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چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاریخی شکلگیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک در
ایران و استخراج موتور محرک نوآوری در هر مرحله انجام شده است .منشاء پیدایش چارچوب نظام نوآوری فناورانه،

کشورهای توسعهیافته بوده است و کشورهای درحالتوسعه ،عموما دریافتکننده فناوری هستند ،بنابراین شاخصهای
اندازهگیری کارکردهایی مانند توسعهدانش در این کشورها متفاوت خواهد بود .این چارچوب در پژوهش حاضر به نظام
قوتوسعه و نظام نوآوری فناورانه مبتنیبرانتشار تقسیم شد و با توجه به ماهیت نظام نوآوری
نوآوری فناورانه مبتنی بر تحقی 
فناورانه فتوولتاییک در ایران که عمدتا مبتنی بر واردات تجهیزات و مونتاژ آنها در داخل است ،مفاهیم نظام نوآوری فناورانه
مبتنی بر انتشار مورد استفاده قرار گرفت .بدین منظور پس از معرفی اجزای ساختاری نظام نوآوری فناورانه سیستمهای
خورشیدی فتوولتاییک در ایران ،با استفاده از مصاحبه با خبرگان ،تحلیل اسناد و مدارک و بکارگیری روش تحلیل تاریخی
مرحله توسعه شناسایی گردید و در نهایت موتور محرک نوآوری در مرحلهی کنونی ،با

وقایع ،موتور محرک نوآوری در هر
استفاده از ابزار پرسشنامه و روش مدل معادالت ساختاری مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار گرفت.
واژگان کلیدی :نظام نوآوری فناورانه ،تحلیل تاریخی وقایع ،موتور نوآوری ،فتوولتاییک ،برق خورشیدی
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 -3دانشیار ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،تهران ،ایران.
 -4استاد ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
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 -1مقدمه

به منظور مقابله با تهدید تﻐییرات آب و هوایی و دیگر مشکالت زیستمحیطی ،نظام انرژی فعلی ما نیازمند
تحوالت فناورانه و اجتماعی فراگیر از جمله استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است .مطالعات نشان داده
است که توسعه ،انتشار و استفاده از فناوری جدید تحت تﺄثیر ایجاد نظام نوآوری فناورانه 1حول فناوری
مدنظر قرار دارد (.)Carlsson & Stankiewicz, 1991; Hekkert, et al., 2007; Bergek, et al., 2008
اعتقاد بر این است که وجود یک نظام مناسب ،باعﺚ تسهیل توسعهی فناوری از طریق تحقق فعالیتها و
فرایندهای کلیدی است که به طور کلی به عنوان کارکردهای نظام 2شناخته میشوند .به دالیلی رویکرد تحلیل
کارکردی کنونی برای تجزیه و تحلیل نظامهای نوآوری فناورانه کشورهای درحالتوسعه محدودیت دارد ،از
جمله آنکه این چارچوب از نگاه کشورهای توسعهیافته شکل گرفته است و بدون در نظر گرفتن ویژگیهای
کشورهای درحالتوسعه نمیتوان مستقیما از آن استفاده کرد ( ،)Edsand, 2017شاهد این مدعا آن است که
اغلب مطالعات نظام نوآوری فناورانه ،پیرامون توسعه و گسترش فناوریهای انرژی تجدیدپذیر در کشورهای
توسعهیافته همانند فناوریهای فتوولتاییک ،هیدروژن و پیل سوختی در هلند و زیستتوده و پیل سوختی
در آلمان صورت گرفته است (.)Negro, et al., 2012; Musiolik, et al., 2012; Suurs & Hekkert, 2009
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از سوی دیگر ،ایران بهعنوان یک کشور درحالتوسعه به طور بالقوه یکی از بهترین مناطق برای استفاده از
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انرژی خورشیدی بهعنوان یک انرژی تجدیدپذیر است .3با این وجود ،گرچه در ایران سازمانهای مختلف،
از جمله وزارت نیرو ،موظف به حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر شدهاند ،اما شواهد نشان
میدهد با وجود پتانسیل باالی انرژی خورشیدی در ایران ،فناوری فتوولتاییک به عنوان یک فناوری انرژی
تجدیدپذیر با موانع انتشار همراه بوده و تاکنون به نحو شایستهای مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است
(الهی و همکاران .)1394 ،از این رو ،نیاز به بررسی مشکل از دیدگاه سیستمی وجود دارد که این مهم
بهوسیله تجزیه و تحلیل نظام نوآوری فناورانه آن حاصل میشود .در یک نظام نوآوری فناورانه ،هر موتور
محرﻙ نوآوری ،روند رشد نظام توسعه فناوری را در طول زمان به نمایش میگذارد و الگویی مناسب را
در برآوردن کارکردها ارائه میکند ،بهطوریکه هدایت بازیگران مختلف در انجام فعالیتها بر طبق الگوی
توالی کارکردهای این موتورها در هر دوره زمانی ،رشد موفق نظام را در آن دوره زمانی تﻀمین مینماید
(باقری مقدم و همکاران.)1392 ،
همانگونه که بیان شد ،با وجود برخی مطالعات برای تحلیل نظام نوآوری فتوولتاییک در کشورهای پیشرفته،
تالشهای بسیار کمی در این زمینه در یک کشور درحالتوسعه بهعنوان دریافتکننده فناوری وجود دارد.

بر این اساس و با توجه به رویکرد نظام نوآوری فناورانه ،هدﻑ پژوهش حاضر آن است که پﺲ از معرفی
ِ
نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک ،تعامالت کارکردی را در هر مرحله از
اجزای نظام
سیر تاریخی ،شکلگیری این نظام بر مبنای مدل موتور محرﻙ نوآوری مشخص کند .بدین منظور پﺲ از
شناسایی اجزای نظام ،با استفاده از مصاحبه با خبرگان ،تحلیل اسناد و مدارﻙ و روش کیفی تحلیل تاریخی
وقایع ،تعامالت کارکردی اثرگذار شناسایی شد و در ادامه با بکارگیری روش کمی مدل معادالت ساختاری،
این تعامالت بین کارکردها مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار گرفت.
در ادامه پﺲ از بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،مدل منتخب پژوهش جهت تحلیل کارکردی مشخص
میشود .پﺲ از تبیین روش پژوهش ،ساختار نظام نوآوری فناورانه فتوولتاییک بررسی میگردد و در بخش
بعدی تعامالت کارکردی موثر در هر مرحله شناسایی و موتور نوآوری مرحله کنونی نیز اعتبارسنجی
میشود .در پایان ،نتیجهگیری با توجه به تجزیهوتحلیل دادهها انجام شده است.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در این بخش ،ابتدا رویکرد نظام نوآوری فناورانه و اجزای ساختاری و کارکردهای این نظام بهصورت
کلی معرفی میگردد ،سﭙﺲ به تبیین موتور نوآوری و نظام نوآوری فناورانه در کشورهای درحالتوسعه

(دریافتکننده فناوری) پرداخته میشود.
 -1-2نظام نوآوری فناورانه
ابزار تحلیلی برای بررسی و تاثیرگذاری بر سرعت و جهت نوآوری مورد استفاده قرار گرفته است .در این
بین ،نظام نوآوری فناورانه با وجود دارا بودن ویژگیهای مشترﻙ با سایر رویکردهای نظام نوآوری ،دارای
دو ویژگی متمایزکننده از آنهاست که عبارتند از (:)Suurs, 2009
• تاکید بر نقش شایستگی اقتصادی :به معنی توانایی در توسعه و بهرهبرداری از فرصتهای جدید
کسبوکار .بهرهبرداری و ترکیب دانشهای موجود ،جزء جداییناپذیر نوآوری فناورانه میباشد .در
حقیقت ،بر خالﻑ سایر رویکردها که تفکری کالن از نوآوری داشتند ،این ویژگی بر اهمیت نیروهای
کارآفرین به عنوان منابع نوآوری تاکید دارد.
• تاکید جدی بر پویایی نظام :تمرکز بر اقدام کارآفرینانه ،پژوهشگران حوزه نظام نوآوری فناورانه را
تشویق کرده است تا آن را به عنوان چیزی که با گذر زمان ایجاد میشود ،ببینند.

تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک در ایران

چارچوبهای مختلف نظام نوآوری اعم از ملی ،منطقهای ،بخشی و فناورانه ،به طور فزایندهای بهعنوان یک
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تعدادی از محققان به تعریف اجزاﻱ ساختارﻱ این نظام از دیدگاه خود پرداختهاند و به اجزای مشترکی
چون بازیگران ،نهادها ،شبکهها ،زیرساختها و فناوری اشاره کردهاند (;Carlsson & Stankiewicz, 1991

 .)Wieczorek & Hekkert, 2012; Jacobsson & Johnson, 2000اما از آنجا که تنها با تحلیل ساختاری
نظامهای فنی-اجتماعی ،نمیتوان تﻐییرات فناورانه را تحلیل کرد ،این رویکرد باید فراهمآورنده چارچوبی
برای تحلیل کارکردی نظامهای فنی-اجتماعی باشد .محققان تاکنون کارکردهای مختلفی را برای نظامهای
نوآوری شناسایی کردهاند (.)Suurs & Hekkert, 2009; Hekkert, et al., 2007; Bergek, et al., 2008
به عنوان مثال سورس و هکرت ( ،)2009کارکردها را به  7دسته فعالیتهای کارآفرینانه ،خلق و توسعه
دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی به نظام ،شکلگیری بازار ،تﺄمین و تخصیص منابع و مشروعیتبخشی،
نهادینهسازﻱ و خنثی کردن مقاومتها تقسیم میکند (.)Suurs & Hekkert, 2009
 -2-2نظام نوآوری فناورانه در کشورهای درحالتوسعه (دریافتکننده فناوری)
بحﺚهایی در مورد استفاده از چارچوب نظام نوآوری در کشورهای درحالتوسعه وجود دارد .برخی
معتقدند به این دلیل که کشورهای درحالتوسعه اغلب به واردات فناوری موجود از دنیای صنعتی
متکی هستند ،امکان اعمال تعریف غالب نظام نوآوری وجود ندارد .از سوی دیگر ،برخی نیز معتقدند
که با وجود پتانسیل کم کشورهای درحالتوسعه در نوآوریهای جهشی ،رویکرد نظام نوآوری برای
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آنها نیز قابل استفاده است؛ به صورتی که هم نوآوری و هم نظام میتوانند به طور همزمان تحقق یابند

توسعهیافته (کشورهای دریافتکننده فناوری) ،نیاز به تﺄکید بیشتر بر انتشار ،بهرهبرداری از آن و در
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نهایت تواناییهای ساخت دارد .بهگونهای که محققان نظامهای نوآوری مانند جانسون و الندوال ()2000

( .)Muchie, 2004; Siyanbola & Olamade, 2016; Szogs & Wilson, 2008مطالعات اخیر در
اقتصادهای متاخر 4نیز نشاندهنده همین مسﺌله است (.)Gosens & Lu, 2013; van Alphen, et al., 2008
از این رو اشمیت و دابور ( ،)2014نظام نوآوری فناورانه را به دو دسته تقسیم میکنند :نظام نوآوری فناورانه
ملی و نظام نوآوری فناورانه بینالمللی .اجزای نظام نوآوری فناورانه ملی در کشور اصلی قرار دارند .و نظام
نوآوری فناورانه بینالمللی به سایر نظامهای نوآوری فناورانه مرتبط در سایر نقاﻁ جهان اشاره میکند که
این دو از طریق انتقال فناوری و جریﺂنهای مالی با هم تعامل دارند ( .)Schmidt & Dabur, 2014بنابراین،
عالوه بر نشان دادن منبع و جریان فناوری ،چگونگی شکلگیری نظام نوآوری فناورانه مرتبط ،با ارزش
است.
بهطور کلی به عقیده ونآلفن ( ،)2008فرایند شکلگیری نظام نوآوری فناورانه در کشورهای کمتر

توصیه کردهاند ،در کشورهای درحالتوسعه تمرکز باید از »بازتولید نظام« به »نظامسازی« تﻐییر یابد
( .)Johnson & Lundvall, 2000با این وجود ،اغلب محققان نظام نوآوری فناورانه ،روی اولین هدﻑ
نظام نوآوری ،یعنی تولید تمرکز کردهاند .و برخی اهداﻑ مانند انتشار و استفاده از فناوری کمتر مورد تﺄکید
قرار گرفتهاند .بهعقیده راجرز ( ،)2010انتشار فرایندی است که طی آن ،یک فناوری از طریق مسیرهای
مشخصی در طول زمان در میان یک نظام اجتماعی سرایت میکند (.)Rogers, 2010
اخیرا محققانی چون کبده و میتسوفوجی ( )2016و تیگابو و همکاران ( )2017به این مسﺌله پرداختهاند که
چگونه مفاهیم نظام نوآوری فناورانه در جهت انتشار و سﭙﺲ گسترش در یک کشور درحالتوسعه بهکار
رود ( .)Tigabu, et al., 2017; Kebede & Mitsufuji, 2016بهعنوان مثال کبده و میتسوفوجی (،)2016
در راستای انتشار موفقیتﺂمیز نظام نوآوری فناورانه در کشورهای درحالتوسعه با استفاده از فناوری انرژی
خورشیدی ،این استدالل را مطرح میکنند که در این کشورها ،نظامهای نوآوری باید بهگونهای ایجاد
شوند که انتشار و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تسهیل شود .و برای این منظور نظام نوآوری فناورانه را
به نظام نوآوری فناورانه مبتنی بر تحقیقوتوسعه 5و نظام نوآوری فناورانه مبتنی بر انتشار 6تقسیم کردهاند
( .)Kebede & Mitsufuji, 2016در نظام نوآوری فناورانه مبتنی بر انتشار ،نظام نوآوری در اقتصادهای
با توسعهیافتگی کمتر (گیرندگان فناوری) ،بر انتشار فناوری موجود و ایجاد ظرفیت جذب جهت بهبود
و گسترش فناوری متمرکز است .البته در این دستهبندی نیز ،هنگام بررسی فرایندهای صورت گرفته در
کشورهای پیرو ،7میتوان بین کشورهایی که تنها فناوری را وارد میکنند و آنهایی که صنعت ملی تولید
فناوری خارجی در سطﺢ داخلی صورت میگیرد .میتوان به مثال فتوولتاییک خورشیدی در ایتالیا اشاره
کرد که به طور عمده به فناوری تولید شده در خارﺝ از کشور متکی است .در مورد دوم ،فرایند ،فراتر از
پذیرش ساده فناوری خارجی است .و بنابراین باعﺚ ایجاد یک زنجیره عرضه یا حتی کل نظام میشود و از
انتشار و استفاده از فناوری پشتیبانی میکند .یک مثال فوﻕالعاده توسعه فتوولتاییک ،در چین است که ابتدا
به واردات گرایش داشت ،اما اخیرا شروع به استفاده از فناوریهای بومی خود کرده است .در همین زمینه
کویتزو ( ،)2015با تمرکز بر یک دوره رشد پویا ( )2011-1999در زمینه فناوری فتوولتاییک ،با استفاده
از تحلیل تاریخی رخدادها نشان داده است که چگونه مجموعهای از وابستگیهای پویا و متقابل بین یک
کشور صنعتی (یعنی آلمان) و یک اقتصاد در حال ظهور (یعنی چین) باعﺚ انتشار فناوری فتوولتاییک شده
است (.)Quitzow, 2015

تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک در ایران

تجهیزات را نیز به موازات توسعه میدهند ،تمایز قائل شد .در مورد اول ،روند انتشار ،عمدتا با استقرار
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همﭽنین هوانگ و همکاران ( )2016نیز نشان دادند که ظهور نظام نوآوری فناورانه فتوولتاییک چین را
میتوان با تعامل سه عامل تﻐییر در نهادهای این کشور ،انتقال فناوری و بازار بزرگ اروپایی توضیﺢ داد
( .)Huang, et al., 2016بسته به وضعیت ،کارکردهای نظام احتماال متفاوت هستند ،به طوری که هنگام
ایجاد یک نظام نوآوری یکﭙارچه ،در مقایسه با وضعیت پذیرش ساده فناوری ،انتظار میرود تالش بیشتری
در زمینه توسعه دانش و منابع (مالی ،انسانی و  )...صورت پذیرد .عالوه بر این ،توسعه یک نظام نوآوری
یکﭙارچه معموال شامل انواع مختلفی از بازیگران و شبکهها میشود و تﺄثیر قویتری بر ساختار اجتماعی-
اقتصادی کشور دارد (.)Bento & Fontes, 2015
 -2-3موتور محرک نوآوری
در نظام نوآوری فناورانه ،اصطالح موتورهاﻱ نوآورﻱ اشاره به دورهاﻱ مطلوب 8یا باطلی 9دارد که در نتیجه
تعامل بین کارکردهاﻱ نظام ایجاد میشوند .سورس ( ،)2009چهار نـوع موتـور محرﻙ براﻱ شکلگیرﻱ
نظامهاﻱ نوآورﻱ نوظهور ارائه میکند .این موتورها عبارتند از )1 :موتور محرﻙ علم و فناورﻱ :این موتور
با شتاببخشی فعالیتهاﻱ تحقیقوتوسعه ،روند ظهور نظام نوآورﻱ فناورﻱ و شرایط رشد آن را میسر
میکند )2 .موتور کارآفرینی :هدﻑ این موتور آن است که حجم فعالیتهاﻱ کارآفرینی انجامشده در فرایند
توسعه فناورﻱ نوظهور را شدت بخشد )3 .موتور نظامسازﻱ :این موتور با هدﻑ ایجاد ساختارﻱ منسجم
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و یکﭙارچه براﻱ توسعه فناورﻱ در معناﻱ عام آن است )4 .موتور بازار :هدﻑ این موتور آن است که نظام

درحالتوسعه نیز امکانپذیر است .در این پژوهش به منظور بررسی کارکردها از شاخصهای کبده و
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میتسوفوجی ( ،)2016استفاده شده که شاخصهای کارکردهای نظام را از منظر یک صنعت خورشیدی نوپا

نوآورﻱ فناورانه بهعنوان بخشی از نظامهاﻱ مسلط به حساب آمده و فناورﻱ با تقاضاﻱ بازار توسعه یابد
( .)Suurs, 2009با توجه به آنکه سورس ،این موتورها را با بررسی نحوه شکلگیرﻱ چند نظام نوآورﻱ
فناورانه نوظهور در حوزه انرژﻱهاﻱ نو و تجدیدپذیر در کشورهای توسعهیافته استخراﺝ کرده ،شرایط
کشورهای درحالتوسعه در آن لحاظ نشده است و بهعقیده تقوا و همکاران ( )1395نیز موتورهای نوآوری

سورس ،لزوم ًا منطبق با شرایط کشور ما نیستند و باید با تحقیقات جداگانه موتورهای محرﻙ نوآوری در
کشور احصا شوند (تقوا و همکاران.)1395 ،

