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 چکیده

اسکت. روش مکورد اسکتفاده  این انرژیها در کشورگذاری توسعه مشیخطمدل  هکدف ایکن پکژوهش تبیکین
مصاحبه با مدیران و انجام  از طریقها گردآوری دادهگراندد تئوری است. یا  مبنایی، نظریه حاضر پژوهشدر 

ستاد توسعه فناوریهای حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاریهای تحول کارشناسان 
. گرفت وری انرژی برق وزارت نیرو صورتهای تجدیدپذیر و بهرهو پیشرفت ریاست جمهوری و سازمان انرژی

انجام شد. در این تحلیل  و کدگکذاری محکوری کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی در سکه مرحلکهنیز ها تحلیل داده
گذاری توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان مقوله محوری؛ توسعه بازار انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان مشیخط

اصلی؛ عوامل  عنوان شرایط علّی بهر کار و اهداف تعیین شده در اسناد باالدستی کشووکسب توسعهراهبرد اصلی؛ 
عوامل مداخله بازار انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان ای؛ بسترساز توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان مقوله زمینه

الگوی پارادایمی در نهایت  توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان پیامد اصلی برگزیده شدند.گر؛ و مداخله مقوله
 اری توسعه انرژیهای تجدیدپذیر طراحی شد. گذمشیمدل خط
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 مقدمه

 طور به طبیعی، فرایندهای از ناشی انرژی» را تجدیدپذیر المللی انرژی، انرژیآژانس بین
 اعماق از تولیدی حرارت یا خورشید مشتق از مختلف اشکال تکرارپذیر، و در پایدار و دائمی
 آبی،برق گرمایی،زمین توده، زیست باد، خورشید، منابع از تولیدی تعریف و انرژی «زمین

 تجدیدپذیر انرژیهای عنوان به را تجدیدپذیر منابع از ناشی هیدروژن و زیستیسوختهای اقیانوس،
های راهبردی مشیخطاز  یکی تجدیدپذیرانرژیهای توسعه  .( ,2012IEAکند )می بندی دسته

کشورها در تامین انرژی مورد نیاز، پاسخگویی به تقاضای انرژی و رفع چالشها و نگرانیهای 
(. سه پیشران اصلی Simpson & McNamara, 2011زیستی و تغییرات اقلیمی آنهاست )محیط

اند: اخیر اهمیت فراوانی یافته افزایش استفاده از فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر که در سالهای
باشد. از اینرو سه هدف افزایش تقاضای انرژی، محدودیت سوختهای فسیلی و تغییر اقلیم می

مشی انرژیهای مشی انرژیهای تجدیدپذیر که به اصطالح به مثلث جادویی اهداف خطاصلی خط
زیست و توسعه اقتصادی شوند: امنیت انرژی، پایداری/حفاظت محیطتجدیدپذیر شناخته می

و نوآوری، فقرزدایی؛ کاهش مصرف  توسعه فناوریهای پیشرفته .(2011Korte, -Jordan)است 
عامل نیز از سایر منابع انرژیهای فسیلی، آب و زمین؛ توسعه زیرساختها، اشتغالزایی و پدافند غیر

عالوه بر برخورداری  ایران شوند.منافع و ضرورتهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برشمرده می
 انرژیهای )سازمان دباشپتانسیلهای فراوان انرژیهای تجدیدپذیر نیز می از منابع غنی فسیلی، دارای

، سیاستهای کالن 1379در سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی ابالغی سال (. 1396ایران،  نوی
قوانین سالیانه بودجه هیئت وزیران؛  1396، سند راهبردی انرژی مصوب 1379زیست سال محیط

، قانون حمایت از صنعت برق در 1390کشور، قانون اصالح الگوی مصرف انرژی ابالغی سال 
و  کشور یفرهنگ یاجتماع یاقتصادسوم، چهارم، پنجم توسعه توسعه  یهابرنامه؛ و 1394سال 
 یدپذیرتجد یمختلف به توسعه انرژ یبه انحا 1394در سال  برنامه ششم یکل هایسیاست 13بند 

 یدپذیرتجد قمگاوات بر 5000 ،1395در سال  برنامه ششم توسعهدر  شده است.توجه و تصریح 
 1393سال مصوب  «یدپذیرتجد هاییانرژ یانبنتوسعه دانش یسند مل»شده است.  یهدفگذار

مگاوات حرارت  10000و  یدپذیرمگاوات برق تجد 10000 یانقالب فرهنگ یعال یشورا
ایران برای استفاده از بسیار پتانسیل  علیرغم کرده است. یهدف گذار 1404 یبرا را یدپذیرتجد

گودرزی )عباسی برداری قرار نگرفته استمورد بهره ایتاکنون به نحو شایسته ،منابع تجدیدپذیر
؛ بریمانی 1394؛ الهی و همکاران، 1396دلجوان، ؛ صادقی، سجودی و احمدزاده1396و ملکی، 
 581فقط   -تا این لحظه -(. بنا بر آمارهای سال جاری، ظرفیت منصوبه 1393نژاد، و کعبی
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( و برای 1397مگاوات برق تجدیدپذیر است )ساتبا،  493مگاوات و ظرفیت در حال احداث 
حرارت و سوخت تجدیدپذیر نیز آمار قابل اتکایی وجود ندارد. اطالعات فوق حاکی است که 

های مشیب با ظرفیتهای کشور و اهداف تعیین شده در اسناد و خطتوسعه تجدیدپذیرها متناس
باالدستی، توسعه نیافته است. طبیعتا وضعیت موجود ناشی از تاثیر عوامل و شرایطی است. این 

 عوامکل وتوسعه انرژیهای تجدیدپذیر و گذاری مشیخطپژوهش تالش دارد ضمن بررسی 
را طراحی و  انرژیهای تجدیدپذیر در ایران وسعهگذاری تمشیخطآن؛ مدل  در موثر شرایط

ترسیم نماید. بدین منظور و برای تعیین اجزای الگوی پارادیمی منتخب خود به سئواالت فرعی 
-مشیای، راهبردها و پیامدهای خطای، شرایط واسطهشامل شرایط علی )ایجادی(، شرایط زمینه

 دهد.می گذاری توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران پاسخ

 های تجدیدپذیرانرژیگذاری توسعه  مشیخط

ها و گذاری فرایندی است که در آن دولتها چشم انداز سیاسی خود را به برنامهمشیخط
مشی عمومی بسیار های خطکنند تا تغییرات مدنظر خود را ایجاد کنند. مسئلهاقداماتی تبدیل می

ابنده و مملو از عدم قطعیت و تضاد منافع اتفاق پیچیده هستند و در محیطهای به سرعت تغییری
ثابت و هدفمند است که  انسبت اتر مجموعه اقدامگمشی بیانخط(. Milano, 2013افتند )می

 شودپرداخت به یک مساله یا دغدغه دنبال می یران براگاز بازی یافرد یا مجموعه بوسیله یک
(Anderson, 2003.) یرا برا یکه هدفی را تعریف و ابزار ستشده دولتهااتخاذ یتصمیمها 

به شکل سنتی در مطالعات ناظر بر (. 1380ند )هاولت و رامش، کدستیابی به آن مشخص می
مشی، اجرای شود: تدوین و تنظیم خطگذاری به سه مرحله تقسیم میمشیمشی عمومی، خطخط
 یبارتست از چارچوبع یانرژ گذاریمشی(. خط1394مشی )منوریان، مشی و ارزیابی خطخط

 ملکی،) گرددیم ایجادها سال نوشته و نانوشته که عموما در طول ده یهایاز قواعد و طرز تلق
     بروری انرژی را درهای اساسی تولید و بهرهگذاری در بخش انرژی جنبهمشیخط (.1393
گذارد. یر میگیرد که به شدت توسعه اقتصادی، پایداری و پذیرش اجتماعی را تحت تاثمی
های انرژی پایدار و اقتصاد کم کربن با مشیگذاری انرژی در حال توجه به سوی خطمشیخط

