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 چكيده

موظور دسییاستبل بف ناتیو ی تق   هت ی ارآیود مداخلف آنهت بف، کترکرد اسییتسییل دی  گذاری بت هدف توسیی ف اوتیریسییستسیی 

هت ی نقوه گذاری دی  گذاری بف دنبتل توصییسو ی تبسسس سییستسیی اندازهتی اقاصییتدی ی اماعت ل اسیی ا مات  تا سییستسیی چشیی 

 زسن ریدپذیتجد یهتیتوسییی ف اوتیر سسی هعچو ریدپذیتجد یهتیاز معلف انرژ یحوزه انرژاثرگذاری ی ایجتد تغسسر در آن اسییی ا 

ف هد ،در ایس راسات اس ا مسا س  ی غسرمسا س  دی  مداخلتا ماتثر از هعواره  ،لمستئل  عوم یهتحوزه سیتراز مه  لکی ووان بف

ظور از مو سیف بف اک اس  رانیدر ا ریدپذیتجد یهتیتوس ف اوتیر یگذارتسی سسی ودیبر ارآ رگذارستتث یهتچت شبررسیل  م ت ف سیا

 لساز تقل س،یهییودا  لتیه برا تنسبهت ایس چت ش تنسمسییافتده هییده اسیی  تت ریابب ما تبل ا یرستفسیی-یسییتخاتر یسییتزریش مدل

MICMAC یهتچت ش هت،داده لساسییافتده هییده اسیی ا پح از تقلهت چت ش از کیهر قدرا نفوذ ی یابسییا ل  صستشیی  یبرا زسن 

هدند ی بت تومف بف ریابب ما تبل  یبودساح م الو طب ف 5در  ریدپذیتجد یهتیتوس ف اوتیر یگذارسی تسسی ودیبر ارآ رگذارستتث

یابساف،  یرهتسدر سف گریه ماغ رهتسماغ MICMAC لسپح از تقل سسارائف هدا هعچو تفسیسری-سیتخاتری صیورا مدلآنهت بف سسب

از نوآیران  لبتنسپشا»نشتن داد کف  هتتاافیقرار ن را ا  یوندسپ یترهسدر گریه ماغ یرسماغ چسی خودم اتر قرار گرااود ی همسا ل 

 یهتچت ش سیترلاز اسیتس «هتتسی سسی لاثبتا اثرب شی»ی  «نتمشی ص یاندازراه یهتوفیهز»، «فیمذب سیرمت  سظرا» ،«موا 

 ااس  رانیدر ا ریدپذیتجد یهتیتوس ف اوتیر یگذارتس سس ودیبر ارآ رگذارستتث
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 مقدمه -1
دهد کف گذاری  عومل ایس امکتن را ملمات  تا سیییستسییی 

