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مدلسازي ساختاري-تفسیري چالشهاي تاثیرگذار بر فرآیند ...

 -1مقدمه
مات تا سیییستسییی گذاری عومل ایس امکتن را ملدهد کف
ضییعس توصییسو ی تبسسس سییستسیی هتی مومود ،چ ون ل تدییس
سییستس ی هت ی امرای آنهت مورد تقلسل یاقع هییود[ ]1ی بت دریتا
بتزخوردهتی م الو ی یتدگسری از آنهت از هییکسی هتی سستسال
ملوگسری هود ی احاعتل موا س سستس هتی ب دی اازایش داده
هییود[]7ا حوزه انرژی از معلف انرژیهتی تجدیدپذیر ی هعچوسس
توسییی یف اویتیریهتی تجدیدپذیر نسز بف ووان یکل از مه تریس
حوزههتی مسییتئل عومل ،هعواره مداخلتا سییستسییال را تجربف
کرده اسیی ا ایس حوزه ،چف زمتنل کف بفطور مسییا س مورد تومف
سیییستسییی گذاران یاقع هیییده ی چف پسش از آن ،هعواره ماتثر از
تصیییعسعتا ی مداخلتا دی هت بوده اسییی []2ا در ایس راسیییات،
سستس هتی کلل نظتم در زمسوف انرژی ابلتغل م تم م ظ رهبری
بر ایجتد تووع در موتبع انرژی کشیییور ی اازایش سیییه انرژیهتی
تجدیدپذیر ی هعچوسس تلتش برای کسب دانش اول ی اوتیریهتی
تجیدییدپیذیر تتکسد ملکودا لتیه بر ایس ،یکل از اهداف ایران در
زمسویف انرژیهیتی تجیدییدپیذیر احیدا  5111م تیاا نسریگته
تجیدیدپذیر در طول برنتمف پوج توسییی ف بود کف ایس امر مق
نشید ی در برنتمف هش توس ف دیبتره ایس هدف بدین تغسسر تکرار
هیید کف تتکوون ظراس نسریگتههتی تجدیدپذیر کشییور توهت 988
م تیاا ا لتم هیده اس []22ا بوتبرایس هعتن ونف کف آمتر ی هواهد
نشییتن ملدهد ،انرژیهتی تجدیدپذیر ی اوتیریهتی مرتبب بت آن
لسرغ سیستسی گذاری صیورا پذیرااف در کشورمتن ی بفموظور
بوملسیتزی آنهت بف نقو هیتیسافای مورد بهرهبرداری قرار ن رااف
اس []6ا
ایس موضوع اهعس برنتمفریزی ی تدییس سستس هتی موتسب
بیفموظور توسییی یف اویتیریهیتی انرژی تجیدیدپذیر را در ایران
برمسییافتر ملکودا از ایس موظر مات ف ارآیود سییستسیی گذاری
توس ف اوتیریهتی تجدیدپذیر در ایران ی چت شهتی تتثسرگذار بر
آن ملتواند آگتهل سییستسیی گذاران ،سییستسیی پژیهتن ی سییتیر
ذیوف یتن را در ایس حوزه بهبود بب شییید ی بیت ایجیتد حل یفهتی
بتزخورد ی یتدگسری در سیییاوخ م الو سیییستسیییال بف توسییی ف
اوتیریهتی انرژی تجدیدپذیر کعک کود[]2ا تتکوون پژیهشهتی
ما ددی دربتره اهعس سیییستسییی گذاری در حوزههتی م الو
انرژی هعچون صیییو آب[ ،]21صیییو نف [ ]8ی انرژیهتی
تجدیدپذیر[ ]7صورا گرااف اس ؛ بت ایس حتل بررسل چت شهتی
تتثسرگذار بر ارآیود سییستسیی گذاری توسیی ف اوتیریهتی انرژی
تجدیدپذیر در ایران کعار مورد تومف بوده اس ا
تجربف کشورهتی م الو نشتن ملدهد کف چت شهتی مومود
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در ارآیود سییستس ی گذاری توس ی ف اوتیریهتی انرژی تجدیدپذیر
یابسیاف بف هرایب ی اقاضتئتا بومل هر کشور مافتیا اس ا لتیه
بر ایس ،هر یییک از چییت شهییتی تییتثسرگییذار بر ارآیویید توسییی ییف
اوتیریهتی تجدیدپذیر در کشییورهتی م الو از اهعس ی ای وی
مافتیتل برخوردار اسییی []6ا بف بترتلدی ر ،تعتمل ایس چت شهت
ه ساح ی ه سوو نسس ؛ بلکف برخل نسب بف دی ری از اهعس
بسشیییاری برخوردار اسییی ا بوتبرایس ای وی بودی ایس چت شهت بت
تومف بف هیرایب هر کشور ی درنظرگرااس ریابب مستن چت شهت از
اهعسی بیت تیل برخوردار اسییی ا هدف ایس م ت ف ایجتد یک مدل
سیلسیلف مراتبل از چت شهتی تتثسرگذار بر ارآیود سستس گذاری
توسیی ف اوتیریهتی تجدیدپذیر بت اسییافتده از ریش مدلسییتزی
ستخاتری تفسسری اس تت ابزاری را برای کعک بف سستس گذاران
ی مدیران بفموظور هیوتخ چت شهت ی ای وی آنهت در اخاسترهتن
قرار دهیدا ریش میدلسیییتزی سیییتخایتری-تفسیییسری بت ایجتد
سییتخاترهتی سییلسییلف مراتبل ی ای وی دار بت تومف بف هییرایب ی
اقاضییتئتا بومل هر کشییوری بف سیستس ی گذاران ی مدیران کعک
ملکود تت در برنتمفریزیهتی متری ی آتل خود برای دسییاستبل بف
توسی ف اوتیریهتی انرژی تجدیدپذیر براستس ای وی هت ی مستئل
ختص هر کشور اقدامتا تزم را انجتم دهد[]21ا
بت تومف بف مستئل ذکر هده ،در ادامف م ت ف ،ن س بف بررسل
پسش یسوف تق س پرداخاف ملهییود ی بت مریر پژیهشهتی ص یورا
پذیرااف در حوزه سیییستسییی گذاری اوتیری ی نوآیری ی هعچوسس
سیستسی گذاری عومل ی انرژیهتی تجدیدپذیر س ل هده اس
تیت چیت شهیتی تتثسرگذار بر ارآیود سیییستسییی گذاری توسییی ف
اوتیریهتی انرژی تجدیدپذیر احصتء هود ی سپح بت تومف بف ایس
موضییوع کف هر یک از چت شهتی اسییا راش هییده در کشییورهتی
م الو از اهعسی ی ای ویی هیتی مافیتیتل برخوردار اسییی  ،بییت
بفکترگسری ریش مدلسیتزی سیتخاتری-تفسسری کف ابزاری برای
ایجتد سییتخاترهتی سییلسییلفمراتبل اس ی نسییب بف ای وی بودی
چت شهتی تتثسرگذار بر ارآیود سستس گذاری توس ف اوتیریهتی
تجدیدپذیر در ایران اقدام هیده اس ا در ب ش پتیتنل نسز بت تومف
بف مدل سیتخاتری-تفسیسری اسیا راش هده ،پسشوهتدهتیل برای
تصعس گسران ی سستس گذاران ارائف هده اس ا

 -4پيشينه تحقيق
در چود دهف اخسر ،تغسسراا چشع سری در مقسب ا ت س هتی
سیییتزمتن صیییورا گرااف اسییی ا موامع بف موضیییو تتل هعچون
بهداهییی  ،اوتیری ،ح ون زنتن ی انرژیهتی تجدیدپذیر بسیییستر
تومف ملکوودا ایس موارد مسییتئل عومل نتمسده ملهییود؛ زیرا بر