 -3چارچوب نظری پژوهش

همانگونه که پیشتر گفته شد با تنظیم مناسب فهرست کارکردها ،تجزیه و تحلیل کارکردها در یک کشور

در یک کشور درحالتوسعه مشخص کرده است (جدول  .)1به عنوان مثال در تفاوت بین این شاخصها و
شاخصهای دیگر ،میتوان به کارکرد توسعه دانش اشاره کرد .در اقتصادهای پیشرفته ،عمدت ًا توسعهی دانش

با تعداد اختراعات و مقاالت علمی اندازهگیری میشود (،)Bergek, et al., 2008; Hekkert, et al., 2007
با این حال ،در یک کشور درحالتوسعه غالبا یادگیری از طریق انجام ،استفاده و تعامل 10صورت میگیرد
( .)Lundvall, 1992شاخصهای توسعه دانش در این مدل نشان میدهد که چگونه یادگیری از طریق انجام
مطالعات امکانسنجی ،ارزیابی بازار و تست مدلهای جدید کسبوکار و فناوری از اقتصادهای پیشرفته
انجام میشود.
جدول ( :)1کارکردها و شاخصهای اندازهگیری نظام نوآوری فناورانه در یک کشور درحالتوسعه
()Kebede & Mitsufuji, 2016

کارکردها

شاخصهای کارکردها

فعالیتهای کارآفرینانه
()F1

ورود شرکتها به بازار ( ،)E1راهاندازی پروژههای پایلوت ( ،)E2آزمایش کاربردهای جدید
()E3

انتشار دانش
()F3

آموزش تکنسینها ،کارآفرینان ،کاربران ( ،)D1برگزاری سمینارها ( ،)D2کارگاهها و
کنفرانﺲها ( ،)D3برگزاری کمﭙینهای تبلیﻐاتی ()D4

توسعه دانش
()F2

انجام مطالعات امکانسنجی ( ،)K1تحقیقات بازار ( ،)K2مطالعات سنجش و ارزیابی (،)K3
تست مدلهای جدید ()K4

تخصیص منابع
()F6

ارائه بودجه تحقیقوتوسعه ( ،)R1راهاندازی برنامههای آموزشی مرتبط ( ،)R2ارائه کمکهای
مالی و وام برای شرکتها ( ،)R3تﺄمین مالی افزایش مقیاس پروژهها ()R4

شکلگیری بازار
()F5

مشروعیتبخش
()F7

تﺄمین یارانهها ( ،)M1معافیتهای مالیاتی و سایر مشوﻕها ( ،)M2برنامههای خرید دولتی
( ،)M3استانداردها ()M4

انجام برنامههای البیگری و حمایتگرایانه ()L1

معرفی اجزاء ساختار نظام نوآورﻱ فناورانه در متون مختلف تفاوتهایی دارند بهطوریکه تعدادﻱ از
محققان عناصر ساختارﻱ را بسیار گسترده و بعﻀﻲ محدود تعریف کردهاند (;Markard & Truffer, 2008

 .)Edquist, 2004; Carlsson & Stankiewicz, 1991; Wieczorek & Hekkert, 2012در این مقاله از
مﺆلفههای مدنظر مارکارد و تروفر ( )2008استفاده شده است که یک نظام را متشکل از بازیگران ،نهادها،
شبکهها و فناوری میداند.

تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک در ایران

جهتدهی به نظام
()F4

فرمول بندی سیاستها ،قوانین و مقررات ( ،)G1برنامهریزی برای اهداﻑ ( ،)G2افشای
انتظارات ( ،)G3عالقه نشان دادن ()G4
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نکته دیگر آنکه در نظامهای نوآوری مرزبندی مفهومی برای جدایی نظام از محیط و همﭽنین تشخیص
عوامل داخلی اثرگذار بر نوآوری از عوامل خارجی آن ضروری است (.)Asheim & Coenen, 2005
بهعقیده سورس ( )2009نیز بهطور کلی دو دسته عامل وجود دارد که در توسعه و شکست یک نظام
نوآوری فناورانه ،تاثیرگذار است .عامل اول ،پویایی میان اجزای درونی نظام است که عموما از آن با عنوان
موتورهای نوآوری یاد میشود .عامل دوم ،عوامل خارجی اثرگذار بر این پویایی هستند که باعﺚ توسعه یا
شکست آن میشوند ( .)Suurs, 2009در این پژوهش صرفا به عامل اول پرداخته خواهد شد.

 -4روششناسی پژوهش

با توجه به اینکه پژوهش حاضر ،در پی تبیین و توصیف نظام نوآوری فناورانه فتوولتاییک است ،از نوع
کاربردی خواهد بود و روش جمعآورﻱ اطالعات نیز به شکل مصاحبه ،مطالعه اسناد و پرسشنامه بوده است.
سوالهای پژوهش عبارتند از:
 )1اجزای نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک کدامند؟
 )2تعامالت کارکردی در هر مرحله از سیر تاریخی شکلگیری این نظام بر مبنای مدل موتور محرﻙ
نوآوری چگونه بوده است؟
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برای شناخت اجزای ساختاری به اسناد باالدستی و قوانین مرتبط رجوع شد و سﭙﺲ با مراجعه به خبرگان

تاریخی توسعه فناوریها استفاده کردهاند (;Suurs, 2009;Huang, et al., 2016;Tigabu, et al., 2015
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 .)Kebede & Mitsufuji, 2016در این پژوهش به منظور جمعآوری دادهها از دو منبع استفاده شد .ابتدا

معرفی شده در بخش کیفی پژوهش مورد تایید و اصالح قرار گرفت.
به منظور پاسخگویی به سوال دوم از دو راهبرد بررسی تاریخی در بخش کیفی و پیمایش در بخش کمی
استفاده شده است .برای ارائه مدل مفهومی توسعه فناوری ابتدا از روش کیفی تحلیل تاریخی رخدادها
و سﭙﺲ از روش کمی مدل معادالت ساختاری جهت اعتبارسنجی مدل پیشنهادی مرحله کنونی استفاده
میشود .فرایند پاسخگویی به سوال دوم بهصورت دو گام زیر میباشد:
الف) تحلیل تاریخی رخدادها و ارائه مدل پیشنهادی تعامالت کارکردی
تجزیه و تحلیل تاریخی رخدادها یک مبنای مفهومی و عملی برای جمعآوری و تحلیل نظاممند دادههای
تاریخی کیفی فراهم میکند .این روش بر بازیابی رویدادهای تاریخی مربوﻁ به توسعه فناوری که
پیامدها را تحت تاثیر قرار داده تمرکز دارد .تاکنون تعدادی از محققان از این روش برای تحلیل فرایند

محقق منابع آرشیو را تا آنجا که در دسترس قرار داشت مورد بررسی قرار داد؛ مانند اسناد باالدستی ،مطبوعات،
کتابها و سایتها که اطالعات اولیهای را فراهم کرد .سﭙﺲ با افراد کلیدی که در مورد پیشرفت فتوولتاییک
در ایران آگاهی داشتند بهصورت نیمهساختاریافته مصاحبه شد .در مصاحبهها ابتدا رخدادهای اولیه استخراﺝ
شده از مرحله اول در اختیار مصاحبهشوندگان قرار گرفت تا نکات تکمیلی جهت دقیقتر شدن رخدادها
را بیان نمایند .سﭙﺲ از آنها خواسته شد به بیان رخدادها و اتفاقات موثر در توسعه سیستمهای خورشیدی
فتوولتاییک و چگونگی آنها بﭙردازند .با توجه به بازه طوالنی مورد بررسی ( ،)1370-1396پیدا کردن افرادی
که به این حوزه اشراﻑ کامل داشته باشند بهسادگی میسر نبود ،بنابراین از روش نمونهگیری گلوله برفی
استفاده شد .در این بخش با  20نفر از بازیگران مختلف 11این حوزه از جمله  3نفر از سازمان انرژیهای
تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی ،یک نفر از ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی 2 ،نفر عﻀو هیﺌت علمی و 14
نفر افراد فعال در شرکتهای خصوصی بخش فتوولتاییک مصاحبه شد.
پﺲ از تهیه متن نوشتاری پاسخهای مصاحبهشوندگان ،فرایند بررسی محتوای آشکار و پنهان دادههای
به دست آمده از گفتهها و نوشتهها آغاز میشود .هدﻑ این فرایند کشف ارتباﻁ درونی اجزا و عناصر
تشکیلدهنده دادهها ،دستیابی به قصد واقعی مصاحبهشونده ،یافتن شرایط و محیطی که با دادهها مرتبط
است و در نهایت ،ارائه نتایجی واقعبینانه است .مـتن مصاحبههـا بعـد از چنـدین بـار بـازخوانﻲ دقیـق
توسـط محقق کدگذاری و براساس کارکردهای نظام نوآوری فناورانه برچسبگذاری شدند و در نهایت
نیز بر اساس موتورهای نوآوری تحلیل شدند .در رابطه با اینکه چگونه میتوان اطالعات بهدست آمده از
الگوی دادهها تفسیر شوند (تقوا و همکاران .)1395 ،بنابراین در این بخش ،ابتدا کارهای انجام شده توسط
سورس ( ،)2009بهعنوان الگوی رقیب انتخاب گردید و سعی شد که الگوی دادهها نسبت به آن مورد
مقایسه و قﻀاوت قرار گیرد.
ب) اعتبارسنجی مدل مفهومی پژوهش مبتنی بر نتایج پیمایش
در این بخش پﺲ از تبیین مدل مفهومی دوره کنونی و به منظور اعتبارسنجی آن تعدادی فرضیه بر مبنای
روابط بین کارکردها یا همان موتور نوآوری استخراﺝ گردید .برای تجزیهوتحلیل ،یک پرسشنامه بر مبنای
شاخصهای مندرﺝ در چارچوب کارکردهای نظام نوآوری فناورانه کبده و میتسوفوجی ( )2016آماده شد
و پﺲ از پیمایش نظرات خبرگان با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،فرضیههای مستخرﺝ مورد بررسی
قرار گرفت .روایﻲ سازه پرسشـنامه بـا اسـتفاده از روش تحلیـل عـاملﻲ تﺄییـدﻱ مورد آزمون و تﺄیید قرار

تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک در ایران

تحلیل تاریخی را در تفسیر الگوها بهکار برد ،یافتهها و اطالعات میتوانند حداقل در مقایسه ایده رقیب با
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گرفت .خبرگان نیز روایﻲ پرسشنامه را از نظر محتوایﻲ تﺄیید کردنـد .جامعه آماری این بخش از پژوهش
متشکل از مدیران ،سیاستگذاران ،کارآفرینان و محققان بخش فتوولتاییک است .با توجه به آنکه حجم جامعه
مشخص نبود ،به منظور برآورد حجم نمونه ،ابتـدا تعدادی پرسـشنامه بین  15نفر از اعﻀای جامعه بهعنوان
نمونه توزیع شد .سواالت با مقیاس پنج درجهاﻱ لیکرت اندازهگیری شدند .با توجه به واریانﺲ نمونه اولیه
به میزان  0,055و سطﺢ خطای  0,05و مقدار  Zبرابر با  ،96/1حجم نمونه  86نفر برآورد گردید که با
توجه به عدم اطمینان از عودت تمام پرسشنامهها ،تعداد  120پرسشنامه الکترونیکی ارسال و در نهایت 88
پرسشنامه تکمیل شده دریافت شد.
ضریب آلفاﻱ کرونباﺥ محاسبه شده ،براﻱ همه ابعاد و مﺆلفههاﻱ مدل ،باالتر از  0,72بهدست آمد که
نشاندهنده پایایی باالﻱ آن است.
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بهطور خالصه مراحلی که در این پژوهش طی شده ،در شکل ( )1نشان داده شده است.

10

جمعبندی و
تجزیه و تحلیل
یافتههای
پژوهش

اعتبارسنجی مدل
مفهومی موتور

بررسی اسناد و

نوآوری با استفاده

مدارک و

مدلسازی

خبرگان جهت

توجه به اسناد و

ساختاری

رخدادهای نظام

خبرگان

از روش

معادالت

مصاحبه با
استخراج

نوآوری فناورانه

بررس اجزای

ساختاری نظام با

بررسی ادبیات

مدارک و تأیید

چارچوب نظری

پژوهش و تعیین

شناسایی مسأله

فتوولتاییک و

ارائه مدل مفهومی
موتور نوآوری

شکل ( :)1مراحل پژوهش

-5تجزیهوتحلیل دادهها
 -5-1تحلیل ساختاری نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک
طبق چارچوب نظری به منظور تحلیل ساختار این نظام  4جزء بازیگران ،نهادها ،شبکهها و فناوری بررسی
شده که در ادامه به تفکیک به هرکدام از آنها پرداخته شده است.

 -5-1-1بازیگران
توسعه فناورﻱ و گسترش بهکارگیرﻱ آن در بخشهاﻱ مختلف ،نیازمند تالش نظاممند و همهجانبه تمامی
بازیگران مﺆثر است .از اینرو براﻱ حصول یک درﻙ صحیﺢ از ظرفیتهاﻱ کشور باید این بازیگران
شناسایی و نحوه تﺄثیرگذارﻱ هر یک از آنها روﻱ توسعه این انرژی مشخص شود .طبق تعریف برگک و
همکاران ( ،)2008بازیگران نه تنها بنگاههاﻱ موجود در زنجیره ارزش (باالدستﻲ و پاییندستﻲ) ،دانشگاهها و
مﺆسسههاﻱ تحقیقاتﻲ را شامل مﻲشود ،بلکه دربرگیرنده نهادهاﻱ عمومﻲ ،سازمﺂنهاﻱ ذﻱنفع بانفوذ(مانند
اتحادیههاﻱ صنعتﻲ و سازمﺂنهاﻱ غیرتجارﻱ) ،سرمایهگذاران اقتصادﻱ ،سازمﺂنهاﻱ تعیینکننده استانداردها
و ...نیز مﻲشود ( .)Bergek, et al., 2008با یک نگاه کلی بازیگران نظام نوآوری فناورانه سیستمهای
خورشیدی فتوولتاییک را میتوان به نهادهای دولتی ،سازمانهای آموزشی و تحقیقاتی ،شرکتهای فعال
(واردکننده تجهیزات ،طراحی ،مشاوره و خدمات) ،بخش تولید (نیروگاهها ،نظامهای خانگی) و بخش
مصرﻑ تقسیم کرد .با الهام از میرعمادی و رحیمیراد ( )1395در جدول ( ،)2بازیگران تاثیرگذار در نظام
نوآوری فناوری فتوولتاییک به تفکیک نقش درﺝ شده است.
جدول ( :)2بازیگران تاثیرگذار در نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک

 -5-1-2نهادها
نگاه به نهادها به عنوان قواعد بازی در یک جامعه یا به طور رسمیتر »تنگناهای تدبیر شده انسانی که
شکلدهنده تعامالت انسانها میباشد« رایج است .میتوان بین نهادهای رسمی و غیررسمی تمایز قائل شد.
در رابطه با نهادهای رسمی میتوان گفت که آنها قواعدی مدون شده هستند و توسط افراد ذیصالح وادار

تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک در ایران

بازیگران
سطﺢ
مقام معظم رهبری ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،مجلﺲ شورای اسالمی ،شورای عالی عتف،
راهبر
وزارت نیرو
سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برﻕ ،سازمان حفاظت از محیط زیست ،سازمان
استاندارد ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی ،معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ،سازمان توسعه
هماهنگ کننده
تجارت ،سازمان کمکهای فنی و اقتصادی ،صندوﻕ نوآوری و شکوفایی ،صندوﻕ توسعه ملی،
انجمنها و سازمﺂنهای مردم نهاد
انواع نیروگاههای فتوولتاییک و نظامهای خانگی ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،شرکتهای فعال
مجریان و تولیدکنندگان
(واردکننده تجهیزات ،طراحی ،مشاوره و خدمات)
مصرﻑکنندگان نهایی صنعت برﻕ
کاربران و مشتریان
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به اجرا شدن میگردند .از طرفی ،نهادهای غیررسمی ضمنیتر هستند .و در نتیجهی فرایند تعامل بازیگران
شکل میگیرند (.)North, 1990
در زمینه توسعه کاربرد فناوری فتوولتاییک ،تعدادی نهاد رسمی تصویب شده است که از نهادهای باالدستی
میتوان به  -1سند ملی راهبردی انرژی کشور -2 ،نقشه جامع علمی کشور -3 ،قانون اصالح الگوی مصرﻑ
انرژی -4 ،سند ملی توسعه دانشبنیان انرژیهای تجدیدپذیر -5 ،ابالﻍ نرﺥ خرید تﻀمینی برﻕ تجدیدپذیر
و  -6سند و نقشه راه توسعه فناوری انرژی خورشیدی در پژوهشگاه نیرو اشاره کرد .در نهادهای  2 ،1و
 3بهصورت کلی به انرژیهای تجدیدپذیر اشاره شده است .اما در سند ملی توسعه دانشبنیان انرژیهای
تجدیدپذیر ،که در زمان نگارش این مقاله مراحل اجراییشدن خود را طی میکند ،بر تﺄمین  1,8درصد از
انرژی کل کشور و تولید  10درصد برﻕ نیروگاههای کشور از محل انرژیهای تجدیدپذیر ،تا چشمانداز
 1404تاکید شده است .با توجه به مصاحبه با خبرگان از نهادهای غیررسمی میتوان به مسائل فرهنگی
پیرامون انتشار فناوری انرژیهای نو و نوع نگاه مسﺌوالن کشور به توسعه این فناوریها با توجه به منابع
غنی فسیلی اشاره کرد که اونرا ( )2000این شرایط را قفلشدگی کربن نامگذاری نموده و آن را از مهمترین

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره چهارم ،زمستان 1396

عوامل وابستگی به انرژی فسیلی عنوان کرده است (.)Unrah, 2000
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 -5-1-3شبکهها
مطابق با تعریف کارلسون و استانکویز ( ،)1991شبکهها میتوانند به بلوﻙهای توسعه (به معنای خوشههایی همافزا
از بنگاهها و فناوریها در یک صنعت یا گروهی از صنایع) تبدیل شوند (.)Carlsson & Stankiewicz, 1991
شبکهها رسمﻲ و غیررسمﻲ هستند .انواع مختلفﻲ از شبکهها وجود دارند .برخﻲ از این شبکهها مانند شبکههاﻱ
استانداردسازﻱ ،کنسرسیومهاﻱ پایه فناورﻱ ،گروههاﻱ تولیدﻱ مشارکتﻲ ،تنها براﻱ انجام یک وظیفه خاﺹ شکل
گرفتهاند .سایر شبکهها تحت روشهاﻱ داراﻱ هماهنگﻲ کمتر ،شکل گرفتهاند مانند روابط خریدار فروشنده و
راههاﻱ ارتباﻁ صنعت و دانشگاه .در واقع برخﻲ شبکهها به فعالیتهای فناورانه یا شکلدهﻲ بازار متمایل هستند
و برخﻲ دیگر ماهیتﻲ سیاستﻲ دارند .انجمنهاﻱ اجتماعﻲ مانند شبکههاﻱ تخصصﻲ و اتحادیهها یا گروههاﻱ
حمایت از مصرﻑکنندگان نیز باید در نظر گرفته شوند (.)Bergek, et al., 2008
شبکههای رسمی زیادی در زمینه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک در ایران وجود ندارد ،البته طی سالهاﻱ
اخیر ،تحوالت مثبتی صورت گرفته است .شبکههاﻱ موجود در نظام نوآورﻱ فناورانه فتوولتاییک ایران در
جدول ( )3مورد اشاره قرار گرفته است.