چ ون ل تدییس هتی مومود، ضییعس توصییسو ی تبسسس سییستسیی 

ی بت دریتا   [1]یاقع هییودهت ی امرای آنهت مورد تقلسل سییستسیی 

هتی سستسال یتدگسری از آنهت از هییکسیی  بتزخوردهتی م الو ی

اده دهتی ب دی اازایش ی احاعتل موا س  سستس هود ملوگسری 

هتی تجدیدپذیر ی هعچوسس انرژی از معلف انرژیحوزه  ا[7]هییود

 تریسهتی تجدیدپذیر نسز بف  ووان یکل از مه توسییی یف اویتیری

هتی مسییتئل  عومل، هعواره مداخلتا سییستسییال را تجربف حوزه

طور مسییا س  مورد تومف کرده اسیی ا ایس حوزه، چف زمتنل کف بف

گذاران یاقع هیییده ی چف پسش از آن، هعواره ماتثر از سیییستسییی 

،  راسیییات سیدر ا ا[2هت بوده اسییی ]تصیییعسعتا ی مداخلتا دی  

م تم م ظ  رهبری  هتی کلل نظتم در زمسوف انرژی ابلتغلسستس 

 یهتیانرژ سیییه  شیر ی اازاکشیییو یانرژ در موتبع تووع جتدیابر 

هتی ییرتاودانش اول ی  کسب یبرا لتشی هعچوسس ت ریدپذیتجد

ر د رانیاز اهداف ا لکی ،کودا  لتیه بر ایستجیدییدپیذیر تتکسد مل

 ریگتهسم تیاا ن 5111احیدا   ریدپیذییتجید یهیتیانرژ ویفسزم

ایس امر مق    بود کف توسییی ف پوج برنتمف  در طول ریدپذیتجید

 ایس هدف بدین تغسسر تکرار دیبتره توس ف هش ی در برنتمف  دنشی

 988کشییور توهت  ریدپذیتجد یهتریگتهسن  سکف تتکوون ظرا هیید

هعتن ونف کف آمتر ی هواهد  سیبوتبرا ا[22]م تیاا ا لتم هیده اس 

هتی مرتبب بت آن ی اوتیری هتی تجدیدپذیرانرژی دهد،لنشییتن م

 موظوربفی  در کشورمتن راافگذاری صیورا پذی لسرغ  سیستسی 

 قرار ن رااف یبردارمورد بهره یاسافینقو هیتبف  تسیتزی آنهبومل

 ا[6]اس 

 هتی موتسبی ی تدییس سستس زیربرنتمفایس موضوع اهعس   

 ایران در راهیتی انرژی تجیدیدپذیر توسییی یف اویتیریموظور بیف

ی رگذااز ایس موظر مات  ف ارآیود سییستسیی دا کولتر مبرمسییاف

هتی تتثسرگذار بر هتی تجدیدپذیر در ایران ی چت شتوس ف اوتیری

ی سییتیر  پژیهتنسییستسیی گذاران، تواند آگتهل سییستسیی آن مل

هتی ی بیت ایجیتد حل یفبب شییید ذیوف یتن را در ایس حوزه بهبود 

بتزخورد ی یتدگسری در سیییاوخ م الو سیییستسیییال بف توسییی ف 

 یهتتتکوون پژیهش ا[2]کودک کع هتی انرژی تجدیدپذیراوتیری

 م الو یهتدر حوزه گذاریسیییستسییی   سدربتره اهع ما ددی

هتی انرژیی  [8]، صیییو   نف [21]هعچون صیییو   آب انرژی

 یهتچت شبررسل  حتل سیبت ا ؛صورا گرااف اس  [7]تجدیدپذیر

 یانرژ یهتیتوسیی ف اوتیر یگذارتسیی سسیی ودیبر ارآ رگذارستتث

 تومف بوده اس اکعار مورد  در ایران ریدپذیتجد

هتی مومود دهد کف چت شتجربف کشورهتی م الو نشتن مل

 هتی انرژی تجدیدپذیرگذاری توسیی ف اوتیریدر ارآیود سییستسیی 

لتیه   ااس مافتیا هر کشور  ی اقاضتئتا بومل هرایبیابسیاف بف 

هییتی تییتثسرگییذار بر ارآیویید توسییی ییف هر یییک از چییت ش بر ایس،

  ی ای وی  شییورهتی م الو از اهعسهتی تجدیدپذیر در کاوتیری

هت چت ش تعتمل ایسدی ر،  بترتلبف ا[6]مافتیتل برخوردار اسییی 

بلکف برخل نسب  بف دی ری از اهعس   ؛نسس سوو ه ی ساح ه 

ت بهت ایس چت ش یبود یای و سیبوتبراا اسییی بسشیییاری برخوردار 

ز اهت ی درنظرگرااس ریابب مستن چت شهر کشور  هیرایبتومف بف 

مدل  کی جتدیم ت ف ا سیا هدف ا برخوردار اسییی یلبیت ت  سیاهع

ذاری گهتی تتثسرگذار بر ارآیود سستس چت ش از لسیلسیلف مراتب

 یسییتزبت اسییافتده از ریش مدلهتی تجدیدپذیر توسیی ف اوتیری

 ذارانگتس سکعک بف س یرا برا یتت ابزار اس  یرستفس یستخاتر

 ترهتنسدر اخا هتی ای وی  آن هتموظور هیوتخ  چت شبف ی مدیران

 جتدیا تفسیییسری بت-سیییتزی سیییتخایتریمیدل ریش قرار دهیدا

 ی بت تومف بف هییرایب دار یی ای و لاتبسییلسییلف مر سییتخاترهتی

کعک  مدیرانی  نگذاراتسیی سسیی بف هر کشییوری لاقاضییتئتا بوم

ف ب لتبسدسییا یبراخود  لی آت یمتر یهتیزیردر برنتمفتت  کودمل

 ی مستئل هت یبراستس ای و تی انرژی تجدیدپذیرهاوتیریتوسی ف 

 ا[21]اقدامتا  تزم را انجتم دهدختص هر کشور 

 لبف بررسدر ادامف م ت ف، ن س  بت تومف بف مستئل ذکر هده،  

 وراصیی یهتپژیهش مریر بتی  هییودلپرداخاف متق س   وفسشییسپ

گذاری اوتیری ی نوآیری ی هعچوسس در حوزه سیییستسییی  راافیپذ

هتی تجدیدپذیر س ل هده اس  گذاری  عومل ی انرژیسیستسی 

توسییی ف  یگذارتسییی سسییی ودیبر ارآ رگذارستتث یهیتچیت شتیت 

د ی سپح بت تومف بف ایس هو احصتء ریدپذیتجد یانرژ یهتیاوتیر

هتی اسییا راش هییده در کشییورهتی موضییوع کف هر یک از چت ش

 بییت اسییی ،مافیتیتل برخوردار  هیتیم الو از اهعسی  ی ای ویی 

 ابزاری برایتفسسری کف -سیتزی سیتخاتریکترگسری ریش مدلبف

 بودیتبل اسیی  نسییب  بف ای وی امرایجتد سییتخاترهتی سییلسییلف

هتی گذاری توس ف اوتیریهتی تتثسرگذار بر ارآیود سستس چت ش

مف نسز بت تو لتنیپتا در ب ش هیده اس تجدیدپذیر در ایران اقدام 

 برایل شوهتدهتیسپهده، تفسیسری اسیا راش -بف مدل سیتخاتری

 هده اس ا ارائف گذارانتس سی س رانسگ ستصع
 

 پيشينه تحقيق -4
 هتیتغسسراا چشع سری در مقسب ا ت س  ،هف اخسردر چود د

سیییتزمتن صیییورا گرااف اسییی ا موامع بف موضیییو تتل هعچون 

هتی تجدیدپذیر بسیییستر بهداهییی ، اوتیری، ح ون زنتن ی انرژی

زیرا بر  ؛هییودسییتئل  عومل نتمسده ملکوودا ایس موارد متومف مل
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گذارد ی برای م تبلف بت آنهت نهتدهتی هیت تیتثسر ملاکثر ااراد ی گریه

هتی  عومل را توظس  ی تصویب سستس  هسیاود تتدی ال مجبور 

ف توان بتریس ت تریو سستس   عومل را ملا یکل از ستده[5]کوود

  در موامهف قدامتتل کف حکوممجعو ف ا»ایس صییورا بستن کرد: 

ت تصیییعس  ومل برای انجتم دادن یت ندادن آنهمسییی لف  ع بیت یک

ت ریو دی ری بت اضتاف نعودن نقوه تدییس ی امرای ا [2]«گسردمل

ای از تصعسعتا بت مجعو ف»گذاری  عومل را هت، سستس سستس 

 آاریوتنآاریس یت گریهل از ن شه  مرتبب کف توسیییب یک ن ش

 «هودنقوه دساستبل بف آن ات تذ مل سیستسیل دربتره یک هدف ی

 ا  [8]داندمل

 
 [1]گذاري: فرآیند سياست1 شكل

 

تییتکوون رییکردهییتی م الفل برای تبسسس ی درآ ارآیویید 

م رال هده توسیب پژیهش ران م الو گذاری  عومل سیستسی 

ای بییف ارآیویید اسیییی  کییف پرکییتربردتریس آنهییت رییکرد مرحلییف

توان ارآیود ییکرد ملا براسیییتس ایس راسییی گذاری سیییستسییی 

هت در قت ب مراحل ای از ا ت س گذاری را بف مثتبف مجعو فسستس 

تیدییس سیییستسییی ، امرای سیییستسییی  ی ارزیتبل سیییستسییی  

گذاری، ایس ای بف ارآیود سییستس ا رییکرد مرحلف[2]درنظرگرا 

دهد تت بت گذاران ملپژیهشیی ران ی سییستسیی  در اخاسترامکتن را 

گذاری بف مراحل مش ص بف بررسل بهار ت سیس  ارآیود سیستس 

ایس ارآیویدهت ی  وامل تتثسرگذار بر آنهت بپردازندا در ادامف بت مریر 

 یگذارتس سس ودیبر ارآ رگذارستتثی هتچت ش یلهوتستادبستا بف 

 اپرداخاف خواهد هد ریدپذیتجد یهتیتوس ف اوتیر

 تدوین سياست -4-1

ن بت تقلسل هت هتمل اقدامتتل اس  کف طل آتدییس سیستسی 

سییو ی ارزیتبل گذاران از یکریی سییستسیی هتی پسشاول گزیوف

 کترگسریاضییتی سییستسییل پسرامون مسیی لف از سییوی دی ر ی بت بف

نسییب  بف تدییس سییستسیی  اقدام  ابزارهتی سییستسییال موتسییب

 ا[5هود]مل

 ايمنابع بودجه -4-1-1

هتی مادایل برای هتی ملل یت مقلل یکل از مقدیدی ترازنتمف

از  ا[11]اس هتی انرژی تجدیدپذیر یریگذاری توس ف اوتستس س

 ف توس گذاریای سیستس موظر تتکاسکل، مقدیدی  موتبع بودمف

کفیتی  بودمف ی اسیییاعرار  نظرهیتی تجیدییدپیذیر را از اویتیری

کویدا هعچوسس از موظر ت صیییسص بودمیف دچییتر پسچسییدگل مل

ریی ای بییت ییا اشییییتر بر مقییدیییی  موییتبع بودمییف راهبردی،

هییودا ایس امر مومب گذاران در ت صییسص بودمف ملسییستسیی 

توانود از آنهت گذاران ملهود کف سستس مقدید هیدن موتب ل مل

اند توهت اسیافتده کوودا ایس موضوع بف نوبف خود ملریزیدر برنتمف

 ا[17]متنع از تدییس یک سستس  موتسب هود

 مرز فناوري تعریف -4-1-4

هت، هیتدیداریسیییتزی ییت نسعیفبرخلیتف صیییویتی ل هعچون 

هیتی اویتیرانیف در ب ش انرژی ماووع اسییی  ی بف راحال نوآیری

ا ایس ییژگل بت ا نعودوان برای آن مرز مشیی صییل ت سسس تنعل

رزیتبل پسچسیدگل در ارآیوید تدییس سیییستسییی  ی حال امرا ی ا

نوآیری ی اصلتخ ژناسکل در  ،برای مثتل ا[18هود]هت ملسیستسی 

هتی اسییی  مومب کتهش قسع  در سیییوخ  هت معکسبیتکاری

ای برای گتز زیسییال هییودا هعچوسس پسشییرا  در آزمتیش  رزه

هتی زمسس گرمتیل را هتی اکاشیتف سسسا تواند هزیوفطبس ل مل

 ا[11]کتهش دهد

 وران موفقآپشتيبانی از نو -4-1-9

هیتی تجیدییدپذیر از نوآیری تت چرخیف  عر طو یتنل اویتیری

هت تنتزمهود کف هوتستیل ی پشاسبتنل از سسیتزی بت ا ملتجتری

س اسییی  از طری  هت معکنوآیری ا[19را بت دهیییواری هعراه کود]

هتی دی ال ی خصوصل در یک اوتیری ستزمتنای از طسو گسارده

هت معکس اس  هتی دانش تهختص سیر چشیعف ب سردا آزمتیشی ته

 هتی آ لحسیتسس  مو کولبرای پسشیبرد دانش بوستدی در مورد 

ی کترگسرفهتی تجتری بف دنبتل بکف هرک ت لدرح ؛دموتسیب بته

هتی هیتی تو سیدی میدیید برای اازایش م یتیمی  سیییلولریش

 ا[15]خورهسدی ااوی اتئسک هساود

 هاتوزیع مسئوليت -4-1-2

هتی تجدیدپذیر م عو ت گذاری اوتیریهت در سستس مس و س 

و تا مرتبب موضگذاری در سستس پراکوده اس ا در ساح ملل، 

هتی م عو ت مستن یزارت تنف هتی تجدیدپذیربیت توسییی یف اویتیری

زیس ، اراضل اقاصیتد، امور مت ل، مقسبم الفل هعچون انرژی، 

هت هت ی مس و س هرچف ن ش ا[12] عومل یااا ت سیس  هیده اس 

تر تر ی  عللگذاری بت دیامآیرتر هییود، سییستسیی تر ی ا زامهییفتف

هت غسرهییفتف بتهیید، هت ی مسیی و س شخواهد هیید ی هرچف ن 

 ا[12تر خواهد بود]هت غسر عللگذاریسستس 
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 افراد جاییجابه -4-1-5

ایس امعتع نظر مستن کترهوتستن یمود دارد کف ثبتا سستسل 

هودا در دنستی هت ملگذاریبت ا اثرب شیل در سستس بلودمدا 

ف رتبگذاران بلودمیاق ل، ایس موضیوع اغلب دهیوار اس ا سستس 

هت موصوب از سیوی دی   ،هت را بر هده دارندکف هدای  یزارت تنف

تل در یک یزارت تنف خدم  سییی 5هیییوند ی بف ندرا بسش از مل

هعچوسس کیترمویدان نسز معکس اسییی  کف دارای  ا[17کووید]مل

هتیل بتهود کف امکتن متی زیول آنهت یمود نداهاف دانش ی مهترا

 گسرید معکس اسیی  متنع از هییکلمتیل اارابتهییدا بوتبرایس متبف

جدیدپذیر هتی تموظور توسییی ف اوتیریهتی پتیدار بفسیییستسییی 

 ا[18هود]