   حذف مصرف مستقیم سوختهای فسیلی، هدفگذاری بر منابع انرژیهای تجدیدپذیر، ترویج 
(. اینکه Milano, 2013طور راهبردی حرکت به سوی شبکه هوشمند است )وری انرژی و بهبهره

هر کشور از کدام منابع انرژی و به چه میزان استفاده کند تا بیشترین بازده ممکن را داشته باشد 
ریزی محور برنامه« سبد انرژی»(. به عبارت دیگر 1393از نکات قابل توجه بوده است )یارمحمد، 



 118                             های تجدیدپذیر در ایرانانرژیگذاری توسعه مشیخططراحی مدل  

 

 
 

 انرژی آنها از که است اولیه انرژی مختلف منابع از گروهی انرژی کالن انرژی کشورهاست. سبد
به  کشوری هر انرژی سبد ترکیب. شودمی تولید برق( )معموال مستقیم استفاده برای ثانویه

 ملکی،)دارد  آنها بستگی واردات امکان یا کشور آن قلمرو در استفاده قابل منابع به دسترسی
 اسکت ککه بکرای یهایمشیشامل تمامی خط انرژیهای تجدیدپذیرهای توسعه مشیخط. (1393

    شود. تحقق اهداف تعیین شده برای توسعه انرژیهای مختلف تجدیدپذیر در نظر گرفته می
ای باشد و بر اساس شرایط خاص مشی بهینه انرژیهای تجدیدپذیر باید مبتنی بر عوامل زمینهخط

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سیستم انرژی هر منطقه یا  کشوری که در آن بکارگرفته خواهد 
ای برای های حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر بطور گستردهمشیسازی شود. خطاسبشد متن

مشی انرژهای اند. روندهای جدید در خطتولید برق، گرمایش/سرمایش و حمل و نقل ایجاد شده
های برق، مشی بخشمشی، ایجاد ارتباط میان خطتجدیدپذیر یکپارچه کردن سازوکارهای خط

و نقل و توسعه سازوکارهای جدید برای ایجاد یکپارچگی بین سهم گرمایش/سرمایش و حمل 
گذاری مشیخط (.Griffiths, 2017افزاینده انرژیهای تجدیدپذیر به سیستمهای انرژی است )

 سعهگیری از انرژی های تجدیدپذیر، بدون توجه به موانع و مشکالت توبهره نهمناسب در زمی
های اقتصادی، در نظریه. (Beier, Thiede and Herrmann, 2017) تاس غیرممکن عمال آنها

 ،دولتهای مشیخط شکود ککهگذاری و دخالت دولت مجاز شمرده مکیمشیهنگامی خط
سه شکست مهم در بازار تجدیدپذیر وجود  ها و ناکاراییهای موجود در بازار را رفع کند.شکست
انحصارگرایانه: وجود انحصار طبیعی، موقعیتی که (: اول رقابت Jordan-Korte, 2011)دارد 
ترین های عرضه توسط یک شرکت کمتر از شرکتهای رقیب است. دوم آثار خارجی: رایجهزینه

های خارجی تولید انرژی ترین توجیه برای مداخله دولت در بازارهای انرژی، هزینهشدهو شناخته
 Johansson andشود )نها لحاظ نمیای است که در قیمتهای آسوختهای فسیلی و هسته

Turkenburg, 2004 گردد عدم تقارن اطالعات: عدم تقارن اطالعات به وضعیتی باز می(. سوم
ده است. رفع این شکستهای بازار با که دسترسی به دانش به طور ناهموار و نامتوازن توزیع ش

کارا و اثربخش و بکارگیری ابزارها و های ها و برنامهمشیتدوین خطدخالت دولت از طریق 
 (.Jordan-Korte, 2011)گیرد صورت می مشیاقدامات مختلف خط

 های تجدیدپذیرهدفگذاری برای توسعه انرژی

بدون شک زیربنای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برخورداری کافی از پتانسیل منابع انرژیهای 
تجدیدپذیر است. هدفگذاری برای توسعه تجدیدپذیرها بدون داشتن پتانسیل کافی کاری بیهوده 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0973082608603877#!
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ای یابی منابع برای ارزیابی آنها در فرایندهنتیجه است. بسیاری از دولتها از تخمین و پتانسیلو بی
کنند. اهداف انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان ریزی، استفاده وسیعی کرده و میمشی و برنامهخط

مکانیسمی رایج برای آینده ایمن و پایدار انرژی ظهور کرده است. این اهداف با مهیا کردن 
اندازی برای روندهای انرژیهای تجدیدپذیر، نمایان کردن مسیر توسعه و کمک به تحقق چشم

کنند انداز انرژی ملی و جهانی بازی میمدت، نقش حیاتی در چشممدت و بلندتظارات میانان
(IRENA, 2015) کشور دارای هدف در انرژیهای تجدیدپذیر  176حداقل  2016. تا انتهای سال

 47کشور اهداف مصوب در ارتباط با سهم انرژیهای تجدیدپذیر در برق،  150بودند. حداقل 
کشور اهدافی برای حمل و نقل  41تجدیدپذیر مربوط به گرمایش/سرمایش، و کشور اهداف 

های فرابخشی و اقدامات مشیتعیین کردند. برای اثربخشی، اهداف نیازمند حمایت خط
 .(IRENA, 2018)دربردارنده گرمایش/سرمایش، حمل و نقل و برق هستند 

 مشی  رهای خطها و ابزامشیهای تجدیدپذیر به خطتبدیل اهداف انرژی

های گذاری و شتابدهی به بکارگیری فناوریهای دولتها نقش اصلی در سرمایهمشیخط
های تجدیدپذیر بر عهده دارد. جزء اصلی طراحی اثربخش اهداف انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی

ها یا اقدامات مشخص مربوط به اجراست. مشخص مشیای از خطارتباط دادن هدف به مجموعه
های مشخص، اقدامات حمایتی، مشیهدف انرژی تجدیدپذیر مرحله اولیه تعیین خط کردن

دهد بازیگران بازار مطابق با زمانبندی گذاری است که اجازه میمشوقها یا چارچوبهای سرمایه
ها به کاهش ریسک و تشویق بکارگیری مشی(. خطIRENA, 2015b)به اهداف دستیابی پیدا کنند 

مشی استفاده کلی به شکل ترکیبی در قالب سبد خطکنند و بطورذیر کمک میانرژیهای تجدیدپ
هنگامیکه کشوری اهداف خود را در انرژیهای . (De Vos and Sawin, 2012)شوند می

های مربوطه را نیز تدوین نمود، باید پایداری و مشیتجدیدپذیر معین کرد و راهبردها و خط
 برای بنیادی مشی ابزارهایابزارهای خط (.Frank et al., 2017) ریزی را تضمین کندامنیت برنامه

است. به عبارت دقیقتر، ابزارها یا تکنیکهای حکمرانی برای مواجهه با  کلیدی اهداف به دستیابی
مشی با ترکیبی از اقدامات خط .(Rogge and Reichardt, 2016باشند )ها یا مشکالت میمسئله

سازی و فضای ز بکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر، یکپارچهتمرکز بر حمایت مستقیم ا
(. بیشتر مطالعات تحلیل ابزارهای انرژیهای IRENA, 2018توانمندسازی مورد نیاز است )

های تولید کنند: توسعه بازار تجدیدپذیرها و کاهش هزینهتجدیدپذیر بر دو سئوال تمرکز می
موفقیت (. باید اذعان نمود که Menanteau, Finon and Lamy, 2003انرژیهای تجدیدپذیر )
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مشی در افزایش سهم فناوریهای پاک در بازارهای انرژی مستلزم درک چگونگی ابزارهای خط
های انرژیهای مشیکلی ابزارهای خططوربه(. Frank et al., 2017اجرای موفقیت آمیز آنهاست )

آور، و اقدامات و ابزارهای الزام توانند در سه دسته مشوقهای مالی، مقرراتتجدیدپذیر می
 (. Jordan-Korte, 2011)شوند بندی میکننده گروههمراهی

 های توسعه انرژیهای تجدیدپذیرمشیارزیابی عملکرد خط

مشی انرژیهای تجدیدپذیر به عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصاد کالن، ساختار عملکرد خط
گری، حاکمیت قانون، کنترل فساد، پایداری سیاسی، و ظرفیت نهادی، حکمرانی )کیفبت تنظیم

