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اگرچه کشور ایران ،در وضعیت مناسبی به لحاظ بهرهگیری از انرژی خورشیدی قرار دارد ،اما کاربرد آن به دلیل غنیبودن
کشور از منابع انرژی فسیلی و قیمت پایین سوخت در ایران محدود بوده است .بنابراین تدوین استراتژیها و سیاستهای اثربخش
برای ارتقاء سطح توسعه و کاربردی کردن این فناوری بسیار مهم است .در این پژوهش ،ابتدا کلیه عوامل گوناگون از مرور
جامع تجارب ارائهشده در ادبیات مرتبط با موضوع ،شامل  142عامل تاثیرگذار ،شناسایی شدند .سپس کلیه این عوامل از طریق
«مصاحبههای نیمهساختاریافته» با نظرات  15نفر از خبرگان سیاستگذاری انرژی ،بویژه با توجه به شرایط کشور ایران،
تقسیمبندی و اولویت-بندی اولیه شدند .تحلیلهای محتوایی نظرات خبرگان نشان داد که  55عامل از کل عوامل ،برای شرایط
کشور ایران در "سطح اثرگذاری سیاستگذاران انرژی" مهم هستند .عوامل تاثیرگذار در  9دسته عامل کلی ،شامل عوامل
«سیاستی»« ،نهادی»« ،اعتباری و بودجهای»« ،اقتصادی» (اقتصاد سیستم و اقتصاد کالن)« ،اجتماعی و فرهنگی»« ،منابع انسانی»،
«قابلیتهای صنایع ،فناوریها و زیرساختهای مرتبط»« ،جغرافیایی ،اقلیمی و محیط زیستی» و «سیاست خارجی» قرار گرفتند.
ن اهمیت بالی قریب به اتفاق عوامل ،کشور ایران در اغلب موارد عملکرد مناسبی نداشته و پایینتر از حد متوسط عمل
در عی ِ
نموده است .نتایج نشان میدهند میزان اهمیت عوامل «اعتباری و بودجهای» و «سیاستی» بیش از سایر عوامل است و  3عامل
«نهادی»« ،اقتصادی» و «انسانی» در سطح دوم قرار دارند .با محاسبه و ترسیم ماتریسهای مربوط به "شکاف وضع موجود و
مطلوب" با روش  ،IPAبررسی عوامل تکمیل و برای سیاستگذاران حوزه انرژیهای تجدیدپذیر آماده گردید.
واژگان کلیدی :انرژی خورشیدی ،فناوری فتوولتائیک ،تولید پراکنده ،تحلیل شکافت
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 .1مقدمه
برای برآوردن نیاز جهان در آینده میباشد (گزارش سایت سولرجیس .)2016 ،1استفاده از فناوری
فتوولتائیک به عنوان تجاریشدهترین روش بهرهگیری از انرژی خورشید ،یکی از راهحلهای
دولتها برای پاسخ به تقاضای انرژی ،در مسیر توسعه پایدار به شمار میرود .به صورت کلی ،نرخ
رشد سالنه ترکیبی 2برای سیستمهای فتوولتائیک در بازه سالهای  2010تا  ،2016معادل  %40بوده
است و این نشان دهنده بازارِ به سرعت رو به رشد این فناوری و صنعت است .مطابق آمارهای
موسسات  IEAو  IHSدر ابتدای سال  ،2017ظرفیت نصبشده سیستمهای فتوولتائیک در دنیا به
 320گیگاوات رسیده که معادل  %1/3از کل برق تولیدی دنیا بوده است .این میزان برای مجموع
کشورهای اروپایی 160 ،گیگاوات ،معادل  %3/4از برق تولیدی آنها و برای کشور آلمان به عنوان
یکی از اصلیترین پیشتازها 41 ،گیگاوات ،معادل  %6/9از برق تولیدی کشور آلمان بوده است
(موسسه فرانهوفر آلمان .)2016 ،این در حالیست که ،این رقم در ایران تا انتهای سال  1398یا به
عبارت دیگر ماه مارس  2020میالدی 365 ،مگاوات میباشد (ساتبا .)1398 ،این آمار نشان میدهد
که ایران از میزان متوسط دنیا در تولید برق فتوولتائیک در سبد برق پایینتر است .در عین حال
کشور ایران نیز در نواحی پرتابش واقع است و با وجود میانگین  300روز آفتابی در بیش از دو سوم
سال و متوسط تابش  4/5 – 5/5کیلووات ساعت بر متر مربع در روز ،یکی از کشورهای با پتانسیل
بال در زمینه انرژی خورشیدی معرفی شده است (نجفی و همکاران .)2015 ،از سویی ،بر اساس
شاخص رتبهبندی  3EPIکه شاخص عملکرد محیط زیستی کشورها را مشخص میکند ،ایران در
سال  2018در جایگاه  80کشورها و دهم در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داشته

1. Solargis
2. Compound Annual Growth Rate
3. Environmental Performance Index
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است .این شاخص کشورها را بر مبنای  25شاخص نشانگری که سالمت عمومی زیستمحیطی و
زندگی اکوسیستمی را پوشش میدهد رتبهبندی میکند (شاخص کارایی محیط زیستی .)2018 ،از
آنها ،ماده  50قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران است
که بر اساس آن دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایهگذاری
بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون
برنامه به حداقل پنجدرصد ( )%5ظرفیت برق کشور برساند.
