرح توجیهی باید هزینه دریافتی آن را می
 کرد.

توســعه ظرفیــت بــرق تجدیدپــذیر نیــاز بــه  از ســوي دیگــر،
گذاري در ایجاد ظرفیت استخراج و پـاالیش گـاز و دیگـر     سرمایه
هـا را   هاي فسیلی براي تـأمین سـوخت مصـرفی نیروگـاه     سوخت

از آنجا کـه نفـع ایـن مسـأله بـه وزارت نفـت        .)Sد(ده کاهش می
  آن را پرداخت نماید.  رود هزینه رسد انتظار می می
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    ü              ü  منبع عظیم رایگان   1
    ü ü           ü  هاي فسیلی  روند افزایشی قیمت انرژي  2

  خلق ارزش بیش از هزینه تراز   3
        ü         ü  پذیر بودن تولید برق خورشیديرقابت

4  
  تولید برق در ساعات پیک 
در صورت تغییر پیک از شـب بـه روز (مـثالً در     -کاهش قیمت تمام شده برق

  کننده)دلیل استفاده از لوازم برقی خنکه تابستان ب
ü         ü        

5  
  خطراثر کاهش 
ـ   مطمـئن در بخـش انـرژي   گذاري سرمایه دلیـل پایـایی   ه هـاي تجدیدپـذیر ب
  هاي تولید برق از این منابع نسبت به گاز طبیعی روش

ü ü       ü        

 ü ü      ü     ü  دشواري تأمین ارز کشور   6

  هاي فسیلی  سناریوي احتمال کاهش قیمت سوخت  7
  ü ü              ü  هاي تجدیدپذیربه دلیل روي آوردن کشورهاي دنیا به انرژي

  ü    ü    ü    ü  توسعه صنعت    8

9  

  دیپلماسی انرژي 
سیاست خارجی کشور ما همواره تحت تأثیر مباحث انرژي قـرار دارد، قـدرت   

ـ    ه سیاست خارجی در یافتن راهی بهتر در تأمین منابع اقتصـادي و سیاسـی ب
طور همزمان است افزایش مصـرف سـوخت فسـیلی بـراي تولیـد بـرق سـهم        

  کرده و بر قدرت اثرگذاري سیاسی تاثیر منفی دارد.صادرات کشور را کم 

  ü            ü    

10  
  ارزش پدافند غیرعامل 

هـاي کشـور   % از نیروگاه96تمرکز منابع گاز در جنوب کشور و تمرکز بیش از 
  در این منطقه

ü  ü           ü    

  المللی هاي بین پیمان  11
    ü   ü        ü    اي و اقتصاد سبز  در خصوص کاهش انتشار گازهاي گلخانه

12  
پذیري رقباي فسیلی صنعت برق فسیلی به مرحله بلوغ رسیده و  کاهش رقابت

انتظار جهش چشـمگیري نـداریم. الزامـات سـخت گیرانـه نهادهـاي زیسـت        
  شود.میی که باعث افزایش قیمت تمام شده محیط

ü  ü           ü    

  گیري بورس انرژي و بازار آزاد برق  شکل  13
    ü           ü    تغییرات قیمت شدید و غیر منتظره در برق در کشوراي نزدیک در آینده

    ü           ü    ها  هدفمندسازي یارانه  14

  کنندگان بزرگ به داشتن نیروگاه   الزام مصرف  15
    ü           ü    قانون اساسی  44در راستاي اصل 

    ü    ü         ü  اندازي نیروگاه خورشیديسرعت باالي راه سرعت باالتر در استفاده از منابع  16

17  

  متوسط شدت تابش و ضریب ظرفیت 
تقریباً در تمام مناطق ایران تابش بهتـر از میـانگین کشـورهاي اوپـایی اسـت      

پـایی  رویعنی امکان تولید برق به مراتب بیشتري نسبت به سـایر کشـورهاي ا  
  دارد وضعیت جغرافیایی کشور در منطقه پرتابش است.

ü    ü         ü    

  ایجاد امکان تولید نامتمرکز   18
        ü  ü  ü     ü  شودجویی در تولید، انتقال و توزیع می که باعث صرفه

        ü    ü     ü  جویی به مقیاس  اثر یادگیري و صرفه  19
    ü          ü      گذاري دراین صنعت در جهان روند صعودي سرمایه  20

21  
  اي کاهش انتشار گازهاي گلخانه

  هاي فسیلی هستند انتشار این گازها نیروگاهترین منابع یکی از اصلی
  

     ü ü    ü  
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22  
   کاهش مصرف آب

یروگـاهی  نهـاي  زیرا در تولید برق فسیلی از آب براي خنـک کـردن سیسـتم   
  شودمی استفاده

     ü ü   ü  

  بازیافت آسان  23
        ü   ü       وجود دارد هاي بازیافت آسان براي تمام انواع محصوالت فتوولتائیکفناوري