و اثربخشی دولت(، پویایی بازار برق و سوخت، و ظرفیت زیرساخت )مانند توان شبکه در تخلیه 
(. به طور کلی پنج شاخص Azuela, Elizondo and Barroso, 2011متناوب تولید( بستگی دارد )

 شود:نرژیهای تجدیدپذیر استفاده میهای توسعه امشیبرای قضاوت درباره موفقیت خط
میزانی از »تکثرگرایی و همتاسازی. اثربخشی ، نهادی یامکانسنج، تساوی، کارایی، اثربخشی

 (.IEA, 2011b) «اهداف تعیین شده که تحقق یافته است

 پیشینه پژوهش

اتی و ها، مراکز تحقیقها، پژوهشگاهدهد که تحقیقات بسیاری در دانشگاهها نشان میبررسی
ای از آنها مربوط به درباره انرژیهای تجدیدپذیر انجام شده است. دسته جهان و مطالعاتی ایران

مسائل فنی و تکنیکی انرژیهای تجدیدپذیر هستند. برخی از آنها در خصوص اقتصاد و بازار 
مشی تجدیدپذیرها گویند. گروهی نیز درباره خطتجدیدپذیرها و موانع توسعه آنها سخن می

ای هستند عموما درباره یک منبع تجدیدپذیر و کنند. این گروه که دارای تنوع گستردهبحث می
یا های تجدیدپذیر کنند. برخی هم استفاده از منابع انرژیویژه برق تجدیدپذیر بررسی میبه

ارائه »در پژوهشی تحت عنوان  اند:را موضوع تحقیق خود قرار دادهتوسعه فناوریهای تجدیدپذیر 
، در «سازی استوارهای تجدیدپذیر در ایران با استفاده از رویکرد بهینهالگوی بهینه توسعه انرژی

، میزان تولید هریک از منابع انرژیهای تجدیدپذیر تعیین شده است )صادقی و 1393سال 
پژوهش به نوعی بر ضرورت تعیین سهم هر یک از منابع انرژیهای (. این 93آستانه، خاکسار

-، قزلباش، هوشمند و نعمتی1394در سال  کند.تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور تاکید می

باالدستی و قوانین و مقررات مرتبط با  بررسی اسناد»خیرآبادی در پژوهش خود تحت عنوان 
و ها نامهآئین ن،ینواکلی، ق هایسیاست« یر در ایرانبرق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذ تولید

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/591311
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/591311
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/591311
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اصالح  حذف، تدوین، تنفیذ، تمدید وهایی مبنی بر پیشکنهاد های موجود را معین ودستورالعمل
(. این پژوهش بسترهای قانونی و 1394خیرآبادی، اند )قزلباش، هوشمند و نعمتیآنها بیان نموده

 گودرزیعباسی وسعه برق تجدیدپذیر را تاکید می کند.مشی تابزارهای حمایتی و تشویقی خط
بهینه از  برداریسیاستگذاری جمهوری اسالمی ایران در بهره»در پژوهش خود با عنوان  ملکیو 

در کشور  ا که اصالح قیمت حاملهای انرژی متداول کردهمشخص « منابع انرژی تجدیدپذیر
، ملکیو  گودرزیعباسینماید )میفراهم  راهای تجدیدپذیر پذیر بودن انرژیامکان رقابت

این پژوهش بر نقش ویژه عامل قیمت حاملهای انرژی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر . (1396
بررسی و » پژوهشدر  خورسندی و جنگآور، نوراللهی، ستاریفر میبدی،امامیکند. داللت می

که تولید اند نتیجه گرفته« اقتصادیکالن  تجدیدپذیر بر شاخصهایانرژیهای  عهتحلیل تأثیر توس
ها با بخشی از تقاضا تأمین تقاضای انرژی و جایگزینی آن انرژی از منابع تجدیدپذیر عالوه بر

های متفاوت به مدت و بلندمدت با سهمکوتاه های فسیلی، آثار مثبت اقتصادیبرای سوخت
(. این پژوهش بر 96، رسندیخو و جنگآور، نوراللهی، ستاریفر میبدی،امامی) همراه دارد

کند. بنابراین در حال حاضر، های توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تاکید میمشیپیامدهای خط
گذاری توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران را با رویکرد جامع سبد مشیپژوهشی که مدل خط

رت و سوخت در بردارنده برق، حرا )سبد انرژیهای تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر(،انرژی 
بر روش نظریه مبنایی بررسی کرده باشد در پایگاههای اطالعاتی و مراجع تجدیدپذیر و مبتنی
 علمی یافت نشد. 

 پژوهششناسی روش

 ،آوریجمعبرای  نظریه مبناییاز استراتژی یا روش  ایکن پکژوهش روش پژوهش: -الف
 تجارب و بوده استدر نظر  آنجاییکهکند. از میپردازی استفاده نظریهو  هکاتحلیکل داده

 برگزیده مبنایی یه، نظرگیردکاوش قرار  منظور صورتبندی یک نظریه مورددیدگاههای افراد به
مند را به کار های نظام. نظریه مبنایی یک روش تحقیق کیفی است که یک سلسله رویهه استشد
در این روش، هرگز ای ایجاد کند. ای مبنایی بر اساس استقرا درباره پدیدهگیرد تا نظریهمی

پژوهش از یک دوره  بعد آن را به اثبات برسانند، بلکه کهکنند نظریه آغاز نمی پژوهش را از یک
آن است، خود را  شود تا هرچه متناسب و مربوط بکهمطالعاتی شروع شده و فرصت داده می

قیاس با  ها بنیان دارد، دردادهکه این نظریه در  . از آنجا(93)استراوس و کوربین،  نشان دهد
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-شود، تبیین بهتری ارائه مکیهای موجود اقتباس و تطبیق داده میمجموعه نظریه ای که ازنظریه

سه رهیافت مختلف برای انجام  (.Creswell, 2012) موقعیت دارد بیشتری بکا دهکد؛ زیکرا تناسب
 نام به که «مندنظام رهیافت»: از است عبارت که دارد وجود نظریه، توسعه و ایجاد پژوهشهای

 به مربوط که «ظهوری یا پیدایشی» رهیافت شود،می شناخته( 1998) کوربین و استراوس اثر
 حمایت( 2000) چارمز توسط که «یا ساختگرایانه ساخت رهیافت» و است( 1992) گالسر

 استفاده مندنظام رهیافت از پژوهش این در(. 1391، کرمانشاه و اخالصی دیواندری،)شود می
 باز، کدگذاری: شودمی انجام اصلی گام سه در پردازینظریه این رویکرد براساس که است شده

کیفی؛ پژوهش حاضر یک پژوهش به بیان اختصار،  .انتخابی کدگذاری و محوری کدگذاری
ای و توسعه: آناستقرائی؛ هدف  :آن؛ رویکرد بنیادنظریه مبنایی یا داده: آن راهبرد یا روش

 است.  هیافتساختار به نیمهمصاحی آن هاداده وه گردآوریو شی ؛توصیفی
جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان، متخصصین،  جامعه و نمونه آماری پژوهش: -ب

گذاری انرزیهای تجدیدپذیر کشور هستند. بدین مشیاندیشه و تجربه، در حوزه خطصاحبان
، «فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ستاد توسعه»منظور سه سازمان 

تجدیدپذیر و  هایسازمان انرژی»و « مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری»
برگزیده شدند. سازمان اول که سازمانی فرادستگاهی است در « وزارت نیرو وری انرژی برقبهره

گذاری توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کشور مشیطشورای راهبری خود از تمامی متولیان چرخه خ
برد. سازمان دوم نیز، از دانش گذاری و اجرا بهره میگذاری، قانونمشیدر بخشهای مختلف خط

ای در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر برخوردار است. سازمان سوم متولی برق و تجربه ارزنده
پس  به پرسشهای پژوهش، نیاز و پاسخ های موردآوری دادهجمع تجدیدپذیر کشور است. برای