 هاي كلانسياست -4-1-6

 ووان بفهتی تجدیدپذیر م عو ت هتی توس ف اوتیریسیستسی 

توسیی ف اقاصییتدی،  ،مثتل برایهتی ملل و ف سییتیر ای وی زیرمجع

گذاران کف سستس حت لدردا گسررقتب  یت سستس  صو ال قرار مل

 کوود،پذیری یت ایجتد نظتم نوآیری را رد ملم دیدی اهعس  رقتب 

 هعچون، هتیلچت شهووز هع ل در مورد چ ون ل پرداخاس بیف 

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 

برای بسیییستری از کشیییورهتیل کف از ابزار  ا[15]اودموامف هسییی

کس کوود، ایس سوا تا معهت اسافتده ملپشاسبتنل مباول بر خوهف

 هتیهت بتید بف سع  هرک اسی  بف ایس صورا بتهد؛ آیت حعتی 

 دن هتی سوخ  زیسال هدای  هوع  هرک نستمل یت بف س

 هاسياستانتخاب معيارهاي  -4-1-7

ودگل هوا ی کییتهش اناشییییتر گییتزهییتی کوارل آ در حوزه 

امل ای از  وای، انا تب ابزارهتی سستسال بف طسو گساردهگل تنف

هعچون م رین بف صراف بودن، ر تی   دا  ، توانتیل پرداخاس بف 

ایس  ا[29]سییوجل سییستسییل یابسییاف اسیی هت ی امکتنقا س  دم

س  ا هتی تجدیدپذیر بت ابهتم بسشاری ریبریموضوع دربتره اوتیری

بتیسییال ابزارهتی سیستسییال موتسییب  لچف م سترهتی سکف براسیت

  ا[28]انا تب هود

 المللیهاي بينقوانين تجارت و تعرفه -4-1-8

 ووان موبع گذاران امسدیارند کف از بتزارهتی داخلل بفسستس 

هتی تجترا ت یتضیییت برای نوآران داخلل مقیتاظی  کووید، رژی 

رهبران  ا[11ف را مقییدید کوویید]توانویید ایس گزیوییا عللل ملبسس

 1کپتسفس–تسآس یاقاصتد یهتیستزمتن هعکترکشیورهتی  ضیو 

مجیددا بر پیتیبویدی خود بف  1122در ا لیتمسیف خود در سیییتل 

 

3 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 

تتکسد  آمسز ی آزادهیتی تجترا ی نوآیری غسرتب س سیییسیتسییی 

 ا[21]کردند

 اجراي سياست -4-4

 هت تسیییسسییی تیهت برنتمف یامرا ودیارا توانلمرحلف را م سیا

 هتهیییدن طرخ ل عل لچ ون  تن رسکیف ب یاکرد؛ مرحلیف ویت ر

 ا[2]اس 

 تاخير در اجراي سياست -4-4-1

ریزی ی بتزارهتی  یدم تایتب  بسس کیترکردهتی م الو برنتمف

هت یاق ل معکس اسی  بت ا   س  هییدن تدییس ی امرای سستس 

 ا[21گذاری را اازایش دهد]هتی سیستسی دهیود ی ریسیک ارآیو

هتی خورهسدی ارزیتبل بتزار ی زنجسره ارزش سیسسیا  ،مثتل برای

 ،کف قسع  سییسلسکون بسییستر بت ت بود 1119ااوی اتئسک در سییتل 

بیت یا هییید کیف دی ی  اییت یتا ماقده امریکت از تو سدکوودگتن 

 ؛هتی خورهسدی ااوی اتئسک غسرسسلسکونل حعتی  کودسیسسیا 

در زنجسره  1122تت  1118هتی بسس ستلهتی کف هوآدرصیورتل

 51هتی خورهیییسدی ااوی اتئسک بت ا کتهش ارزش سیییسسیییا 

هتی درصدی قسع  سسلسکون هد ی تتثسر موفل بسستری بر هرک 

ستل بر ریی  5تت  1امریکتیل داه ا ااراد معکس اس  کف بسش از 

 رهت پتاشییتری کوود کف نعونف بترزی از تتخسر دایو ونف سییستسیی 

 ا[11اس ]هتی موتسب امرای سستس 

 سرمایه ظرفيت جذب -4-4-4

هت ی اثرب شل آنهت یابساف بف دسارسل امرای موا  سیستسی 

هتی مت ل، انستنل، نهتدی ی داهیاس موتط  ی کشیورهت بف سیرمتیف

پاتنسسل بت تیل در توس ف بسیستری از موتط ل کف  اسی ااماعت ل 

هتی داقل حعتی هیتی تجیدییدپیذیر دارند قتدر بف مذب حانرژی

ایس موضوع بف پترادیکح نوآیری م ریف  ا[17]ودنسساسیستسیال 

ی ول تضیتد آهیکتر بسس نستز نسیبات بسشار بف صرف هزیوف  ؛اسی 

نشسس ی ظراس  مذب نسبات پتیسس برای نوآیری در موتط  حتهسف

هتی  عومل برای ارت تی نوآیری در م تیسف ت در مذب سرمتیفآنه

 ا[12]هت ی ههرهتی بزرگموتط  پسشرااف

 نامشخصاندازي هاي راهزینهه -4-4-9

هتی دسییاعزد ی ت صییص نسریی کتر، هعچون هزیوف ل وامل

اندازی هتی  علستتل، ت عسر ی راهگذاری، هزیوفهتی سییرمتیفهزیوف

تتثسر  هتی تجدیدپذیراز اوتیری 7ترازهده برن هزیوفبر  هتی مشون

تیتثسرگیذاری ایس  وامل در کشیییورهتی م الو  ا[11]دگیذارمل

ا ایس مسیی لف اسیی یا ی تشیی سص دقس  آنهت اغلب دهییوار مافت

هت اتیده کف توسب هرک -گذاری ی تقلسل هزیوفارآیود سیستس 

4 Levelized Cost of Electricity (LCOE) 



 
 امیر قرباني، کیارش فرتاش و محمدصادق خیاطیان یزدي

 

 91 9911شماره چهل و یک، پاییز  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

هتی کودا هزیوفدهود را پسچسده ملقبیل از یرید بف بتزار انجتم مل

     ا[12هت هود]م اثرب شل سستس تواند بت ا  دملاندازی راه

 نوسانات بازار ارز -4-4-2

پذیری مقصیییو تتل کف در خترش از راا ی رقتب قدرا صیییتد

قسع  ارز بسییا ل داردا کشییوری کف هییود بف کشییور اریخاف مل

در م رض نوستنتا  داردا ت س  زیتدی در زمسوف تو سد ی صیتدراا 

کف بر کتهش هزیوف تو سد  هتیلسیییستسییی  ا[15ارزی قرار دارد]

س  معکس ا اس ،هتی تجدیدپذیر برای صیتدراا ماعرکز اوتیری

دم ی بت ا  پذیر بتهد بتزار ارز تت حد زیتدی آسسب نوستنتا بر اثر

  ا[28هت هود]اثرب شل سستس 

 ارزیابی سياست -4-9

آن در  عل مورد  وینات دیبت ل عوم تسیی سسیی یپح از امرا

کف اهداف مورد نظر مق   هییده اس ، سیتت از ا ردسقرار گ لتبیارز

 ا[5]حتصل هود وتنساطع

 هاكيفيت داده -4-9-1

گذاران بف دهیییواری بسییستری از پژیهشییی ران ی سیییستسییی 

هتی هتی توس ف اوتیریموظور ارزیتبل سیستس آیری داده بفمعع

هت مرتبب بت کسفس  داده چت ش ا[18]کوودتجدیدپذیر اهیییتره مل

بسیستر زیتد اس  ی ب سد اس  کف در کوتته مدا بر آن غلبف هودا 

تق س  ی توسییی ف در مراحیل ای سیف توسییی یف اویتیری، بودمیف 

هت ات تذ هده هتی خصیوصیل برای ارزیتبل تتثسر سیستس هیرک 

 ،هت متهس  تجتری دارندمفسید خواهید بود امت از آنجت کف ایس داده

اآ صییورا گسییارده بف اهییارهت آن را بفب سد اسیی  کف هییرک 

   ا[6]ب ذارند

 هاتاخير در ارزیابی سياست -4-9-4

 هتی امرای آن هتسییی هعیتن ونیف کف تتخسر بسس تدییس سیییست

د، تتخسرهتی مشتبف مستن هت هوسستس    س  هدنتواند بت ا مل

ا   س  هییدن تواند بت ملنسز هت ی ارزیتبل آن هتامرای سییستسیی 

هت آیری دادهتلتش مساعر برای معع ا[19]هت هودارزیتبل سستس 

تواند زمتن موتسبل برای سیتل مل 21تت  5در طل یک بتزه زمتنل 

هت آیری مساعر دادهامت معع ؛هت بتهدل اثرب شیل سیستسی ارزیتب

ع مقدید دارند چت ش بران سز هیتیل کف موتبتوانید برای دی ی مل

   ا[6]بتهد

 هااثبات اثربخشی سياست -4-9-9

در پیدیید آمده  هیتینوآیری هیتی بیترزدر مورد نعونیفحال 

هتی تجدیدپذیر را بف هتی توسیی ف اوتیریکشییوری کف سییستسیی 

 ل  نوآیری  ایوکف اریس یمیف  علل کرده اسییی ، اثبیتا قویبه

تر بسس اس ،د سیستسیی  مرتبب بت یک سیستسی  یت چو پدید آمده

 ا[19]دهوار اس 

 

