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درو نی سازی پنجره های فرصت با هدف همپایی فناورانه مبتنی بر گذار 
پایدار: توربین های بادی در ایران

سوما رحمانی1، مصطفی صفدری رنجبر2*

تاریخ دریافت: 1399/05/11     تاریخ پذیرش: 1400/03/03

چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی سازوکارهای درونی سازی پنجره های فرصت به منظور تسهیل و تسریع همپایی فناورانه با 
رویکرد گذار پایدار در صنعت توربین های بادی در ایران است. برای انجام این پژوهش از رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه 
موردی استفاده  شده است. به این منظور، سیر تکامل تاریخی صنعت توربین های بادی در ایران از سال 1367 تا 1399 و 
وضعیت موجود این صنعت با استفاده از تحلیل اسناد و مدارک و مصاحبه با خبرگان این صنعت و بر اساس کارکردهای 
نظام نوآوری فناورانه مورد بررسی قرارگرفته است. سپس چالش هایی که بر سر راه درونی سازی پنجره های فرصت و 
همپایی این صنعت در ایران وجود دارد، شناسایی شده اند. یافته ها حاکی از آن است که روند توسعه صنعت تا سال 1394 
سیر صعودی داشته، بااین حال علیرغم تالش های شکل گرفته در راستای درونی سازی پنجره های فرصت، آهنگ رشد آن در 
سال های اخیر ُکند شده است که این موضوع سبب عقب ماندن این صنعت در عرصه رقابت جهانی شده است. در حال 
حاضر از مهم ترین چالش های صنعت، می توان به ضعف در جهت دهی به تحقیقات، سازوکارهای ضعیف مشروعیت بخشی 
و همچنین نبود بازار مناسب داخلی و خارجی، اشاره کرد. در انتها پیشنهاداتی به منظور درونی سازی هر سه پنجره  فرصت 

یادشده از طریق کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در صنعت توربین های بادی ارائه شده است.

واژگان کلیدي: همپایی فناورانه، گذار پایدار، پنجره های فرصت، نظام نوآوری فناورانه، توربین بادی

1- دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ایران.     
mos tafa.safdary@ut.ac.ir  2- استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران./ نویسنده مسئول مکاتبات
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1- مقدمه 
امروزه در سراسر جهان مباحث مربوط به انرژی با حساسیت بیشتری نسبت به گذشته پیگیری می شود. 
پیامدهای زیست محیطی سوخت های فسیلی و محدودیت آن ها دو مشکل اصلی است که جهان با آن روبه رو 
است. یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی، توسعه انرژی های تجدیدپذیر می باشد 
)Taghva et al., 2017(. پژوهش حاضر در پی بررسی پنجره های فرصت1  و بررسی چگونگی تأثیرگذاری 
آن ها بر توسعه صنعت توربین های بادی ایران جهت موفقیت در همپایی فناورانه2 است. مطالعات بسیاری 
بر روی تحلیل پنجره های فرصت در بخش های مختلف صورت گرفته است. اغلب مطالعات مبتنی بر 
سطح تحلیل نظام نوآوری بخشی، مهم ترین تسهیل کننده فرآیند همپایی را باز شدن پنجره های فرصت از 
طریق برخی رویدادهای خارجی مانند پیشرفت فناورانه، تغییر در تقاضا و ساختار بازار، بحران های مالی 
 Lee and Ki, 2017, Vértesy, 2017, Shin, 2017, Giachetti &( و یا تغییرات نهادی و سیاستی می دانند

.)Marchi, 2017

در واقع از این منظر، پنجره های فرصت رویدادهایی برون زا تلقی می شوند که شرکت های دیرآیند3 به منظور 
همپایی با کشورهای پیشرو بایستی به آن ها پاسخ دهند. تکامل نظام بخشی ممکن است چندین پنجره را باز 
کند و موجب پاسخ های متقاوت تازه واردان و بنگاه های رهبر شود و تغییر در رهبری را در پی داشته باشد. 
در این شرایط رهبران جدید از کشوری نوظهور رهبری جهان را در دست می گیرند درحالی که بنگاه های 
رهبر، تنزل در موقعیت رهبری را تجربه می کنند. به نظر ترکیبات مختلف پنجره فرصت و پاسخ بنگاه های 
پدیدار خواهد شد  تعیین می کند که در یک بخش  را  پی درپی  الگوی همپایی هایی  تازه واردان،  و   رهبر 

)Lee and Malerba, 2017(. البته این موضوع در مورد همپایی در فناوری هایی اتفاق می افتد که برای آن در 
بخش و کشور مربوطه پذیرش وجود داشته باشد. در شرایطی که روندهای فناورانه به سمت فناوری های 
برافکن حرکت می کند، بسیاری از کشورها با رژیم های اجتماعی- فنی موجود خود در مقابل دنبال کردن 
مسیر جدید رهبران و یا خلق مسیری متفاوت از رهبران مقاومت خواهند کرد و قادر به تغییر چرخه های 
رهبری صنعتی نخواهند بود. این موضوع در صنایع نوظهور و همچنین فناوری های پاک برای صنایع موجود 
به خصوص برای کشورهای درحال توسعه ای که به رژیم های اجتماعی- فنی مبتنی بر سوخت های فسیلی 

وابسته هستند، بیشتر نمود خواهد داشت.
لذا در سال های اخیر مطالعات دیگری در تحلیل پنجره های فرصت صورت گرفته است که بر ایجاد پنجره های 
فرصت  و جهش فناورانه در کوتاه مدت بیش از فرصت های برونزا و همپایی تدریجی در بلندمدت تأکید 
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دارد )Lee and Malerba, 2017, Yap and Truffer, 2019(. برخی مطالعات نیز ترکیبی از هر دو پنجره های 
.)Kwak and Yoon, 2020( فرصت برون زا و درون زا را برای تحلیل همپایی فناورانه استفاده کرده اند

مهم ترین مسئله ای که مطالعات جدید همپایی به آن می پردازند، چگونگی درونی سازی4 پنجره های فرصت 
با استفاده از سیاستگذاری های مشارکتی و درگیر کردن تمامی بازیگران نظام نوآوری است. ازآنجاکه ارتباط 
بازیگران در سراسر سیستم به منظور جهت دهی به همپایی فناورانه در یک فناوری خاص یا صنعتی نوظهور 
در نظر گرفته می شود، بنابراین از مفهوم نظام های نوآوری فناورانه استفاده می شود و به بررسی این موضوع 
پرداخته می شود که چگونه کشورهای پیرو به صورت فعاالنه در بافت محلی خود از طریق کارکردهای نظام 
 Kwak and Yoon, 2020,( نوآوری فناورانه و در جهت همپایی موفق، پنجره های فرصت را درونی می کنند

.)Yap and Truffer, 2019

لذا با توجه به ضرورت، اهمیت دادن کشور ایران همچون کشورهای دیگر به مقوله جهانی شدن و توسعه 
پایدار )Chaminade et al., 2018( به دلیل پیوستن به توافق تغییر اقلیم پاریس )2015( مبنی بر تعهد کاهش 
%8 )مشروط( و %4 )غیرمشروط( انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2030 )INDC, 2015(، توجه به سند 
چشم انداز 1404 جمهوری اسالمی ایران مبنی بر دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در 
سطح منطقه و چشم انداز دستیابی به باالترین ظرفیت نصب شده فناوری توربین بادی در میان کشورهای 
منطقه تا ظرفیت زیر 10 هزار مگاوات تا سال 1410 و تحقق قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر نصب 
5000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، الزم است که با تمرکز بر توسعه فناورانه، این صنعت بتواند به این مهم 
دست یابد )Mirzamani et al., 2017(. باوجود ضرورت  های ذکرشده، ایران نتوانسته است تاکنون جایگاه 
خوبی به لحاظ توسعه فناوری و کسب بازارها در صنعت توربین های بادی به دست آورد )رودسری و 

بوشهری،1395، تقوا و همکاران، 1395(.
از سوخت های  الکتریکی  برق  کارخانه های  ایجاد  برای  موردنیاز  از سوخت  ایران حدود 98 درصد  در 
گاز  به  مربوط  برق،  تولید  در  انرژی  سهم  بیشترین  سال 2017،  در  به عنوان مثال  می شود.  تأمین  فسیلی 
طبیعی بوده )%84( و کمترین مربوط به انرژی های تجدیدپذیر بوده است )IEA, 2020( )5%(. این موضوع 
است و سبب  اثرگذار  برق  تولید  بر صنعت  به نوبه خود  که  گاز طبیعی می شود  به  باال  وابستگی  سبب 
محدودیت هایی در بهره برداری از شبکه برق کشور می شود )Afsharzadeh et al., 2016(. میزان تولید برق 
 )GW 295023( بوده است که در مقایسه با کشورهای دیگر همچون چین GW 306 ،2018  بادی در سال
 ، آمریکا )GW 277918( ، آلمان )GW 111590( ، انگلیس )GW 57116( ، هند )GW 51061( ، اسپانیا 
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)GW 50810( مقدار کم و ناچیزی بوده است )IEA, 2020( که نشان دهنده عدم موفقیت ایران در این زمینه 
است.

لذا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که چگونه می توان از طریق ایجاد پنجره های فرصت 
سبز درون زا با استفاده از کارکردهای نظام نوآوری فناورانه، به رفع موانع همپایی صنعت توربین های بادی 

در ایران کمک کرد؟

2-مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-همپایی فناورانه از طریق پنجره های فرصت
مفهوم پنجره فرصت اولین بار توسط پرز و سوئت )1988( به منظور نشان دادن نقش پارادایم های اقتصادی- 
فنی جدید در جهش توسط کشورهای دیرآیند مطرح شده است )Perez and Soete, 1988(. سپس لی و 
مالربا )2017( این مفهوم را گسترش دادند و از ترکیب آن با چارچوب نظری نظام های نوآوری بخشی 
برای تبیین چرخه های همپایی فناورانه در صنایع مختلف بهره بردند. آنها سه نوع پنجره فرصت فناورانه، 
نهادی و تقاضا را معرفی کرده اند. در تمامی این مطالعات پنجره های فرصت صرفا رویدادهای بیرونی هستند 
 Lee and Ki, ،1397 ،که کشورهای دیرآیند مجبور هستند که به آنها پاسخ دهند )احمدوند و همکاران
 2017،Lee and Malerba, 2017, Giachetti and Marchi, 2017, Mathews and Cho, 1999, Vértesy,

.)2017, Shin, 2017, Lim et al, 2017

وجه اشتراک تمامی مطالعات بررسی پنجره های فرصت در چارچوب نظام نوآوری بخشی بوده است. در 
تمامی این موارد کشورها صرفا با نقشی واکنشی به پنجره های فرصت بازشده پاسخ می دادند و تأکید بر 
تغییرات فناورانه از طریق یادگیری قابلیت های فناورانه است. در هیچ یک از این مطالعات تغییرات نهادی 
و سیاستی داخلی و ایجاد سیاست های جهت دهی به منظور تغییرات فناورانه موردتوجه نبوده است چراکه 

در بیشتر موارد، فناوری پیشرفته با زمینه توسعه آن )رژیم اجتماعی- فنی موجود( همخوانی داشته است.