نیمه  هایهای در دسترس، مصاحبهمشیاز مرور ادبیات و بررسی اسناد و مدارک علمی و خط
 گیکری،. روش نمونکهشد و کارشناسان سازمانهای فوق انجام نوزده نفر از مدیران با یافتهساختار
رویکرد روش تحقیق پژوهش )نظریه ا توجه به ب انتخاب و (ایارجاع زنجیره)برفی گلولکه

تا  فتیا گیری آنقدر ادامهشد و نمونه مشخصها انجام مصاحبهحجم نمونه در حین مبنایی(، 
 صحت و های تحقیقیافته اعتبار از اطمینان منظور به. حاصل شددر مصاحبه نهم ها اشباع داده

 ادامه نوزدهم نفر تا مصاحبه نهم، در نظری اشباع به با وجود رسیدن هامصاحبه ها،فرایند تحلیل
نود و پنج درصد مصاحبه شوندگان مرد و پنج درصد زن، هفتاد و هفت درصد مدیر و . یافت

بیست و سه درصد کارشناس، صد درصد دارای تحصیالت حداقل فوق لیسانس، و پنجاه و سه 
 انجام هایهمه مصاحبهدرصد دارای تجربه بیش از ده سال در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بودند. 

. گرفت قرار مورد تحلیل آنها بالفاصله از یک هر و شد سازیها پیادهمصاحبه متن و ضبط شده
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 مستمر مورد و متناوب طور به هاداده انتخابی، و محوری ای باز،مرحله سه کدگذاری اساس بر
 یک حول های مشابهداده ای ازمجموعه در یک فرایند استقرایی، و گرفت قرار پاالیش و بازبینی
مستندات طور دائم به  به بندی الزم صورت گرفت.ها شناسایی و طبقهگرد آمده و مقوله مفهوم

اشباع نظری  ادامه یافت تکا بکه مرحلکهتکرار شد و قدر آن فراینداین  شد وها مراجعه مصاحبه
نهایی  پاالیش از پس که شد شناسایی اولیه کد 221ها، تعداد مصاحبه کلی تحلیل از و پسرسید 

 گردید. ( نهایی1شش دسته مطابق جدول ) مقوله، در 38به 
 تحلیل صحت و های تحقیقیافته اعتبار از اطمینان منظور بههای پژوهش: اعتبار یافته -ج
. یافت ادامه نوزدهم نفر تا مصاحبه نهم، در نظری اشباع به با وجود رسیدن هامصاحبه ها،فرایند
 نتایج پژوهش با برخی از مصاحبه همچنین انتخابی و کدگذاری اولیه، نتایج کدگذاریهای از برخی

بازنگری، اصالح و  نتایج و فرایند شده، نظرات ارائه اساس بر و شد گذارده میان در شوندگان
در پژوهش حاضر برای تأیید اعتبار پژوهش از روشهای بازآزمون شاخص ثبات و . شد تایید

( استفاده 1388یری بر اساس دیدگاههای مختلف به ویژه دیدگاه خواستار )شاخص تکرارپذ
گرفته سه مصاحبه به های انجامهای فوق از بین مصاحبهگردید. برای محاسبه پایایی بازآزمون
ها در یک فاصله زمانی کوتاه )دو هفته( دوباره کُدگذاری عنوان نمونه انتخاب و هرکدام از آن

هم مقایسه  ها باشده در دو فاصله زمانی برای هرکدام از مصاحبهمشخصشدند. سپس کُدهای 
ها، کدهایی که در دو فاصله زمانی با هم مشابه بودند با عنوان شدند. در هرکدام از مصاحبه

-مشخص گردیدند. پایایی بازآزمون مصاحبه« عدم توافق»و کدهای غیرمشابه با عنوان « توافق»

درصد است. با توجه به  90تحقیق با استفاده از فرمول تعیین شده، برابر  گرفته در اینهای انجام
( پایایی کدگذاری این تحقیق مورد 88)خواستار،  درصد است 60اینکه این میزان پایایی بیشتر از 

گیرد. برای محاسبه پایایی تکرارپذیری نیز با روش توافق درون موضوعی دو تأیید قرار می
ز یکی از متخصصین آشنا به موضوع درخواست شد تا به عنوان همکار کدگذار )ارزیاب(، ا

های الزم جهت کدگذاری ها و تکنیکپژوهش )کدگذار( در پژوهش استفاده شود. آموزش
ها به ایشان انتقال داده شد. سپس محقق به همراه این همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه مصاحبه

کرد و درصد توافق بین ُکدگذاران محاسبه شد. پایایی را به صورت تصادفی انتخاب و کدگذاری 
 78گرفته در این تحقیق با استفاده از فرمول ذکرشده برابر های انجامبین کُدگذاران برای مصاحبه

درصد است تکرارپذیری این پژوهش  60درصد است. با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از 
توان ادعا کرد که میزان پایایی تحلیل مصاحبه کنونی مناسب می ( و88مورد تأیید است )خواستار، 

 است.



 124                             های تجدیدپذیر در ایرانانرژیگذاری توسعه مشیخططراحی مدل  

 

 
 

 های پژوهشیافته

ها، با استفاده از فرایند های مختلف متنی و مصاحبهبا تجزیه و تحلیل داده یافته های پژوهش،
ها و مفاهیم کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری بدست آمد و براساس مقوله

گذاری توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تدوین شد )استراوس و مشیشده نظریه خطاستخراج
 ارائه شده است:   1( که حاصل کدگذاری در جدول 93کوربین، 

 ها، مفاهیم و کدهای استخراج شدهمقوله - 1جدول 
 هامقوله مفاهیم کدهای استخراج شده

 زیستی/ رویکردهایمحیط رویکردالمللی/ زیستی/ محدودیتهای بینهای محیطنگرانی

زیستی/ اقلیم/ فرهنگ محیط ای/ تغییرگلخانه ها/ گازهایآالینده انتشار/ جهانی/ کاهش

-زیستی/ مالیات و عوارض محیطپسماندها/ معضالت محیط خارجی/آلودگی/ آثار

 معضالت ناشناخته /مردمی/ الزامات و جرائم عمومی زیستی/ مطالبه

 زیستیعوامل محیط
های ضرورت

 زیستیمحیط

انرژی/  کنندگان انرژی/ عرضه انرژی/ مصرف انرژی/ تقاضای امنیت سبد بخشی/تنوع

-مصرف/ آینده کشور/ آینده انرژی/ افزایش تقاضای انرژی/ پیک مصرف جامعه/ حیات

نگری/ اهمیت روزافزون انرژی/ جایگاه راهبردی انرژی/ پدافند غیرعامل/  محوریت 

 ژئوپلتیک کشور/ امنیت شبکه توسعه/ جایگاه

امنیت عرضه و 

 تقاضای انرژی
 انرژی امنیت

ریزی/ انرژیهای تجدیدپذیر/ توسعه / توسعه انرژیهای تجدیدپذیر/ برنامه

 کشور/ فرایندهای باالدستی اسناد در شدهتعیین راه/ اهدافنقشه طراحی

جزیی و  مند/ حکمرانی سازمانی و فراسازمانی/نظام و علمی گیریتصمیم

عملیاتی کردن سیاستهای کلی/ قوانین و مسائل حقوقی/ هماهنگی نهادهای 

سازی فناوری/ مشی و مدل بومیخصوصی/ خط – دولتی دولتی/ مشارکت

های مشیگذاری و مشارکت خارجی/ توسعه پایدار/ خطهای سرمایهمشیخط

 هایمشیحمایتی/ خط و مالی هایمشیخصوصی/ خط توسعه بازار/ توسعه

 هایسیاست برای اجرایعزم جدی انسانی/  منابع در گذاریسرمایه و مدیریت

شرکتهای داخلی و خارجی/ شفافیت و  میان مشارکتی توسعه /کالن کشور

 حاملهای قیمت سازیثبات برنامه/ هدفگذاری توسعه تجدیدپذیرها/ واقعی

عت صن انرژی/ پتانسیل و ظرفیت منابع انرژیهای تجدیدپذیر/ توسعه

تضمینی برق/ مشوقها و حمایتها/  خرید تعرفه از تجدیدپذیر/ استفاده

ها و ها، برنامهمشیها/ نظارت و کنترل/  نظارت بر خطنامهمقررات/  آیین

 ها/ تقسیم کار و هماهنگی در دولت/ ارزیابی،مشیخط بازیگران/ ارزیابی

 و نظارت/ چینش نهادی/ ثبات نهادی کنترل

 برای هدفگذاری

 هایانرژی توسعه

 تجدیدپذیر/ تبدیل

 توسعه اهداف

 تجدیدپذیر انرژیهای

ها/ مشیخط به

مشی/ خط ابزارهای

 مشیخط ارزیابی

-مشکیخکط

 توسعه گکذاری

 انرژیهای

 در تجدیدپذیر

 ایران
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 و بازار/ ایجاد بازار/ توسعه بازار/ مداخله در بازار/ مدیریت بازار/  عرضه