24  
  زایی اشتغال

هـاي  زایـی در بخـش انـرژي    هاي اخیر نشان داده که اشتغال مطالعات در سال
  هاي فسیلی بسیار بیشتر است.انرژي فناوريتجدیدپذیر در مقایسه با 

ü  ü     ü   ü  

  برق روستایی و مناطق دورافتاده  25
  ü     ü   ü    دلیل امکان تولید برق در خارج از شبکه ه ب

هــاي بــادي و قــانون پــنجم توســعه (مبنــی بــر افــزایش نیروگــاه 139 مــاده  26
  ü       ü    خورشیدي)

ـاً وابسـتگی بـیش از    درصدي تولید برق به گـاز در کشـور    90وابستگی   27  50(عرف
  ü         ü  نیست) درصد به یک منبع معقول

  ü   ü      ü  تر نیروگاه خورشیدي به فسیلیکوتاه اندازيزمان راه  28

و افزایش ظرفیت در بخش نفـت و   فناوري المللی، دسترسی بههاي بینتحریم  29
  ü ü      ü    دهدگاز را کاهش می

 ü   ü    ü     وکار)ی در تولید برق و عدم نیاز به نیروگاه (تغییر مدل کسبیخودکفا  30

  
حرکت بازار انرژي به سمت آزادسازي و  ،از جمله عوامل دیگر
شـود کـه قواعـد     این امر سبب می .)Oهاست( هدفمندسازي یارانه

المللی انرژي در کشور ایران نیز مصداق پیدا کند. در  بازارهاي بین
هزینه سوخت که در کشورهاي خطر هاي مبتنی بر  نتیجه تحلیل

سـت در  هاي تجدیدپذیر شده ا دیگري سبب روي آوردن به انرژي
  کشور ایران هم موضوعیت پیدا خواهد کرد.

به لحاظ سیاسی، امنیتی، حقوقی و حاکمیتی نیز روي آوردن 
پـذیر   توجیـه المللی و داخلـی   به برق خورشیدي در دو سطح بین

محیطـی منعقـده و    هاي زیست  المللی معاهده . در سطح بیناست
ت از اي رونـدها حکایـ   وضعیت نامناسب انتشـار گازهـاي گلخانـه   

تــر شــدن الزامــات در کنتــرل و کــاهش گازهــاي   گیرانــه ســخت
اي دارد. وضعیت کشور ایران از این نظر مناسـب نیسـت و    گلخانه

 .)Oها روندي افزایشی است( روند انتشار آالینده
یکـی از عوامـل برتـري سیاسـی کشـور ایـران        ،از سوي دیگر

یش هاي فسـیلی اسـت، افـزا    پذیر سوخت دسترسی به منابع پایان
ها براي تولیـد مصـرف روزافـزون     روزافزون استفاده از این سوخت

برق کشور باعث کاهش توان صادرات کشور و در نتیجـه کـاهش   
 شود. قدرت اثرگذاري سیاسی کشور در درازمدت می

سیستم تولید برق کشور ایران وابستگی حـدود  ي ها از ویژگی
لـب  تـالش اغ  .)Oدرصدي تولید برق بـه گـاز طبیعـی اسـت(     90

درصد بـرق آنهـا وابسـته بـه      50کشورها بر این است که بیش از 
یک منبع انرژي نباشد تـا در صـورت بـروز اخـتالل در آن منبـع      

اي از مشـکالتی کـه در ایـن     تولید برق دچار مشکل نشود. نمونـه 
هاي بسیار سرد است. در این مواقع  آید، زمستان موضوع پیش می

هـا،   براي گرمایش سـاختمان  با توجه به افزایش شدید مصرف گاز
  شود. ها دچار مشکل می تأمین گاز نیروگاه

در جنـوب   آنعامل دیگر وابستگی به گاز، در متمرکز بـودن  
پدافند غیرعامل بر پراکنده بودن در مقابل  .)Oکشور نهفته است(

پـذیري را   متمرکز بودن تأکید دارد و از این طریق میـزان آسـیب  
دهد. الزم است که سیاست کاهش وابستگی به گـاز در   کاهش می
هاي  طور جدي مدنظر  قرار گیرد. از آنجا که نیروگاهبخش برق به

لـذا یکـی    ،دارند خورشیدي قابلیت بسیار باالیی در تولید پراکنده
هاي دولت در تمرکززدایی بخش برق کشور  ترین سیاست از اصلی
  گذاري در برق خورشیدي باشد. تواند سرمایه می

ترین عامل روندي اسـت کـه   نیز مهم فناورانهدر مورد عوامل 
پـذیري بـرق خورشـیدي دیـده      در کاهش قیمت و افزایش رقابت