جدول ( :)3شبکههاي موجود در نظام نوآوري فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک ایران
نام شبکه
انجمن انرژیهای تجدیدپذیر
ایران
انجمن انرژی خورشیدی ایران
انجمن انرژﻱ ایران
کمیته انرژیهای تجدیدپذیر -
سندیکای صنعت برﻕ ایران
باشگاه باد و خورشید

هدﻑ
هماهنگسازی ،بسترسازی و تسهیل توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در
حوزههای برﻕ ،حرارت و سوخت جهت صرفهجویی در مصرﻑ منابع فسیلی
ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی بین محققان و متخصصان انرژی خورشیدی
کانونی علمی جهت استادان ،محققان و متخصصان انرژﻱ کشور
هماهنگی ،مشارکت و همفکری با مراکز تصمیمگیری و دولتی در تدوین آیین نامهها و
مقررات مرتبط انرژیهای نو و کاهش تلفات انرژی
گردهمایی عالقمندان و متخصصان دانشگاهی ،بخش خصوصی و دولتی ،در فﻀایی
غیررسمی

 -5-1-4فناوری

در یک دستهبندی کلی میتوان گفت که انرژی خورشیدی میتواند برای تولید برﻕ یا حرارت استفاده
شود .یکی از انواع فناوریهای تولید برﻕ از انرژی خورشیدی ،فتوولتاییک میباشد .انواع سیستمهای برﻕ

خورشیدی به چهار دستهی :سیستمهای مستقیم ،سیستمهای خارﺝ از شبکه ،سیستمهای مرتبط با شبکه با
باتری پشتیبان و سیستمهای بدون باتری مرتبط با شبکه تقسیم کرد.

بهطور کلی اجزای کلی یک نظام فتوولتاییک عبارتند از :صفحهها (پنلهای) خورشیدی ،باتریهای ذخیره،
مبدل برﻕ مستقیم به متناوب ،دستگاه کنترلکننده ،سازه فلزی یا ساختمانی ،کابلهای ارتباﻁ .در شکل ()3
اجزای یک سیستم مرتبط با شبکه با باتری پشتیبان نشان داده شده است.
تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک در ایران

شکل ( :)2اجزای یک نظام مرتبط با شبکه با باتری پشتیبان ()Farzanegan Caspian Co., 2015
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از کنار هم قرار دادن تعدادی سلول خورشیدی ،12یک ماژول خورشیدی 13ساخته میشود .از قرار دادن

چند ماژول خورشیدی در کنار هم ،یک صفحه خورشیدی 14ساخته میشود .عموم ًا در مصارﻑ بزرگ،
ردیفهای زیادی از صفحه خورشیدی در کنار هم قرار میگیرند و یک سری خورشیدی 15تشکیل میدهند.
تاکنون از مواد گوناگونی در ساخت سلولهای خورشیدی استفاده شده است که بازده و هزینههای ساخت
متفاوتی دارند .در واقع این سلولها باید طوری طراحی شوند که بتوانند طول موﺝهای نور خورشید که به
سطﺢ زمین میرسد را با بازده باال به انرژی مفید تبدیل کنند .موادی که برای ساخت سلولهای خورشیدی
استفاده میشوند را میتوان در سه نسل طبقهبندی نمود (نیکنام و همکاران:)1394،
• نسل اول فناوریهای فتوولتاییک :سلولهای کریستالی

• نسل دوم فناوریهای فتوولتاییک :سلولهای خورشیدی فیلم نازﻙ

• نسل سوم فناوریهای فتوولتاییک :سلولهایی بر پایه مواد آلی و چند پیوندی.
 -2-5سیر تاریخی شکلگیری نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک و تعامالت

کارکردی مربوطه

این بخش سیر تاریخی شکلگیری نظام نوآوری فناورانه و تعامالت کارکردی آن را با توجه به مصاحبههای

انجام شده و تحلیل اسناد و مدارﻙ توصیف میکند .با توجه به این توصیفات و بر اساس تﻐییرات در
الگوهای کارکردی ،مراحل توسعه فناوری فتوولتاییک به  3قسمت تقسیم شدهاند.
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره چهارم ،زمستان 1396

الزم بذکر است تحقیقات پیرامون استفاده از انرژی خورشیدی به شیوه کنونی ،به سالهای ابتدایی دهه

گرچه جرقههای ابتدایی پیدایش پنلهای خورشیدی در اواخر دهه  1360در ایران زده شد؛ اما پیدایش
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پویاییهای کارکردی نظام نوآوری فتوولتاییک در سال  1371بود که شرکت هدایت نور یزد 18بهعنوان اولین

 1350برمیگردد .پهلوی دوم ،در کتاب خود با عنوان »بهسوی تمدن بزرگ« ،از برنامههای استفاده احتمالی
از سایر روشهای آینده تحصیل انرژی از قبیل انرژی خورشیدی سخن میگوید .همﭽنین امیرعباس هویدا
نخست وزیر وقت بر تالشهای دولت ایران برای تحقیقات در زمینه انرژی خورشیدی تاکید میکند.
روزنامه اطالعات در سال  1354در خبری اعالم کرد» :وزارت نیرو با همکاری دانشگاه صنعتی آریامهر
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و دانشگاه پهلوی 17مطالعات و آزمایشهایی را آغاز کرده است که در صورت به نتیجه رسیدن از انرژی
خورشیدی برای تولید نیرو در منازل استفاده خواهد شد« .طبق گفته خبرگان ،نتیجه این تحقیقات توانایی
استحصال  2کیلووات برﻕ خورشیدی بود .پﺲ از انقالب اسالمی ایران و با توجه به شروع جنگ تحمیلی،

فعالیتها در این زمینه چشمگیر نبود و نتیجه خاصی در برنداشت .به این دلیل که عم ً
ال کارکرد خاصی در
این دوره مشاهده نشد این دوره در سیر توسعه فناوری مدنظر قرار نگرفت.
مرحله نخست :دوره سکوت (سالهای )1370 - 1384

تولیدکننده سلول و پنلهای خورشیدی با استفاده از فناوری کشور آلمان با ظرفیت  3مگاوات در تهران،
تﺄسیﺲ شد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت ،اما بهدلیل عدم وجود برنامهریزی برای استفاده از این تجهیزات،
به توفیق چندانی دست نیافت .نکته مهم این رخداد آنجاست که نشان میدهد ،شکلگیری این فناوری از
ابتدا نه مبتنی بر توسعه دانش بلکه مبتنی بر واردات تجهیزات و مونتاژ آنها در داخل رﺥ داده است .از
سال  ،1374دو نیروگاه فتوولتاییک در سمنان و یزد توسط سازمان انرژی اتمی ایران به بهرهبرداری رسید.
سازمان انرژی اتمی که در آن زمان یک بخش با عنوان انرژیهای نو را ایجاد کرده بود ،تالش داشت ،با
این فعالیتهای نمایشی و آشنا کردن سیاستگذاران و مسﺌوالن با این فناوری آنها را به تخصیص منابع

مالی بیشتر متقاعد کند که البته این امر صرف ًا باعﺚ تخصیص منابع محدودﻱ براﻱ انجام پروژههاﻱ کوچک
مقیاس شد.
فعالیت مهم در این دوران ،تشکیل سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) تحت نظر وزارت نیرو در سال
 1374بود .19از آنجا که نهادهای دیگری همﭽون سازمان انرژی اتمی ،وزارت جهاد کشاورزی و سازمان
بهینهسازی مصرﻑ سوخت نیز در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر فعالیتهایی را انجام میدادند ،بهمنظور
استفاده بهینه و بهرهبرداری موثر از این انرژیها ،انجام کلیه ماموریتها و فعالیتهای قانونی مربوﻁ به این
حوزه در سال  1384به سازمان انرژیهای نو ایران سﭙرده شد.
با وجود شکلگیری سازمان سانا برای توسعه بهرهگیری از انرژی خورشیدی و دیگر انرژیهای تجدیدپذیر
و با اینکه ایران جزء اولین واردکنندگان این صنعت در جهان بود ،ولی متاسفانه کارکردها چندان برآورده
نشدند و نتوانستند با شکلگیری دورهای مطلوب به توسعه فناوری بیانجامند .جدول ( ،)4رخدادهای مرتبط
رخدادها ،شکل ( )3نشاندهنده مدل تعامالت کارکردی این دوره میباشد.
جدول ( :)4رخدادهای دوره نخست و تعامالت کارکردی متناظر
ردیف

رخداد

سال وقوع

تعامالت کارکردی

1

انجام فعالیتهای جسته و گریخته تحقیقاتی

تا قبل از 1370

F4→F2

2

بهرهبرداری از اولین خط تولید سلول و ماژول خورشیدی

1371

F6→F1

3

راهاندازی  3نیروگاه فتوولتاییک با ظرفیتهایی زیر  100کیلووات

1374

F6→F1→F7

1374

F4→F6→F2→F3

1380

F4→F7

1384

F4→F7

4

تشکیل سازمان انرژیهای نو ایران و انجام پروژههای تحقیقاتی

5

20

حﻀور انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان اولویت در اسناد باالدستی

6

تصویب قانون الحاﻕ دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل کیوتو

21

تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک در ایران

با دوره نخست و نحوه تعامالت کارکردی این دوره را مشخص کرده است .همﭽنین برمبنای تحلیل تاریخﻲ
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F2
F3

F1

F4

F6
F7

شکل ( :)3تعامالت میان کارکردها در دوره نخست
مرحله دوم :دوره ظهور نیروگاههای کوچک (سالهای )1385-1391
در این مرحله از شکلگیری نظام نوآوری فناورانه ،طرح برﻕرسانی فتوولتاییک به روستاها بهصورت
مستقل از شبکه ،از طرحهای موفق حمایتی دولت بود که از سال  1385توسط سانا آغاز شد و به کارکرد
مشروعیتبخشی کمک کرد که البته با وجود نتایج مثبت ،با مشکالتی چون ناآشنایی به فرهنگ مدیریت
بر مصرﻑ و نگهداری این سیستمها توسط مصرﻑکنندگان مواجه بود .22از سال  ،1386نمایشگاهها و
همایشهای انرژی تجدیدپذیر ،شروع به فعالیتهای انتشار دانش کردند که البته چندان به ایجاد شبکههاﻱ
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قوﻱ میان بازیگران منجر نشد.