دولتی و خصوصی بازار/ قیمت/ مشوقها و  تقاضای انرژی/  بازیگران

حمایتها/  کسب و کار/ رفع موانع کسب و کار/  بهبود فضای کسب و کار/ 

دولت/ منابع پایدار برای  شدن بدهکار / توسعه کسب و کارها/ استاندارد

تولید/ توسعه فناوری/ شرکتهای  توان و داخلی تامین خرید تضمینی/ زنجیره

-قیقاتی/ انتقال فناوری/ مدیریت دانش/ همکاریهای بیندانش بنیان/ مراکز تح

المللی فناورانه/ استفاده روزافزون تجدیدپذیرها/ مراکز تست/ آزمایشگاههای 

سازی رسانی/ فرهنگمرجع/ رگوالتوری/ رگوالتور بازار/ قیمت انرژی/ اطالع

 مشی/ منابعو ترویج/ مدیریت دالالن و شرکتهای ضعیف/ بسته ابزارهای خط

سازی انرژی/ وری و بهینهجویی، بهرهانسانی تحصیلکرده و ماهر/ صرفه

 جوینت ونچر داخلی و خارجی/ اشتغال/ اشتغالزایی

 بکارگیری توسعه

تجدیدپذیرها/ 

فناوریهای  توسعه

 تجدیدپذیر/ کاهش

 فناوریهای قیمت

تجدیدپذیر/ توسعه 

 همزمان انرژیهای

-بهینه و تجدیدپذیر

 وریبهره و سازی

 ژیانر

 بازار توسعه

انرژی/ نگاه حاکمیت به حاملهای مختلف انرژی/ اتکا به منابع فسیلی/  اهمیت

رقابت منابع انرژی/ توجه به تجدیدپذیرها/ برخورداری از پتانسیل خوب 

المللی/ ریسک کشور در منابع تجدیدپذیر/ تحریم/ برجام/ شرایط سیاسی بین

نیروگاههای فسیلی/ قیمت انرژی/ یارانه های تولید گذاری/ هزینهسرمایه

های آشکار و پنهان سوخت و تولید انرژی/ آثارخارجی حاملهای انرژی/ یارانه

انرژی/ اقتصاد دولتی/ نابسامانی اقتصاد/ ثبات اقتصادی/ نوسانات نرخ ارز/ 

 باال بانکی/ تضامین اخذ سهولت بانکی/ تسهیالت به دسترسی تورم/ امکان

 گیرانگذاران و تصمیممشیبهره/ آگاهی و فرهنگ عمومی خط نرخ بودن

 اراده و بینش

 حاکمیت/ پتانسیل

 و تجدیدپذیر منابع

آنها/  به دسترسی

-بین تعامالت فضای

 واقعی المللی/ قیمت

 فسیلی حاملهای

 انرژی/  عوامل

 مالی و اقتصادی

 و کشور/  آگاهی

 عمومی فرهنگ

 عوامل

 بسترساز

 توسعه

 انرژیهای

 دپذیرتجدی

انرژی/ مدیریت سبد انرژی/ سهم  در سبد سبد انرژی/ هدفگذاری

 حرارت تجدیدپذیرها در سبد انرژی/ سهم منابع مختلف تجدیدپذیر/

 ها/مشیسوخت تجدیدپذیر/ برق تجدیدپذیر/ ثبات خط تجدیدپذیر/

 خارجی ها/ حکمرانی/ قیمت انرژیهای تجدیدپذیر/ آثارمشیهماهنگی خط

آثارخارجی تجدیدپذیرها/ مشوقهای  واقعی محاسبه تجدیدپذیر/ انرژیهای

خرید/ بهره/ پیشدولتی/ ضریب تشویقی تولید داخل/ مناقصه/ لیزینگ/ وام کم

زنجیره ارزش/ زنجیره ارزش صنعت تجدیدپذیر/ زنجیره ارزش توسعه 

نهاد و خصوصی/ اعتبارات/ فناوری/ بازیگران و متولیان دولتی، نهادهای مردم

نابع مالی پایدار/ تخصیص منابع/ فرایندها و بوروکراسی اداری/ هماهنگی م

 سازمانی/ توانمندیهای سازمانی/ دانش و آگاهی سازمانی

 سبد حکمرانی

 آثار و انرژی/  قیمت

 انرژیهای خارجی

 تجدیدپذیر/  سبد

مشی/  خط ابزارهای

 ارزش زنجیره

 انرژیهای

 تجدیدپذیر/  عوامل

 نهادی

 مداخله عوامل

 انرژیهای بازار

 تجدیدپذیر
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 لی/فسی منابع تجدیدپذیر/ صادرات انرژیهای انرژی/ سهم سبد بخشی/تنوع

ایی/ تجدیدپذیر/ درآمد ارزی کشور/ توسعه پایدار روست انرژیهای صادرات

ه انرژی/ یافته/ تولید پراکنده/ امنیت عرضتوسعه پایدار مناطق کمتر توسعه

 یتقابل شبکه برق/ ساییپیک پایداری شبکه/تلفات/  امنیت انرژی/ کاهش

-ایهزیست/ فرصتهای شغلی/ سرمپذیری کمتر به محیطشبکه/ آسیب اطمینان

گذاری خارجی/ توسعه اقتصادی محلی و ملی/ کاهش مصرف آب/ 

 اشتغالزایی/ توسعه کسب و کارهای نوین

 انرژی امنیت ارتقای

 منابع کشور/ حفظ

 فسیلی/ حفظ زیرزمینی

 ارزی درآمد شافزای و

 پایدار کشور/ توسعه

روستایی/  و محلی

 غیرعامل/ بهبود پدافند

برق/  شبکه مدیریت

-محیط حفاظت بهبود

زیست/ اشتغالزایی/ 

 اقتصادی توسعه

پیامدهای 

 توسعه

 انرژیهای

 تجدیدپذیر

تا با  شودمیباز انجام  گذاریکُدپس از  که هایی استسلسله رویهکدگذاری محوری:  -دوم
فرآیند . مرتبط سازد یکدیگرجدیدی با  هایها، اطالعات را به شیوهمقوله برقراری پیوند بین

)استراوس  در سطح ویژگیها و ابعاد است هامقولهدهی و پیوندها، ها به زیرمقولهدهی مقولهربط
« ایران در پذیرتجدید هایانرژی توسعه گکذاریمشکیخکط». در این مرحله، مقوله (93و کوربین، 

عنوان  بهفرآیندی که در حال بررسی است  و در مرکزشده باز انتخاب  مرحله کدگذاریاز 
-ای و مداخله، راهبردها، شرایط زمینهیشرایط عل یا هاو سپس مقولهگرفت قرار « پدیدۀ مرکزی»

ترسیم الگوی های فوق، حاصل این بخش عالوه بر تعیین مقوله. داده شدپیامدها به آن ربط و گر 
گذاری توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران مبتنی بر چارچوب الگوی مشیپارادایمی خط

 افزایش»مقوله  : از میان چهارهای علّیمقوله -الفاست.  1و مطابق شکل  (2012)کرِسول، 
-ضرورتهای محیط»؛ «کاروکسب توسعه»؛ «به سبد انرژی بخشیانرژی کشور از طریق تنوع امنیت