امیر قرباني ،کیارش فرتاش و محمدصادق خیاطیان یزدي

اکثر ااراد ی گریههیت تیتثسر ملگذارد ی برای م تبلف بت آنهت نهتدهتی
دی ال مجبور هسیاود تت سستس هتی عومل را توظس ی تصویب
کوود[]5ا یکل از ستدهتریس ت تریو سستس عومل را ملتوان بف
ایس صییورا بستن کرد« :مجعو ف اقدامتتل کف حکوم در موامهف
بیت یک مسییی لف عومل برای انجتم دادن یت ندادن آنهت تصیییعس
ملگسرد»[]2ا ت ریو دی ری بت اضتاف نعودن نقوه تدییس ی امرای
سستس هت ،سستس گذاری عومل را «مجعو فای از تصعسعتا بت
ه مرتبب کف توسیییب یک ن شآاریس یت گریهل از ن شآاریوتن
سیستسیل دربتره یک هدف ی نقوه دساستبل بف آن ات تذ ملهود»
ملداند[]8ا

ترازنتمفهتی ملل یت مقلل یکل از مقدیدی هتی مادایل برای
سستس گذاری توس ف اوتیریهتی انرژی تجدیدپذیر اس []11ا از
موظر تتکاسکل ،مقدیدی موتبع بودمفای سیستس گذاری توس ف
اویتیریهیتی تجیدییدپیذیر را از نظر کفیتی بودمف ی اسیییاعرار
ت صیییسص بودمیف دچییتر پسچسییدگل ملکویدا هعچوسس از موظر
راهبردی ،مقییدیی ی موییتبع بودمییفای بییت ییا اشییییتر بر ریی
سییستسیی گذاران در ت صییسص بودمف ملهییودا ایس امر مومب
مقدید هیدن موتب ل ملهود کف سستس گذاران ملتوانود از آنهت
در برنتمفریزیهت اسیافتده کوودا ایس موضوع بف نوبف خود ملتواند
متنع از تدییس یک سستس موتسب هود[]17ا
 -4-1-4تعریف مرز فناوري

شكل  :1فرآیند سياستگذاري[]1

تییتکوون رییکردهییتی م الفل برای تبسسس ی درآ ارآیویید
سیستسی گذاری عومل توسیب پژیهش ران م الو م رال هده
اسیییی کییف پرکییتربردتریس آنهییت رییکرد مرحلییفای بییف ارآیویید
سیییستسییی گذاری اسییی ا براسیییتس ایس رییکرد ملتوان ارآیود
سستس گذاری را بف مثتبف مجعو فای از ا ت س هت در قت ب مراحل
تیدییس سیییستسییی  ،امرای سیییستسییی ی ارزیتبل سیییستسییی
درنظرگرا []2ا رییکرد مرحلفای بف ارآیود سییستس گذاری ،ایس
امکتن را در اخاستر پژیهشیی ران ی سییستسیی گذاران ملدهد تت بت
ت سیس ارآیود سیستس گذاری بف مراحل مش ص بف بررسل بهار
ایس ارآیویدهت ی وامل تتثسرگذار بر آنهت بپردازندا در ادامف بت مریر
ادبستا بف هوتستیل چت شهتی تتثسرگذار بر ارآیود سستس گذاری
توس ف اوتیریهتی تجدیدپذیر پرداخاف خواهد هدا
 -1-4تدوین سياست
تدییس سیستسی هت هتمل اقدامتتل اس کف طل آن بت تقلسل
اول گزیوفهتی پسشریی سییستسیی گذاران از یکسییو ی ارزیتبل
اضییتی سییستسییل پسرامون مس ی لف از سییوی دی ر ی بت بفکترگسری
ابزارهتی سییستسییال موتسییب نسییب بف تدییس سییستسیی اقدام
ملهود[]5ا
 -1-1-4منابع بودجهاي

برخلیتف صیییویتی ل هعچون داریسیییتزی ییت نسعیفهیتدیهت،
نوآیریهیتی اویتیرانیف در ب ش انرژی ماووع اسییی ی بف راحال
نعلتوان برای آن مرز مشیی صییل ت سسس نعودا ایس ییژگل بت ا
پسچسیدگل در ارآیوید تدییس سیییستسییی ی حال امرا ی ارزیتبل
سیستسی هت ملهود[]18ا برای مثتل ،نوآیری ی اصلتخ ژناسکل در
بیتکاریهت معکس اسییی مومب کتهش قسع در سیییوخ هتی
زیسییال هییودا هعچوسس پسشییرا در آزمتیش رزهای برای گتز
طبس ل ملتواند هزیوفهتی اکاشیتف سسسا هتی زمسس گرمتیل را
کتهش دهد[]11ا
 -9-1-4پشتيبانی از نوآوران موفق
چرخیف عر طو یتنل اویتیریهیتی تجیدییدپذیر از نوآیری تت
تجتریسیتزی بت ا ملهود کف هوتستیل ی پشاسبتنل از ستزمتنهت
را بت دهیییواری هعراه کود[]19ا نوآیریهت معکس اسییی از طری
طسو گساردهای از ستزمتنهتی دی ال ی خصوصل در یک اوتیری
ختص سیر چشیعف ب سردا آزمتیشی تههتی دانش تههت معکس اس
برای پسشیبرد دانش بوستدی در مورد حسیتسس مو کولهتی آ ل
موتسیب بتهد؛ درحت لکف هرک هتی تجتری بف دنبتل بفکترگسری
ریشهیتی تو سیدی میدیید برای اازایش م یتیمی سیییلولهتی
خورهسدی ااوی اتئسک هساود[]15ا
 -2-1-4توزیع مسئوليتها
مس و س هت در سستس گذاری اوتیریهتی تجدیدپذیر م عو ت
پراکوده اس ا در ساح ملل ،سستس گذاری در موضو تا مرتبب
بیت توسییی یف اویتیریهتی تجدیدپذیر م عو ت مستن یزارت تنفهتی
م الفل هعچون انرژی ،اقاصیتد ،امور مت ل ،مقسبزیس  ،اراضل
عومل یااا ت سیس هیده اس []12ا هرچف ن شهت ی مس و س هت
هییفتفتر ی ا زامآیرتر هییود ،سییستس ی گذاری بت دیامتر ی عللتر
خواهد هیید ی هرچف ن شهت ی مسیی و س هت غسرهییفتف بتهیید،
سستس گذاریهت غسر عللتر خواهد بود[]12ا
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 -5-1-4جابهجایی افراد
ایس امعتع نظر مستن کترهوتستن یمود دارد کف ثبتا سستسل
بلودمدا بت ا اثرب شیل در سستس گذاریهت ملهودا در دنستی
یاق ل ،ایس موضیوع اغلب دهیوار اس ا سستس گذاران بلودمرتبف
کف هدای یزارت تنفهت را بر هده دارند ،از سیوی دی هت موصوب
ملهیییوند ی بف ندرا بسش از  5سیییتل در یک یزارت تنف خدم
ملکووید[]17ا هعچوسس کیترمویدان نسز معکس اسییی کف دارای
دانش ی مهتراهتیل بتهود کف امکتن متی زیول آنهت یمود نداهاف
بتهییدا بوتبرایس متبفمتیل ااراد معکس اسیی متنع از هییکلگسری
سیییستسییی هتی پتیدار بفموظور توسییی ف اوتیریهتی تجدیدپذیر
هود[]18ا
 -6-1-4سياستهاي كلان
سیستسی هتی توس ف اوتیریهتی تجدیدپذیر م عو ت بف ووان
زیرمجعو ف سییتیر ای وی هتی ملل برای مثتل ،توس ی ف اقاصییتدی،
رقتب یت سستس صو ال قرار ملگسردا درحت لکف سستس گذاران
م دیدی اهعس رقتب پذیری یت ایجتد نظتم نوآیری را رد ملکوود،
هووز هع ل در مورد چ ون ل پرداخاس بیف چت شهتیل هعچون،
بتیسیال ریی چف صیوتی ل تعرکز هودن نوع ی بزرگل صو بتید
چ ونف بتهیدن مدا زمتن پشاسبتنل چ در بتهدن بت سوا تا زیتدی
موامف هسیییاود[]15ا برای بسیییستری از کشیییورهتیل کف از ابزار
پشاسبتنل مباول بر خوهفهت اسافتده ملکوود ،ایس سوا تا معکس
اسی بف ایس صورا بتهد؛ آیت حعتی هت بتید بف سع هرک هتی
نستمل یت بف سع هرک هتی سوخ زیسال هدای هودن
 -7-1-4معيارهاي انتخاب سياستها
در حوزه کوارل آ ودگل هوا ی کییتهش اناشییییتر گییتزهییتی
گل تنفای ،انا تب ابزارهتی سستسال بف طسو گساردهای از وامل
هعچون م رین بف صراف بودن ،ر تی دا  ،توانتیل پرداخاس بف
دمقا س هت ی امکتنسییوجل سییستسییل یابسییاف اس ی []29ا ایس
موضوع دربتره اوتیریهتی تجدیدپذیر بت ابهتم بسشاری ریبری اس
کف براسیتس چف م سترهتیل بتیسییال ابزارهتی سیستسییال موتسییب
انا تب هود[]28ا
 -8-1-4قوانين تجارت و تعرفههاي بينالمللی