2-2- پنجره فرصت سبز5
در سال های اخیر نیاز به ایجاد اقتصاد سبز که در آن منابع مصرفی در فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد 
بیشتر موردتوجه قرارگرفته است. در چنین شرایطی سیاست در تغییرات نهادی ترجمه می شود و در واقع 
تحول سبز در چنین وضعیتی مورد انتظار است. تحول سبز شامل مجموعه ای از تغییرات خاص در رژیم 
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موجود است که شامل تغییرات حوزه های فناورانه، بازار و نهادی است)شکل)1((. چنین تغییراتی می توانند 
زمینه ساز ایجاد فرصت هایی برای مدل های جدیدی از توسعه دیرآمدگان باشند. پنجره های فرصت سبز نامی 

.)Lema, 2020( است که بر روی این فرصت ها نهاده اند
پنجره های فرصت سبز فقط بر تغییرات فناورانه در فرآیند همپایی تأکید ندارند، آن ها بر ایجاد مسیر و 
مسیردهی جدید با تکیه بر تغییرات نهادی بیشتر تأکید دارند. مسیردهی آنجا اهمیت پیدا می کند که هدف 

توسعه دیرآمدگان در فناوری های سبز )بخش انرژی( باشد. چراکه در کشورهای دیرآیند که اکثراً مبتنی بر 
منابع طبیعی و سوخت های فسیلی هستند، امکان تغییر فرآیندها به دلیل مقاومت های رژیم اجتماعی- فنی 
موجود وجود ندارد. اقدامات انجام شده به منظور ایجاد پنجره های فرصت سبز با اقدامات در راستای بهره 

بردن از پنجره های فرصت خارجی در مطالعات قبلی باهم تفاوت دارند.

در سال های اخیر مطالعات جدیدی در تحلیل پنجره های فرصت سبز صورت گرفته است)جدول)1(( که 
به فرصت های درون زا و جهش فناورانه در کوتاه مدت بیش از فرصت های برونزا و همپایی تدریجی در 
 Kwak and Yoon, 2020, Yap and Truffer,( بلندمدت و مبتنی بر پنجره های فرصت برونزا تأکید دارد

.)2019

)Lema, 2019( خلق و شکل دهی به پنجره های فرصت در یک بخش خاص :)شکل )1

 تحوالت و تغییرات
آب و هوایي

فرصت هاي 
اقتصادي 

جدید

نهادهاي جدید

فشارهاي 
عمومي جدید

هاي سیاستي جدیداولویت

نهتهییج کردن توسعه فناورا

ایجاد و شکل دهي بازار

تغییرات نهادي

 

تغییرات فني

 

شرایط تقاضا

پنجره فرصت سبز
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جدول )1(: مقایسه پنجره های فرصت برونزا و درونزا در مطالعات مختلف

د اشتراک مطالعات با رویکر وجه
موردمطالعهنام نویسندگان(برونزا)هاي فرصت پنجره

وجه اشتراک مطالعات با 
 هاي فرصترویکرد پنجره

(درونزا)سبز 
موردمطالعهنام نویسندگان

ظام استفاده از چارچوب تحلیل ن.1
نوآوري بخشي

ه در تأکید بر تغییرات فناوران.2
فرآیند همپایي

و  تأکید بر یادگیري فناورانه.3
 کت هاانباشت قابلیت ها توسط شر

هاي ایجاد به عنوان پیش شرط
هافرصت

ع مطالعات اکثراً بر روي صنای.4
اندمبتني بر مقیاس بوده

 

 نقش پررنگ دولت در تدوین.5
سیاست هاي مناسب به جهت 

 هاي فرصتبهره گیري از پنجره
ه سیاست گذاري باال ب)بازشده 

 (پائین

 

ر تأکید بر همپایي تدریجي د.6
بلندمدت

Lee and Ki (2017)صنعت فوالد
استفاده از چارچوب .1

مفهومي گذار پایدار و 
چارچوب تحلیل نظام 

نوآوري فناورانه

 

رات تأکید بر لزوم تغیی.2
نهادي در فرآیند همپایي

 

تأکید بر فرآیندهاي .3
دهي، شکل دهي جهت

 ها تقاضا، هماهنگي سیاست
یش و بازاندیشي به عنوان پ

 فرصت هاهاي ایجاد شرط

 

 مطالعات اکثراً بر روي.4
صنایع پاک، نوظهور و 

اندهاي پاک بودهفناوري

 

ن تأکید بر درگیر کرد. 5
یند ذینفعان مختلف در فرآ

سیاست گذاري به جهت 
مشروعیت بخشي به 

توسعه فناوري نوظهور 
ه سیاست گذاري پائین ب)

(باال

انهتأکید برجهش فناور. 6

Kwak and Yoon 
(2020)

ايانرژي هسته

Landini and 
Malerba (2017)

، صنعت تلفن همراه
صنعت نیمه هادي ها

Yap and Truffe 
(2019)

صنعت پساب

Giachetti and 
Marchi (2017)

Dai et al (2020)گوشي همراه
صنعت انرژي 

بادي

 

 

Mathews and Cho 
(1999)

صنعت نیمه هادي

Binz et al (2020)
صنعت 

فتوولتائیک 
 خورشیدي، انرژي

-کنبادي،آبگرم
هاي خورشیدي، 

رآکتورهاي 
زیستي غشایي

Kim and Kong 
(2019)

Hain et al (2020)صنعت بازي

انرژي بادي و 
خودروهاي 

الکتریکي
Kang and Song 

(2017)
 Hansen & Hansenصنعت دوربین

(2020)
صنعت 

زیست توده
Vértesy (2017)صنعت جت

  

Niosi and Reid 
(2007)

و  صنعت نانوفناوري
زیست فناوري

Shin (2017)صنعت حافظه
Morrison and 

Rabellotti (2017)
صنعت نوشیدني

Lim et al (2017)کشتي سازي

Guo et al (2016)
اه صنعت ارتباط از ر

دور
Aridi et al (2020) صنعتICT

احمدوند و همکاران 
نانوالیاف(1397)

صفدري رنجبر و 
(1397)همکاران 

 هايصنعت توربین
گازي ایران

عطارپور و همکاران 
صنعت فوالد(1398)

پنجره های فرصت سبز با پنجره های فرصت برای همپایی صنایع تولیدی و مبتنی بر مقیاس تفاوت دارند. 
این پنجره ها بیشتر به تغییرات نهادی وابسته اند تا تغییرات فناورانه و بر خلق پنجره های داخلی تمرکز دارند. 
در این نگاه مباحث همپایی با گذارهای پایدار که الزمه گذار به سمت پایداری و تحول سبز را جهت دهی6، 
شکل دهی به تقاضا7، هماهنگی سیاست ها8 و بازاندیشیWeber& Rohracher, 2012( 9( می دانند، پیوند 
می خورند. چارچوب های مطالعاتی مختلفی به منظور تحلیل چگونگی گذار به سمت پایداری در بخش های 
مختلف مورداستفاده قرار گرفته است. چارچوب هایی مانند رویکرد چندسطحی، مدیریت استراتژیک کنام، 
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مدیریت گذار، نظام نوآوری فناورانه 10.
با این تفاسیر، الزمه همپایی، ایجاد فرصت های درونی در چارچوب مباحث گذار با استفاده از یکی از 
ازآنجاکه  فناورانه  نوآوری  نظام  تحلیل  چارچوب  مورد  این  در  است.  حوزه  این  تحلیل  چارچوب های 
به بررسی نحوه توسعه فناوری های پاک به خصوص در حوزه انرژی در یک کشور با استفاده از تحلیل 
 .)Yap & Truffer, 2019, Kwak & Yoon, 2020(گیرد قرار  مورداستفاده  می تواند  می پردازد،  کارکردی 
افزایش  و  یادگیری  تنها  کشور  یک  در  بخش  یک  فناورانه  برای جهش  اساسی  که شرط  بدین صورت 
قابلیت های فناورانه نبوده بلکه ایجاد زیرساخت ها و شرایط در 7 کارکرد اصلی نظام نوآوری فناورانه شامل 
فعالیت های کارآفرینانه، توسعه دانش، انتشار دانش، جهت دهی به سیستم، شکل گیری بازار، تخصیص منابع، 
مشروعیت بخشی و تعامالت میان این کارکردها جهت نهادینه سازی آن ها در بافت و زمینه صنعت یا کشور 
به منظور افزایش پذیرش توسعه فناوری جدید سریع تر از رقبا مهم ترین عامل به منظور توسعه انرژی های 
رقبای جهانی  مقابل  در  آن ها  همپایی وجهش  به  درحال توسعه جهت کمک  در کشورهای  تجدیدپذیر 

.)Hekkert et al., 2007( می باشد

3-الگوی مفهومی پژوهش
چارچوب نظری پژوهش حاضر برگرفته از چارچوب نظری پژوهش  کواک و یون )2020( و مبتنی بر 
دو بخش اصلی می باشد؛ 1( تحلیل و بررسی وضعیت موجود صنعت بر اساس کارکردهای نظام نوآوری 
فناورانه و 2( استخراج چالش ها و مشکالت موجود بر سر راه توسعه صنعت موردنظر و ارائه راهکارهای 
پیشنهادی جهت درونزا کردن پنجره های فرصت برونزای مذکور که در شکل )2( این بخش ها و نحوه تعامل 