عنوان شرایط عّلی  بهکه « اهداف و الویتهای تعیین شده در اسناد باالدستی کشور»؛ و «زیستی
 «اهداف تعیین شده در اسناد باالدستی کشور»و « کاروکسب توسعه»برگزیده شدند که دو مقوله 

ای است که همواره در مقوله :محوری مقوله -ببه عنوان شرایط علی اصلی انتخاب شدند. 
شوند. مقوله محکوری میدیگر به آن مرتبط  های اصلیِمقوله ها ظکاهر شکود و تمکامیداده
در این پکژوهش . (93 کوربین، و استراوس) مطالعه انتخاب شود توانکد متناسکب بکا موضکوعمکی
 کانوندر انتخاب و محکوری  به عنوان مقوله «انرژیهای تجدیدپذیرتوسعه  گکذاریمشکیخکط»

 توسعه برای های مقوله محوری شامل هدفگذاریو مولفه ابعاد قرارگرفت. الگکوی پکارادایم
-خط ها، ابزارهایمشیخط به تجدیدپذیر انرژیهای توسعه اهداف تبدیل تجدیدپذیر، انرژیهای

ها راهبردهایی برای این مقوله :راهبردیهایمقوله -جباشد. مشی میمشی و باالخره ارزیابی خط
 مقوله. (93 کوربین، و استراوس) دهندکنترل، اداره و برخورد بکا پدیکده محوری را ارائه می
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 توسعه»؛ «توسعه کاربرد تجدیدپذیرها»مقوله راهبردی اصلی و چهار مقوله « توسعه بازار«
توسعه همزمان انرژیهای »؛ و «کاهش قیمت فناوریهای تجدیدپذیر«؛ «تجدیدپذیر فناوریهای
-مقوله -ند. دشد برگزیدههای راهبردی فرعی مقوله« وری انرژیسازی و بهرهبا بهینه تجدیدپذیر

محیطی هسکتند ککه راهبکرد را تحکت تکأثیر  از شرایط هاییها نشکانگرمقوله : اینایهای زمینکه
به « عوامل بسترساز توسعه انرژیهای تجدیدپذیر. »(93 کوربین، و استراوس) دهنکدقکرار مکی

بینش و »که شامل  شکد حاضر برگزیدهاثرگذار بر راهبردهای پکژوهش ای وان مقوله زمینهعن
؛ «المللیبین تعامالت فضای»؛ «پتانسیل منابع تجدیدپذیر و دسترسی به آنها»؛ «اراده حاکمیت

و فرهنگ  آگاهی»؛ و «اقتصادی و مالی کالن کشور عوامل» ؛«فیسلی انرژی حاملهای واقعی قیمت»
هکای میکانجی ها که بکه مقولکهاین مقوله :ایواسطهگر یا مداخلههای مقوله -باشد. همی «عمومی

 دهنکدای از شرایط خاص هستند که راهبرد را تحت تأثیر قرار میزنجیره هکم معروفنکد، نشکانگر
عوامل مداخله بازاِر این عوامل تحت عنوان  در پژوهش حاضر. (93 کوربین، و استراوس)

خارجی انرژیهای قیمت و آثار»؛ «انرژی حکمرانی سبد»و شامل پنج مقوله  انرژیهای تجدیدپذیر
« عوامل نهادی»؛ و «زنجیره ارزش انرژیهای تجدیدپذیر»؛ «مشیابزارهای خطسبد »؛ «تجدیدپذیر

« توسعه انرژیهای تجدیدپذیر»مقوله  :های پیامدیمقوله -. وتشخیص داده شدهای زیر با مولفه
کمک به امنیت انرژی »های فرعی یا مولفه هایمقولهبه عنوان پیامد اصلی برگزیده شد که شامل 

 پایدار توسعه» ؛«کشور ارزی و افزایش درآمد حفظ»؛ «زیرزمینی فسیلی منابع حفظ»؛ «کشور
 ؛«زیستبهبود حفاظت محیط» ؛«بهبود مدیریت شبکه برق»؛ «غیرعامل پدافند»؛ «روستایی محلی و

 باشد.می «اقتصادی توسعه»؛ و «اشتغالزایی»
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گرشرایط مداخله  

های تجدیدپذیرعوامل مداخله بازار انرژی  

خارجی انرژیهای انرژی،  قیمت و آثار حکمرانی سبد

مشی، زنجیره ارزش انرژیهای ابزارهای خطسبد تجدیدپذیر، 

 تجدیدپذیر و عوامل نهادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایشرایط زمینه  

های تجدیدپذیرعوامل بسترساز توسعه انرژی  
ا، ، پتانسیل منابع تجدیدپذیر و دسترسی به آنهبینش و اراده حاکمیت 

 عوامل قیمت واقعی حاملهای فسیلی انرژی،، المللیفضای تعامالت بین

و فرهنگ عمومی و آگاهیاقتصادی و مالی کالن کشور   

 

 
 راهبردها

 توسعه بازار

توسعه بکارگیری  -
 تجدیدپذیرها 

های توسعه فناوری -
 تجدیدپذیر

کاهش قیمت  -
های فناوری

 تجدیدپذیر
همزمان توسعه  -

انرژیهای تجدیدپذیر با 
وری سازی و بهرهبهینه

 انرژی

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 های تجدیدپذیر در ایران.سعه انرژیگذاری تومشیالگوی پارادایمی خط - 1شکل 

پردازی : کدگذاری انتخابی مهمترین مرحله نظریهو خلق نظریه کدگذاری انتخابی -سوم
دهد، ارتباط آنهکا را بیکان های دیگر ربط میهای محوری را به مقولهمقوله اسکت ککه در آن،

 کدگذاری کنکد.بازنگری دارند را اصکالح مکی احتیاج به بهبود وهایی که مقوله کنکد ومکی
به شکلی  کند،انتخاب می های مراحل قبلی کدگذاری را گرفته، مقوله محوری راانتخابی، یافته

هایی را که به مقوله کند ودهد، روابط آن را اثبات میها ربط میمند آن را به دیگر مقولهنظام

 پیامدها

های توسعه انرژی

 تجدیدپذیر

ارتقای امنیت انرژی 
حفظ منابع  کشور،

زیرزمینی فسیلی، حفظ 
و افزایش درآمد ارزی 
کشور، توسعه پایدار 
محلی و روستایی، 
پدافند غیرعامل، بهبود 
مدیریت شبکه برق، 

-محیط بهبود حفاظت

زیست، اشتغالزایی و 
 توسعه اقتصادی

 

 مقوله محوری

گذاری توسعهمشیخط  

های تجدیدپذیر انرژی 

 در ایران

هدفگذاری برای توسعه  -
 های تجدیدپذیرانرژی

تبدیل اهداف توسعه  -
انرژیهای تجدیدپذیر به 

 ها مشیخط
 مشیابزارهای خط -
 مشیارزیابی خط  -

 

 شرایط علی

 

کار و وتوسعه کسب

اهداف تعیین شده در 

 اسناد باالدستی کشور

  
امنیت انرژی  افزایش -

 کشور  
ضرورتهای محیط  -

 زیستی
 
 
 



 1399 تابستان،  2 ، شماره 6 عمومی، دوره سیاستگذاریپژوهشی  - فصلنامه علمی               129 

 

در این مرحله از کدگذاری، یک نظریه . کندتکمیل میاصالح و ی نیاز دارند بهبود و توسعه بیشتر
به گونه در قالب روایت داستانهای موجود در مدل محوری کدگذاری مقوله از روابط فیمابین

آید. لذا در این مرحله بهبود و اصالح یافته های مرحله کدگذاری محوری انجام در مینگارش 
های منتخب گذاری توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بر اساس مقولهمشییه خطشود و نظرو نهایی می
(: شرایط علی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران، 93شود )استراوس و کوربین، نگاشته می

توسعه کسب و کار و اهداف اسناد باالدستی کشور است. مقوله محوری برای توسعه 
ست که شامل هدفگذاری برای توسعه، تبدیل اهداف گذاری توسعه آنهامشیتجدیدپذیرها، خط