در مجموع هدف از انجام پژوهشی که در این مقاله به آن پرداخته شده است ،مقایسه ابعاد
گوناگون فناوری فتوولتائیک مانند مقایسه اقتصادی آن با گزینههای رقیب نیست ،بلکه پیشفرض
تحقیق ،بر مبنای آن قرار دارد که بنا به دلیلی از جمله ضرورتهای زیستمحیطی ،امنیت انرژی،
قوانین و اسناد بالدستی و ،...نیاز به توسعه کاربرد این فناوری در اقلیم ایران وجود دارد و پس از
این پیشفرض ،هدف پژوهش " کشف عوامل تاثیرگذار بر این هدف و ارتباط و اثرگذاری آنها"
قرار گرفته است .در عین حال ،عامل اقتصادی (شامل اقتصاد کالن کشور بعالوه اقتصاد صنعت برق
و صنعت فتوولتائیک) ،عوامل سیاسی مانند تحریمهای بینالمللی و ...شناساییشده و در فرآیند
پژوهش ،مورد ارزیابی و تحلیل ،در کنار سایر عوامل و بر اساس «روش تحقیق» این پژوهش قرار
گرفته است.

در عینحال برای بهرهگیری موثر از ظرفیتهای استفاده از این فناوری ،موانع زیادی پیشروی
دولتها و سیاستگذاران ایران همانند سایر کشورها بوده و هست؛ به عنوان مثال ،توان رقابت این
فناوری با فناوریهای مرسوم مانند نیروگاههای حرارتی با سوخت فسیلی ،از موانع قلمداد شده است.
در نظر گرفته نشدن مزایای متعدد فناوریهای پاک مانند تولید برق با استفاده از انرژی خورشید،
سبب شده است که دولتها در سیاستها و مداخالتی به منظور محاسبه مزایایی که به صورت صریح
و سریع در بعد اقتصادی محاسبه نمیشوند ،بکوشند .این سیاستها تا حدودی برای گزینههای مشابه
دیگری مانند توربینهای بادی و فناوری زمینگرمایی مشابهت دارند ،اما تفاوتها و تمایزاتی نیز
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وجود دارد .مثالً سیستمهای فتوولتائیک ،قادرند در مقیاسهای کوچک و خانگی نیز برق تولید
کنند ،بدینسبب قابلیتها و پیچیدگیهایی برای برنامهریزیهای ویژه خود خواهند داشت .به عالوه،
باید مطابق با زیستبوم یا کشور مورد نظر به عوامل و اهمیت آنها نگریسته شود.
هدف از نگارش این مقاله ،شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه استفاده از فناوری فتوولتائیک
در راستای تولید برق در کشور ایران در مقیاس نیروگاههای غیرمتمرکز است تا پس از شناسایی و
دستهبندی عوامل ،میزان «اهمیت» و «وضع موجود» شناسایی و در اختیار پژوهشگران و سیاست-
گذران برنامهریزی انرژی کشور قرار گیرد.

 .2روش تحقیق
این تحقیق از نوع «ترکیبیِ کیفی-کمی» بوده و رویکرد آن «اثباتی-توصیفی» میباشد .با توجه به
پیچیدگی توسعه فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر ،از جمله فناوری فتوولتائیک ،باید عوامل
تاثیرگذار بر توسعه تولید برق از سامانههای فتوولتائیک در مقیاس  1DGدر ایران مشخص شوند .این
موضوع از چند دریچه در مرور ادبیات تعقیب شده است .1 :عوامل تاثیرگذار کلی در زمینه توسعه
برق تجدیدپذیر ،چه در دنیا و چه در ایران؛  .2عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت و فناوری
فتوولتائیک؛  .3چارچوبها و مدلهای پیشنهادشده و یا استفادهشده در کشورهای مختلف با
موضوعات مشابه .در این راستا با مطالعات کتابخانهای و بانکهای اطالعاتی نظیر اسکوپوس ،عوامل
تاثیرگذار در زمینه توسعه برق از منابع تجدیدپذیر و به صورت خاص ،توسعه کاربرد فناوری
فتوولتائیک ،شناسایی شدهاند.