 هاي انرژي تجدیدپذیرتوسعه فناوري يگذاراستيس ندیبر فرآتاثيرگذار هاي چالش: 1جدول

 متغيرها ردیف
 منابع 

[6] [21] [29] [28] [11] [12] [11] [11] [17] [15] [12] [19] [18] [11] 

 *       * *  * * *  ایموتبع بودمف 1

  *  *  * *      *  یمرز اوتیر ویت ر 4

   *  *   * * *  *   از نوآیران موا  لبتنسپشا 9

 *   *  * *    *  * * هتتوزیع مس و س  2

  * *     *   *  * * متیل اارادمتبف 5

   *  *  *  *   * *  لتنهتی کسستس  6

      * *   *  *   هتم سترهتی انا تب سستس  7

8 
 یهتتجترا ی ت راف سسقوان

 لا عللسسب
* 

  *   * *    *  * 

  * *  * *    *   * * هتتتخسر در امرای سستس  1

 *   *   *     *   ظراس  مذب سرمتیف 11

 *  *      *  *   * اندازی نتمش صهتی راههزیوف 11

 *    *       * * * نوستنتا بتزار ارز 14

  *      *  *    * هتکسفس  داده 19

 *   *  * *     * * * هتتتخسر در ارزیتبل سستس  12

   *   *   *  *  *  هتاثبتا اثرب شل سستس  15
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 روش تحقيق -9

بتر توسییب  سسای  یبرا 5یرستفسیی-یسییتخاتر یسییتزمدل

 دهسچسپ یهتسا سس لسی تقل فیتجز یبرا 2821ستل در  6لدسیارا

مافتیا از  ترسبسایس رییکرد  ا[27] ارائف هید یاقاصیتد-لاماعت 

 اسافتده لکع یرهتساس  کف از ماغ لسوا یستزمدل یکردهتیری

ا ر یستزمدل کردیری کتفسسری ی-سیتزی ستخاتریمدل ادکولم

بف  ووان  لفسک یتیت اتکاورهت دهیدلکیف امیتزه م دهیدلارائیف م

ارآیود  کایس رییکرد ی ا[26]از مدل در نظر گرااف هوند لب شی

مجعو ف  وامل گونتگون ی مرتبب  کیاس  کیف  لت تمل یرستدگی

ی  کودلم لمتمع، ستخاترده تاافیمدل ستزمتن کیهیییی  را در ب

 دهسچسپ یگراف، ا  و یت ور لاصو   سمفته لبرخ زبیییت اسافتده ا

 حیرا تشیییر رهییتسای از ماغجعو ییفم سسبی لریابیب میفیهیومی

 ا[25]نعتیدلم

م وت کف براسییتس  سیبد ؛اسیی  یرسریهییل تفسیی ،ریش سیا 

ف بت چ ون رهت،سکف کدام ماغ هودلگرااف م  سهت تصعقضتیا گریه

 کیکف چرا اس ؛ یریهل ستخاتر ی نسز ه  ارتبتط داهیاف بتهود

را براسیییتس  رهتساز ماغ دهسچسمجعو ف پ کییاز  لسیییتخایتر کل

؛ اسیی  یسییتزمدل کستکو کی نسزی  کودلارتبتطتا، اسییا راش م

 را در لسیییتخاتر کل سسی هعچو رهتسماغ ژهیم وت کف ریابب ی سیبد

 فیپت کیی یشر سیاا [22]دهیدلم شینعیت لکسمیدل گراا کیی

ارد ی د لی مفهوم للسستخاتر تقل کیی  لالسف فیپت کی ،لتضییر

مش ص  یا  وهتبف  لسیلسیف مراتب ذهو لیتبد یبرا یالفسیسی

مادایل کف  یهتا برخلتف پرسیییشیییوتمفاسییی  یزیربرنتمف یبرا

 دهود،لم تزساما یدسدهودگتن در آن صرات بف موضو تا کلپتسی 

 خواسییافدهودگتن از پتسیی تفسییسری -سییتزی سییتخاتریمدل در

 زسرا ن یدسموضیییو تا کل تنسابب ی ارتبتطتا میکیف ر هیییودلم

 سسست  یبرا لختصییی ترسم  چسریش ه سیدر ا ا[21]رندسدرنظرب 

 امییت بییت تومییف بییف موییتبع [16]تی ییداد خبرگییتن یمود نییدارد

هیییده اسییی  کف در  نا تبنفر خبره ا 21ت داد  [26ی21ی2ی1]

 نشتن داده هده اس ا  1هعتره  مدیل
 : ليست خبرگان4جدول

 سابقه  سمت سازمانی خبره

 ستل 12 هستا  لعل دانش ته صو ال هریو 2

 ستل 11 یری برن هتی تجدیدپذیر ی بهرهانرژیکترهوتس ستزمتن  1

 ستل 22 هستا  لعل دانش ته ههسد بهشال 1

 ستل 27 مشتیر مرکز توس ف اوتیری انرژی خورهسدی 7

 ستل 22 گذاری پژیهش ته صو   نف کترهوتس سستس  5

 ستل 22 یری برنهتی تجدیدپذیر ی بهرهستزمتن انرژیمشتیر  6

 
5 Interpretive structural modelling (ISM) 

6 Warfield 

7 Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) 

 سابقه  سمت سازمانی خبره

 ستل 21 ه نسریهستا  لعل پژیهش ت 2

 ستل 8 بوم نوآیری حوزه انرژیکترهوتس ساتد توس ف زیس  9

 ستل 8 شرا ستقول ی پ یهتیکترهوتس مرکز هعکتر 8

 ستل 9 گذاری م تین   لعل ی اوتیریکترهوتس سستس  21

 ستل 2 کترهوتس ستزمتن برنتمف ی بودمف کشور 22

 ستل 6 و(کترهوتس هورای  لوم، تق س تا ی اوتیری ) ا 21

 ستل 6 کترهوتس انرژی تجدیدپذیر پژیهش ته نسری 21

هیتی تتثسرگذار بر ارآیود ابایدا چیت ش ،حیتضیییردر پژیهش 

بت مات  ف هتی انرژی تجدیدپذیر گذاری توسیی ف اوتیریسییستسیی 

سیییپح از طری  ی  هیییده اسیییا راش لی خییترم لموییتبع داخل

ی  اس  هدسرسی دیسبف تت (1هیعتره  )مدیل نظرخواهل از خبرگتن

ی نظراا خبرگتن  لبوم بی زیم در  وامل براستس هرا صیورادر

 لسپح بت خبرگتن اس ا پذیراافصیورا  لیاصیلتخ ی مرخ ی ت د

گذاری توسییی ف ارآیود سیییستسییی  دربتره لکیتا لآگیته از کیف

 یهتلهعتهو  ،برخوردار بودندهیتی تجدیدپذیر در ایران اویتیری

سییتزی مدل بتره ریش تزم در قتاسی توضیی را ی تزم صییورا پذ

ه دادهتی آن گذاری ی چت شارآیود سستس  یتفسسری -ستخاتری

ی ذیوف تن نفر از خبرگتن  21بت حضور  لمع  ملسیفسیف هید ی 

در م تین   لعل ی  2189 پتیسز درهیتی تجدیدپذیر حوزه انرژی

 لسنسب  بف تکعاوتیری ریتسی  معهوری برگزار هید ی خبرگتن 

   اپرسشوتمف اقدام کردند

 پژیهشکف  یرستفسیی یسییتخاتر یسییتزریش مدل یهتگتم

 ی 16]اس  ریبف هرخ ز ،اس  پذیراافصورا براستس آن حتضیر 

11]: 

 (SSIM)يساختار یخود تعامل سیماتر -9-1

بف اب تد ماغسرهت  حیمتتر کی ،2یستخاتر لخود ت تمل حیمتتر

ود هل آن ماغسرهت بف ترتسب ذکر ملکف در سار ی ساون ای اس 

 ا آن ته ریابب دیهودلم لسیتس نظراا گریه خبرگتن تشکاسی بیر

ا هو تمل کف هیودلمشی ص م یلماغسرهت توسیب نعتدهت یبف دی

( بتهد، از نعتد j تمل ساون ) فستز رسسدن ب( زمسوفi تمل سار )