سیییسیتسییی هیتی تجترا ی نوآیری غسرتب س آمسز ی آزاد تتکسد
کردند[]21ا
 -4-4اجراي سياست
ایس مرحلف را ملتوان ارایود امرای برنتمفهت یت سیییستسییی هت
ت ریو کرد؛ مرحلیفای کیف بستن ر چ ون ل علل هیییدن طرخهت
اس []2ا
 -1-4-4تاخير در اجراي سياست
یدم تایتب بسس کیترکردهتی م الو برنتمفریزی ی بتزارهتی
یاق ل معکس اسی بت ا س هییدن تدییس ی امرای سستس هت
هیود ی ریسیک ارآیودهتی سیستسی گذاری را اازایش دهد[]21ا
برای مثتل ،ارزیتبل بتزار ی زنجسره ارزش سیسسیا هتی خورهسدی
ااوی اتئسک در سییتل  1119کف قسع سییسلسکون بسییستر بت ت بود،
بیت یا هییید کیف دی ی اییت یتا ماقده امریکت از تو سدکوودگتن
سیسسیا هتی خورهسدی ااوی اتئسک غسرسسلسکونل حعتی کود؛
درصیورتلکف هوآهتی بسس ستلهتی  1118تت  1122در زنجسره
ارزش سیییسسیییا هتی خورهیییسدی ااوی اتئسک بت ا کتهش 51
درصدی قسع سسلسکون هد ی تتثسر موفل بسستری بر هرک هتی
امریکتیل داه ا ااراد معکس اس کف بسش از  1تت  5ستل بر ریی
ایو ونف سییستسیی هت پتاشییتری کوود کف نعونف بترزی از تتخسر در
امرای سستس هتی موتسب اس []11ا
 -4-4-4ظرفيت جذب سرمایه
امرای موا سیستسی هت ی اثرب شل آنهت یابساف بف دسارسل
داهیاس موتط ی کشیورهت بف سیرمتیفهتی مت ل ،انستنل ،نهتدی ی
اماعت ل اسی ا بسیستری از موتط ل کف پاتنسسل بت تیل در توس ف
انرژیهیتی تجیدییدپیذیر دارند قتدر بف مذب حداقل حعتی هتی
سیستسیال نسساود[]17ا ایس موضوع بف پترادیکح نوآیری م ریف
اسی ؛ ی ول تضیتد آهیکتر بسس نستز نسیبات بسشار بف صرف هزیوف
برای نوآیری در موتط حتهسفنشسس ی ظراس مذب نسبات پتیسس
آنهت در مذب سرمتیفهتی عومل برای ارت تی نوآیری در م تیسف
موتط پسشراافهت ی ههرهتی بزرگ[]12ا
 -9-4-4هزینههاي راهاندازي نامشخص

سستس گذاران امسدیارند کف از بتزارهتی داخلل بف ووان موبع
ت یتضیییت برای نوآران داخلل مقیتاظی کووید ،رژی هتی تجترا
بسسا عللل ملتوانویید ایس گزیو یف را مقییدید کوویید[]11ا رهبران
کشیورهتی ضیو ستزمتن هعکتریهتی اقاصتدی آسست–پتسفسک1
در ا لیتمسیف خود در سیییتل  1122مجیددا بر پیتیبویدی خود بف

واملل هعچون هزیوفهتی دسییاعزد ی ت صییص نسریی کتر،
هزیوفهتی سییرمتیفگذاری ،هزیوفهتی علستتل ،ت عسر ی راهاندازی
ی مشونهت بر هزیوف ترازهده برن 7از اوتیریهتی تجدیدپذیر تتثسر
ملگیذارد[]11ا تیتثسرگیذاری ایس وامل در کشیییورهتی م الو
مافتیا ی تشیی سص دقس آنهت اغلب دهییوار اسیی ا ایس مسیی لف
ارآیود سیستس گذاری ی تقلسل هزیوف-اتیده کف توسب هرک هت

)3 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC

)4 Levelized Cost of Electricity (LCOE
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هیرک هتی خصیوصیل برای ارزیتبل تتثسر سیستس هت ات تذ هده
مفسید خواهید بود امت از آنجت کف ایس دادههت متهس تجتری دارند،
ب سد اسیی کف هییرک هت آن را بفصییورا گسییارده بف اهییاراآ
ب ذارند[]6ا

قبیل از یرید بف بتزار انجتم ملدهود را پسچسده ملکودا هزیوفهتی
راهاندازی ملتواند بت ا دم اثرب شل سستس هت هود[]12ا
 -2-4-4نوسانات بازار ارز
قدرا صیییتدراا ی رقتب پذیری مقصیییو تتل کف در خترش از
کشییور اریخاف ملهییود بف قسع ارز بسییا ل داردا کشییوری کف
ا ت س زیتدی در زمسوف تو سد ی صیتدراا دارد در م رض نوستنتا
ارزی قرار دارد[]15ا سیییستسییی هتیل کف بر کتهش هزیوف تو سد
اوتیریهتی تجدیدپذیر برای صیتدراا ماعرکز اس  ،معکس اس
بر اثر نوستنتا بتزار ارز تت حد زیتدی آسسبپذیر بتهد ی بت ا دم
اثرب شل سستس هت هود[]28ا

 -4-9-4تاخير در ارزیابی سياستها
هعیتن ونیف کف تتخسر بسس تدییس سیییستسییی هت ی امرای آنهت
ملتواند بت ا س هدن سستس هت هو د ،تتخسرهتی مشتبف مستن
امرای سییستسیی هت ی ارزیتبل آنهت نسز ملتواند بت ا س هییدن
ارزیتبل سستس هت هود[]19ا تلتش مساعر برای مععآیری دادههت
در طل یک بتزه زمتنل  5تت  21سیتل ملتواند زمتن موتسبل برای
ارزیتبل اثرب شیل سیستسی هت بتهد؛ امت مععآیری مساعر دادههت
ملتوانید برای دی ی هیتیل کف موتبع مقدید دارند چت ش بران سز
بتهد[]6ا

 -9-4ارزیابی سياست
پح از امرای سییستسیی عومل بتید ناتیو آن در عل مورد
ارزیتبل قرار گسرد تت از ایسکف اهداف مورد نظر مق هییده اس ،
اطعسوتن حتصل هود[]5ا

 -9-9-4اثبات اثربخشی سياستها
حال در مورد نعونیفهیتی بیترز نوآیریهیتی پیدیید آمده در
کشییوری کف سییستس ی هتی توس ی ف اوتیریهتی تجدیدپذیر را بف
بهاریس یمیف علل کرده اسییی  ،اثبیتا قوی ایوکف ل نوآیری
پدید آمده مرتبب بت یک سیستسی یت چود سیستسی اس  ،بسستر
دهوار اس []19ا