تشکیل ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر ،23تا حدی به ایجاد هماهنگی میان اجزای مختلف نظام
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نوآوری فناورانه و به موازات آن افزایش مشروعیت در میان مسﺌوالن و سیاستگذاران کمک کرد .همﭽنین

از سال  ،1388دو کارخانه تولید پنلهای خورشیدی در کشور راهاندازی و آماده فعالیت شد .بنا به گفته
کارشناسان ،در حال حاضر تمام شرکتهای تولیدکننده پنل در ایران به نوعی واردکننده سلولهای خورشیدی
از کشورهای صاحب فناوری هستند و به مونتاژ واردات میپردازند و خود آنها سلول را تولید نمیکنند.
همﭽنین افتتاح نیروگاه الهیه مشهد با ظرفیت  108کیلووات از دستاوردهای این دوره بود .در این دوره،
گرچه رخدادهای مثبتی مانند قانون اصالح الگوی مصرﻑ انرژی ،قرار گرفتن انرژیهای تجدیدپذیر در
اولویت اول نقشه جامع علمی و حمایت صندوﻕ توسعه ملی از احداﺙ نیروگاههای تجدیدپذیر اتفاﻕ افتاد،
اما کماکان کمک چندانی به تخصیص منابع در این حوزه نکرد .بهعنوان مثال ،اگرچه قانون اصالح الگوی
مصرﻑ انرژی ،وزارت نیرو را موظف به عقد قرارداد بلندمدت برای خرید تﻀمینی برﻕ تولیدکنندگان
غیردولتی از منابع تجدیدپذیر کرده بود ،اما تا سال  1393این قانون اجرایی نشد.

نصب سیستم فتوولتاییک در  20دانشگاه کشور (به هر دانشگاه مبلﻎ  200میلیون تومان اعتبار تعلق گرفت)،
باعﺚ فرهنگسازی در محیط دانشگاه و در نهایت توسعه کارکرد مشروعیتبخشی شد .جدول (،)5
رخدادهای مرتبط با دوره دوم و نحوه تعامالت کارکردی این دوره را مشخص کرده است .بر مبنای تحلیل
تاریخﻲ رخدادها ،شکل ( )4نشاندهنده مدل تعامالت کارکردی این دوره میباشد.
جدول ( :)5رخدادهای دوره دوم و تعامالت کارکردی متناظر
ردیف

رخداد

سال وقوع

تعامالت کارکردی

1

اغاز طرح برﻕرسانی فتوولتاییک به روستاها

از سال 1385

F4→F6→F1→F5→F4

2

انجام پروژههای تحقیقاتی در سازمان انرژیهای نو ایران

1386

F4→F6→F2

3

برگزاری نخستین سمینارها ،کنفرانﺲها و جشنوارهها

1386

F2→F3→F4

4

تشکیل ستاد توسعه فناورﻱ انرژﻱهاﻱ تجدیدپذیر

1387

F4→F6→F7

1388

F4→F6→F2→F3

1388

F6→F1

5
6
8
9

24

راهاندازی رشته مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش
پژوهشگران
راهاندازی دو کارخانه تولید پنلهای خورشیدی در کشور

تصویب برخی برنامه و قوانین به سود این حوزه و عدم
اجرایی شدن آنها
حمایت از نصب نظام فتوولتاییک در  20دانشگاه کشور
توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
25

1390

F4→F6

1390

F4→F6→F7

F3
F1

F4

F6

F7
F5

شکل ( :)4تعامالت میان کارکردها در دوره دوم

تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک در ایران

F2
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مرحله سوم :دوره تحول ()1392-1396
این دوران را به عقیده خبرگان میتوان در توسعه فناوری فتوولتاییک ،مثبت و چشمگیر قلمداد کرد به
گونهای که برنامهها به سمت اجراییشدن پیش رفتند .البته میتوان از طرح اختصاﺹ تسهیالت بالعوﺽ
برای نصب پنلهای خورشیدی یک کیلوواتی در بام خانهها با عنوان »طرح یک میلیون بام خورشیدی
ایران« نام برد که بهدالیلی مانند عدم فرهنگسازی برای شروع این طرح و عدم شفافسازی در نحوه اعطای
تسهیالت و محاسبه تعرفههای برﻕ چندان موفق نبود و با وجود تخصیص منابع ،نتوانست منجر به
فعالیتهای کارآفرینانه و در نتیجه مشروعیتبخشی گردد .در سال  ،1395سازمان انرژیهای تجدیدپذیر
و بهرهوری انرژی برﻕ (ساتبا) از ادغام دو سازمان بهرهوری انرژی ایران (سابا) و سازمان انرژیهای نو
ایران (سانا) با هدﻑ ارتقاء بهرهوری انرژی و استفاده هرچه بیشتر از منابع تجدیدپذیر و پاﻙ تشکیل شد.
از رخدادهای تاثیرگذار این دوران که مقدمه گامهای دیگر بود ،میتوان به تصویب طرح دریافت مبلﻐی
مازاد بر بهای برﻕ روی قبوﺽ برﻕ مصرفی به عنوان عوارﺽ انرژی تجدیدپذیر اشاره کرد که طبق قانون،
عین وجوه دریافتی صرف ًا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای روستایی و تولید برﻕ تجدیدپذیر و
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پاﻙ هزینه شود .نقطه عطف این سالها به ابالﻍ نرﺥ خرید تﻀمینی برﻕ تجدیدپذیر برمیگردد که همزمان
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با توافق برجام پای سرمایهگذاران خارجی را به انرژیهای تجدیدپذیر ایران باز کرد و منجر به افتتاح
نیروگاههای  7مگاواتی امیرکبیر و خلیج فارس در همدان با سرمایهگذاری آلمانیها ،نیروگاه  10مگاواتی
جرقویه اصفهان با سرمایهگذاری یونانیها و نیروگاه  20مگاواتی مکران کرمان با سرمایهگذاری سوییسیها
شد .البته از اولویت خارﺝ شدن احداﺙ نیروگاههای تجدیدپذیر از حمایت صندوﻕ توسعه ملی نیز جزء
رخدادهای منفی این دوره بود.
در کنار اینها ،با وجود اینکه در دو سال پایانی این دوره قیمت خرید تﻀمینی ثابت ماند و بازار نسبتا ثبات
داشت و همﭽنین ثبات نسبی در قوانین و نرﺥهای خرید برﻕ تجدیدپذیر به گونهای بود که موجب جذب
سرمایههای داخلی و خارجی و حﻀور سرمایهگذاران در این حوزه شد ،اما عدم تخصیص بودجه خرید
برﻕ تجدیدپذیر ،بهگونهای به بازار شوﻙ وارد کرد که بهعقیده خبرگان در تصمیمگیری سرمایهگذاران برای
احداﺙ نیروگاههای جدید تردید بهوجود آورد .جدول ( ،)6رخدادهای مرتبط با دوره دوم و نحوه تعامالت
کارکردی این دوره را مشخص کرده است .برمبنای تحلیل تاریخﻲ رخدادها ،شکل ( ،)5نشاندهنده مدل
تعامالت کارکردی این دوره میباشد.

جدول ( :)6رخدادهای دوره سوم و تعامالت کارکردی متناظر
ردیف

رخداد

1

انجام و تداوم فعالیتهای کارآفرینانه با تصویب و اجرای قوانین مثبت

2

عدم استقبال مردم از طرح ده هزار مشترﻙ خورشیدی در ایران

4

تعهد ایران به توافق اقلیمی پاریﺲ
از اولویت خارﺝ شدن احداﺙ نیروگاههای تجدیدپذیر از حمایت
صندوﻕ توسعه ملی
افتتاح بزرگترین کارخانه تولید پنلهای خورشیدی در شیراز

3

5
6
7

تعامالت کارکردی

F1→F7→F4→F6→F1
F4→F5

26

F6→F1
F4 →F6→)F2,F3(→ F4

انجام پروژههای تحقیقاتی

27

F7→F4
F4→F6

F6→F1
F6→F1

پیامدهای عدم تخصیص بودجه تجدیدپذیر

F2
F3
F1

F4

F6
F7

شکل ( :)5تعامالت میان کارکردها در دوره سوم
 -3-5اعتبارسنجی مدل مفهومی پژوهش
پﺲ از بررسی سیر تاریخی مرحله قبل که دورههای مختلف زمانی فرایند توسعه فناوری فتوولتاییک و
تعامالت کارکردی هر یک از آنها را مشخص کرد ،در این مرحله بر اساس مدل مفهومی دوره سوم که
وضعیت کنونی کشور را نشان میدهد 9 ،فرضیه تدوین گردید (جدول ( ))7تا با استفاده از روش تحلیل
مسیر ،مدل یادشده مورد اعتبارسنجی قرار گیرد.

تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک در ایران

F5

19

جدول ( :)7فرضیات پژوهش
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ردیف

20

فرضیه

1

کارکرد خلق و توسعه دانش ( ،)F2منجر به شکلگیری کارکرد انتشار دانش ( )F3میشود.

2

کارکرد تخصیص منابع ( ،)F6منجر به شکلگیری کارکرد انتشار دانش ( )F3میشود.

3

کارکرد انتشار دانش ( ،)F3منجر به شکلگیری کارکرد جهتدهی نظام ( )F4میشود.

4

کارکرد جهتدهی به نظام ( ،)F4منجر به شکلگیری کارکرد تخصیص منایع ( )F6میشود.

5

کارکرد تخصیص منابع( ،)F6منجر به شکلگیری کارکرد خلق و توسعه دانش ( )F2میشود.

6

کارکرد تخصیص منابع( ،)F6منجر به شکلگیری کارکرد فعالیتهای کارآفرینانه ( )F1میشود.

7

کارکرد فعالیتهای کارآفرینانه ( ،)F1منجر به شکلگیری کارکرد مشروعیتبخشی ( )F7میشود.

8

کارکرد مشروعیتبخشی ( ،)F7منجر به شکلگیری کارکرد جهتدهی نظام ( )F4میشود.

9

کارکرد جهتدهی به نظام ( ،)F4منجر به شکلگیری کارکرد شکلگیری بازار ( )F5میشود.

در روششناسﻲ مدل معادالت ساختارﻱ ،ابتدا باید روایﻲ سـازهها با استفاده از تحلیل عاملﻲ تاییدﻱ
مـورد مطالعـه قرار گیرد تا مشخص شود شاخصهای انتخاب شده (در این پژوهش شاخصهای مدنظر
کبده و میتسوفوجی( ))2016براﻱ اندازهگیرﻱ سازههاﻱ مورد نظر خود از دقت الزم برخوردار هستند.
بدین منظور بارهای عاملی از طرﻕ محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه
میشوند که اگر این مقدار برابر یا بیشتر از  0,4شود ،مﺆید این مطلب است که واریانﺲ بین سازه و
شاخصهای آن از واریانﺲ خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر است و پایایی مدل اندازهگیری قابل قبول
است (داوری و رضازاده.)1392،
همﭽنین برای سنجش برازش ساختاری مدل ،آمارههای تی بررسی میشود .در صورتی که مقدار این اعداد
از  1/96بیشتر شود ،نشان از صحت رابطه بین سازهها و در نتیجه تﺄیید فرضیههای پژوهشی در سطﺢ
اطمینان  95درصد است .در جدول ( )8نتایج تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرمافزار  Smart PLSنشان
داده شده است که حکایت از مناسب بودن مدل دارد.

جدول ( :)8نتایج تحلیل عاملی تاییدی

فعالیتهای کارآفرینانه

F1

خلق و توسعه دانش

F2

انتشار دانش

F3

جهتدهی نظام

F4

شکلگیری بازار

F5

تخصیص منابع

F6

مشروعیتبخشی

F7

E1

0/82

12/14

E2

0/88

12/86

E3

0/80

12/92

K1

0/78

11/28

K2

0/81

12/12

K3

0/84

12/51

K4

0/82

12/18

D1

0/79

11/56

D2

0/80

11/93

D3

0/85

12/72

D4

0/81

12/09

G1

0/80

11/90

G2

0/84

12/49

G3

0/82

12/16

G4

0/86

12/79

M1

0/83

12/32

M2

0/82

12/22

M3

0/80

11/94

M4

0/79

11/77

R1

0/85

12/62

R2

0/82

12/19

R3

0/80

11/97

R4

0/83

12/30

L1

0/81

12/11

در ادامه ،برای بررسی مدل مفهومی پیشنهادی توسعه فناوری فتوولتاییک در ایران ،فرضیههای استخراﺝ شده
مورد آزمون قرار گرفت .نتیجه نهایی مدل معادالت ساختاری در شکل ( )6و نتایج تحلیل آن برای تمام
فرضیهها در جدول ( )9مشخص است.

تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک در ایران

متﻐیرها

نشانگر

سواالت

بار عاملی

ضریب معناداری

21

جدول ( :)9نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه
کارکرد خلق و توسعه دانش ( ،)F2منجر به شکلگیری کارکرد انتشار دانش ( )F3میشود.

کارکرد تخصیص منابع ( ،)F6منجر به شکلگیری کارکرد انتشار دانش ( )F3میشود.

کارکرد انتشار دانش ( ،)F3منجر به شکلگیری کارکرد جهتدهی نظام ( )F4میشود.

ضریب ضریب
تاثیر معناداری
11/424 0/515
0/385

تﺄیید

0/517

9/257

کارکرد تخصیص منابع( ،)F6منجر به شکلگیری کارکرد خلق و توسعه دانش ( )F2میشود.

0/599

9/952

تﺄیید

کارکرد جهتدهی به نظام ( ،)F4منجر به شکلگیری کارکرد شکلگیری بازار ( )F5میشود.

0/466

0/438

کارکرد تخصیص منابع( ،)F6منجر به شکلگیری کارکرد فعالیتهای کارآفرینانه ( )F1میشود0/669 .
کارکرد فعالیتهای کارآفرینانه ( ،)F1منجر به شکلگیری کارکرد مشروعیتبخشی ()F7
0/60
میشود.
F4
F7
کارکرد مشروعیتبخشی ( ) ،منجر به شکلگیری کارکرد جهتدهی نظام ( ) میشود.
0/522
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تﺄیید

تﺄیید

کارکرد جهتدهی به نظام ( ،)F4منجر به شکلگیری کارکرد تخصیص منایع ( )F6میشود.
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6/753

نتیجه

شکل ( :)6مدل ساختاری فرضیههای پژوهش

5/781

تﺄیید

11/041

تﺄیید

7/887

تﺄیید

8/297

تﺄیید

6/637

تﺄیید

با مقایسه شکلهاﻱ ( )5و ( )6میتوان دریافت که نتایج حاصل از تحلیل تاریخی رخدادها ،با نتـایج
حاصـل از مدل تحلیل مسـیر معـادالت سـاختارﻱ (مبتنی بر نظر خبرگان) همخـوانی دارد .بر اساس مـدل
نهـایی معـادالت سـاختارﻱ و نتایج آزمون فرضیهها ،میتوان دو مسـیر کلیدﻱ در شکلگیرﻱ نظام نوآورﻱ
فتوولتاییک مشاهده کرد:
 )1تاثیر »کارکرد خلق و توسعه دانش« و »کارکرد انتشار دانش« بر »کارکرد جهتدهی نظام« و سﭙﺲ
تاثیر »کارکرد جهتدهی نظام« بر » کارکرد تخصیص منابع« و در نهایت تاثیر »کارکرد تخصیص
منابع« بر »کارکرد انتشار دانش« و »کارکرد خلق و توسعه دانش« که نشاندهنده شکلگیری و تداوم
فعالیتهای توسعه و انتشار دانش در این حوزه میباشد.
 )2تاثیر » کارکرد جهتدهی نظام« بر »کارکرد تخصیص منابع« و سﭙﺲ تاثیر »کارکرد تخصیص منابع«
بر » کارکرد فعالیتهای کارآفرینانه« و پﺲ از آن تاثیر »کارکرد فعالیتهای کارآفرینانه« بر »کارکرد
مشروعیتبخشی« و در نهایت تاثیر »کارکرد مشروعیتبخشی« بر » کارکرد فعالیتهای کارآفرینانه«
که نحوه شکلگیری فعالیتهای کارآفرینانه بوسیله جهتدهی نظام و تخصیص منابع از طرﻑ دولت
و متعاقب آن مشروعیتبخشی فناوری را نشان میدهد.