(Vاسیافتده مل )( هیودا اگر  تمل سیاونjزمسوف ) ستز رسسدن بف

گرددا اگر بسس  تمل ده مل( اسافتA( بتهد، از نعتد )i تمل سیار )

( ارتبتط دیطراف یمود داهاف بتهد ی هر دی j( ی سیاون )iسیار )

 افتده( اسXهیوند، از نعتد )  ریسیتز رسیسدن بف هعد تمل زمسوف

هرگته هسچ نوع ارتبتطل بسس دی  وصییر یمود  ، یهییودا درنهتمل

 ا[9]هودل( اسافتده مOنداهاف بتهد، از نعتد )
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 (RM)هيلاو یابيدست سیماتر -9-4

بف  یسیییتخاتر لخودت تمل حیریابب متتر ینعتدهت لیبیت تبد

رسسدا قوا د  9فسای  تبلسدسا حیتوان بف متترمل کیا داد صفر ی 

 :[25]اس  ریآن بف هرخ ز

 ( اگر سییلولi;jدر متتر )حی SSIM نعتد (V ، گرااف اسیی )

گسرد ی مل 2 دد  فسای  تبلسدسیییا حی( در متترi;jسیییلول )

 گسردا(  دد صفر ملj;i)  ولی آن وفیسلول قر

 اگر ( سییلولi;jدر متتر )حی SSIM نعتد (A)  ، گرااف اسیی

گسرد ی  دد صفر مل فسای  تبلسدسیا حی( در متترi;jسیلول )

 گسردامل 2(  دد j;i)  ولیآن  وفیسلول قر

 اگر ( سییلولi;jدر متتر )حی SSIM نعتد (X)  ، گرااف اسیی

گسرد ی مل 2 دد  فسای  تبلسدسیییا حی( در متترi;jسیییلول )

 گسردامل 2(  دد j;i)  ولی زسآن ن وفیسلول قر

 اگر ( سییلولi;jدر متتر )حی SSIM نعتد (O)  ، گرااف اسیی

گسرد ی  دد صفر مل فسای  تبلسدسیا حی( در متترi;jسیلول )

 گسردا(  دد صفر ملj;i)  ولی زسآن ن وفیسلول قر

 (FRM)یینها یابيدست سیماتر -9-9

 دیبدسییی  آمد، بت تبلسیی سیف دسیییاا حیمیتتر وکیفیپح از ا

( i ووان نعونف اگر ماغسر )بف ا[2]درینل آن برقرار هود یسیتزگتر

( هود، k( ه  موجر بف ماغسر )j( هیود ی ماغسر )jموجر بف ماغسر )

 حی( هیییود ی اگر در متترk( نسز موجر بیف ماغسر )iماغسر ) دییبیت

ده ی لتخ هاصیی حیمتتر دیبت بود،حت   برقرار ن سیا فسای  تبلسدسیا

سیییتزگتر کردن  یدا براهیییو سی زیریابال کیف از قل  ااایتده مت

م الفل پسشوهتد هده اس ا در پژیهش حتضر  یهتریش حیمتتر

 حیبف متتر فسای  لتبسدسیییا حیمتتر لیتبد یبرا سساز قیت ده بو 

نرم  لفسامر بف یس سیکف ا [9]اسافتده هده اس  8یلنهت لتبسدسیا

 اس ا راافیصورا پذ Mathworks Matlab R2019aاازار 

 بندي متغيرهاسطح -9-2

مجعو ف  دیی ویتصیییر بیت یبویدریابب ی سیییاح سسست  یبرا

هر ماغسر ت سسس کردا  یرا برا 22نستزی مجعو ف پسش 21تبلسدسیییا

اس  کف از آن  یلرهتسی ماغ رسهتمل خود ماغ لتبسمجعو ف دسیا

ف و ی مجع رسهتمل خود ماغ زسن تزسنشسا مجعو ف پردیپذلم رسثتت

کتر بت اسییافتده از  سیا اگذاردلم رسثتاسیی  کف بر آن ت یلرهتسماغ

هیییودا پح از ت سسس مجعو ف انجتم مل یلنهت تبلسدسیییا حیمتتر

 

8 Reachability Matrix (RM) 

9 Final reachability matrix (FRM) 

10 Reachability set 

11 Antecedent set 

12 Intersection set 

13 Driving Power  

 21هر ماغسر مجعو ف مشارآ ینستز برای مجعو ف پسش تبلسدسیا

هودا مل لیهر ماغسر هوتست ینستز برای پسش تبلسدر مجعو ف دسا

، ی  وتصر مشارآ تبلسنستز ی دساپسش یهتپح از ت سسس مجعو ف

 یرسدا در ای سس مدیل، ماغسرسیاح ماغسرهت مل  سسسنوب  بف ت

 ی  وتصر مشارآ تبلسکف مجعو ف دسا اس ساح  سیبت تتر یدارا

ت را ماغسرهت آنه تیماغسر  سیا پح از ت سسس ااس  کسیتنیآن کتملت 

 یب دبتقل متنده، مدیل  یاز مدیل حذف کرده ی بت ب سف ماغسرهت

هیییودا در مدیل دیم نسز هعتنود مدیل ایل ماغسر تشیییکسل مل

کتر تت ت سسس ساح هعف ماغسرهت  سیسیاح دیم مشی ص هده ی ا

 ا[27]تبدیادامف مل

 تفسيري-ترسيم مدل ساختاري -9-5

توان آنهت را بف هکل پح از ت سسس ریابب ی سیاح ماغسرهت مل

ب سییاح برحسیی ابادا ماغسرهت موظورهعسسمد ل ترسییس  کردا بف

 یتزگترس حیهودا از متترتوظس  مل سسیآنهت، بف ترتسب از بت ت بف پت

ت هبف یسسلف گره یمرتب هده براستس ساوخ، مدل ستخاتر یلنهت

( یمود دارد، بت j( بف )iاز ) لیهترابب رهییودا اگی خاوط رسیی  مل

 ا[12]هودل( مش ص مj( بف )iاز ) لکتنسپ

 MICMAC ليو تحل هیتجز -9-6

ی  21تقلسل، تشییی سص ی تقلسل قدرا نفوذ ی فیهدف از تجز

ی تقلسل ماغسرهت برحسب  فیتجز سیماغسرهتس ا در ا 27یابسا ل

 :[22]هودقدرا نفوذ ی یابسا ل بف چهتر دساف ت سس  مل

 لقدرا نفوذ ی یابسیییا  یکیف دارا :25خودم ایتر یرهیتسماغ 

ی   اس سا سماصل بف سرسغ  وامل نسیبات سی؛ ااسی  وسضی 

 ؛اس  سا سبت س وسا ک  ی ض ارتبتطت یدارا

 لیابسییا  لقدرا نفوذ ک ، ی  یکف دارا :26یابسییاف یرهتسماغ 

 ؛اس  تدیز

 لی یابسیییا  تدیقدرا نفوذ ز یکف دارا :22یوندسپ یرهیتسماغ 

نهت در آ رسسهر نوع تغ رایز اس ؛ ساتیراس وامل غ سیا ااس  تدیز

 بتزخورد  یقرار دهد ی در نهت رسثترا تق  ت سییا سسیی تواندلم

 دهد؛ رسس وامل را دیبتره تغ سیا تواندلم زسن سا سس

 لیابسا  لی  تد،یقدرا نفوذ ز یکف دارا :29مسا ل یرهتسماغ 

 ااس  وسض 

 