 -1-9-4كيفيت دادهها
بسییستری از پژیهشییی ران ی سیییستسییی گذاران بف دهیییواری
مععآیری داده بفموظور ارزیتبل سیستس هتی توس ف اوتیریهتی
تجدیدپذیر اهیییتره ملکوود[]18ا چت شهت مرتبب بت کسفس داده
بسیستر زیتد اس ی ب سد اس کف در کوتته مدا بر آن غلبف هودا
در مراحیل ای سیف توسییی یف اویتیری ،بودمیف تق س ی توسییی ف

جدول :1چالشهاي تاثيرگذار بر فرآیند سياستگذاري توسعه فناوريهاي انرژي تجدیدپذیر
ردیف

متغيرها

منابع
[]21

[]29

[]28

1

موتبع بودمفای

*

*

*

4

ت ریو مرز اوتیری

*

9

[]6

*

2

توزیع مس و س هت

*

*

*

5

متبفمتیل ااراد

*

*

*

6

سستس هتی کلتن

7

م سترهتی انا تب سستس هت

8

قوانسس تجترا ی ت رافهتی
بسسا عللل

*

1

تتخسر در امرای سستس هت

*

11

ظراس مذب سرمتیف

*

*

*

*

*

*
*

11

هزیوفهتی راهاندازی نتمش ص

*

14

نوستنتا بتزار ارز

*

19

کسفس دادههت

*

12

تتخسر در ارزیتبل سستس هت

*

15

اثبتا اثرب شل سستس هت

*
*
*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

پشاسبتنل از نوآیران موا

[]11

[]12

[]11

[]11

[]17

[]15

[]12

[]19

[]18

*

*
*

*

*

*
*

[]11

*
*
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 -9روش تحقيق
مدلسییتزی سییتخاتری-تفسییسری 5برای ای سس بتر توسییب
یاراسلد 6در ستل  2821برای تجزیف ی تقلسل سسسا هتی پسچسده
اماعت ل-اقاصیتدی ارائف هید []27ا ایس رییکرد بسستر مافتیا از
رییکردهتی مدلستزی سوال اس کف از ماغسرهتی کعل اسافتده
ملکودا مدلسیتزی ستخاتری-تفسسری یک رییکرد مدلستزی را
ارائیف ملدهید کیف امیتزه ملدهید تیت اتکاورهتی کسفل بف ووان
ب شیل از مدل در نظر گرااف هوند[]26ا ایس رییکرد یک ارآیود
یتدگسری ت تملل اس کیف یک مجعو ف وامل گونتگون ی مرتبب
بهیییی را در یک مدل ستزمتنیتااف متمع ،ستخاتردهل ملکود ی
بیییت اسافتده از برخل مفتهس اصو ل ت وری گراف ،ا وی پسچسده
ریابیب میفیهیومیل بیسس مجعو ییفای از ماغسرهییت را تشیییریح
ملنعتید[]25ا
ایس ریش ،ریهییل تفسیسری اسی ؛ بدیس م وت کف براسییتس
قضتیا گریههت تصعس گرااف ملهود کف کدام ماغسرهت ،چ ونف بت
ه ارتبتط داهیاف بتهود ی نسز ریهل ستخاتری اس ؛ چراکف یک
سیییتخایتر کلل از ییک مجعو ف پسچسده از ماغسرهت را براسیییتس
ارتبتطتا ،اسییا راش ملکود ی نسز یک تکوسک مدلسییتزی اس ی ؛
بدیس م وت کف ریابب ییژه ماغسرهت ی هعچوسس سیییتخاتر کلل را در
ییک میدل گرااسکل نعیتیش ملدهید[]22ا ایس ریش ییک پتیف
ریتضیل ،یک پتیف السفل ی یک ستخاتر تقلسلل ی مفهومل دارد ی
یسیسلفای برای تبدیل سیلسیف مراتب ذهول بف ا وهتی مش ص
برای برنتمفریزی اسییی ا برخلتف پرسیییشیییوتمفهتی مادایل کف
پتسی دهودگتن در آن صرات بف موضو تا کلسدی اماستز ملدهود،
در مدلسییتزی سییتخاتری-تفسییسری از پتس ی دهودگتن خواسییاف
ملهیییود کیف ریابب ی ارتبتطتا مستن موضیییو تا کلسدی را نسز
درنظرب سرند[]21ا در ایس ریش هسچ م ستر ختصیییل برای ت سسس
تی ییداد خبرگییتن یمود نییدارد[ ]16امییت بییت تومییف بییف موییتبع
[1ی2ی21ی ]26ت داد  21نفر خبره انا تب هیییده اسییی کف در
مدیل هعتره  1نشتن داده هده اس ا
جدول :4ليست خبرگان
خبره

سمت سازمانی

2

هستا لعل دانش ته صو ال هریو

 12ستل

1

کترهوتس ستزمتن انرژیهتی تجدیدپذیر ی بهرهیری برن

 11ستل

1

هستا لعل دانش ته ههسد بهشال

 22ستل

7

مشتیر مرکز توس ف اوتیری انرژی خورهسدی

 27ستل

5

نف

6

کترهوتس سستس گذاری پژیهش ته صو

سابقه

مشتیر ستزمتن انرژیهتی تجدیدپذیر ی بهرهیری برن

 22ستل
 22ستل

)5 Interpretive structural modelling (ISM
6 Warfield
)7 Structural Self-Interaction Matrix (SSIM
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خبره

سمت سازمانی

سابقه

2

هستا لعل پژیهش ته نسری

 21ستل

9

کترهوتس ساتد توس ف زیس بوم نوآیری حوزه انرژی

 8ستل

8
21

کترهوتس مرکز هعکتریهتی تقول ی پسشرا
کترهوتس سستس گذاری م تین

لعل ی اوتیری

 8ستل
 9ستل

22

کترهوتس ستزمتن برنتمف ی بودمف کشور

 2ستل

21

کترهوتس هورای لوم ،تق س تا ی اوتیری ( او)