آن ها نشان داده شده است.
همان طور که از شکل)2( پیداست، به منظور پاسخگویی به پنجره های فرصت خارجی )بخش1 در شکل)2((، 
تعامل بازیگران اصلی صنعت با همدیگر )اثر مستقیم آن ها بر هم( جهت ایجاد پنجره های فرصت سبز درونزا 
با استفاده از اقداماتی در چارچوب کارکردهای اصلی نظام نوآوری فناورانه ضروری است )بخش 2 در 

شکل)2((.
دستیابی به اهداف کارکردها به درونی سازی فرصت های تقاضا، نهادی و فناوری در راستای خلق مسیر 
فناورانه کمک خواهد کرد )Kwak and Yoon, 2020( )بخش 3 در شکل)2((. برخالف مطالعات گذشته 
که روند تصمیم گیری ها مبنی بر توسعه فناوری یا صنعت خاص صرفاً به صورت سلسله مراتبی از باال به 
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پائین و اصوالً از طرف دولت بوده است، در مطالعات جدید همپایی فناورانه، همان طور که در شکل با 
فلش های مشکی مشخص شده است، نقش شرکت ها در اثرگذاری مستقیم بر دیگر بازیگران فعال و همچنین 
بر شکل گیری کارکردها و درونی سازی پنجره های فرصت )Yap and Truffer, 2019( در کنار تأثیر دیگر 

بازیگران بر فعالیت این شرکت ها پررنگ دیده می شود.
همپایی فناورانه از طریق ایجاد پنجره های فرصت سبز درونزا زمانی اتفاق می افتد که به خوبی اقدامات 
کارکردها )3( در راستای دستیابی به فرصت های خارجی )1( پیاده سازی شده  باشند. این چارچوب به 

سؤاالت اصلی پژوهش حاضر کمک خواهد کرد:
1. چه مشکالتی بر سر راه گذار به سمت پایداری صنعت توربین های بادی ایران وجود دارد؟

2. به منظور ایجاد فرصت های داخلی به جهت گذار به سمت توربین های بادی در چارچوب نظام نوآوری 
فناورانه چه اقداماتی بایستی انجام گیرد؟

شکل)2(: چارچوب نظری پژوهش

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش  یچارچوب مفهوم  .(2) شکل

 

 

  فرصت یهاپنجرهجهت درونی سازی  توسعهدرحالتالش کشورهای 

 

 دولت

هاشرکت  

 جامعه

هاها و تشکلشبکه  

های فرصت سبز درونزا بر اساس چارچوب تحلیل کارکردیایجاد پنجره  

 
 

 های فرصت برونزا در صنعت در جهان )فناوری/ تقاضا/ نهادی( تغییرات پنجره

 

فناورانه همپایی  

2 

1 

3 
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عالوه بر انجام مصاحبه های فردی، از مصاحبه های انجام شده با دیگر خبرگان این صنعت که به صورت 
گزارش هایی توسط انجمن علمی انرژی بادی ایران چاپ شده بود، نیز استفاده شده است که در مجموع 
توانسته است کفایت نظری را ایجاد کند. مهم ترین گزارش های این مصاحبه ها در جدول )3( ارائه شده است.

4-روش  پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ رویکرد، پژوهش کیفی و به لحاظ استراتژی پژوهش از نوع مطالعه موردی است، 
چراکه قصد دارد همپایی فناورانه از طریق درونی سازی پنجره های فرصت را در صنعت توربین های بادی 
ایران مورد بررسی قرار دهد. مطالعه موردی مستلزم مطالعه یک موضوع بحث برانگیز از طریق بررسی یک یا 
چند مورد درون یک سیستم محدود )یعنی یک محیط یا یک بافت( است )کرسول،1394(. جهت گردآوری 

اطالعات از منابع متنوع نظیر مصاحبه، مطالعه اسناد و سیاست های باالدستی استفاده شده است.
روش نمونه گیری جهت انجام مصاحبه ها از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بوده است و تا زمانی 
ادامه پیداکرده که فرآیند تجزیه وتحلیل و اکتشاف به اشباع نظری رسیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 
خبرگان صنعت توربین بادی ایران می باشد که از میان آن ها بر اساس نمونه گیری هدفمند 5 نفر به عنوان 
دلیل وجود شرایط  به  است.  گرفته  نیمه ساختاریافته صورت  مصاحبه های  آن ها  با  و  انتخاب شده  نمونه 
محدودکننده ناشی از بحران کرونا، امکان مصاحبه حضوری برای محققان فراهم نشد و مصاحبه ها تلفنی 

انجام شد)جدول)2((.

جدول )2(: اطالعات مصاحبه شوندگان

مدت زمانتاریخسمتیفرد

دقیقه 139935خرداد ماه  15کشور عضو هیئت علمي مرکز تحقیقات سیاست علمي1

دقیقه 139940خرداد ماه  31هاي باديکارشناس ارشد ساتبا در حوزه توربین2

دقیقه 12ساعت و  13991تیرماه  5کارشناس ارشد ساتبا3

دقیقه 139945تیرماه  15عضو انجمن علمي انرژي بادي ایران4

دقیقه 139930تیرماه  20پژوهشگر دوره دکتري دانشگاه کنکوردیا کانادا5
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جدول )3(: اطالعات گزارش های مصاحبه های منتشرشده با خبرگان

گزارش هایفرد

هاي انرژي باديها با رئیس اتحادیه انجمنگزارش مصاحبه1

ســاتبا گزارش جلسات مدیران و کارشناسـان دفتر برنامــه راهبــردي و تنظیــم مقــررات2

هاي تجدیدپذیرگزارش مصاحبه با کارشناس ارشد حوزه انرژي3

گزارش مصاحبه عضو هیات علمي دانشگاه صنعتي شاهرود4

پژوهش حاضر در 3 مرحله اصلی انجام شده است. در مرحله اول و دوم به سؤال اول پژوهش )چه مشکالتی 
بر سر راه گذار به سمت پایداری صنعت توربین های بادی ایران وجود دارد؟( پاسخ داده شد. در مرحله اول، 

با استفاده از روش تحلیل تاریخی رخدادها، روند توسعه صنعت توربین های بادی در ایران استخراج شد.
سپس در مرحله دوم مبتنی بر مراحل مختلف توسعه )مستخرج از مرحله اول(، وضعیت موجود این صنعت 
اولیه  داده های  این مرحله هم  انجام  به منظور  فناورانه مشخص شد.  نوآوری  نظام  بر اساس کارکردهای 
)مصاحبه با خبرگان( و هم داده های ثانویه ) قوانین، اسناد باالدستی، مقاالت، گزارش ها و غیره( جمع آوری 
شدند. به منظور تحلیل داده های این مرحله از روش تحلیل محتوای کیفی اسناد و مدارک و مصاحبه های 

انجام شده، استفاده گردید که درنهایت عوامل مؤثر بر ناکامی همپایی این صنعت احصاء شد.
در مرحله سوم جهت پاسخ به سؤال دوم پژوهش )به منظور ایجاد فرصت های داخلی به جهت گذار به سمت 
صنعت توربین های بادی در چارچوب نظام نوآوری فناورانه چه اقداماتی بایستی انجام گیرد؟( مهم ترین 
راهکارها و پیشنهادات سیاستی توسط خبرگان ارائه شد. در این مرحله پس از انجام مصاحبه مرحله دوم 

در همان زمان که وضعیت موجود و عوامل ناکامی صنعت مورد بررسی قرار گرفت از مصاحبه شوندگان 
خواسته شد که پیشنهادات خود را به جهت ارتقای وضعیت این صنعت در ایجاد پنجره های فرصت سبز 

درونزا ارائه کنند.
پژوهش حاضر از منظر روایی تفسیری و تئوریک موردبررسی قرارگرفته است )فقیهی و علیزاده، 1384(. 
مهم ترین استراتژی به کار گرفته شده جهت افزایش روایی بخش کیفی در پژوهش حاضر، استفاده از بازخور 
مشارکت کنندگان و حداقل مداخله در توصیف است. در این مطالعه پس از انجام تحلیل ها، محقق تفسیرهای 
خود را به مشارکت کنندگان ارائه نموده و زمینه های بد درک شده را مشخص و اصالح کرده است. همچنین 
در نوشتن گزارش پژوهش از نقل قول مستقیم که در آن دقیقاً واژه های بیان شده توسط مشارکت کننده در 

داخل گیومه ذکر گردیده، استفاده شده است.
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به منظور باال بردن روایی تئوریک در پژوهش حاضر، محقق از دریافت نظر همکار پژوهش بهره برده است. 
محقق در این فرآیند زمانی را صرف بحث بر روی تبیین ها با همکار خود داشته و به شناسایی مشکالت و 
بررسی آن ها پرداخته است. هدف از استفاده ازنظر همکاران دربرگرفتن نظر اکثریت افراد درگیر در پژوهش 

به منظور دستیابی به تبیین های درست نهایی می باشد.
قابلیت تکرارپذیری در مصاحبه ها با استفاده از اشباع نظری سنجیده شده است. به این معنی که مصاحبه تا 
زمانی ادامه پیداکرده که هیچ داده جدید دیگری به دست نیامد. درنهایت کدهای استخراج شده از مصاحبه ها 
به منظور اطمینان از صحت مراحل انجام شده در کدگذاری، توسط دو تن از اساتید دانشگاه و همچنین دو 

نفر از خبرگان صنعت توربین های بادی ایران موردبررسی گرفته است.

5-تجزیه وتحلیل یافته ها

5-1-وضعیت توربین های بادی در ایران
پتانسیل تولید برق بادی تقریباً 6500 مگاوات در قسمت های غربی و شمالی ایران تخمین زده شده است. 
ظرفیت زمین های کشاورزی بادی در ایران برای نصب توربین ها برابر با 75 مگاوات است که بیشتر در دو 
بخش شمالی، منجیل و رودبار، واقع شده اند )Afsharzadeh et al., 2016(. در این بخش سعی شده است 
دوره های مربوط به توسعه صنعت توربین های بادی ایران در سه مرحله )مرحله اول )1367- 1385( ، 
مرحله دوم )1385-1394(، و مرحله سوم )1394- 1399((، موردبررسی قرار گیرد و تحلیل شود در هر 
دوره زمانی، متناسب با فرصت های خارجی ایجادشده در جهان، چه اقداماتی جهت استفاده از این فرصت ها 

در کشور انجام شده است.