انـد، در   وغ خـود رسـیده  بلـ   هاي فسیلی به مرحله شود. فناوري می
که بـه  ضمن آن ؛رود اي در آنها نمی العاده نتیجه انتظار تحول فوق

هـاي فسـیلی ایــن    محیطـی سـوخت   هـاي زیسـت   دلیـل آلـودگی  
بــه نحــوي کــه بتواننــد  ؛هــا مجبــور بــه اصــالح هســتند فنــاوري
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محیطی را رعایت کنند. این امـر بـه قیمـت     استانداردهاي زیست
ــد و از ر آنهــا مــی ــتافزای ــا مــی قاب ــذیري آنه ــل  پ کاهــد. در مقاب
هاي تجدیدپذیر در منحنی عمر فناوري در مراحل ابتدایی  فناوري

  و میانی هستند و امید زیادي بـه کـاهش قیمـت آنهـا در نتیجـه     
جویی به مقیاس در اثـر افـزایش تولیـد     بهبود فناوري و نیز صرفه

  .)O و Sرود( می
واقـع شـده اسـت و    ویژگی خاص کشور ما که در خاورمیانـه  

شود که ضریب ظرفیت باالیی را  تابش باالي این منطقه سبب می
  این موضـوع بـه نوبـه    .)Oتمام نقاط ایران شاهد باشیم(ا در تقریب

شده برق خورشیدي در ایـران   شود که بهاي تمام خود موجب می
ویـژه کشـورهاي اروپـایی    تر از بسیاري از کشورهاي دنیا بـه  پایین

فنـاوري   این ویژگی بـا خصوصـیت تولیـد پراکنـده    باشد. ترکیب 
شـود باعـث    خورشیدي که باعث کاهش تلفات انتقال و توزیع می

گیـري   پذیري برق خورشیدي به نحـو چشـم   خواهد شد که رقابت
زیـاد از    که حائز هر دو شرط تابش خوب و فاصـله  هایی در بخش

  .)S،Oافزایش یابد( ،نیروگاه هستند
ـ   عامل موثر دیگـر فنـاور   ویـژه فنـاوري   هي بـرق خورشـیدي ب

به دلیل ویژگی مـدوالر   ،فتوولتائیک سرعت باالي احداث نیروگاه
وري منـابع   مسأله سبب افزایش سرعت در بهـره . این )Sآن است(

ریشـه در ارزش زمـانی پـول دارد.     که شود گذار می کشور/سرمایه
هـا در مقیـاس    اي از نیروگـاه  اندازي یک نیروگـاه یـا مجموعـه    راه

دور  یک سال در این نوع نیروگاه اصال گیگاوات در زمانی کمتر از
هـاي   عنـوان مثـال در نیروگـاه   کـه بـه  از دسترس نیست. درحالی
 تـر اسـت   که این مدت زمـان طـوالنی  سیکل ترکیبی عالوه بر این

نیازمند ایجاد ظرفیت گاز براي تأمین سوخت نیروگاه نیز هستیم 
  هاي نفـت و گـاز بـه نوبـه     بر بودن ذاتی پروژه که با توجه به زمان
افزاید و بـازده آن را کـاهش    گذاري می سرمایه  خود بر طول دوره

  دهد. می
با توجه به دسترسی دشوار به فناوري و افزایش  ،عالوه بر این
فنـاوري  هـا،  به دلیـل وجـود تحـریم   نفت و گاز  ظرفیت در بخش

  حل جـایگزین بـراي توسـعه    عنوان یک راهتواند به می خورشیدي
گـذاري در   سـرمایه  )O( کار گرفته شـود. ظرفیت در این بخش به

هـاي فسـیلی در    تولید برق خورشیدي و کاهش مصـرف سـوخت  
بخش نیروگاهی کشور معادل افزایش ظرفیت تولید منابع فسیلی 

  شور است.ک
پـذیر   محیطی نیز تولید برق خورشیدي توجیه از منظر زیست

  است زیرا احداث نیروگاه خورشیدي سبب کاهش قابـل مالحظـه  
؛ قابلیت بازیافت آسـان   )Sشود(اي می ها و گازهاي گلخانه  آالینده

. عـدم  )S(شـود  ر فرآیند تولید برق مصـرف نمـی  ؛ و آب د)Sدارد(

ما که با کمبود منابع آب مواجه است ویژه در کشور همصرف آب ب
هـا در   تواند بسیار حائز اهمیت باشد و به استقرار این سیسـتم  می

  نقاط دوردست کمک کند.
زایی در ایـن   اشتغال  از نگاه عوامل اجتماعی و فرهنگی مسأله

طـور معمـول در   صنعت حائز اهمیت است. یکی از عواملی که بـه 
خورشـیدي در کشـورهاي   بـرق    توسـعه بـه  هـاي مربـوط    گزارش