14 Dependence  

15 Autonomous variables 

16 Dependent variables 

17 Linkage variables 

18 Independent/Driving variables 
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 هاي تحقيقیافته -2

نظر خبرگتن ی براسیییتس پژیهش، ابادا بت اسیییافتده از  سیدر ا

نسب  بف  ،ده هییدهییرخ دا  سکف در گتم ایل ریش تق  یلنعتدهت

 آن جفسکف ناهد اقدام  یسیتخاتر لودت تملخ حیاسیا راش متتر

 قتبل مشتهده اس ا 1هعتره  در مدیل

 : ماتریس خودتعاملی ساختاري9 جدول

 متغير 1 4 9 2 ... 14 19 12 15

O V O O ااا O O O - 1 

V O O O ااا V V - - 4 

O O O O 9 - - -  ااا 

O V O O 2 - - - - ااا 

 ... ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا

O O O - 14 - - - - ااا 

O V - - 19 - - - - ااا 

V - - - 12 - - - - ااا 

 15 - - - - ااا - - - -

براستس آنچف در گتم دیم  ف،سای  حیبف متتر لتبسموظور دسافب

هعتره  در مدیل تدهدهی ینعتدهت ،ه هدداد حستوض  سریش تق 

 حیرمتت بسترت سیدا بهده اس  لیتبد کیصفر ی  یبف نعتدهت 1

قتبل مشتهده  7هعتره  اسا راش هد کف در مدیل فسای  لتبسدسیا

 ااس 
 : ماتریس دستيابی اوليه2جدول

 متغير 1 4 9 2 ... 14 19 12 15

 1 2 1 1 1 ااا 1 1 2 1

 4 1 2 2 2 ااا 1 1 1 2

 9 1 1 2 1 ااا 1 1 1 1

 2 1 1 1 2 ااا 1 1 2 1

 ... ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا

 14 1 1 1 1 ااا 2 1 1 1

 19 1 1 1 1 ااا 1 2 2 1

 12 1 1 1 1 ااا 1 1 2 2

 15 1 1 1 1 ااا 1 1 1 2

طب  آنچف در گتم سییوم  ،فسای  حیمتتردسییاستبل بف پح از 

در آن برقرار  لدرین یسییتزگتر دیبت ،ه هییدهییرخ داد  سریش تق 

 لتبسدسییا حیمتتر لیتبد یبرا سساز قت ده بو موظور  سیبد هییودا

امر بف  سیکف اهده اس  اسافتده  یلنهت لتبسدسا حیبف متتر فسای 

ا در را یصورا پذ Mathworks Matlab R2019a ازارانرم لفسیس

 ددهلاند، نشییتن ما دادی کف  لتم  )*( گرااف 5هییعتره  مدیل

صفر بوده اس  ی پح از ستزگتری  فسای  لتبسدسیا حیکف در متتر

 سیدر ا سسا هعچوبف آن اخاصتص داده هده اس  کی دد  لدیرن

  رید یرهتسدر برابر ماغ رسهر ماغ لقدرا نفوذ ی یابسا  حیمتتر

 یرهتساز معع ت داد ماغ رسا قدرا نفوذ هر ماغمش ص هده اس 

از  رسماغ کی لا یابسییا دیآلبدسیی  م رسثر از آن ی خود ماغتما

بدسییی   رسماغ ی خود ردیپذلم رسثتکیف از آنهیت تی یرسمعع ماغ

ف اس  ک سینشتن ر ا یلنهت حیحتصل از مدیل متتر ویا ناتدیآلم

یل وتمب مدیل سیرا داردا ا رسثتت سیی کعار سیشییارسب رسکدام ماغ

 خواهد بودا MICMAC لستقل یبرا
 : ماتریس دستيابی نهایی5 جدول

 متغير 1 4 9 2 ... 14 19 12 15 نفوذ

 1 2 1 *2 1 ااا 1 1 2 *2 2

 4 1 2 2 2 ااا 1 1 *2 2 9

 9 1 1 2 1 ااا 1 1 1 1 2

 2 1 1 *2 2 ااا 1 1 2 *2 2

 ... ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا

 14 1 1 1 1 ااا 2 1 1 1 1

 19 1 1 1 1 ااا 1 2 2 *1 1

 12 1 1 1 1 ااا 1 1 2 2 1

 15 1 1 1 1 ااا 1 1 1 2 2

 وابستگی 1 2 8 1 ااا 1 2 2 9 -

براسیییتس آنچف در گتم  ،حیمتتر دسیییاسیتبل نهتیل بف ازپح 

سییاح  سسسنسییب  بف ت  ه هیید،هییرخ داد  سچهترم ریش تق 

 یلدر مدل نهت رهتسساح ماغ سسست  یا براهیودملاقدام  رهتسماغ

نستز ی ، مجعو ف پسشتبلسهرکدام از آنهت سف مجعو ف دسا یبف ازا

قرار  کیدر سییاح  یا ماغسرهییودتشییکسل ملمجعو ف مشییارآ 

 تنکسیی  وتصر مشارآ آن کتملت  تبلسکف مجعو ف دسیا ردسگلم

 حیماغسرهییت، آنهییت از مییتتر تیییماغسر  سیا پح از ت سسس ابییتهییید

، متندهبتقل یی بت ب سف ماغسرهت هیییودلحذف م یلنهت لتبسدسیییا

 هودداده مل امفاد یبف قدر ودیارآ سیا ایتبدلادامف م یبودسیاح

حذف هده ی ساوخ  یلنهت لتبسدسیا حیاز متتر رهتسکف تعتم ماغ

 هودا لستکع
 بندي متغيرها: سطح6 جدول

 نيارمجموعه پيش متغير
مجموعه 

 دستيابی

مجموعه 

 مشترک
 سطح

 I 1 1 2ی1ی1ی7ی5ی6ی2ی9ی8 1

21 21 21 21 I 
 I 22 22 2ی1ی7ی5ی6ی2ی9ی8ی22ی21 22
 I 25 25 2ی1ی7ی5ی6ی21ی27ی25 25
 II 8 8 2ی1ی7ی6ی2ی9ی8 8

 II 21 21 6ی21 21

 II 27 27 2ی1ی7ی6ی21ی27 27
 III 2 2 2ی1ی7ی6ی2 2
 III 9 9 6ی9 9

21 21 21 21 III 
 IV 2 2 2ی6 2

 IV 7 7 1ی7 7

5 5 5 5 IV 
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 نيارمجموعه پيش متغير
مجموعه 

 دستيابی

مجموعه 

 مشترک
 سطح

1 1 1 1 V 

6 6 6 6 V 

بت  هییید،مشییی ص  رهتسپح از آنکف سیییاوخ هر کدام از ماغ

 یرستفسی-یمدل سیتخاتر ،یلنهت لتبسدسیا حیدرنظرگرااس متتر

 یهتیتوس ف اوتیر یگذارتس سس ودیبر ارآ رگذارستتث یهتچت ش

نشتن  1هعتره  کف در هکل ترسس  هد رانیدر ا ریدپذیتجد یانرژ

هده  لسساح تشک 5از  مدهسی  آدکف ب لداده هیده اسی ا مد 

ز ا ،داردسلسلف مراتب قرار  یکف در سیاوخ بت ت یلرهتساسی ا ماغ

ت ریو مرز  هعچون یلترهییسماغ اسییی ؛برخوردار  یکعار رسثتتیی

کف در  یلرهتسماغ ، رید لاز طرا اهتی کلتناوتیری ی سیییستسییی 

خوردار بر یشارسب رساز تتث ،دسلسلف مراتب قرار دار سیسسیاوخ پت

پشیییاسبتنل از نوآیران موا ، ظراس   هعچون یرهتسماغ اسییی ؛

اندازی نتمشی ص ی اثبتا اثرب شل هتی راهمذب سیرمتیف، هزیوف

 هتاسستس 

بر  رگذارستتث یهتچت ش یرستفس-یمدل ستخاتر وکفیز اپح ا

ر د ریدپذیتجد یانرژ یهتیتوسیی ف اوتیر یگذارتسیی سسیی ودیارآ

براسییتس آنچف در گتم هییشیی  ریش پژیهش  هیید،  سترسیی رانیا

کف اقدام هیید   MICMAC لسنسییب  بف تقل داده هیید، حستوضیی

 5ه هعتر ا در مدیلهودلم یبودگریه طب ف 7در آن بف  رهتسماغ

  ریکدیدر ارتبتط بت  رهتساز ماغ کییهر  لنفوذ ی یابسیییا  زانسم

ف هود کف ب لطراح لمدی  لسایبت لستقل سیا یا براهدمش ص 

 زانسم رسسیار ی ساون یمود داهاف بتهدا هر ماغ رهتست داد ماغ

وذ( ( ی ساون)نفل)یابسا م صوص در مقور سار لنفوذ ی یابسا 

دی  دد  یدارا 5هعتره  ل در مدیلهر  تم لرا دارا اس ا بف  بترت

در سییار مدیل ی قدرا نفوذ در سییاون  لیابسییا  زانسم ،اسیی 

  تهیی ن اف ت تطع سییار ی سییاون، مت گرددلمدیل مشیی ص م

 اکودلمش ص م  MICMAC لس تمل را در تقل
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خودم ایتر کف قدرا نفوذ ی  یرهیتسگریه هیییتمیل ماغ سسای 