 6ستل

21

کترهوتس انرژی تجدیدپذیر پژیهش ته نسری

 6ستل

در پژیهش حیتضیییر ،ابایدا چیت شهیتی تتثسرگذار بر ارآیود
سییستس ی گذاری توس ی ف اوتیریهتی انرژی تجدیدپذیر بت مات ف
موییتبع داخلل ی خییترمل اسیییا راش هیییده ی سیییپح از طری
نظرخواهل از خبرگتن (مدیل هیعتره  )1بف تتیسد رسیسده اس ی
درصیورا زیم در وامل براستس هرایب بومل ی نظراا خبرگتن
اصیلتخ ی مرخ ی ت دیل صیورا پذیرااف اس ا سپح بت خبرگتنل
کیف از آگیتهل کیتال دربتره ارآیود سیییستسییی گذاری توسییی ف
اویتیریهیتی تجدیدپذیر در ایران برخوردار بودند ،هعتهو لهتی
تزم صییورا پذیرا ی توضییسقتا تزم دربتره ریش مدلسییتزی
ستخاتری-تفسسری ی ارآیود سستس گذاری ی چت شهتی آن داده
هید ی سیف ملسیف مع ل بت حضور  21نفر از خبرگتن ی ذیوف تن
حوزه انرژیهیتی تجدیدپذیر در پتیسز  2189در م تین لعل ی
اوتیری ریتسی معهوری برگزار هید ی خبرگتن نسب بف تکعسل
پرسشوتمف اقدام کردندا
گتمهتی ریش مدلسییتزی سییتخاتری تفسییسری کف پژیهش
حتضیر براستس آن صورا پذیرااف اس  ،بف هرخ زیر اس [ 16ی
:]11
 -1-9ماتریس خود تعاملی ساختاري()SSIM
متتریح خود ت تملل ستخاتری ،2یک متتریح بف اب تد ماغسرهت
اس کف در سار ی ساون ایل آن ماغسرهت بف ترتسب ذکر ملهود
ی بیراسیتس نظراا گریه خبرگتن تشکسل ملهودا آن ته ریابب دی
بف دیی ماغسرهت توسیب نعتدهتیل مشی ص ملهیودا هو تمل کف
تمل سار ( )iزمسوفستز رسسدن بف تمل ساون ( )jبتهد ،از نعتد
( )Vاسیافتده ملهیودا اگر تمل سیاون ( )jزمسوفستز رسسدن بف
تمل سیار ( )iبتهد ،از نعتد ( )Aاسافتده ملگرددا اگر بسس تمل
سیار ( )iی سیاون ( )jارتبتط دیطراف یمود داهاف بتهد ی هر دی
تمل زمسوفسیتز رسیسدن بف هعدی ر هیوند ،از نعتد ( )Xاسافتده
ملهییودا درنهتی  ،هرگته هسچ نوع ارتبتطل بسس دی وصییر یمود
نداهاف بتهد ،از نعتد ( )Oاسافتده ملهود[]9ا
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 -4-9ماتریس دستيابی اوليه()RM
بیت تبدیل نعتدهتی ریابب متتریح خودت تملل سیییتخاتری بف
ا داد صفر ی یک ملتوان بف متتریح دساستبل ای سف 9رسسدا قوا د
آن بف هرخ زیر اس [:]25
 اگر سییلول ( )i;jدر متتریح  SSIMنعتد ( )Vگرااف اسیی ،
سیییلول ( )i;jدر متتریح دسیییاستبل ای سف دد  2ملگسرد ی
سلول قریوف آن ی ول ( )j;iدد صفر ملگسردا
 اگر سییلول ( )i;jدر متتریح  SSIMنعتد ( )Aگرااف اسیی ،
سیلول ( )i;jدر متتریح دسیاستبل ای سف دد صفر ملگسرد ی
سلول قریوف آن ی ول ( )j;iدد  2ملگسردا
 اگر سییلول ( )i;jدر متتریح  SSIMنعتد ( )Xگرااف اسیی ،
سیییلول ( )i;jدر متتریح دسیییاستبل ای سف دد  2ملگسرد ی
سلول قریوف آن نسز ی ول ( )j;iدد  2ملگسردا
 اگر سییلول ( )i;jدر متتریح  SSIMنعتد ( )Oگرااف اسیی ،
سیلول ( )i;jدر متتریح دسیاستبل ای سف دد صفر ملگسرد ی
سلول قریوف آن نسز ی ول ( )j;iدد صفر ملگسردا
 -9-9ماتریس دستيابی نهایی()FRM
پح از ایوکیف میتتریح ای سیف دسیییاسیتبل بدسییی آمد ،بتید
سیتزگتری درینل آن برقرار هود[]2ا بف ووان نعونف اگر ماغسر ()i
موجر بف ماغسر ( )jهیود ی ماغسر ( )jه موجر بف ماغسر ( )kهود،
بیتیید ماغسر ( )iنسز موجر بیف ماغسر ( )kهیییود ی اگر در متتریح
دسیاستبل ای سف ایس حت برقرار نبود ،بتید متتریح اصیلتخ هده ی
ریابال کیف از قل ااایتده متی زیس هیییودا برای سیییتزگتر کردن
متتریح ریشهتی م الفل پسشوهتد هده اس ا در پژیهش حتضر
از قیت ده بو سس برای تبدیل متتریح دسیییاستبل ای سف بف متتریح
دسیاستبل نهتیل 8اسافتده هده اس [ ]9کف ایس امر بف یسسلف نرم
اازار  Mathworks Matlab R2019aصورا پذیرااف اس ا
 -2-9سطحبندي متغيرها
برای ت سسس ریابب ی سیییاحبویدی ویتصیییر بیتیید مجعو ف
دسیییاستبل 21ی مجعو ف پسشنستز 22را برای هر ماغسر ت سسس کردا
مجعو ف دسیاستبل هتمل خود ماغسر ی ماغسرهتیل اس کف از آن
تتثسر ملپذیردا مجعو ف پسشنستز نسز هتمل خود ماغسر ی مجعو ف
ماغسرهتیل اسیی کف بر آن تتثسر ملگذاردا ایس کتر بت اسییافتده از
متتریح دسیییاستبل نهتیل انجتم ملهیییودا پح از ت سسس مجعو ف

مشارآ21

دسیاستبل ی مجعو ف پسشنستز برای هر ماغسر مجعو ف
در مجعو ف دساستبل ی پسشنستز برای هر ماغسر هوتستیل ملهودا
پح از ت سسس مجعو فهتی پسشنستز ی دساستبل ی وتصر مشارآ،
نوب بف ت سسس سیاح ماغسرهت ملرسدا در ای سس مدیل ،ماغسری
دارای بت تتریس ساح اس کف مجعو ف دساستبل ی وتصر مشارآ
آن کتملت یکسیتن اس ا پح از ت سسس ایس ماغسر یت ماغسرهت آنهت را
از مدیل حذف کرده ی بت ب سف ماغسرهتی بتقل متنده ،مدیل ب دی
تشیییکسل ملهیییودا در مدیل دیم نسز هعتنود مدیل ایل ماغسر
سیاح دیم مشی ص هده ی ایس کتر تت ت سسس ساح هعف ماغسرهت
ادامف ملیتبد[]27ا
 -5-9ترسيم مدل ساختاري-تفسيري
پح از ت سسس ریابب ی سیاح ماغسرهت ملتوان آنهت را بف هکل
مد ل ترسییس کردا بفهعسسموظور ابادا ماغسرهت برحس یب سییاح
آنهت ،بف ترتسب از بت ت بف پتیسس توظس ملهودا از متتریح ستزگتری
نهتیل مرتب هده براستس ساوخ ،مدل ستخاتری بف یسسلف گرههت
ی خاوط رسی ملهییودا اگر راببهتیل از ( )iبف ( )jیمود دارد ،بت
پسکتنل از ( )iبف ( )jمش ص ملهود[]12ا
-6-9

تجزیه و تحليل MICMAC

هدف از تجزیف ی تقلسل ،تشییی سص ی تقلسل قدرا نفوذ 21ی
یابسا ل 27ماغسرهتس ا در ایس تجزیف ی تقلسل ماغسرهت برحسب
قدرا نفوذ ی یابسا ل بف چهتر دساف ت سس ملهود[:]22
 ماغسرهیتی خودم ایتر :25کیف دارای قدرا نفوذ ی یابسیییا ل
ضی سو اسی ؛ ایس وامل نسیبات غسرماصل بف سسسا اس ی
دارای ارتبتطتا ک ی ض سو بت سسسا اس ؛
 ماغسرهتی یابسییاف :26کف دارای قدرا نفوذ ک  ،ی ل یابسییا ل
زیتد اس ؛
 ماغسرهیتی پسوندی :22کف دارای قدرا نفوذ زیتد ی یابسیییا ل
زیتد اس ا ایس وامل غسرایسات اس ؛ زیرا هر نوع تغسسر در آنهت
ملتواند س یسسییا را تق تتثسر قرار دهد ی در نهتی بتزخورد
سسسا نسز ملتواند ایس وامل را دیبتره تغسسر دهد؛
 ماغسرهتی مسا ل :29کف دارای قدرا نفوذ زیتد ،ی ل یابسا ل
ض سو اس ا

)8 Reachability Matrix (RM
)9 Final reachability matrix (FRM
10 Reachability set
11 Antecedent set
12 Intersection set
13 Driving Power

Dependence
Autonomous variables
Dependent variables
Linkage variables
Independent/Driving variables
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در ایس پژیهش ،ابادا بت اسیییافتده از نظر خبرگتن ی براسیییتس
نعتدهتیل کف در گتم ایل ریش تق س هییرخ داده هیید ،نسب بف
اسیا راش متتریح خودت تملل سیتخاتری اقدام هد کف ناسجف آن
در مدیل هعتره  1قتبل مشتهده اس ا

ماتثر از آن ی خود ماغسر بدسیی ملآیدا یابسییا ل یک ماغسر از
معع ماغسری کیف از آنهیت تیتثسر ملپذیرد ی خود ماغسر بدسییی
ملآیدا ناتیو حتصل از مدیل متتریح نهتیل نشتن ر ایس اس کف
کدام ماغسر بسشییاریس ی کعاریس تتثسر را داردا ایس مدیل مبوتیل
برای تقلسل  MICMACخواهد بودا

جدول  :9ماتریس خودتعاملی ساختاري

جدول  :5ماتریس دستيابی نهایی
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وابستگی

بفموظور دساستبل بف متتریح ای سف ،براستس آنچف در گتم دیم
ریش تق س توضسح داده هد ،نعتدهتی یتدهده در مدیل هعتره
 1بف نعتدهتی صفر ی یک تبدیل هده اس ا بدیس ترتسب متتریح
دسیاستبل ای سف اسا راش هد کف در مدیل هعتره  7قتبل مشتهده
اس ا
جدول :2ماتریس دستيابی اوليه
15

12

19

14

...