5-1-1-تحلیل مراحل توسعه صنعت توربین های بادی ایران 
الف. شروع توسعه تدریجی )سال -1367 1385(

نهادی در  بازار و  فناورانه،  ایجادشده  به فرصت های  نیز تالش کرده است  ایران  همانند دیگر کشورها، 
توسعه  در  ایران  رویکرد  دهد.  پاسخ  بادی  توربین های  صنعت  ازجمله  تجدیدپذیر  انرژی های  صنایع 
این صنعت، انتقال فناوری به داخل کشور بوده است. با توجه به پتانسیل باالی ایران در کسب فناوری 
توربین های نصب شده در زمین های کشاورزی و همچنین باال بودن هزینه فناوری فراساحلی12 شناور برای 
 ایران، مطالعات امکان سنجی با تمرکز بر استفاده از توربین های بزرگ در زمین های کشاورزی شروع شد 
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)Taghva et al., 2011(. اولین تالش ها در سال 1367- 1377 مبتنی بر ظهور نیروگاه های بادی در ایران 
شکل گرفت. مهم ترین نقش در ایجاد مشروعیت پذیرش فناوری توربین بادی در کشور توسط سازمان 
انرژی اتمی و از طریق رایزنی-هایی با مجلس و دولت ایفا شد. اولین تجربه ایران در نصب و استفاده از 
توربین های بادی مدرن به سال 1373 برمی گردد. دو مجموعه توربین های بادی 500 کیلووات نورد-تانک 
توسط سازمان انرژی اتمی به کشور وارد شده و در منجیل و رودبار نصب شدند. این مناطق ساالنه بیش از 
1.8 میلیون کیلووات برق تولید می کردند. پس ازاین موفقیت در سال 1375، برای 27 توربین بادی قراردادی 
 Afsharzadeh et al,( امضا شد و در سال 1378 در منجیل، رودبار و هارزویل این توربین ها نصب شدند

.)2016

 افزایش مقبولیت توربین های بادی ناشی از وارد کردن و نصب آن ها در کشور تا سال 1378 سبب ابالغ 
سیاست انرژی توسط مقام معظم رهبری در سال 1379 گردید. در این راستا تدوین قوانینی مانند قانون 
خرید برق تجدیدپذیر در سال 1380 نیز سبب افزایش مشروعیت و اجرای پروژه های توسعه صنعت بادی 
در ایران شد. به منظور حداکثر استفاده از فرصت های خارجی موجود در کشورهای پیشرو، فعالیت هایی 
جهت انتقال فناوری توربین بادی به داخل کشور صورت گرفت. به مرورزمان در طول سال های 1378- 
1382 تالش هایی جهت توسعه داخلی توربین ها آغاز شد. سازمان انرژی اتمی با فراهم کردن مقدمات 
احداث کارخانه سازنده توربین توسط بخش خصوصی، دانش فنی ساخت آن را وارد کشور کرد و تولید 
برخی قطعات توربین های بادی نیز در ایران شکل گرفت )تقوا و همکاران، 1395(. در واقع سازمان انرژی 
اتمی از طریق احداث نیروگاه بادی فرصت خوبی را برای یادگیری بازیگران فعال در صنعت فراهم کرد 

)مصاحبه شماره 2(.
در ابتدا تالش بر این شد که برخی قطعات از خارج وارد شود؛ اما برخی از این قطعات مانند پره هزینه 
حمل ونقل باالیی داشت و واردات آن ها به صرفه نبود. از طرفی برخی از قطعات هم فناوری سطح باالیی 
بودند که کشورهای خارجی امکان بومی سازی آن ها را برای ایران فراهم نمی کرد. در چنین شرایطی و با 
بهره گیری از این فرصت ایران توانسته است در زمینه سه سیستم اصلی توربین بادی شامل بُرج، ناسل و 
روتور از سال 1383 به توانمندی دست یابد )مصاحبه شماره 1(. از مهم ترین شرکت های بومی در این دوره 

شرکت سدید صبا نیرو می باشد.
ب. دوره طالیی توسعه )سال -1385 1394(

انرژی های  درباره  تحقیقات  مطالعات و  انجام  اداری در خصوص  عالی  با مصوبه شورای  این دوره  در 
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تجدیدپذیر و بهره برداری مؤثر از آن در کشور در سال 1383، کلیه مأموریت ها و فعالیت های قانونی مربوط 
از فعالیت های مربوط در بخش  انرژی های نو و امور سیاست گذاری، برنامه ریزی نظارت و حمایت  به 
غیردولتی در وزارت نیرو متمرکز گردید. وزارت نیرو مکلف شد پروژه های عملیاتی و توسعه فناوری خود 

را از طریق عقد قرارداد با بخش غیردولتی انجام دهد )تقوا و همکاران، 1395(.
این اقدام فرصت همکاری بین بازیگران مختلف در راستای توسعه صنعت و همچنین فرصت ایجاد یک 
بازار قابل توجه برای بخش باد را ایجاد کرد. بااین حال به دلیل عدم امکان تأمین منابع مالی در این زمان، 
فعالیت های فوق الذکر با چالش مواجه شد. با ارائه آئین نامه اجرایی بند ))ب(( ماده )25( قانون برنامه چهارم 
توسعه و تعیین شرایط خرید تضمینی برق در سال 1384 )یکسان برای همه نوع فناوری(، شرایط برای 
تولید توربین های بادی و توسعه بازار آن فراهم شد؛ که در سال 1394 تعرفه جدید خرید تضمینی 20 ساله 
برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک )متفاوت برای فناوری های مختلف( ابالغ شد که برای صنعت توربین 

بادی تا سال 1397 قیمت مناسبی بود.
اقدام  کردند.  تولید  را  ساالنه  برق  مگاوات   82 بینالود  و  منجیل  در  بادی  نیروگاه های   ،1387 سال  در 
بعدی تأسیس ستاد توسعه فناوری انرژی های نو در سال 1387 بود که به جهت ایجاد مقبولیت بیشتر 
تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران و هماهنگی بیشتر توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
 Alamdari et( صورت گرفت. در سال 1388 ایران ظرفیت نصب شده برق بادی 91 مگاوات را ایجاد کرد
al., 2012(. سپس قوانین مهمی بین سال های 1390 تا 1394 وضع شد که به توسعه بازار توربین-های بادی 

کمک کرد؛ و سبب شد شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی )مپنا( در سال 1394 با تدوین برنامه توسعه 
فناوری توربین بادی 2.5 مگاواتی چنین فناوری را برای ایران مناسب دانسته و در راستای توسعه آن برآید.

ج. دوره افول توسعه )سال 1394- 1399(
توسعه صنعت توربین بادی روندی رو به رشد داشت. افزودن ماده ای برای اولین بار در قانون بودجه سال 
1394 و مکلف شدن بانک های عامل به پذیرفتن قراردادهای خرید تضمینی به عنوان وثیقه یکی از اقدامات 
صورت گرفته در راستای توسعه صنعت بود. تعهد ایران در کاهش گازهای گلخانه ای کره زمین در همایش 
بین المللی زیست محیطی پاریس فرانسه مشهور به »کاب 21« )2015(، موجب شده تا توسعه انرژی های 

تجدیدپذیر در قالب الیحه برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گیرد.
سانا در بخش برنامه ریزی، اتخاذ سیاست ها و راهکارهای مناسب و آگاه سازی عمومی گام های مؤثری 
برداشته که از اقدامات انجام شده در این بخش می توان به انجام مطالعات سیاست پژوهی در زمینه تدوین 
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چارچوب استراتژی انرژی های تجدید پذیر کشور، برنامه توسعه صنعت انرژی بادی و سایر منابع تجدیدپذیر 
و همچنین فعالیت های صورت گرفته در خصوص ترویج و آگاه سازی شامل شرکت در نمایشگاه ها، تشکیل 
دوره های آموزشی، تدارک بازدیدهای علمی از سایت های انرژی های نو، نشر کتب و نشریات تخصصی 

اشاره کرد.
اوایل این دوره )1394( که مصادف با انجام توافقات ایران با کشورهای 1+5 تحت عنوان برجام و بازشدن 
فضای سیاسی و اقتصادی کشور و افزایش سقف مراودات تجاری و صنعتی با کشورهای صنعتی بود، 
مهم ترین دوره در صنعت توربین بادی ایران به شمار می آید که به محل حضور سرمایه گذاران تولید انرژی 
پاک تبدیل شد. بسیاری کشورها همچون آلمان، نروژ و غیره به منظور انجام مذاکراتی جهت سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی و احداث نیروگاه ها و نصب توربین های مدرن وارد ایران شدند.
بااین حال دیری نپائید که با لغو برجام توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در سال 1397، نرخ ارز 
افزایش یافته که سبب قطع بسیاری از همکاری ها و متوقف شدن پروژه ها گردید. از طرفی عالوه برافزایش 
نرخ ارز و تحریم ها، منابع مالی داخلی همچون شبکه بانکی کشور در ایران به صورت مانع برای اقتصاد 

تولیدی عمل می کند )مصاحبه شماره 2(.
پس از سه دوره اشاره شده از توسعه صنعت انرژی بادی، در حال حاضر شاهد ایجاد تقریباً 200 مگاوات 
نیروگاه بادی هستیم. این در حالیست که ظرفیت منصوبه در کشور ترکیه بیش از 7000 مگاوات می باشد 
)مصاحبه شماره 3(. به منظور دستیابی به همپایی فناورانه همان طور که در بخش مبانی نظری به آن پرداخته 
شد، بایستی اقداماتی در راستای تحقق کارکردهای نظام نوآوری فناوری توربین های بادی صورت گیرد که 
بتواند پنجره های فرصت ایجادشده در این صنعت در سطح جهان )که در بخش قبل بدان پرداخته شد( را 
متناسب با شرایط کشور و سریع تر از رقبای جهانی درونی سازی کند. با توجه به بررسی سیر تاریخی توسعه 
این صنعت، بدیهی است که روند درونی سازی پنجره های فرصت در صنعت توربین های بادی ایران به خوبی 
و درست انجام نشده است. در جدول )4(، سیر تاریخی تکامل صنعت مذکور مبتنی بر اقدامات انجام شده 
جهت دستیابی به کارکردهای نظام نوآوری فناورانه به صورت خالصه آورده شده است. هر اقدام از طریق 