دارنیدا آن ونیف کیف از نعودار قدرا نفوذ ی  لفسضییی  لیابسیییا 

ای، توزیع ا ماغسرهتی موتبع بودمفمشییی ص اسییی  لیابسیییا 

س هت، قوانسمتیل ااراد، م سترهتی انا تب سستس هت، متبف س مس و

ا عللل، ظراس  مذب سرمتیف، نوستنتا بتزار ای بسستجترا ی ت راف

  فسنتح سیدر اهت هت ی تتخسر در ارزیتبل سییستسیی ارز، کسفس  داده

 مجزا بوده رهتسماغ ریتت حدیدی از سییت رهتسماغ سیاندا اقرار گرااف

ا گریه دیم اودهسیی سییا سبت سیی وسطتا ک  ی ضیی ی دارای ارتبت

ی  لامت از یابسا  وسیابساف هساود کف قدرا نفوذ ض  یرهتسماغ

 ر،سماغ سیا جتدیا یبرا لبرخوردارنیدا بف  بترت یلبیت یت یریاثرپیذ

کعار  رسماغ سیهسیییاود ی خود ا رگیذارستیثث یتدییز یرهیتسماغ

غسرهتی ما هییودا رهتسماغ ریسییت یرسگهییکل سییتزوفسزم تواندلم

داردا  رارگریه ق سیدر اهتی کلتن ت ریو مرز اوتیری ی سییستسیی 

کف از قدرا نفوذ ی  بتهیییودلم یوندسپ یرهتسدسیییاف سیییوم ماغ

 فستحن سیدر ا رهتساز ماغ کی چسبرخوردارند کف ه یلبت ت لیابسییا 

ا ماثثر ر رسماغ ریسییت رسماغ سیدر ا یرسساند؛ هرگونف تغقرار ن رااف

 سیا اردسگلمسیییا ل را در برم یرهیتسرم ماغا گریه چهیتکویدلم

 هسیییاود؛ لویسپت لنفوذ بیت یت ی یابسیییا  راقید یدارا رهیتسماغ

هت، ماغسرهتی پشاسبتنل از نوآیران موا ، تتخسر در امرای سستس 

در هت اندازی نتمشی ص ی اثبتا اثرب شییل سییستس هتی راههزیوف

 قرار دارندا فسنتح سیا
 

 گيرينتيجه -5
ی هتچت شبت مریر ادبستا ، ابادا هد لسی پژیهش حتضیر در 

 ریدپذیتجد یهتیتوس ف اوتیر یگذارتس سس ودیبر ارآ رگذارستتث

 هتبت تومف بف ایس موضییوع کف ایس چت ش هییودا سییپحاسییا راش 

از  ی اس هر کشور مافتیا ی اقاضیتئتا بومل  بییابسیاف بف هیرا

ی ریش کترگسربت بف اسییی  یبرخوردار  لمافتیت  یی ای و  سیاهع

 یهتمدل جتدیاتفسییسری کف ابزاری برای -سییتزی سییتخاتریمدل

 لمبو یببت تومف بف هرا دار یای و یی ستخاترهت لسیلسیلف مراتب

ر ب رگذارستتث یهتچت ش یبود یبف ای ونسییب  اسیی ،  هر کشییور

بت  رانیدر ا ریدپذیتجد یهتیتوس ف اوتیر یگذارتس سسی ودیارآ

 یهییتیم الو توسییی ییف اوییتیر نف ییتنیاسیییافییتده از نظراا ذ

ی  ریدپذیتجد یهتیسیییتزمتن انرژ»هعچون  رانیدر ا ریدپذیتجد

 ینوآیر بومسیی یسییاتد توسیی ف ز»، «)سییتتبت( رانیبرن ا ییربهره

 یهییورا» ،«شییرا ستقول ی پ یهتیمرکز هعکتر» ،«یحوزه انرژ

ته پژیهش » ،«ریسپژیهش ته ن» ،«) او( یی اوتیر  تاس لوم، تق 

 لدانشیی ته صییو ا»، «فسییتزمتن برنتمف ی بودم» ،«ف صییو   ن

 لدر قت ب برنتمف مل «لبهشیییا دسدانشییی ته هیییه»ی  «ویهیییر

 تسییی یر یی اوتیر لم تین   لع لزبتنسبیف م رانیا ین یترویدهیآ

 ازم صورا پذیرا اقدامتا  ت یمعهور

هده در ت تمل بت  دستو  یهتی داده طل هیده ودیبراسیتس ارآ

 لدر برنیتمف مل ریدپیذییتجید یهیتیتوسییی یف اویتیر نف یتنیذ

 یسییتزمدل کردیری یرسکترگم ت ف حتضییر بت بف ،ایران ین ترودهیآ

 گذاری ایس حوزهی ارآیود سستس هتچت ش ،یرستفسی-یسیتخاتر

خبرگتن هت توسییب سییاح بودن آنموح ی ه را کف بترهت  دم ه 

 ی کرده یبوددر پوچ طب ف دسییاف ،هییده بوددر ملسییتا گوهییزد 

 موضوع بف سیااس ا  نعودهمش ص  را نسز کیهر ای س  ی   ساهع

از ریابب  لقستت درآ صق کودلکعک م ی مدیران گذارانتس سس

توسییی ف  یگذارتسییی سسییی ودیارآ هتی تتثسرگذار برچت ش تنسم

 از کیکسیییب کوود ی ن ش هر در ایران  ریدپذیتجد یهتیاوتیر

گذاری   دم تق   سستس سری یملوگرا در هتی بستن هده چت ش

ی  قدرا نفوذ سسکوودا هعچو پسداهتی تجدیدپذیر توسیی ف اوتیری

نشییتن  MICMAC لسدر قت ب تقلهت چت ش از کیهر  لیابسییا 

 داده هدا 

  تننفیکوودگتن ی ذمشییترک  لبت تعتم زسن لاسییا رام وینات

در ملسیتا بف اهاراآ گذاهاف هده ی نظر  ویمورد اهیتره بف تدر

( اخذ لی مع  ی)در سیییاح اردلی امعت  لاقوت  ودیآنهت در ارآ

مواا   کتملت هتتاافیاکثر آنهت بت  ،مرحلف سیهیییده اسییی ا پح از ا

 فی ملعوس دانساودا خصوصت دسفهت را مچت ش یبودبوده ی طب ف

 یرگذاتس سسیی ودیبر ارآ رگذارستتث یهتچت ش یلب د از هیوتسیت

  تننفیبت کعک ذ  ستق  وینات ر،یدپذیتجد یهتیتوسییی ف اوتیر

تین  م  یهعکتر تب ریسدر پژیهش ته ن لتساسبرنتمف س کیدر قت ب 

 ااس  یرس سدر حتل پ ل لع

مدل  فیپتدر کف هتیل چت شبراسیییتس مایت یب بستن هیییده 

 هت درچت ش سیترلدریاقع اسییتسیی ،ددار قرارتفسییسری -سییتخاتری

ی  اسیی  ریدپذیتجد یهتیتوسیی ف اوتیر یگذارتسیی سسیی ودیارآ

پشیییاسبتنل از نوآیران کف در پژیهش حتضیییر  آنهت رغلبف ببدین 

اندازی نتمشیی ص ی هتی راهموا ، ظراس  مذب سییرمتیف، هزیوف

 بفغل هتچت ش ریست رب توانلنع ،س هتاثبتا اثرب شیل سیستسی 

هییت در ارآیویید چییت ش سیا ی اصیییلییتخ بییت بهبود ،ریسیکردا ازا

 وینات فب توانلم هتی تجدیدپذیرگذاری توسیی ف اوتیریسییستسیی 

گف  کف پژیهش حتضییر  دیکردا در مجعوع بت داسدسیی  پ یبهار

ی  یلبهبود امرا یهتوفسی زم لتسیییاسیسییی یهیتوشسب توانیدلم

 یهتیتوسیی ف اوتیر یگذارتسیی سسیی ودیدر ارآ یسییتزگفاعتن

 ی گذارانتس سسی یرا برا لیاز معلف موارد ذ رانیدر ا ریدپذیتجد

 :هدبف هعراه داهاف بت مدیران

 بت اسیییافتده از ریش تاافیتوسییی ف  مراتبل لسیییلفسییی مدل 
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ریابب ما تبل  لبررسیی یبراتفسییسری -سییتزی سییتخاتریمدل

 توسیی ف یگذارتسیی سسیی ودیبر ارآ رگذارستتثی هتچت ش تنسم

بف  سیاسیافتده هیده اسیی ا ا رانیدر ا ریدپذیتجد یهتیاوتیر

تت  کودلکعک م گذارانتسییی سیی سییی رنیدگیتنسگ ستصیییع

هت در غلبف بر ایس چت ش یاقدامتا را برااز  لمراتبسیییلسیییلف

 انگذاران ی مدیردی ر، سستس  بترتلبفا اخاستر داهیاف بتهود

-ستخاتریمدل هتی مومود در ساح ایلچت ش ابادا بتیسیال

ی ب د از آن نسییب  بف برطرف کردن  نعتیودبرطرف  تفسییسری

 ؛کووداقدام  هتی مومود در ساوخ بت تترچت ش

 وییدیبر ارآ رگییذارستییتثی هییتچییت ش تنمسیی ما ییتبییل ریابب 

در  رانیدر ا ریدپذیتجد یهتیتوسیی ف اوتیر یگذارتسیی سسیی

موضوع  سیارائف هده اس  کف ا لسیتخاتر سیلسیلف مراتب کی

  تجس یبرا گذارانتسیی سی سیی رندگتنسگ سبف تصیع تواندلم

اخاصتص موتبع  سسی هعچوهت چت ش از کیهر   یسیاح ای و

 ؛ی زمتن موتسب کعک کود

  ساح در هتی کلتن ماغسرهتی ت ریو مرز اوتیری ی سیستسیی
موضوع  سیکف ا اس  ظتهر هییده لمدل سیلسیلف مراتب پوج 