2

9

4

1

متغير

1

2

1

1

ااا

1

1

1

2

1

2

1

1

1

ااا

2

2

2

1

4

1

1

1

1

ااا

1

2

1

1

9

1

2

1

1

ااا

2

1

1

1

2

ااا

ااا

ااا

ااا

ااا

ااا

ااا

ااا

ااا

...

1

1

1

2

ااا

1

1

1

1

14

1

2

2

1

ااا

1

1

1

1

19

2

2

1

1

ااا

1

1

1

1

12

2

1

1

1

ااا

1

1

1

1

15

پح از دسییاستبل بف متتریح ای سف ،طب آنچف در گتم سییوم
ریش تق س هییرخ داده هیید ،بتید سییتزگتری درینل در آن برقرار
هییودا بدیس موظور از قت ده بو سس برای تبدیل متتریح دسییاستبل
ای سف بف متتریح دساستبل نهتیل اسافتده هده اس کف ایس امر بف
یسسلف نرماازار  Mathworks Matlab R2019aصورا پذیرا ا در
مدیل هییعتره  5ا دادی کف لتم (*) گراافاند ،نشییتن ملدهد
کف در متتریح دسیاستبل ای سف صفر بوده اس ی پح از ستزگتری
دیرنل دد یک بف آن اخاصتص داده هده اس ا هعچوسس در ایس
متتریح قدرا نفوذ ی یابسا ل هر ماغسر در برابر ماغسرهتی دی ر
مش ص هده اس ا قدرا نفوذ هر ماغسر از معع ت داد ماغسرهتی
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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پح از دسیییاسیتبل نهتیل بف متتریح ،براسیییتس آنچف در گتم
چهترم ریش تق س هییرخ داده هیید ،نسییب بف ت سسس سییاح
ماغسرهت اقدام ملهیودا برای ت سسس ساح ماغسرهت در مدل نهتیل
بف ازای هرکدام از آنهت سف مجعو ف دساستبل ،مجعو ف پسشنستز ی
مجعو ف مشییارآ تشییکسل ملهییودا ماغسری در سییاح یک قرار
ملگسرد کف مجعو ف دسیاستبل ی وتصر مشارآ آن کتملت یکستن
بییتهیییدا پح از ت سسس ایس ماغسر ییت ماغسرهییت ،آنهییت از مییتتریح
دسیییاستبل نهتیل حذف ملهیییود ی بت ب سف ماغسرهتی بتقلمتنده،
سیاحبودی ادامف ملیتبدا ایس ارآیود بف قدری ادامف داده ملهود
کف تعتم ماغسرهت از متتریح دسیاستبل نهتیل حذف هده ی ساوخ
تکعسل هودا
جدول  :6سطحبندي متغيرها
متغير
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مجموعه

مجموعه

دستيابی

مشترک
1

V

6

V

متغير

مجموعه پيشنيار

1

1

1

6

6

6

سطح

شكل  :4مدل ساختاري-تفسيري چالشهاي تاثيرگذار بر فرآیند
سياستگذاري توسعه فناوريهاي انرژي تجدیدپذیر در ایران
6

21
8

7ی2

مسا ل

خودم اتر

1

پسوندی

یابساف

5

پح از آنکف سیییاوخ هر کدام از ماغسرهت مشییی ص هییید ،بت
درنظرگرااس متتریح دسیاستبل نهتیل ،مدل سیتخاتری-تفسیسری
چت شهتی تتثسرگذار بر ارآیود سستس گذاری توس ف اوتیریهتی
انرژی تجدیدپذیر در ایران ترسس هد کف در هکل هعتره  1نشتن
داده هیده اسی ا مد ل کف بدسی آمده از  5ساح تشکسل هده
اسی ا ماغسرهتیل کف در سیاوخ بت تی سلسلف مراتب قرار دارد ،از
تیتثسر کعاری برخوردار اسییی ؛ ماغسرهیتیل هعچون ت ریو مرز
اوتیری ی سیییستسییی هتی کلتنا از طرال دی ر ،ماغسرهتیل کف در
سیاوخ پتیسس سلسلف مراتب قرار دارد ،از تتثسر بسشاری برخوردار
اسییی ؛ ماغسرهتی هعچون پشیییاسبتنل از نوآیران موا  ،ظراس
مذب سیرمتیف ،هزیوفهتی راهاندازی نتمشی ص ی اثبتا اثرب شل
سستس هتا
پح از ایوکف مدل ستخاتری-تفسسری چت شهتی تتثسرگذار بر
ارآیود س یستس ی گذاری توسی ف اوتیریهتی انرژی تجدیدپذیر در
ایران ترس یس هیید ،براسییتس آنچف در گتم هییش ی ریش پژیهش
توضییسح داده هیید ،نسییب بف تقلسل  MICMACاقدام هیید کف
ماغسرهت در آن بف  7گریه طب فبودی ملهودا در مدیل هعتره 5
مسزان نفوذ ی یابسیییا ل هر ییک از ماغسرهت در ارتبتط بت یکدی ر
مش ص هدا برای ایس تقلسل بتیسال مدی ل طراحل هود کف بف
ت داد ماغسرهت سیار ی ساون یمود داهاف بتهدا هر ماغسر مسزان
نفوذ ی یابسا ل م صوص در مقور سار(یابسا ل) ی ساون(نفوذ)
را دارا اس ا بف بترتل هر تمل در مدیل هعتره  5دارای دی دد
اس ی  ،مسزان یابسییا ل در سییار مدیل ی قدرا نفوذ در سییاون
مدیل مشیی ص ملگردد ی ن اف ت تطع سییار ی سییاون ،متی ته
تمل را در تقلسل  MICMACمش ص ملکودا
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ای سس گریه هیییتمیل ماغسرهیتی خودم ایتر کف قدرا نفوذ ی
یابسیییا ل ضییی سفل دارنیدا آن ونیف کیف از نعودار قدرا نفوذ ی
یابسیییا ل مشییی ص اسییی ا ماغسرهتی موتبع بودمفای ،توزیع
مس و س هت ،متبفمتیل ااراد ،م سترهتی انا تب سستس هت ،قوانسس
تجترا ی ت رافای بسسا عللل ،ظراس مذب سرمتیف ،نوستنتا بتزار
ارز ،کسفس دادههت ی تتخسر در ارزیتبل سییستسیی هت در ایس نتحسف
قرار گراافاندا ایس ماغسرهت تت حدیدی از سییتیر ماغسرهت مجزا بوده
ی دارای ارتبتطتا ک ی ضیی سو بت سییسسییا هسییاودا گریه دیم
ماغسرهتی یابساف هساود کف قدرا نفوذ ض سو امت از یابسا ل ی
اثرپیذیری بیت یتیل برخوردارنیدا بف بترتل برای ایجتد ایس ماغسر،
ماغسرهیتی زییتدی تیثثسرگیذار هسیییاود ی خود ایس ماغسر کعار
ملتواند زمسوفسییتز هییکلگسری سییتیر ماغسرهت هییودا ماغسرهتی
ت ریو مرز اوتیری ی سییستسیی هتی کلتن در ایس گریه قرار داردا
دسیییاف سیییوم ماغسرهتی پسوندی ملبتهیییود کف از قدرا نفوذ ی
یابسییا ل بت تیل برخوردارند کف هسچ یک از ماغسرهت در ایس نتحسف
قرار ن راافاند؛ هرگونف تغسسری در ایس ماغسر سییتیر ماغسر را ماثثر
ملکویدا گریه چهیترم ماغسرهیتی مسیییا ل را در برملگسردا ایس
ماغسرهیت دارای قیدرا نفوذ بیت یت ی یابسیییا ل پتیسول هسیییاود؛
ماغسرهتی پشاسبتنل از نوآیران موا  ،تتخسر در امرای سستس هت،
هزیوفهتی راهاندازی نتمشی ص ی اثبتا اثرب شییل سییستس هت در
ایس نتحسف قرار دارندا