شماره مشخص شده است.
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 جدول )4(: سیر تکامل تاریخی توسعه صنعت توربین بادی در ایران بر اساس کارکردهای نظام نوآوری فناورانه 
)اقدامات جهت درونی سازی فرصت ها(

  ینوآور نظام یکارکردها
 فناورانه 

 فرصت سبز  یها پنجره جادیشده جهت اانجام  اقدامات
 ( 1399  - 1394) سوم دوره ( 1394  - 1385) دوم دوره ( 1385 - 1367) اول دوره

 منابع  جیبس

  کمک  و  ژاپن  از   وام  درخواست
 یجهان بانک بالعوض

انرژ  سیتأس   ران ی ا  نو  ی هایسازمان 
 1378 سال در)سانا( 
 ( 1  شماره)اقدام 

 با   متقابل   عیب  روش  به  قرارداد  عقد  مجوز
با   ی و دولت  یبخش خصوص  گذارانهیسرما

ساخت داخل تا سقف    زات یاستفاده از تجه
  19)ماده    ال یر  ارد یلیهزار م  ستیصدوب  کی

 ( 1392قانون بودجه سال 
  قانون   در   بار   نی اول  یبرا   یاماده  افزودن 
 ی هابانک  شدن   مکلف   و   1394 سال  بودجه

  ی نی تضم  دیخر  یقراردادها  رفتن یعامل به پذ
 قه یعنوان وثبه

 ی آلمان گذاران هیمذاکرات با سرما انجام
 ( 2شماره   ات)اقدام

انرژ  سیتأس  ر یدپذیتجد  ی هایسازمان 
سال   ماده    1395در  اساس  قانون   8بر 

 ی مصرف انرژ ی اصالح الگو
 ( 3  شماره)اقدام 

 دانش  انتشار  و توسعه

  ی هانی تورب  ساخت  سانسیل  دیخر
  دانمارک   وستاس  شرکت   از  یباد

 ( 4)اقدام شماره  
ن  سیتأس سال    رویپژوهشگاه  در 

1376 
 ( 5  شماره)اقدام 

  در  ران یا  یباد  یانرژ  یعلم  انجمن  جادیا
 ( 6)اقدام شماره  1390 سال
 یباد  ن یتورب  یفناور  توسعه  مرکز  ی اندازراه
 ( 7)اقدام  1389 سال در

 ی تخصص  ی هاو کنفرانس  هاکارگاه  یبرگزار
  یعلم  انجمن   توسط   حوزه  ن یا  در   متنوع

 ران یا یباد ی انرژ
 ( 8)اقدامات 

 

در    ریدپذیتجد  یپژوهشکده انرژ  سیتأس
 ( 9)اقدام  یبهشت  دیدانشگاه شه

 ی مهندس  رشته  در  دانشجو  رشیپذ
دانشگاه  ریدپذیتجد  یهای انرژ   ی هادر 

 ( 10)اقدام   1394کشور از سال  
کنفرانس   هاکارگاه  یبرگزار  ی هاو 

  توسط   حوزه  نیا  در  متنوع  یتخصص
 ران یا یباد  یانرژ ی علم انجمن
رو  فصلنامه  انتشار و  اخبار   دادهایو 

از    رانیا  یباد  یانرژ  یتوسط انجمن علم 
 ( 11)اقدام  1395تابستان 

 ی نیکارآفر

به    یباد  ن یعدد تورب  2و انتقال    دیخر
منظور متقاعد کردن دولت به  به   رانیا

 ی گذارهیسرما
  ن یتورب  سازنده  کارخانه  احداث
  یانرژ  سازمان  تی حما  با  ی خصوص

 ( 12)اقدام   یاتم
  یبرخ  داخل  ساخت  توان  شی افزا

)روتور،    یباد  ی هانیتورب  قطعات
  یهاشرکت  توسط(  ساتل  پره،
 ( 14)اقدام  مپنا  و رویصبان

  گرفتن   رونق   از   پس   دیجد  ی هاشرکت  ورود
 ن ی قوان وضع  از یناش یباد بازار
به    یخارج   گذاران هیاز سرما  ی اریبس  ورود

 1394در سال  یگذارهی منظور سرمابه  رانیا
 
 

 
  دانشگاه   در  نیتورب  ساخت  و   یطراح

)اقدام   1397  سال  در   مشهد  یفردوس
13 ) 
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  ینوآور نظام یکارکردها
 فناورانه 

 فرصت سبز  یها پنجره جادیشده جهت اانجام  اقدامات
 ( 1399  - 1394) سوم دوره ( 1394  - 1385) دوم دوره ( 1385 - 1367) اول دوره

 قاتی تحق تیهدا
  مرتبط   یهاپروژه  و  مطالعات  انجام

 رو ی ن وزارت توسط
 ( 20)اقدامات 

 پروتکل  به   رانیا  دولت   الحاق   حهیال  بیتصو
 ( 21در مجلس )اقدام    1384در سال    13وتویک

  یبندیپا  و  سیپار  یستیزطیمح   نامهتوافق
  انتشار  درصد   12  ی ال  4  کاهش  به   رانیا

 ( 22)اقدام    1394سال  در  یاگلخانه  یگازها
در سال   یمصرف انرژ  ی اصالح الگو  قانون
 ( 23)اقدام  1389
  آژانس  در  رانیا  تیعضو  قانون   بیتصو

سال   ریدپذیتجد  یها یانرژ  ی المللنیب در 
 ( 24)اقدام  1391
  در   مختلف   یهابخش  یهات یفعال  ادغام

 رو ی ن وزارت
 روگاه یمگاوات ن  5000نصب    یگذارهدف 
)  ریدپذیتجد ماده  برنامه 133در  قانون   )

مگاوات    4500پنجم توسعه و در نظر گرفتن  
 (25)اقدام    1389توسعه باد در سال    یآن برا

 توسعه   ی مل  ی راهبرد  سند  ب یتصو  و   هیته
 ی هاونیسیکم  در  ر یدپذیتجد  ی انرژ

  در   ی فرهنگ  انقالب  یعال  ی شورا  یتخصص
 ( 26)اقدام  1393 سال

 ی سازیبوم از تیحما دستورالعمل ارائه
 پاک   و  ر یدپذیتجد  یهاروگاهی ن  یفناور
1397 

 ( 27)اقدام 

 
 ت یمشروع جادیا

  مجلس  با  یاتم   یانرژ   سازمان  ی زنیرا
 ( 28)اقدام   دولت و

  در  نظام   یکل  ی هااست یس  ابالغ
  ی هایفناور  و  یفن   دانش  به  یابیدست

  در   ی رهبر  معظم  مقام  توسط  مرتبط
 ( 29)اقدام  1379 سال
  ریدپذیتجد  برق  د یخر  قانون  بیتصو

  در   یاسالم  یشورا  مجلس  توسط
 ( 30)اقدام  1380 سال

 

  خصوص  در   ی ادار  یعال   یشورا  مصوبه
-یانرژ   درباره   قاتیتحق  و   مطالعات  انجام

آن    یبردار بهره  و  ریدپذیتجد  یها از  مؤثر 
 ( 31)اقدام   1383در کشور در سال 

فناور  سیتأس توسعه    نو  ی هایانرژ   ی ستاد 
 ( 31)اقدام  1387 سال در

  افتیدر  یبرا  مشخص  یاعتبار  فیرد  جادیا
  ساعت  لوواتیک  هر   یازا   به  الیر  یس  مبلغ

 سال   بودجه   قانون  69)ماده    برق  عوارض 
 ( 32( )اقدام 1392
 یهایفناور  دادن  قرار   ت یاولو  در   بیتصو
  در   کشور   ی علم  جامع   نقشه   در   ریدپذیتجد
 ( 33)اقدام  1390 سال

 سال   در   روی ن  ریوز  مصوبه(  2)  بند   ابالغ
  م یمستق  دیخر  مناقصه  بر  یمبن   1398

 ( 34)اقدام   ساتبا توسط  برق  ی انرژ
اصل    ران یوزئت یه  مصوبه به  استناد  با 

اساس  138  ی اسالم  ی جمهور  ی قانون 
تجد  %20مورد    در   رانیا   ر یدپذیبرق 

دولت غ  یمؤسسات  سال   یردولتیو  در 
 ( 35)اقدام  1395

 

5-1-2-چالش های موجود بر سر راه درونی سازی پنجره های فرصت در صنعت توربین بادی ایران
بر اساس مصاحبه های انجام شده و همچنین تحلیل اسناد و گزارش های موجود، روند همپایی فناورانه در 
صنعت توربین های بادی ایران مختل شده است. جدول )5(، چالش های استخراج شده از تحلیل تم ها و 
مضامین در رابطه با اقدامات انجام شده )جدول )4(( را نشان می دهد که بر این اساس، چالش های صنعت 
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توربین بادی ایران به سه دسته چالش اصلی نهادی یا سیاستی، فناورانه، تقاضا یا بازار تقسیم شده است. 
تمامی اقدامات انجام شده در راستای توسعه صنعت توربین های بادی ایران ناموثر و ناکارآمد نبوده است. 
بااین حال از بین اقدامات، برخی فعالیت ها انجام شده است که به جای اینکه نقشی تسهیل کننده و محرک در 
توسعه این صنعت داشته باشند بیشتر نقش بازدارنده و ناموثر را ایفا کرده اند. به همین دلیل در جدول )5(، 
چالش های موجود و مرتبط با هر اقدام )جدول )4(( مبتنی بر تحلیل مصاحبه ها و استخراج مضامین فرعی 

و اصلی ارائه شده است.