 یسییال ابادابت هتچت ش سیموظور بهبود ابفکف  دهدلنشییتن م
 سسا هعچواصیییلتخ هیییونداهداف  سیا لیذ هتیچت ش ریسیییت

 فسدر نتح هتی کلتنماغسرهتی ت ریو مرز اوتیری ی سییستسیی 
موضییوع نشییتن  سید کف ا( قرار دار1هییعتره  )هییکل رمچهت
 لیابسیییا  لقدرا نفوذ ک ، ی  یداراهت ایس چت ش ،دهدلم
 اس ا تدیز
 ل وی( 1هیییعتره  )هیییکل سیییوم فسدر نتح رسماغ  دم یمود 

ی هتچت ش از کی چسکف ه دهدلنشییتن م یوندسپ یرهتسماغ
 یهتیتوسییی ف اوتیر یگذارتسییی سسییی ودیبر ارآ رگذارستتث

 لیبت ت لطور هعزمتن از قدرا نفوذ ی یابسیییا بف ریدپذیتجد
 رهتسماغ از دساف سیدر ا یرسسهرگونف تغ اسیاودسبرخوردارند ن

 انعتیدملماثثر  نسز را رهتسماغ ریست

 بف لتومف ختصیی دیبت گذارانتسیی سی سیی رندگتنسگ تصییعس 

ماغسرهتی پشیاسبتنل از نوآیران موا ، ظراس  مذب سرمتیف، 

 هتاندازی نتمشی ص ی اثبتا اثرب شییل سستس اههتی رهزیوف

 سیترلاز اسیییتسییی ماغسرهت سیا ،داهیییایف بیتهیییودا دریاقع

 هتچت ش ریبف سییت توانلنع ر آنهتب غلبفی بدین سیی  هتچت ش

 یرهتسماغ ل وی ایل ی دیم فسدر نتح هتچت ش سیکردا ا غلبف

 یکف داراا ماغسرهتی خودم اتر دقرار دار  اتری خودم مسا ل

  وامل نسیییبات سی؛ ااسیی  وسضیی  لرا نفوذ ی یابسییا قد

بت  وسارتبتطتا ک  ی ض  یی دارااس   سا سماصیل بف سیرسغ

 لی  تد،یقدرا نفوذ ز یدارا ا ماغسرهتی مسا لاس  سا سسی

 ااس  وسض  لیابسا 

 ودیبر ارآ رگذارستتثی هتچت شبیت هیییوتسیییتیل پژیهش  سیا

 ی ارائف رانیا در ریدپذیتجد یهتیتوسیی ف اوتیر یگذارتسیی سسیی

 برای هت، بساری موتسبسیتخاتری سیلسیلف مراتبل از ایس چت ش

 رانگذاتس سی سیی رندگتنسگ ستصیع ترسرا در اخاپرداخاس بف آنهت 

 مو کح کردنتریس د ت   کتربردی ایس م ت ف، مه  ادهیدملقرار 

گذاری هتی ارآیود سییستسیی ایس مسیی لف کلسدی اسیی  کف چت ش

 بت  سوسیاح ی ه ه  جدیدپذیر ایران ا زامتهتی تتوسی ف اوتیری

 ایکدی ر نسس 

نظرگرااس ایوکییف ایس تق س  در قییت ییب یییک از طرال، بییت در

ا ت س  سییستسییال)برنتمف ملل آیوده ن تری ایران( ی طل ارآیودی 

نف تن ایس حوزه صورا پذیرااف، امعت ل هعراه بت اقوتع نسبل ذی

رددا گملنف تن ت در مستن ذیههتی آن بف بهبود ترییو یتاافییتااف

اتری مراتبل ی ستخترییو ایس رییکرد کف بتیسیال بت ن تهل سلسف

ز نس در ایس راساتی اقدامتا م اضل  هود پرداخافهت بف ایس چت ش

بتهدا ایس امر بر  زیم مراتبل بت ابع بتید دارای سیتخاتری سیلسیف

هتی یتاافای، از هتی یتیفای ویی  بت تتر برای چت ش قیتئیل هیییدن

مشیی ص ایس  صییورابتهییدا بفکتربردی ایس پژیهش ملمقوری 

مرتبف ی هعزمتن تعتمل توان یککود کف نعلتق س  پسشییوهتد مل

هتی تجدیدپذیر ایران را گذاری انرژیهتی ارآیود سییستسیی چت ش

بلکف بتیسیال بت ترتسب ی ای وی  مش صل نسب  بف  ؛برطرف نعود

 ا ی اصل آنهت اقدام کردآنهت پرداخ  ی نسب  بف حل 

هتیل نظسر حعتی  ییژه از نوآیران موا ، ظراس  مذب چت ش

اندازی نتمشییی ص ی اثبتا اثرب شیییل هتی راهسیییرمیتیف، هزیوف

گذاری ای ارآیود سستس هتی پتیفتریس چت شهت از مه سیستسی 

هت کف بتیسال ابادا آن اس هتی تجدیدپذیر در ایران توس ف اوتیری

هت نظسر نوستنتا بتزار هیده ی سیپح بف ستیر چت شحل ی اصیل 

هت ی بف هت، تتخسر در ارزیتبل سستس ارز، تتخسر در امرای سیستس 

هتی کلتن ی ت ریو مرز اوتیری هتی سیستس هعسس ترتسب چت ش

 پرداخاف هودا

هتی توسیی ف اسییا راش چت ش تق س  تریس دسییاتیرد ایسمه 

در بسس  هتیتاافییو اویتیری در اضیییتیل امعیت ل کیف مومیب تر

بف  لمراتبسییلسییلف زیم ن ته سییتخاترمود ی  ی نسز نف تن گردیدذی

هت چت ش غلبف بر یبراگذاران ی مدیران هت از سیوی سستس چت ش

ی  رندگتنسگ سحتل، تصیییع سیبت ا سییی ای اصیییلیتخ ی بهبود آنهت

 یهت یاز مقدید یت داد طور هعزمتنبف لسایبت گذارانتس سسی

را  هتی مهتنل ی  وامل تتثسرگذار مقسالپسشیییران هعچون  رید

 ودهیدر مایت  تا آ هیییودلم شیییوهیتدسپ یذا ا رنیدسدرنظرب  زسن

 ،یبودی رتبف یستزمدل هتیریشدی ر پژیهشی ران بت اسافتده از 
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 یهتیبر توسییی ف اوتیر لاسمق رگذارسی  وامل تتث هیتشیییرانسپ

 لسی تقل فیتجز را مورد ی پویتیل ایس  وامل رانیدر ا ریدپذیتجید

 یرابایس حوزه  گذارانتس سی س رندگتنسگ سکف بف تصعداده قرار 

 گرددلم شیییوهتدس لتیه پبفا نعیتیدکعیک  تر سدق یزیربرنیتمیف

 یذارگتس سس ودیارآهتی چت ش ل ستاب لبررس فب  رانپژیهشی

ر د شییریسپ یبت کشییورهت رانیدر ا ریدپذیتجد یهتیتوسیی ف اوتیر

ی اسیییا راش درس  کییتیمرآآ عییتن ی  س،سچ لسییاز قب وییفسزم سیا

 در ایران بپردازندا هتچت ش سیا زامتا اصلتخ ی بهبود ا هت یآموخاف

 ودیآار کلسدی  رانین ش بتز ل طو ل)طل یک دیره زمتنل(بررسیی

ی ارائف بسییاف  ریدپذیتجد یهتیتوسیی ف اوتیر یگذارتسیی سسیی

ود یتد در ارآی ثسر هر بتزی رتسال اقدامتا برای بهبود ن ش ی تتسس

ظر بف  لتیه، ن ا ب دی اس  تاهده از دی ر پسشوهتدهت برای تق س 

ل ک کی ووان بف یگذارتسیی سسیی ودیم ت ف ارآ سیدر ا بف ایس کف

لتا موف تن ی ت تذی لدرین هود پویتیلپسشیوهتد مل ،ههید لستقل

یضیی س   سیکف موجر بف اکتری آنهت ی نسز ن ش قدرا ی سییستسییل

 ر، زمسوف بسستر موتسبل برای بررسل آنهت دف نشیدهارائ ا لل هیده

هیییود بت پسشیییوهتد مل ،درنهیتی ا یمود دارد لآت هیتیپژیهش

هوتستیل هده  یهتبریز چت ش ی ریشیف  لل ،ل یتتر هتیف مات 

 یهتیتوسییی ف اوتیر یگذارتسییی سیسییی ویدیدر ارآایس تق س  

تیی مورد بررسییل ی یاک یتر سصییورا دقبف رانیدر ا ریدپذیتجد

هتی آتل سییستسال خودداری قرار گرااف کف از تکرار آنهت در تلتش

     هودا
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