مشی است. راهبرد مشی و ارزیابی خطها، طراحی و بکارگیری ابزارهای خطمشیتوسعه به خط
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران توسعه بازارست که متاثر از عوامل محیطی بسترساز، و 

 امدهای متعدد خواهد بود. باشد و حاصل این راهبرد پیعوامل مداخله بازار می

 سیاستی هایبحث و توصیه

نماید که مقوله محوری برای توسعه انرژیهای مدل توسعه یافته در این پژوهش بیان می
 برای گذاری شامل هدفگذاریمشیآنهاست. این خطتوسعه برای گذاری مشیخطتجدیدپذیر، 

ها، طراحی مشیخط به تجدیدپذیر انرژیهای توسعه اهدافِ تبدیل تجدیدپذیر، انرژیهای توسعه
کار، و وکسب توسعههاست. مشیمشی و باالخره ارزیابی خطمناسب خط و تعیین ابزارهای

اهداف تعیین شده در اسناد باالدستی کشور شرایط علی اصلی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در 
ایران، توسعه بازار  کشور بوده است. راهبرد اصلی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در

ای گذارند. شرایط زمینهگر بشدت بر آن اثر میای و مداخلهتجدیدپذیرهاست که شرایط زمینه
؛ «بینش و اراده حاکمیت»که عوامل بسترسازی توسعه تجدیدپذیرها نام گرفتند شامل شش مقوله 

 واقعی قیمت»؛ «یالمللبین تعامالت فضای»؛ «پتانسیل منابع تجدیدپذیر و دسترسی به آنها»
« و فرهنگ عمومی آگاهی»؛ و «اقتصادی و مالی کالن کشور عوامل» ؛«فسیلی انرژی حاملهای

گر که عوامل مداخله بازار انرژیهای تجدیدپذیر نام گرفتند های مداخله. شرایط یا مقولهباشدمی
ابزارهای سبد »، «خارجی انرژیهای تجدیدپذیرقیمت و آثار»، «انرژی حکمرانی سبد»نیز شامل 

تعیین شدند. پیامدهای ناشی  «عوامل نهادی»و « زنجیره ارزش انرژیهای تجدیدپذیر»، «مشیخط
های از راهبرد توسعه بازار، تحت عنوان پیامد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نامیده شد که مقوله

کشور،  رزیا و افزایش درآمد زیرزمینی فسیلی، حفظ منابع حفظ ارتقای امنیت انرژی کشور،
زیست، اشتغالزایی محیط غیرعامل، بهبود شبکه برق، بهبود حفاظت محلی، پدافند پایدار توسعه
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های فوق بخصوص اقتصادی را دربر دارد. تبیین و تعیین سهم و نقش هر یک از مقوله و توسعه
ای گذاری حاملهنقش منابع فسیلی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، تعیین آثارخارجی، قیمت

توانند موضوع سازی عمومی میبخشی و فرهنگانرژی، حکمرانی سبد انرژی، راهبردهای آگاهی
ای بوده توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران در ابتدا تدریجی و غیربرنامهپژوهشهای آتی باشد. 

حد است. اولین اقدامات با انجام پژوهشهای ُخرد تحقیقاتی آغاز شده است. بعدها با ایجاد وا
مشی توسعه دولتی سازمانی متولی در برق تجدیدپذیر در وزارت نیرو )سانا(، با بکارگیری خط

ها با بودجه دولتی، توسعه یافت و به مرور توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و انجام طرحها و پروژه
ای رههای توسعه پنج ساله و متعاقبا در سیاستهای کالن و کلی کشور جای گرفت. در دودر برنامه

سازی مصرف سوخت وزارت نفت نیز از تاریخِ توسعه تجدیدپذیرها در گذشته، شرکت بهینه
در حرارت تجدیدپذیر )بخصوص حرارت خورشیدی( اقداماتی صورت داده است. در سالهای 

گذاری خصوصی شتاب گرفت. در مشی توسعه و سرمایهاخیر توسعه برق تجدیدپذیر، با خط
ه توسعه بکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر از طریق توسعه نیروگاههای پنج سال اخیر، کارنام

کند. این توسعه گری میویژه خورشیدی( بیش از نتایج دو دهه گذشته جلوهتجدیدپذیر )به
، تامین پایدار منابع الزم برای خرید «تعرفه خرید تضمینی برق»مشیِ مرهون بکارگیری ابزار خط
بوده  عوارض برق تجدیدپذیرمتعارف برق با تکیه بر قانون موسوم به  برق با قیمتی باالتر از نرخ

گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری تهییج و است. قیمت خرید تضمینی، سرمایه
ترغیب نمود. مدل بدست آمده در این پژوهش، مدلی مبتنی بر شرایط و اقتضائات کشور ایران 

انرژیهای تجدیدپذیر انطباق کاملی با پیشرانهای دنیا )رشد  است. در این مدل پیشرانهای توسعه
حاکی از  زیستی( ندارد. این یافتهتقاضای انرژی، محدودیت منابع انرژی، و محدودیتهای محیط

المللی به جهت تفاوت شرایط، محدودیتها و تفاوت پیشرانها در کشور ایران با پیشرانهای بین
کارهای جدید و وژه منابع فسیلی( است. به ترتیب، توسعه کسبویپتانسیلهای منابع انرژی )به

های کالن کشور پیشرانهای اصلی و واقعی پاسخگویی به اهداف تعیین شده در اسناد و برنامه
زیست هنوز پررنگ توسعه تجدیدپذیرها در کشور بوده و هست. در ایران فرهنگ توجه به محیط

. این موضوعات اهمیت بسیار چشمگیرتری در آینده به نیست، چه برسد به موضوع تغییر اقلیم
خود خواهند گرفت. از اینرو در شرایط کنونی این مقوله، هنوز یک پیشران جدی نشده است. 
در حال حاضر به دلیل وفور و دسترسی به ذخایر زیرزمینی نفت و گاز در ایران، تامین انرژی از 

ست. در این راستا نه تنها محدودیت منابع انرژی طریق تجدیدپذیرها مورد توجه قرار نگرفته ا
پیشرانی جدی برای کشور نبوده بلکه کشور همواره برخوردار از منابع و ذخائر غنی نفت و گاز 

وری انرژی، این مقوله نیز به مرور در بوده است. اما با توجه به روند مصرف و وضعیت بهره
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وری انرژی و توسعه جه همزمان به بهرهآینده اهمیت و جایگاه بیشتری خواهد یافت. تو
 تعیین اهداف و الزامات به تجدیدپذیرها برای امنیت انرژی کشور امری حیاتی است. پاسخگویی

های کشور، پیشران توسعه تجدیدپذیرها در برنامه کالن هایمشیها و خطبرنامه اسناد، در شده
های اجرایی دربرگیرنده مشارکت هماهنگ توسعه کشور بوده است اما هنوز عزم، اراده و برنامه

گذاری توسعه مشیتمامی سازمانهای مرتبط، برای تحقق آنها کافی نیست. در چرخه خط
 ها، طراحی و تعیین ابزارهایمشیخط اهداف به تبدیل انرژیهای تجدیدپذیر شامل هدفگذاری،

اریها با  اجرا بسیار است. گذها، اختالف میان هدفمشیمشی و باالخره ارزیابی خطمناسب خط
راهبرد اصلی برای توسعه تجدیدپذیرها در ایران توسعه بازار تجدیدپذیرها اعم از توسعه کاربرد 
و توسعه فناوری در منابع مختلف تجدیدپذیر است. کاهش قیمت تجدیدپذیرها متاثر از قیمت 

مشی به ویژه ارهای خطگیری از سبد ابزسوختهای فسیلی، توسعه فناوری، رشد بازار و بهره
سازی آنها ابزارهای حمایتی است. به دلیل رشدِ کمِ بازار، توسعه فناوریهای تجدیدپذیر و تجاری

با مشکل مواجه است. شایان ذکر است که آنچه در توسعه تجدیدپذیرها در کشور به آن اهتمام 
یدپذیر در و توجه بیشتری شده است برق تجدیدپذیر است و هنوز حرارت و سوخت تجد

توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران ای برخوردار نیست. کشور فراگیر نشده و از سهم قابل ارائه
گر در توسعه ای و مداخلهمتاثر از شرایط متعددی است. عوامل مختلفی در قالب شرایط زمینه

انرژیهای تجدیدپذیر کشور اثرگذار هستند که پیشتر برشمرده شدند. به بیان دیگر محیط 
لمللی در جذب و اتعامالت و روابط بینتجدیدپذیرها در ایران، مملو از عوامل تاثیرگذار است. 