جدول )5(: تحلیل تم ها و مضامین استخراج شده از مصاحبه و اسناد

 منبع  خام   یهاداده 
 یدر راستا  شدهانجام   اقدامات

  فرصت  یها پنجره   یساز  یدرون
 ( 4)جدول  

به   مربوط  یها)چالش  یفرع  نیمضام
 (4جدول    شدهانجام اقدامات  

 ی اصل  نیمضام

، اخذ مجوز احداث  1398در سال  روین ریابالغ بند دوم مصوبه وز با
  یدر حال نیشده است. ا درمناقصه شرکت به منوط یباد روگاهین

در جهان   ری دپذیتجد یبر روند توسعه انرژ یاست که با مرور
اند موفق بوده نهیزم نیکه در ا ییدر کشورها که شودی م مشاهده
برق   ینیتضم دی بخش با خر نیدر ا یگذارهیسرما قیتشو یدولت برا

صنعت   نیآغاز کرده و با توسعه ا یباد یاز جمله انرژ ری دپذیتجد
را در کنار   دهیروش مزا جیتدربهدهه،  کیدر حدود  یادوره یط

 به راه انداخته است. ینیتضم دیخر

  مصاحبه گزارش
 یباد یانرژ انجمن

 34 اقدام
 نامتناسب یهاه ی ابالغ و نیقوان وجود
 صنعت یازهاین و ط یشرا با

 یهاچالش
 یاستیس

  ری دپذیتجد  یسهم انرژ ی ارتقا یدر راستا ییهااستیس درهرصورت
و چارچوب   هااستیس نیا یاست اما نحوه اجرا شدهنیتدو

 قرار نگرفته است نفعانیذ اریدر اخت هاآن یراهنما
 1 شماره مصاحبه

،  26، 25،  31،  35،  33 اقدامات،
 19 و 18،  17، 27

 یهااستی س یاجرا نیتضم عدم
 شدهوضع

کشور، عدم امـکان   یفعل  ط یدر شرا یبودجـه عمرانـ نبود لی دل به
  امکان عدم، یالمللنی بدر صحنـه  یبـا صاحبـان فنـاور  یهمـکار
 فقدان ودر داخـل کشـور  هیسـرما نیتأمو  گذارهیسرما جذب

 یابیدستقابلاهداف توسعه  ،یدر بخش دولت یاحرفه ت یریمد
 نخواهند بود

  مصاحبه گزارش
 یباد یانرژ انجمن

 ن یو قوان هااست یسنبودن  ییاجرا 35، 34،  32 اقدامات

کمبود بودجه،  ای ،یو اقتصاد یاسیس ریمتغ ط یشرا واسطهبه رانیا در
از ثبات   نیو قوان دهدیم  رخ هامشوق یجیتدر ا یو  ی حذف ناگهان

 .ستیشدن برخوردار ن ییجهت اجرا یکاف 

 2 شماره مصاحبه
  مصاحبه گزارش

 یباد یانرژ انجمن

  35و  34،  30 ، 19،  18 اقدامات
  دیمربوط به خر نیقوان یثباتیب)

 ( ریدپذی تجد یانرژ ینیتضم
 هااستیسو  نیقوان یثباتیب

 نیو ب ستیجذاب ن گذارانهیسرما  یدولت برا یهامشوق جیپک
 .دارد وجود شکاف دولت یهااستیو س گذارانهیسرماانتظارات 

  مصاحبه گزارش
 یباد یانرژ انجمن

 2 شماره اقدامات
  یق یتشو یهااست یسنبودن  جذاب
 گذارانه یسرماجذب  یبرا

  برق  دیخر و قراردادها  مجوزها، صدور شدن  زمانبر و شدن دهیچیپ
  یرو بر و صنعت در یگذارهیسرما تیجذاب زان یم ر،ی دپذیتجد

 .کاهدیم گذارانهیسرما یبرا را یفناور
 2 شماره اقدامات 5 شماره مصاحبه

و   گذارانهیسرماانتظارات  نیب شکاف
 دولت یهااستیس

 یهایگذارمت یق  رانیا  ر یدپذیتجد یهایانرژ سهم بودن نیپائ لیدل
 است.  یلیفس یهاسوخت ارانهینامناسب و وجود 

آژانس   گزارش
 یانرژ یالمللنیب

(2020 ) 
 17 اقدام

 یهاسوخت  به دیسوبس صیتخص
 ی لیفس

 به یوابستگ و یلیفس یهاسوخت ینامناسب بر رو یهایگذارمتیق 
-یم مذکور صنعت در توسعه ندیفرآ شبردیپ در تساهل سبب ریمس

 شود

  مصاحبه گزارش
 یباد یانرژ انجمن

 17 اقدام
 

 ینامناسب بر رو یگذارمتیق 
 یلیفس یهاسوخت

  صنعت در یاجتماع  و  ی عموم یآگاه و آموزش یهااستیس فقدان
 .کاهدی م آن توسعه بودن تیاولو در و تیمقبول زانیم از که

 11  و 8 اقدام 1 شماره مصاحبه
جهت   یآموزش یهابرنامه فقدان

 صنعت یعموم یسازآگاه 
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ت نوآوری / سال نهم، شماره چهارم، زمستان 1399
فصلنامه علمی مدیری

 منبع  خام   یهاداده 
 یدر راستا  شدهانجام   اقدامات

  فرصت  یها پنجره   یساز  یدرون
 ( 4)جدول  

به   مربوط  یها)چالش  یفرع  نیمضام
 (4جدول    شدهانجام اقدامات  

 ی اصل  نیمضام

  ،یخـوب توسـط سـازندگان خارجـ یهـاـن یعـدم فـروش تورب
و سـربار  ـنییپا ـراژیت ـل یبـه دل یداخلـ یهـاـنیتورب بـودن گـران
توسـط  یارز یگارانتـ نیتأم، عـدم امـکان انتقـال پـول و باال

 ،یو نگهـدار ـریو تعم یدکـیقطعـات  نیتأم مشکالتفروشـندگان، 
  نیتأمو نحـوه  یمشـخص نبـودن نحـوه بازپرداخـت اقسـاط ارز

عامـل و  یهـاهـا در بانـکطـرح  دیتائعـدم  جـهیارز و در نت
 یهـاچالـش نیترمهماز جملـه  یصنـدوق توسـعه ملـ

 هستند ـمیتحر ط یدر شـرا یگـذارهیسـرما

  مصاحبه گزارش
 یباد یانرژ انجمن

 ی باد نیصنعت تورب یهاتیمحدود 34،  30،  19 اقدامات،

 
 
 
 

 تقاضا یهاچالش
 )بازار(
 
 
 

 

  توسعه جهت ییهاو تالش نیقوان نیتدو باوجودقسمت بازار  در
 وجود ندارد یدیتول یها نیتورب د یخر یبرا داریخر کماکان اما بازار

 ی و خارج یبازار مناسب داخل  نبود 34 و  30، 19،  16 اقدامات 1 شماره مصاحبه

 هیابالغ ر یدپذیدر مورد صادرات برق تجد روین ریوز 1398سال  از
از   ی در حال حاضر با مشکل ناش رانیا حالنیبااصادر کرده است. 

 کمبود بازار مواجه است. 

  مصاحبه گزارش
 یباد یانرژ انجمن

 بازار  یدهشکلمربوط به  مشکالت 19 و 16 اقدام

تعهد   یشود از طرف  یشتریب دیتأک یانرژ ندهیبر لزوم توجه به آ دیبا
در   2030کربن تا سال  دیاکس یدانتشار  زانیدر قبال کاهش م رانیا

  و دانش یرو بر مناسب توسعه و قیتحق  لزوم س،یپار نامهموافقت
 . طلبدیم را ایدن  روز یفناور

 20 و 14، 12، 2، 1 اقدامات 3 شماره مصاحبه
 

و   قیتحق  یبرا کپارچهیساختار  نبود
 توسعه

 
 
 
 
 
 یهاچالش

 فناورانه 

  بر یمبتن و یرسم یهایریادگی ،یکانال انتقال فناور نیترمهم اغلب
  توسعهمانند  یانتقال فناور یهاکانال گرید  و است  بوده کار انجام

  کمتر کیاستراتژ یاتحادهاو  یخارج م یمستق یگذار هیسرما مشترک،
 است  شده کاربردهبه

 20 و 14، 12، 2، 1 اقدامات 1 شماره مصاحبه
 

 متنوع یفناور انتقال  یهاکانال فقدان

منابع   نیتأمدر  توانندینم  باال بهره  با یهاوام دادن با یبانک شبکه
 نقش داشته باشند یمال

 ی بانک شبکه بودن نامناسب 2 اقدام 4 شماره مصاحبه

 

ازنظر خبرگان از مهم ترین دالیل عدم درونی سازی موفق پنجره های فرصت در صنعت توربین بادی ایران، 
عدم اجرای موفق اقدامات مناسب در کارکردهای نظام نوآوری توربین های بادی ایران است؛ لذا چالش های 
مهم برشمرده شده در جدول )5(، بر سر راه درونی سازی پنجره های فرصت از طریق کارکردهای توسعه 

نظام نوآوری فناورانه در صنعت توربین بادی ایران را می توان از زوایای مختلف موردبررسی قرار داد.
چالش های استخراج شده، هر یک بر کارکردهای مختلف نظام نوآوری فناورانه تأثیر گذاشته و از آن ها تأثیر 
پذیرفته و مانع از توسعه صنعت بادی در ایران شده است. طی مصاحبه های انجام شده، هر یک از چالش های 
استخراج شده به کارکردهای نظام نوآوری فناورانه مرتبط شدند که در جدول)6( ارائه شده است. به منظور 
درونی سازی پنجره های فرصت جهانی و با علم به چالش های موجود در صنعت توربین های بادی ایران 
و اثرگذاری آن ها بر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه یا تأثیرپذیری از آن ها، در ادامه متناسب با چالش ها، 

راهکارهایی پیشنهاد شده است.
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 جدول )6(: پیشنهادات سیاستی جهت درونی سازی پنجره های فرصت متناسب با هر یک از کارکردهای 
نظام نوآوری  فناورانه صنعت توربین های بادی

 

  اقدامات
  انجام  نامناسب

 هر در  شده
 کارکرد 

 یهاچالش
  از یناش

 اقدامات
 نامناسب

 کارکردها  بر  یمبتن  فرصت  یها  پنجره  یساز  یدرون

فعال
ی

هات
 ی

کارآفر
ی

نانه 
 

تخص
ی

 ص
منابع

 

توسعه
 

ش
دان

 

هدا
ی

 ت
تحق 
ی

قات
 

مشروع 
ی

  ت
بخش

 ی

شکل
ده 

 ی
بازار

 