 -5نتيجهگيري
در پژیهش حتضیر سی ل هد ،ابادا بت مریر ادبستا چت شهتی
تتثسرگذار بر ارآیود سستس گذاری توس ف اوتیریهتی تجدیدپذیر
اسییا راش هییودا سییپح بت تومف بف ایس موضییوع کف ایس چت شهت
یابسیاف بف هیرایب ی اقاضیتئتا بومل هر کشور مافتیا اس ی از
اهعسی ی ای وی مافتیتل برخوردار اسییی ی بت بفکترگسری ریش
مدلسییتزی سییتخاتری-تفسییسری کف ابزاری برای ایجتد مدلهتی
سیلسیلف مراتبل ی ستخاترهتی ای وی دار بت تومف بف هرایب بومل
هر کشییور اس ی  ،نسییب بف ای وی بودی چت شهتی تتثسرگذار بر
ارآیود سیستس گذاری توس ف اوتیریهتی تجدیدپذیر در ایران بت
اسیییافییتده از نظراا ذینف ییتن م الو توسییی ییف اوییتیریهییتی
تجدیدپذیر در ایران هعچون «سیییتزمتن انرژیهتی تجدیدپذیر ی
بهرهیری برن ایران (سییتتبت)»« ،سییاتد توسی ف زیس ی بوم نوآیری
حوزه انرژی»« ،مرکز هعکتریهتی تقول ی پسشییرا »« ،هییورای
لوم ،تق س تا ی اوتیری ( او)»« ،پژیهش ته نسری»« ،پژیهش ته
صییو نف »« ،سییتزمتن برنتمف ی بودمف»« ،دانشیی ته صییو ال
هیییریو» ی «دانشییی ته هیییهسد بهشیییال» در قت ب برنتمف ملل
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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لعل ی اوتیری ریتسییی

آیویدهن یتری ایران بیف مسزبتنل م تین
معهوری اقدامتا تزم صورا پذیرا ا
براسیتس ارآیود طل هیده ی دادههتی تو سد هده در ت تمل بت
ذینف یتن توسییی یف اویتیریهیتی تجیدییدپیذیر در برنیتمف ملل
آیودهن تری ایران ،م ت ف حتضییر بت بفکترگسری رییکرد مدلسییتزی
سیتخاتری-تفسیسری ،چت شهتی ارآیود سستس گذاری ایس حوزه
را کف بترهت دم ه موح ی ه سییاح بودن آنهت توسییب خبرگتن
در ملسییتا گوهییزد هییده بود ،در پوچ طب ف دسییافبودی کرده ی
اهعس ی ای س هر یک را نسز مش ص نعوده اس ا ایس موضوع بف
سستس گذاران ی مدیران کعک ملکود تت درآ صقسقل از ریابب
مستن چت شهتی تتثسرگذار بر ارآیود سیییستسییی گذاری توسییی ف
اوتیریهتی تجدیدپذیر در ایران کسیییب کوود ی ن ش هر یک از
چت شهتی بستن هده را در ملوگسری ی دم تق سستس گذاری
توسی ف اوتیریهتی تجدیدپذیر پسدا کوودا هعچوسس قدرا نفوذ ی
یابسییا ل هر یک از چت شهت در قت ب تقلسل  MICMACنشییتن
داده هدا
ناتیو اسییا رامل نسز بت تعتمل مشییترک کوودگتن ی ذینف تن
مورد اهیتره بف تدریو در ملسیتا بف اهاراآ گذاهاف هده ی نظر
آنهت در ارآیود اقوت ل ی امعت ل(در سیییاح اردی ی مع ل) اخذ
هیییده اسییی ا پح از ایس مرحلف ،اکثر آنهت بت یتاافهت کتملت مواا
بوده ی طب فبودی چت شهت را مفسد ی ملعوس دانساودا خصوصتف
ب د از هیوتسیتیل چت شهتی تتثسرگذار بر ارآیود سیستس گذاری
توسییی ف اوتیریهتی تجدیدپذیر ،ناتیو تق س بت کعک ذینف تن
در قت ب یک برنتمف سستسال در پژیهش ته نسری بت هعکتری م تین
لعل در حتل پس سری اس ا
براسیییتس مایت یب بستن هیییده چت شهتیل کف در پتیف مدل
سییتخاتری-تفسییسری قرار دارد ،دریاقع اسییتسیلتریس چت شهت در
ارآیود سییستسیی گذاری توس ی ف اوتیریهتی تجدیدپذیر اسیی ی
بدین غلبف بر آنهت کف در پژیهش حتضیییر پشیییاسبتنل از نوآیران
موا  ،ظراس مذب سییرمتیف ،هزیوفهتی راهاندازی نتمشیی ص ی
اثبتا اثرب شیل سیستسی هتس  ،نعلتوان بر ستیر چت شهت غلبف
کردا ازایسری ،بییت بهبود ی اصیییلییتخ ایس چییت شهییت در ارآیویید
سییستسی گذاری توسی ف اوتیریهتی تجدیدپذیر ملتوان بف ناتیو
بهاری دسیی پسدا کردا در مجعوع بتید گف کف پژیهش حتضییر
ملتوانید بسوشهیتی سیییسیتسیییال ی زمسوفهتی بهبود امرایل ی
گفاعتنسییتزی در ارآیود سییستسیی گذاری توسیی ف اوتیریهتی
تجدیدپذیر در ایران از معلف موارد ذیل را برای سیستس گذاران ی
مدیران بف هعراه داهاف بتهد:
 مدل سیییلسیییلف مراتبل توسییی ف یتااف بت اسیییافتده از ریش