ت. پس گذاری شرکتهای خارجی در بازار داخلی تجدیدپذیرها اثرگذاری بارزی داشته اسسرمایه
گذاری در تجدیدپذیرها در صدر تقاضای زیست و سرمایهاز برجام، تقاضای همکاری در محیط

همکاری کشورها و شرکتهای خارجی بوده است. در کشورهای توسعه یافته به لحاظ 
مشی مشی و سبد ابزارهای خطمشی در قالب سبد خطها و ابزارهای خطمشیتجدیدپذیرها، خط

مشی )مالی و غیرمالی( به شکل سبد شوند. ابزارهای خطاهنگ حکمرانی میطور پویا و همبه
مشی تنها مبتنی بر تک ابزار )خرید تضمینی برق تجدیدپذیر( شود و اجرای خطمتکامل می
کند و البته در بکارگیری آن نیز با گیرد. هنوز کشور ما از این تک ابزار استفاده میصورت نمی

مشی منوط به تامین وبروست. کارآمدی ابزارها و مشوقهای مالی خطمحدودیت تامین منابع ر
تواند پایدار منابع و نحوه تامین و بکارگیری آنهاست. بروز خلل و ناپایداری در تامین منابع می

گر برگزیده شده های مداخلهیک از مقوله بحران ساز شود همانگونه که در سال جاری شد. هر
رفی در توسعه تجدیدپذیرها در کشور دارند. مدیریت بخش انرژی در پژوهش حاضر تاثیر شگ

های انرژی از طریق محاسبه شفاف سازی قیمت حاملکشور در قالب سبد انرژی کشور و واقعی



 132                             های تجدیدپذیر در ایرانانرژیگذاری توسعه مشیخططراحی مدل  

 

 
 

زیستی حاملهای فسیلی و غیرفسیلی انرژی در شرایط های محیطو واقعی آثار خارجی و هزینه
زیستی ت. در چنین شرایطی اثرات اقتصادی و محیطای برخوردار اسیکسان، از جایگاه ویژه

توانند گذاران میمشیگیران و خطشود، تصمیمیک از حاملهای انرژی روشن میواقعی هر 
مورد منابع فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر تصمیمات خود را به درستی اتخاذ نموده و رقابت بی
د. هر یک از منابع و حاملهای انرژی در جای رنگ باخته و سبد انرژی در کشور ایران واقعی گرد

آفرینی کرده و سبد انرژی کشور در خدمت رشد و توسعه کشور اندازه سهم خود، نقشخود و به
بخشی به سبد انرژی کشور و ارتقای امنیت باشد. با واقعی شدن سبد انرژی، پیامدهای تنوع

صادرات و استفاده بهتر از منابع  انرژی حاصل شده و در کنار آن، افزایش فرصت برای حفظ،
فسیلی در راستای ارتقای دیپلماسی انرژی کشور و افزایش درآمدهای ارزی به همراه کاهش 

تر خواهد شد. البته توسعه تجدیدپذیرها در مقیاس زیستی ببار آمده و نمایانمخاطرات محیط
احتمالی آتی خاص به وسیع، نیازمند توجه به مسئله اساسی مدیریت شبکه برق و مخاطرات 

-مشیگذاری بخش انرژی کشور با رویکرد خطمشیشود خطخود آنهاست. در انتها پیشنهاد می

گذاری یکپارچه مشیگذاری سبد انرژی، تعیین سهم و تاثیر هر یک از منابع انرژی و همچنین خط
 زیست کشور در دستور پژوهشهای آتی قرار گیرد.انرژی، اقتصاد و محیط

 منابع

 بیوک ترجمه. هاشککیوه و هارویه مبنایی، نظریه کیفی، تحقیق روش اصککول(. 1393)جولیت  وکوربین، آنسککلم، اسککتراس، - 1
 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران: انتشارات. محمدی

ستمی،و انواری مهدی، و مجیدپور، جلیل، و غریبی، شعبان، الهی، - 2 صغرعلی ر سیر(. 1394) ا شاعه م  انرژیهای فناوریهای ا
 .2 شماره چهارم، سال نوآوری، مدیریت پژوهشی – علمی نشریه. بنیادی سازینظریه رویکرد: تجدیدپذیر

سن،  ،جنگآورو  علی، ،میبدیامامی=  3 سندیو محمد،  ،ستاریفرو یونس،  ،نوراللهیو ح ضی ، خور سی و (. 1396) مرت برر
دوره  عمومی، سیاستگذاری راهبردی مطالعات مهفصلنا .کالن اقتصادی تجدیدپذیر بر شاخصهایعه انرژیهای تحلیل تأثیر توس

 .158-137، صص 24ره شما، 7
 -علمی فصکککلنامه دو. درایران پایدار توسکککعه و ی تجدیدپذیرانرژیها (.1393) عبدالرزاق نژادیان،کعبی و مهدی، بریمانی، - 4

 .26-21 صص اول، شماره نو، و تجدیدپذیر انرژیهای تخصصی
ستار،=  5 شی ارایه(. 1388) حمزه خوا سبه برای رو صاحبه در کدگذاری مرحله پایایی محا شی م صلنامه. های پژوه -علمی ف

 .174-161 صص ،58 شماره ،15 سال انسانی، علوم شناسی روش پژوهشی

شاه، علی، دیواندری، - 6 صی، علی، و کرمان سازی مدل ارائه(. 1391) امیر و اخال  اقامتی، تفریحی، پروژههای کالن برای برند
 .64-27 صص ،65 شماره بازرگانی، پژوهشنامه. دادهها بر مبتنی تئوری براساس بومی رویکرد با کشور ورزشی و گردشگری

 تهران.

 تهران. .ایران در تجدیدپذیر انرژیهای توسعه ضرورت(. 1396( )سانا) ایران نوی انرژیهای سازمان - 7

 /http://www.satba.gov.ir(. درگاه اینترنتی سازمان: 1397وری انرژی برق )ساتبا( )سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره - 8
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(. ارائه یک الگوی بهینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران با استفاده از 1393صادقی، حسین، و خاکسارآستانه، سمانه ) - 9
 .194-159، صفحات 1393، تابستان 11هنامه اقتصاد انرژی ایران. سال سوم، شماره یابی استوار. پژورویکرد بهینه

 و اقتصادی شدر بر تجدیدپذیر انرژیهای تاثیر(. 1396) فهیمه دلجوان،احمدزاده و سکینه، سجودی، و سیدکمال، صادقی، - 10
 صص ،1396 ، بهار6 شماره سوم، سال انرژی، ریزیبرنامه و سیاستگذاری پژوهشهای فصلنامه. ایران در زیست محیط کیفیت

171-202. 

ستگذاری(. 1396) عباس ملکی، و علی گودرزی،عباسی - 11 سالمی جمهوری سیا  انرژی منابع از برداری بهینهبهره در ایران ا
 .23 ە، شمار7 ەدور عمومی،سیاستگذاری راهبردی مطالعات فصلنامه تجدیدپذیر.

شمند، محمود، و نعمتیقزلباش، اعظم، و  - 12 سیدمهدی )هو سناد(. 1394خیرآبادی،  سی ا ستی و قوانین و مقررات  برر باالد
ستفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ایران مرتبط با تولید صادی. برق با ا شنامه حقوق اقت صلنامه دان سابق دانش و( دوف سعه    )تو

 .7ه دوره جدید، سال بیست و دوم، شمار

 انرژی. تهران: نشر نی. سیاستگذاری(. 1393ملکی، عباس ) - 13

 مشی عمومی. تهران، مهربان نشر.(. اجرا و ارزیابی خط1394منوریان، عباس ) - 14
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