زایـی قابـل    ، مربـوط بـه اشـتغال   شـود به آن پرداخته میمختلف 
است که ایجاد یک  ها نشان داده این بخش است. بررسی  مالحظه

مگاوات ظرفیت برق خورشیدي تعداد شغل بـه مراتـب بیشـتري    
ــراهم        ــیلی ف ــش فس ــت در بخ ــن ظرفی ــاد ای ــه ایج ــبت ب نس

  .]O(]7کند( می
ــان ــدول  هم ــه از ج ــور ک ــماره  ط ــوق   1ش ــیحات ف و توض

بیشـترین عوامـل شناسـایی شـده قـوت و       ،شـود  گیري می نتیجه
هـا   بنابراین اکثر راهبردها استفاده از قوت ؛شوند فرصت قلمداد می

خاتمـه بایـد   در . )SO(راهبردهاياستها  براي دستیابی به فرصت
تاکید کرد که اگرچه ممکن است تحلیل مالی/ اقتصـادي احـداث   

تـر ایـن    مـالی پـایین    بـازده   دهنـده  هاي خورشیدي نشـان  نیروگاه
هاي تولید بـرق باشـد، ولـی عوامـل      فناوري نسبت به دیگر گزینه

راهبردي موثر و قوي براي احداث نیروگاه برق خورشیدي وجـود  
ساز تبدیل آن به یـک صـنعت کلیـدي در     تواند زمینه دارد که می

 شود. کشور
رگان و متخصصان این حوزه برخـی از  با استفاده از نظرات خب

اهم راهبردها در احداث نیروگاه خورشیدي که با توجه بـه نقـاط   
هــا ارائــه  بــرداري حــداکثري از فرصــت قــوت و بــه منظــور بهــره

 عبارتند از: ،است شده
 ؛تجهیزات نیروگاه خورشیدي اغلبسازي  بومی •
و بـه  با توجه به روند ر کیفتوولتائ يها روگاهین يفناور تیاولو •

 ؛آن متیکاهش ق
 ؛در کشور قیمت هاي ارزان زمیناستفاده از  •
 ؛هاي مختلف واگذاري خدمات به بخش خصوصی در عرصه •
 هـا آن مـت یاگـر ق  ی؛ حتاولویت دادن به تولیدکنندگان داخلی •

  ؛باشد ی) باالتر از خارجی(تا حد معقولبا کیفیت قابل رقابت 
 مراکز پژوهشی.ها و  ظرفیت دانشگاهاستفاده حداکثري از  •

  

  گیرينتیجه -6
اش  و طبیعت جاودانـه  ، پاك بودنانرژي خورشید به دلیل فراوانی

ترین جایگزین براي سایر منـابع انـرژي    ترین و مهم عنوان اصلی به
اي، مطـرح اسـت. لـذا     هاي فسیلی و انرژي هسته از جمله سوخت

ي از مظـاهر حرکـت در   کشـور هـر  احداث نیروگاه خورشیدي در 



  
  آخوندينگار و علیرضا مهرنوش بسته
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تحلیـل  گـردد. در ایـن پـژوهش بـا      مسیر توسعه پایدار تلقی مـی 
راهبردهـایی ملـی بـراي     SWOTاسـتفاده از مـدل   و با راهبردي 

احــداث نیروگــاه بــرون رفــت کشــور از ایــن توســعه نیــافتگی و  
با بررسی عوامل راهبردي  است. خورشیدي تدوین و پیشنهاد شده

در احـداث  محیطی  اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، فناوري و زیست
شود که اکثر ایـن عوامـل از نـوع     نیروگاه خورشیدي مالحظه می

منظـور اسـتفاده از    و لذا راهبردهـایی بـه   هستندفرصت و یا قوت 
هـا تـدوین شـده     بـرداري از فرصـت   ها بـراي بیشـترین بهـره    قوت
ی سـایر محققـان   تردیـد انجـام تحقیقـات تکمیلـ     بـی . (SO)است
 )WT و ST ،WO(تــري بــه تــدوین راهبردهــاي جــامع توانــد مــی

  .بیانجامد
  

  تقدیر و تشکر -7
کنندگان این مقاله از همـه اعضـاي تـیم پـروژه نیروگـاه       تهیه

جهــاد دانشــگاهی واحــد صــنعتی شــریف قــدردانی   خورشــیدي
بـین، بیـژن سـاعدپناه، علـی      کنند.؛ بویژه آقایان اشـکان حـق   می

فرقانی، هادي کهولی، سـینا فرقاندوسـت و فرهـود بیگـی کـه در      
تــدوین ســند نقشــه راه احــداث نیروگــاه خورشــیدي همکــاري  

ي طور از آقایان امیر ناظمی، مشاور و جالل نـور  اند و همین داشته
  گردد. مدیر پروژه تقدیر می
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