امیر قرباني ،کیارش فرتاش و محمدصادق خیاطیان یزدي









مدلسییتزی سییتخاتری-تفسییسری برای بررس یل ریابب ما تبل
مستن چت شهتی تتثسرگذار بر ارآیود س یستس ی گذاری توس ی ف
اوتیریهتی تجدیدپذیر در ایران اسیافتده هیده اسی ا ایس بف
تصیییعس گسرنیدگیتن ی سیییسیتسییی گذاران کعک ملکود تت
سیییلسیییلفمراتبل از اقدامتا را برای غلبف بر ایس چت شهت در
اخاستر داهیاف بتهودا بف بترتلدی ر ،سستس گذاران ی مدیران
بتیسیال ابادا چت شهتی مومود در ساح ایل مدلستخاتری-
تفسییسری برطرف نعتیود ی ب د از آن نسییب بف برطرف کردن
چت شهتی مومود در ساوخ بت تتر اقدام کوود؛
ریابب ما ییتبییل مس یتن چییت شهییتی تییتثسرگییذار بر ارآیویید
س یستس ی گذاری توس ی ف اوتیریهتی تجدیدپذیر در ایران در
یک سیتخاتر سیلسیلف مراتبل ارائف هده اس کف ایس موضوع
ملتواند بف تصیعس گسرندگتن ی سیستسی گذاران برای تجس
سیاح ای وی هر یک از چت شهت ی هعچوسس اخاصتص موتبع
ی زمتن موتسب کعک کود؛
ماغسرهتی ت ریو مرز اوتیری ی سیستسی هتی کلتن در ساح
پوج مدل سیلسیلف مراتبل ظتهر هییده اس کف ایس موضوع
نشییتن ملدهد کف بفموظور بهبود ایس چت شهت بتیسییال ابادا
سیییتیر چت شهتی ذیل ایس اهداف اصیییلتخ هیییوندا هعچوسس
ماغسرهتی ت ریو مرز اوتیری ی سییستس ی هتی کلتن در نتحسف
چهترم (هییکل هییعتره  )1قرار دارد کف ایس موضییوع نشییتن
ملدهد ،ایس چت شهت دارای قدرا نفوذ ک  ،ی ل یابسیییا ل
زیتد اس ا
دم یمود ماغسر در نتحسف سیییوم (هیییکل هیییعتره  )1ی ول
ماغسرهتی پسوندی نشییتن ملدهد کف هسچ یک از چت شهتی
تتثسرگذار بر ارآیود سیییستسییی گذاری توسییی ف اوتیریهتی
تجدیدپذیر بفطور هعزمتن از قدرا نفوذ ی یابسیییا ل بت تیل
برخوردارند نسسیاودا هرگونف تغسسری در ایس دساف از ماغسرهت
ستیر ماغسرهت را نسز ماثثر ملنعتیدا
تصییعس گسرندگتن ی سییستسیی گذاران بتید تومف ختصییل بف
ماغسرهتی پشیاسبتنل از نوآیران موا  ،ظراس مذب سرمتیف،
هزیوفهتی راهاندازی نتمشی ص ی اثبتا اثرب شییل سستس هت
داهیییایف بیتهیییودا دریاقع ،ایس ماغسرهت از اسیییتسیییلتریس
چت شهتس ی ی بدین غلبف بر آنهت نعلتوان بف سییتیر چت شهت
غلبف کردا ایس چت شهت در نتحسف ایل ی دیم ی ول ماغسرهتی
مسا ل ی خودم اتر قرار داردا ماغسرهتی خودم اتر کف دارای
قدرا نفوذ ی یابسییا ل ضیی سو اسیی ؛ ایس وامل نسیییبات
غسرماصیل بف سیسسا اس ی دارای ارتبتطتا ک ی ض سو بت
سیسسا اس ا ماغسرهتی مسا ل دارای قدرا نفوذ زیتد ،ی ل

یابسا ل ض سو اس ا
ایس پژیهش بیت هیییوتسیییتیل چت شهتی تتثسرگذار بر ارآیود
سییستسیی گذاری توسیی ف اوتیریهتی تجدیدپذیر در ایران ی ارائف
سیتخاتری سیلسیلف مراتبل از ایس چت شهت ،بساری موتسب برای
پرداخاس بف آنهت را در اخاستر تصیعس گسرندگتن ی سیستس گذاران
قرار ملدهیدا مه تریس د ت کتربردی ایس م ت ف ،مو کح کردن
ایس مس ی لف کلسدی اس ی کف چت شهتی ارآیود سییستس ی گذاری
توسی ف اوتیریهتی تجدیدپذیر ایران ا زامت ه سیاح ی ه سو بت
یکدی ر نسس ا
از طرال ،بییت درنظرگرااس ایوکییف ایس تق س در قییت ییب یییک
ا ت س سییستسییال(برنتمف ملل آیوده ن تری ایران) ی طل ارآیودی
امعت ل هعراه بت اقوتع نسبل ذینف تن ایس حوزه صورا پذیرااف،
ییتاافهتی آن بف بهبود ترییو یتاافهت در مستن ذینف تن ملگرددا
ترییو ایس رییکرد کف بتیسیال بت ن تهل سلسفمراتبل ی ستخاتری
بف ایس چت شهت پرداخاف هود ی اقدامتا م اضل در ایس راسات نسز
بت ابع بتید دارای سیتخاتری سیلسیفمراتبل بتهدا ایس امر بر زیم
قیتئیل هیییدن ای ویی بت تتر برای چت شهتی یتیفای ،از یتاافهتی
مقوری کتربردی ایس پژیهش ملبتهییدا بفصییورا مشیی ص ایس
تق س پسشییوهتد ملکود کف نعلتوان یکمرتبف ی هعزمتن تعتمل
چت شهتی ارآیود سییستسی گذاری انرژیهتی تجدیدپذیر ایران را
برطرف نعود؛ بلکف بتیسیال بت ترتسب ی ای وی مش صل نسب بف
آنهت پرداخ ی نسب بف حل ی اصل آنهت اقدام کردا
چت شهتیل نظسر حعتی ییژه از نوآیران موا  ،ظراس مذب
سیییرمیتیف ،هزیوفهتی راهاندازی نتمشییی ص ی اثبتا اثرب شیییل
سیستسی هت از مه تریس چت شهتی پتیفای ارآیود سستس گذاری
توس ف اوتیریهتی تجدیدپذیر در ایران اس کف بتیسال ابادا آنهت
حل ی اصیل هیده ی سیپح بف ستیر چت شهت نظسر نوستنتا بتزار
ارز ،تتخسر در امرای سیستس هت ،تتخسر در ارزیتبل سستس هت ی بف
هعسس ترتسب چت شهتی سیستس هتی کلتن ی ت ریو مرز اوتیری
پرداخاف هودا
مه تریس دسییاتیرد ایس تق س اسییا راش چت شهتی توس ی ف
اویتیری در اضیییتیل امعیت ل کیف مومیب ترییو یتاافهت در بسس
ذینف تن گردید ی نسز زیم ن ته سییتخاترمود ی سییلسییلفمراتبل بف
چت شهت از سیوی سستس گذاران ی مدیران برای غلبف بر چت شهت
ی اصیییلیتخ ی بهبود آنهتسییی ا بت ایس حتل ،تصیییعس گسرندگتن ی
سیستس گذاران بتیسال بفطور هعزمتن ت دادی از مقدیدی هتی
دی ر هعچون پسشیییرانهتی مهتنل ی وامل تتثسرگذار مقسال را
نسز درنظرب سرنیدا یذا پسشیییوهیتد ملهیییود در مایت تا آیوده
پژیهشی ران بت اسافتده از دی ر ریشهتی مدلستزی ی رتبفبودی،
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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پسشیییرانهیت ی وامل تتثسرگذار مقسال بر توسییی ف اوتیریهتی
تجیدیدپذیر در ایران ی پویتیل ایس وامل را مورد تجزیف ی تقلسل
قرار داده کف بف تصعس گسرندگتن ی سستس گذاران ایس حوزه برای
برنیتمیفریزی دقس تر کعیک نعیتیدا بف لتیه پسشیییوهتد ملگردد
پژیهشی ران بف بررسل تابس ل چت شهتی ارآیود سستس گذاری
توس ی ف اوتیریهتی تجدیدپذیر در ایران بت کشییورهتی پسشییری در
ایس زمسوییف از قبس یل چسس ،آ عییتن ی آمریکییت ی اسیییا راش درس
آموخافهت ی ا زامتا اصلتخ ی بهبود ایس چت شهت در ایران بپردازندا
بررسیل طو ل(طل یک دیره زمتنل) ن ش بتزی ران کلسدی ارآیود
سییستسیی گذاری توسیی ف اوتیریهتی تجدیدپذیر ی ارائف بسییاف
سستسال اقدامتا برای بهبود ن ش ی تتثسر هر بتزی ر در ارآیود یتد

هده از دی ر پسشوهتدهت برای تق س تا ب دی اس ا بف لتیه ،نظر
بف ایس کف در ایس م ت ف ارآیود سییستسیی گذاری بف ووان یک کل
تقلسل هیده ،پسشیوهتد ملهود پویتیل درینل ذیوف تن ی ت تملتا
آنهت ی نسز ن ش قدرا ی سییستسییلکتری کف موجر بف ایس یض ی س
ا لل هیده ارائف نشیده ،زمسوف بسستر موتسبل برای بررسل آنهت در
پژیهشهیتی آتل یمود داردا درنهیتی  ،پسشیییوهتد ملهیییود بت
مات فهتی تتری ل ،لل ی ریشیف بریز چت شهتی هوتستیل هده
ایس تق س در ارآیوید سیییسیتسییی گذاری توسییی ف اوتیریهتی
تجدیدپذیر در ایران بفصییورا دقس تری مورد بررسییل ی یاکتیی
قرار گرااف کف از تکرار آنهت در تلتشهتی آتل سییستسال خودداری
هودا
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