 -5جمعبندی

آگاهی از پویاییهای داخلی نظام نوآوری فناورانه میتواند به طور اثرگذاری در جهتدهی به سیاستهای

فناوری خواهند بود .با توجه به اینکه یکی از اهداﻑ ایران در زمینه انرژی تجدیدپذیر ،احداﺙ 5000
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در طی برنامه ششم توسعه است ،در این پژوهش سعی شد تا ضمن معرفی
اجزای نظام نوآوری فناورانه فتوولتاییک بهعنوان یک فناوری انرژی تجدیدپذیر ،موتور محرﻙ نوآوری آن
نیز بررسی شود.
طبق آمار کارشناسان سازمان ساتبا ،ظرفیت تجمعی تولید نیروگاههای فتوولتاییک کشور تا زمان نگارش این
مقاله تنها  53,2مگاوات است که گرچه نشان از شکلگیری کمابیش تمام کارکردها دارد اما میزان خروجی
مشخص میکند که تعامالت کارکردی هنوز نتوانسته حرکت به سمت توسعه فناوری را تسریع کند .بنابراین
در ادامه نکاتی پیرامون توالیهای کارکردی شناساییشده بیان میگردد:
 )1اولین دور مطلوب شناساییشده در بخش قبلی با هدﻑ گسترش دانش عملی و نظری پیرامون

تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک در ایران

آن نقش داشته باشد و در این بین موتورهای نوآوری اصلیترین عوامل در موفقیت یا شکست توسعه

23

فناوری فتوولتاییک شکل گرفته است (اغلب مطالعات امکانسنجی و تحقیقات بازار تا خود فناوری).
شکلگیری نظام نوآوری در کشورهای درحالتوسعه (کشورهای دریافتکننده فناوری) بر دو گام
استوار است )1( :معرفی و ورود فناوری از کشورهای صنعتی ( )2سازگاری ،استفاده و تولید
نوآوریهای جدید در طول زمان .بنابراین برای ایجاد یک نظام نوآوری یکﭙارچه ،در مقایسه با
وضعیت پذیرش ساده فناوری ،نیاز به تالش بیشتری در زمینه توسعه دانش و تخصیص منابع (مالی،
انسانی و  )...وجود دارد .روند انتشار فناوری فتوولتاییک در ایران ،عمدتا با استقرار فناوری خارجی
در داخل و مونتاژ صورت گرفته است .اما واضﺢ است که صرﻑ داشتن ماشینآالت و خط تولید،
به ویژه در فﻀای پرشتاب توسعه فناوری در دنیا ،کشور را صاحب فناوری نمیکند .برای پاسخ به
حلقه مفقوده چرخه ساخت و تولید سلولهای فتوولتاییک و بومیسازی این فناوری ،نیاز مبرمی به
تحقیقوتوسعه در تحقیقات دانشگاهی و موسسات علمی وجود دارد ،همانگونه که بهعقیده برگک
نیز در میان کارکردهای نظام ،توسعه دانش در قلب هر نظام نوآوری قرار دارد (برگک و همکاران،
 .)2008بنابراین ایجاد ظرفیت محلی نوآوری و توسعه فناوری در کشور ،نیازمند رشد مهارتهای
مناسب ،تقویت ظرفیت جذب و تحقیقوتوسعه از طریق موسسات علمی و پژوهشی است که منجر
به حرکت از نظام نوآوری فناورانه مبتنی بر انتشار به نظام نوآوری فناورانه مبتنی بر تحقیقوتوسعه
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره چهارم ،زمستان 1396

شود.

با توجه به این نکات ،به منظور انتشار فناوری قویتر و موثرتر توسط نظام ،پیشنهاد میشود پﺲ از شناسایی
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موانع هر کارکرد از طریق مداخالت سیاستی به آنها پرداخته شود که البته این امر نیاز به اولویتگذاری

 )2دومین دور مطلوب شناساییشده نیز ،در راستای شدت بخشیدن به حجم فعالیتهای کارآفرینی
شکل گرفته است .همانگونه که با بررسی سیر تاریخی نیز مشخص میشود ،با وجود پیشی گرفتن
ایران در ورود این فناوری نسبت به کشورهای دیگر ،در عمل تا سال  ،1394فعالیتهای کارآفرینانه
چشمگیری انجام نگرفت (نیروگاههای محدود زیر یک مگاوات) .اما با تصویب قوانین حمایتی
جدید و ورود سرمایه گذاران خارجی به این عرصه در کشور نیروگاههای فتوولتاییک متصل به
شبکه توسط بخش غیردولتی اجرا و راهاندازی شدهاند .گرچه تاکنون بازیگران محدودی وارد توسعه
فناوری شدهاند ،اما در صورت تکرار بیشتر این حلقه بهصورت مطلوب ،بازیگران با نرﺥ فزایندهای
افزوده شده و میتواند تمام بازیگران بخش عرضه و تقاضا را با خود همراه کند و در نتیجهی تداوم
این توالی ،یادگیری در حین کار نیز رﺥ میدهد و میتواند به بهبود ماهیت فناوری نیز کمک کند.

 اجرای برنامههای آگاهسازی مردم و مسﺌوالن، بهنظر میرسد راهکارهایی چون، در همین راستا.دقیق دارد
 ارائه مشوﻕهای مالیاتی به، به منظور مشروعیتبخشی این فناوری،پیرامون اهمیت سیستم فتوولتاییک
 تﺄسیﺲ صندوﻕ ملی توسعه انرژیهای،شرکتهای فعال این حوزه جهت بهبود فعالیتهای کارآفرینانه
 تخصیص بودجههای پژوهشی برای بومیسازی،تجدیدپذیر در راستای ساماندهی و تسهیل تخصیص منابع
. به توسعه و بلوﻍ نظام کمک خواهد کرد... فناوری و
 اقتصادهای در حال ظهوری وجود دارند که، همانطور که در مبانی نظری اشاره شد،سخن آخر اینکه
ابتدا به واردات فناوری روی آوردند و سﭙﺲ بهوسیله فعالیتهای تحقیقوتوسعه قادر به باالرفتن از نردبان
 که این رویه، میتوان به انرژی باد و فتوولتاییک خورشیدی در چین اشاره کرد،نوآوری شدند؛ به عنوان مثال
 همﭽنین برای ایجاد یادگیری بیشتر در مورد کارکردهای نظام نوآوری.برای ایران نیز میتواند موثر باشد
 پیشنهاد میشود در، برای انتشار موفقیتآمیز انرژیهای تجدیدپذیر در کشورهای درحالتوسعه،فناورانه
.مطالعات آتی این نظام با سایر نظامهای نوآوری فناورانه ایران مقایسه شود
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1.
2.

Technological innovation system
System functions
با توجه به استانداردهای بینالمللی ،اگر میانگین انرژی تابشی خورشید در روز باالتر از  3٫5کیلووات ساعت در متر مربع (3500
وات /ساعت) باشد استفاده از مدلهای انرژی خورشیدی نظیر نظامهای فتوولتائیک بسیار اقتصادی و مقرونبهصرفه است.
متوسط تابش خورشید در ایران  4,5تا  5,5کیلووات ساعت در مترمربع است بطوریکه  300روز آفتابی در دو سوم مساحت
ایران وجود دارد .عالوه بر این ،یک ارزیابی در سطﺢ کشور نشان میدهد که در  80درصد از سرزمین ایران ،تابش خورشید بین
 1640تا  1970کیلووات ساعت در مترمربع در سال میرسد (سایت ساتبا.)1396 ،
4. Latecomer
5. R&D based
6. Diffusion based
7. Follower
8. Virtous Circle
9. Vicious Circle
)10. Doing, Using and Interacting (DUI
متن مصاحبهها و اسامی افراد مصاحبهشونده نزد محقق موجود است.
12. PV Cell
13. PV Module
14. PV Panel
15. PV Array
دانشگاه صنعتی شریف کنونی
دانشگاه شیراز کنونی
سابق ًا با عنوان شرکت تولید فیبرنوری و برﻕ خورشیدی
هنگام تﺄسیﺲ ،این سازمان متولی امر دستیابی به اطالعات و فناوریهای روز دنیا در مورد استفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر،
پتانسیلسنجی و اجرای پروژههای تجدیدپذیر ،خرید و فروش تﻀمینی برﻕ تجدیدپذیر برای جلب مشارکت بخش خصوصی
در این حوزه ،سیاست پژوهی به منظور طرح جامع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور و همﭽنین آگاهسازی و آموزشهای
ترویجی در این زمینه بود.
موارد اندکی مانند تﺄکید بر توسعه کاربرد انرژیهای نو بهعنوان یک راهکار در کاهش مصرﻑ انرژی در برنامه سوم توسعه و
تعیین چشمانداز تولید یک درصد انرژی مصرفی در کشور از انرژیهای تجدیدپذیر در برنامه چهارم توسعه
قانون الحاﻕ دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل کیوتو در سال  1384تصویب شد که به وضوح در ماده  2آن به ترغیب
تحقیق ،توسعه و گسترش استفاده از انواع جدید و تجدیدپذیر انرژی و فناوریهای کنترل انتشار دیاکسید کربن و فناوریهای
پیشرفته و جدید بیخطر برای محیط زیست تﺄکید شده بود.
طبق آمار تا پایان سال  ،1395تعداد  217روستا شامل  2350خانوار از این طریق برﻕدار شدهاند (نشریه آمار برﻕ روستایی،
.)1396
در سال  ،1396سه ستاد توسعه فناوری و نوآوری نفت ،گاز و ذغال سنگ ،توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی
انرژی و محیط زیست ادغام شد و به ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی تﻐییر نام داد.
تحقیقاتی مانند کسب دانش فنی ساخت اتصاالت اهمیک برای سلولهای خورشید و مطالعات شناخت ،امکانسنجی فنی-
اقتصادی کاربرد و طراحی نظامهای هیبرید انرژیهای تجدیدپذیر (باد-دیزل-فتوولتاییک -زیستتوده و خورشیدی) در ایران
منظور مواردی چون قانون اصالح الگوی مصرﻑ انرژی و حمایت صندوﻕ توسعه ملی از احداﺙ نیروگاههای تجدیدپذیر است.
منظور ابالﻍ قوانین حمایتگر مانند نرﺥ خرید تﻀمینی برﻕ تجدیدپذیر ،افزایش مدت قرارداد خرید تﻀمینی برﻕ از  5به 20
سال ،معافیت گمرکی برای واردات تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر و افزایش نرﺥ پایه خرید تﻀمینی که از تجهیزات ساخت
داخل استفاده کنند ،عوارﺽ  30ریالی به ازای مصرﻑ هرکیلووات ساعت برﻕ شبکه سراسری بهمنظور حمایت از انرژیهای
تجدیدپذیر است.
مواردی مانند انجام پتانسیلسنجی و تهیه اطلﺲ خورشیدی کشور و تﺄسیﺲ مرکز توسعه فناوری انرژی خورشیدی