،  2، 1 اقدامات
20  و 14، 12  

 یهاچالش
 فناورانه 

 تیفعال  یارتقا
 هادهنده شتاب
 یهاشرکت  توسعه

 متوسط  و کوچک

 بودجه اختصاص
  منظور به یدولت
  و قیتحق  یارتقا

 توسعه
 گرفتن نظر در

 یبرا ییهاارانهی
  بر یگذارهیسرما

 ی فناور

 و اتحادها جادیا
  ی راهبرد یهایهمکار

 شرویپ یهاشرکت  با
 ی فناور کسب جهت

  چاپ مقاالت شیافزا
  ی خارج و ی داخل شده

 صنعت با مرتبط 

  نیب یهماهنگ شیافزا
مانند  گذارقانون ینهادها

وزارت نفت و وزارت  
و   ییاجرا ینهادها رو،ین

 فعاالن صنعت 
و   قینقشه راه تحق  هیته

 توسعه

 متعدد جلسات یبرگزار
  گرانیباز حضور با ساالنه

  میتسه جهت مختلف
 شبکه جادیا و دانش
  یابیارز مطالعات انجام

 یفن

 
 

،  17، 2 اقدامات
8  ،11 ،32  ،34 ،  

33 ،35  ،31  ،
25 ،26  ،27  ،

18 

19 و  

 

 یهاچالش
یاستیس  

 یاعطا  لیتسه
 مجوزها

  قیتشو یهااستیس
و تنوع  ینیکارآفر

  یهاشرکت یساز
 موجود

  ط یشرا جادیا
  مناسب یرگوالتور
  انجام  جهت
 شات یآزما

 نیاعتماد ب جادیا
در  گذارانهیسرما

 ی فناور
  جیپک کردن جذاب
 ی دولت یهامشوق

و منابع  هاوام ارائه
مالی تشویقی برای  

کارآفرینان این 
 حوزه

 یاستیبسته س جادیا
صندوق   ای

 یگذارهیسرما
توسط دولت جهت  

سود   نیتضم
از   صندوق قبل

 ی برداربهره 
دولت در   مشارکت

 هاپروژه  یمال نیتأم
 یگذارهیسرما
 ی خارج میمستق

 مرتبط  یهاانجمن جادیا
گفتمان   منظوربهمتمرکز 

با بخش بازار،  وستهیپ
و جوامع  یاسیس ستمیس

 ی قاتیتحق 

 می رمستق یغ یهات یحما
اهداف   ق یدولت از طر

 باد  یبلندمدت انرژ
 دخالت

در   یدولت ینهادها
 یسنجامکان مطالعات 

  زانیم شیافزا
 یبرا یگذارهیسرما

 یآموزش یهابرنامه
 

حامیان سیاسی و   شیافزا
 ی هابرنامهاجتماعی و 

  سـطوح در یگریالب
مختلـف سیاسـتی بـرای 

 داریپا یهایفناور توسعه 
 صنعت نیدر ا

  یاسیس یهای زنیرا انجام
  رشی در حوزه پذ

 نینو داریپا یهایفناور
در  یباد یدر صنعت انرژ

 و در مجلس هارسانه
  نه یدر زم  یسازفرهنگ
در  یطیمحستیزمسائل 

 ،هابنگاه ع،یصنا نیب
 و آموزش گذاراناستیس

  ها، شکدهیاند جادیا
 هاانجمن و هاکنسول

با  وستهیگفتمان پ منظوربه
  ستمیبخش بازار، س

 یقاتیو جوامع تحق  یاسیس

  ارائه
 یهات یحما

  اعتبار یاستیس
 یصادرات

،  16 اقدامات
19 ،  

34 و  30  

 

 تقاضا چالش
 )بازار(

 یاعطا  لیتسه
 مجوزها

  قیتشو یهااستیس
و تنوع  ینیکارآفر

  یهاشرکت یساز
 موجود

 نیاعتماد ب جادیا
در  گذارانهیسرما

 ی فناور
  جیپک کردن جذاب
 ی دولت یهامشوق

 

  مراکز و هاانجمن جادیا
گفتمان   منظوربهمتمرکز 

با بخش بازار،  وستهیپ
و جوامع  یاسیس ستمیس

 ی قاتیتحق 

 می رمستق یغ یهات یحما
اهداف   ق یدولت از طر

 باد  یبلندمدت انرژ
 دخالت

در   یدولت ینهادها
 یسنجامکان مطالعات 

بر   یشناخت مبتن جادیا
  یاطالعات شفاف برا

جهت   یبخش خصوص 
 یدر انرژ یگذارهیسرما

و   هااست یسنقش  شیافزا
مداخالت متعدد و متنوع  

  ،یدولت )راهبر
و   د یخر ،یگذارهیسرما

( و یگر لیتسه
 یهااست یس ییهمراستا

 ی علم و فناور

  ارائه
 یهات یحما

  اعتبار یاستیس
 یصادرات
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با بررسی یافته های جداول )4(، )5( و )6( می توان چنین تحلیل کرد که برخی اقدامات در راستای توسعه 
صنعت توربین های بادی ایران، نامناسب بوده و چالش هایی را بر سر راه توسعه این صنعت ایجاد کرده است 
)اقدامات در راستای دستیابی به اهداف کارکردها سبب ایجاد چالش هایی شده است که بر خود کارکردها 
تأثیر داشته اند(. به منظور برون رفت از این چالش ها نیاز است اقدامات مقتضی در هر یک از کارکردهای 
نظام نوآوری فناورانه صورت گیرد )جدول )6((. برخی از این اقدامات پیشنهادی ممکن است برای بیش 

از یک چالش )فناورانه/ بازار و سیاستی( مناسب باشد. برای مثال ایجاد انجمن های متمرکز به منظور گفتمان 
غالب در زمینه فناوری موردنظر می تواند به منظور اجرای کارکرد توسعه دانش و یا مشروعیت بخشی در 
هر دو چالش بازار و سیاستی مناسب باشد. بااین حال برخی از پیشنهادات هم وجود دارند که تنها خاِص 
یکی از چالش ها می باشند به عنوان مثال البیگری تنها برای ایجاد مشروعیت به منظور کمک به صنعت جهت 

برون رفت از چالش سیاستی می تواند کاربرد داشته باشد.
چالش های سیاستی به تدریج سبب پیچیده شدن و زمان بر شدن صدور مجوزها، قراردادها و خرید برق 
فناوری را برای  این عوامل میزان جذابیت سرمایه گذاری در صنعت و بر روی  تجدیدپذیر می شود که 
بر  تمرکز  و  هدایت  و  بخشی  مشروعیت  منابع،  تأمین  کارکرد  بر  موضوع  این  می کاهد.  سرمایه گذاران 
بود )رودسری و بوشهری،  اثرگذار خواهد  فعالیت های کارآفرینان  تحقیقات مربوطه و همچنین توسعه 
1395( و همچنین می تواند بر فرآیند شکل گیری بازار نیز اثرگذار باشد. از طرفی عدم جذابیت سیاست-های 
حمایتی و مشوق ها برای سرمایه گذاران سبب ضعف در کارکرد تأمین منابع مالی و همچنین فعالیت های 
کارآفرینانه می شود. از مهم ترین چالش های سیاستی، نبود سیاست های هماهنگ و یکپارچه است که سبب 
بی ثباتی و عدم ضمانت اجرایی آن ها می-شود. بر این اساس میرعمادی )1398( نیز در مطالعه خود یکی از 
مهم ترین دالیل ناکامی بنگاه ها در همپایی صنایع پاک را ناتوانی یک کشور در هماهنگی سیاست ها می داند 
که به معنی عدم توانایی برای هماهنگی افقی بین سیاست هایی که در حوزه های مختلف طراحی شده اما 
تبعات آن بر یکدیگر تأثیر منفی می گذارند، اشاره دارد. مبتنی بر بررسی مطالعات مختلف، وی مهم ترین 
راه حل دراین باره را تشکیل شوراهای عالی و کمیته های هماهنگی در حوزه های موازی می داند که معموالً 

به عنوان اولین گام در مسیر هماهنگی سیاستی شناخته شده است.
در چالش های مربوط به بازار در سطح ملی، ایران در حال حاضر با مشکل ناشی از کمبود بازار مواجه 
است. این مشکل ناشی از ضعف در مشروعیت بخشی و قوانین وضع شده در این کارکرد می باشد )گزارش 
انجمن علمی انرژی بادی، 1398، رودسری و بوشهری، 1395(. در سطح بازارهای بین المللی نیز ایران با 
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تحریم روبه رو است. تحریم اقتصادی کشور و به تبع آن تحریم تأمین منابع مالی نیروگاه های بادی، توسعه 
این صنعت را با مشکل مواجه ساخته است. این موضوع بر کارکرد تأمین منابع، بازارسازی و همچنین 
کارکرد توسعه و اشاعه دانش تأثیر دارد. چراکه امکان تأمین مالی، صادرات و سرمایه گذاری های مستقیم 
خارجی و همچنین انتقال دانش فنی از طریق قراردادهای انتقال فناوری و خرید لیسانس با کشورهای دیگر 
را محدود می کند. در این راستا، مهم ترین اقدامات در کارکرد فعالیت های کارآفرینانه برای کمک به توسعه 

صنعت توربین های بادی ایران و برون رفت از چالش-های بازار، تنوع دهی به شرکت های موجود و تسهیل 
فرآیند صدور مجوزها است. در همین حین مبتنی بر تحلیل مصاحبه ها، مهم ترین اقدامات در کارکرد هدایت 
تحقیقات به منظور خروج از چالش بازار، دخالت نهادهای دولتی در مطالعات امکان سنجی و ایجاد اهداف 

بلندمدت برای انرژی توسط دولت است.
در این میان، مسائل مربوط به کارکرد شکل دهی بازار در چالش بازار شدت بیشتری دارد و مهم ترین دلیلی 
که در مصاحبه ها نیز به آن ها اشاره شد )مصاحبه 2 و 5(، نبود استانداردهای یکپارچه و کمبود سیاست های 
طرف تقاضا، به خصوص چالش های اجرا و پیاده سازی آن ها مطرح شده است. حیرانی و همکاران )1399(، 
در پژوهش خود با در نظر گرفتن مهم ترین مسائل در اجرای کارکردهای نظام نوآوری فناورانه همچون 
چالش های مربوط به نهادها، شکست قابلیت ها، شکست جهت دهی و ایجاد تقاضا و بازار و شکست های 
مالی، نیز بر مسائل موجود در کارکرد شکل دهی بازار فناوری تولید همزمان برق و حرارت تأکید بیشتر 
داشته و مهم ترین دلیل آن را کمبود سیاست های تجمیع تقاضا برای تحریک توسعه فناوری در کشور اعالم 
کرده اند. این نتیجه گیری از یافته ها مطابق با نظر ویر و روهراچر)2012( در مورد شکست شکل گیری تقاضا 
برای فناوری های نوآیند است. ازنظر وی منظور از تقاضا صرفاً تقاضای اقتصادی نیست بلکه منظور تقاضای 
زیست محیطی نیز بوده و زمانی که در جامعه ای فرهنگ توسعه پایدار وجود نداشته باشد برای نوآوری  و 
فناوری های زیست محیطی نیز به مراتب تقاضایی وجود نخواهد داشت. در این راستا وی افزایش آگاهی 
جامعه به خصوص بخش ها و ذینفعان درگیر در توسعه فناوری و سیاست های آینده نگرانه در زمان توسعه 

فناوری-های زیست محیطی به منظور شناسایی نیازهای آینده را الزم و ضروری است.
در چالش های فناورانه عواملی همچون عدم انسجام بین بازیگران مختلف سبب می شود که همراستایی 
فعالیت ها، چشم انداز و بینش نسبت به توسعه فناوری خاص کاهش یابد و بر مشروعیت بخشی و هدایت 
تحقیقات اثرگذار باشد. نبود تحقیق و توسعه مشترک و یکپارچه نیز سبب توسعه و انتشار ضعیف دانش 
فناورانه شده و با اثر گذاشتن بر فعالیت های کارآفرینانه، از توسعه صنعت جلوگیری می کند. کاراکایا و 
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همکاران  )2018( به این موضوع اشاره می کنند که نبود تحقیق و توسعه یکپارچه در صنایع نوظهور یا 
فناوری های خاص سبب ایجاد الگوهای تکراری در صنعت می شود که تنها تمرکز بر موضوعات غیرمهم را 
نتیجه می-دهد. آن ها همچنین به این موضوع اشاره می کنند که فرآیند توسعه فناوری در محیط های مختلف 
تحت تاثیرتصمیمات سیاسی و همچنین نقش و میزان تعامل ذینفعان مختلف در جهت به اشتراک گذاری و 

توسعه دانش فناورانه قرار دارد.

6-جمع بندی
مطالعات پیشین بر روی پنجره های فرصت، همان طور که در بخش پیشینه پژوهش به آن اشاره شد، مبتنی 
مبنا  بر آن  اغلب مطالعات داخلی و خارجی  اولین رویکرد که  انجام شده است.  بر دو رویکرد مختلف 
انجام شده اند، رویکردی است که توسط لی و مالربا )2017( توسعه داده شده است. در این مطالعات، نقش 
دولت در حمایت از شرکت ها و تدوین سیاست های حمایتی پررنگ در نظر گرفته شده است، بااین حال 
 Lee and( نقش دیگر ذینفعان از جمله خود بنگاه ها در تدوین سیاست های حمایتی نادیده گرفته شده است
این  Malerba, 2017, Lee and Ki, 2017، احمدوند و همکاران، 1397، عطارپور و همکاران، 1398(. 

موضوع با رویکرد جدید به پنجره های فرصت مغایرت دارد. 
در رویکرد جدید نگاه، برعکس رویکرد قبلی که خارج به داخل بوده است، از داخل به خارج و با ایجاد 
پنجره های فرصت سبز به منظور کمک به صنایع پاک و نوظهور یا توسعه فناوری های پاک در صنایع موجود 
در کشورهای وابسته به منابع جهت دستیابی به جهش فناورانه است؛ چراکه در رویکرد جدید درگیر کردن 
بازیگران و ایجاد مشروعیت به منظور تغییر در نهادها و سیاست ها و تدوین سیاست های مرتبط، ضروری در 

 .)Lema et al, 2020, Fagerberg, 2018( نظر گرفته می شود
با توجه به رویکردهای مختلف می توان به تحلیل یافته های پژوهش حاضر پرداخت. در پژوهش حاضر 
فرآیند درونی سازی پنجره های فرصت صنعت توربین بادی ایران مورد بررسی قرارگرفته است. مراحل 
توسعه این صنعت در ایران در پاسخ به پنجره های فرصت برونزای ایجاد شده توسط کشورهای پیشرو در 
سه دوره زمانی از سال 1367 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. در هر دوره زمانی، پنجره های فرصت 
برونزایی ایجاد شده است که ایران نیز متناسب با باز شدن این پنجره ها در سطح جهانی، با اعمال سیاست ها 
و اقدامات مختلف در 7 کارکرد اصلی نظام نوآوری فناورانه توربین بادی درصدد پاسخ و کسب فرصت ها 

به منظور دستیابی به همپایی فناورانه بوده است.
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علیرغم تالش هایی که در دوره های مختلف صورت گرفته است؛ در حال حاضر روند رشد این صنعت 
کاهشی بوده و با چالش همراه است. در واقع برای آن نه سرمایه گذاری جدیدی رخ می دهد و نه بازاری برای 
محصوالت آن وجود دارد. این نتیجه گیری نشان دهنده این واقعیت است که ایران نتوانسته است که پنجره های 

فرصت را در صنعت بادی به صورت موفقیت آمیز درونی سازی کند لذا در مسیر توسعه عقب مانده است.
از مهم ترین دالیل این موضوع تضادی است که بین هدف و اقدام سیاستی وجود دارد. از طرفی ایران 
به عنوان کشوری وابسته به سوخت های فسیلی تالش دارد که در زمینه انرژی های بادی همپایی داشته باشد 
)همپایی صنعت پاک( و از پنجره های فرصت خارجی در این صنعت در جهان استفاده کند، در واقع هدف 
بهره گیری از رویکرد دوم به پنجره های فرصت است. در واقع با نگاهی به ادبیات گذارهای پایدار می توان از 
این منظر اینگونه تحلیل کرد که صنعت توربین های بادی بدون در نظر گرفتن ایجاد پنجره های فرصت سبز 
درونزا، در گذار به سمت پایدار ناکام مانده است در واقع شکست جهت گیری )عدم اجماع الزم در مورد 
جهت گیری سیاست ها(، شکست شکل دهی به تقاضا، شکست هماهنگی سیاست ها و شکست بازاندیشی 
 Weber & Rohracher,( افتاده است )امتناع از تفکر نقادانه در فرآیند و محتوای تصمیم گیری ها( اتفاق 
2012( و اقداماتی که انجام داده است با اقدامات رویکرد دوم مغایر است. به عنوان مثال سیاستگذاری های باال 

به پائین و بدون در نظر گرفتن بازیگران فعال دیگر، ناهماهنگی بین تدوین و اجرای سیاست ها، عدم توجه 
به بحث جهت دهی سیاست ها و قوانین و عدم توجه به شکل دهی بازار داخلی در شرایط تحریم را می توان 
نتیجه این تعارض بین اهداف و ابزارهای سیاستی دانست. این در حالی است که در رویکرد نوین به همپایی 
از طریق پنجره های فرصت سبز، مهم ترین چارچوب سیاستی پیشنهادی، استفاده از آمیخته سیاستی متناسب 

.)Rogge and Reichardt, 2016( با اهداف سیاستی گذارهای پایدار است
فناورانه گردد. در بخش  دانش افزایی در حوزه همپایی  مهم می تواند سبب  از دو جنبه  پژوهش حاضر 
نخست، بااینکه مطالعات بسیاری در مورد همپایی فناورانه از طریق پنجره های فرصت انجام شده است، 
اما در این مطالعات به رویکردهای نوین، به خصوص در کشورهای درحال توسعه توجه اندکی شده است. 
اغلب مطالعات )چه مبتنی بر رویکرد قدیمی و چه رویکرد نوین( به تحلیل و بررسی موارد موفقیت همپایی 
از طریق پنجره های فرصت پرداخته اند، بااین حال مطالعه ای که به آسیب شناسی صنعت توربین های بادی 
ایران با رویکرد جدید به پنجره های فرصت پرداخته باشد، انجام نشده است. این موضوع نیز یکی دیگر از 

دستاوردهای پژوهش  حاضر را نشان می دهد.
محدودیت های پژوهش حاضر را می توان مبتنی بر سه دسته محدودیت شامل کمبود مطالعات پژوهشی در 
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ارتباط با موضوع )به دلیل نو بودن موضوع مطالعات کمی در خارج کشور صورت گرفته است و در داخل 
کشور هم با این رویکرد تا به االن مطالعه ای صورت نگرفته است(، تعارض ناشی از سوگیری فرهنگی 
و مقاومت های مصاحبه شوندگان در پاسخ به برخی سؤاالت و دسترسی محدود به داده های مورد نیاز در 

پژوهش در نظر گرفت.
در پایان اینکه، پیمان سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی و لزوم سیاستگذاری ها در راستای 
تغییر  بر  بر،  انرژی  به خصوص توسط صنایع  میزان دی اکسید کربن  انتشار  برآورده کردن هدف کاهش 
رویکرد همپایی به سمت پایداری تأثیرگذار بوده است. با وجودی که مطالعات زیادی به صورت مجزا بر 
روی مفاهیم گذارهای پایدار و همپایی فناورانه انجام شده است، اما کمتر مطالعاتی به صنایع با فناوری های 
 Wesseling( پاک یا توسعه فناوری های پاک در صنایع سنتی و انرژی بر همچون فوالد و سیمان پرداخته  اند
et al, 2012(. لذا پیشنهاد می گردد که در چارچوب مفهومی معرفی شده توسط پژوهش حاضر، مطالعات 

آینده بر روی همپایی با رویکرد گذارهای پایدار هم در صنایع پاک و هم در صنایع انرژی بر همچون فوالد، 
سیمان، آلومینیوم و کاغذ تمرکز داشته باشند.
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1. Windows of opportunity
2. Technological Catch up     
3. Latecomers
4. Endogenized
5. Green Windows of Opportunity 
6. Directionality
7. Demand articulation
8. Policy coordination
9. Reflexivity
10. Technological Innovation Sys tem (TIS)
11. Ves tas
12. Offshore
13. Kyoto protocol