پس از شناسایی اولیه عوامل از ادبیات ،این عوامل ،در دو فاز مجزا ،به بوته نظر خبرگان و
متخصصان گذاشته شد .جامعه این پژوهش عبارت است از کسانی که به نحوی به فضای کسب و
کار انرژیهای تجدیدپذیر و بویژه فناوری فتوولتائیک در ایران مرتبط هستند .در بخشی از این

1. Distributed Generation
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پژوهش که به صورت کیفی دنبال شده است (فاز اول) ،فرآیند «مصاحبههای نیمهساختاریافته» انجام
شده و جامعه مربوط ،شامل  15نفر از «خبرگان سیاستگذاری انرژیهای تجدیدپذیر» بودهاند .در
متخصصین ذیربط ،استعالم پرسشنامهها صورت پذیرفته است .برای خبرگان و متخصصین  3دسته
تخصص در نظر گرفته شد -1 .صنعتگران مرتبط با تولید ،نصب و عرضه سیستمهای فتوولتائیک؛
 -2دانشگاهیان مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر (استادان مرتبط و دانشجویان یا فارغالتحصیالن
تحصیالت تکمیلی)؛  -3سیاستگذاران دولتی و سیاستپژوهان مرتبط با سیاستگذاری انرژی و
بویژه انرژیهای تجدیدپذیر ،با سابقه کاری بیش از  10سال.
جامعه مخاطبین برای فاز اول («خبرگان» ،برای انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته) کسانی
بودهاند که حداقل دو شرط از شرایط بال را دارا بودهاند و جامعه فاز دوم («متخصصین» ،برای
پرکردن پرسشنامهها) ،کسانی بودهاند که حداقل حائز یکی از خصوصیات ذکرشده بودهاند.
در فاز اول ،ماحصل عوامل مستخرج از مرور ادبیات از طریق «مصاحبههای نیمهساختاریافته با
خبرگان» ،برای شرایط کشور ایران ،تدقیق و دستهبندی گردید .خبرگانی که در فرآیند تحقیق از
آنها برای مصاحبه دعوت شد ،افراد سرشناس و تصمیمگیر در زمینه سیاستگذاری انرژی و بویژه
آشنا با سیاستگذاری انرژیهای تجدیدپذیر بودهاند .این افراد ،عالوه بر احراز  2شرط از شروط
بال ،مدرک کارشناسیارشد و یا بالتر داشته و در درجهای از اشتهار به لحاظ جایگاه فعلی یا قبلی،
در صنعت یا دانشگاه یا سیاستگذاری انرژیهای تجدیدپذیر قرار داشتهاند .برخی از افراد نیز با
روش «گلوله برفی» شناسایی شدند .در عینحال مصاحبهها از تعداد مصاحبه دهم به بعد تقریباً به
اشباع اطالعاتی رسید .به این معنی که فرایند نمونهگیری تا زمانی ادامه یافته است که آزمودنیهای
جدید ،اطالعات تازهای به دست ندادهاند.
در فاز دوم ،کسب نظرات جامعهای که حداقل دارای یک شرط از «شروط جامعه» بوده مد نظر
قرار گرفت .بدینترتیب ،پژوهشگر به سراغ تعداد قابل قبول متخصصینی رفته است تا برای
اعتبارسنجی نتایج و سنجش شرایط آنها در کشور از پرسشنامه و نمونهگیری تصادفی ساده استفاده
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نماید .این تعداد ،از استخراج تعداد قابل قبول نمونهگیری از طریق «جدول مورگان» به دست آمده
است .بر اساس پیشبینی ،کل افرادی که در جامعه این پژوهش ،دارای شرایط ذکرشده باشند،
دریافت میشد .از آنجا که احتمال عدم پاسخ و یا پاسخهای نادرست وجود داشت 210 ،پرسشنامه
به متخصصین ارسال و نهایتاً  180پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.
خروجی فاز اول (بخش کیفی ،شامل مصاحبههای نیمهساختاریافته) ،عالوه بر معیننمودن
عوامل برای ایران و دستهبندی بهتر آنها ،به شکلدهی یک چارچوب اولیه از عوامل نیز کمک نمود.
از خروجی نتایج اولیه که شامل  142عامل اثرگذار در  9طبقه موضوعی و  3سطح اثرگذاری بود،
 55عامل مربوط به سطح اثرگذاری سیاستگذاران صنعت برق احصاء گردید .ارتباط این عوامل با
هدف مساله ،در فاز دوم (فاز کمی) ،از طریق پرسشنامههای محققساخته سنجیده شد.
برای تحلیل کاملتر نتایج و شناخت شکافت وضع موجود از وضع ایدهآل ،از تجزیه و تحلیل
اهمیت-عملکرد ( 1)IPAبه عنوان یکی از روشهای «تحلیل شکافت» استفاده شده است .تحلیل
اهمیت-عملکرد ،ابزار مؤثری برای ارزیابی موقعیت رقابتی سازمان ،شناسایی فرصتهای پیشرفت و
طراحی استراتژی و ارائه خدمت هدفمند است .نقش شبکه دوبعدی «ماتریس اهمیت/عملکرد» یا
ماتریس  IPکه در واقع از چهار قسمت یا ربع تشکیل شده و در هر ربع استراتژی خاصی قرار دارد،
کمک به فرایند تصمیمگیری است .از این ماتریس برای شناخت درجه اولویت شاخصها برای
بهبود استفاده میشود .برای این منظور ،ابتدا بر اساس هدف مساله ،شاخصهای تاثیرگذار استخراج
میشوند و سپس درجه اهمیت عوامل موثر مشخص میشود .این ارزشها میتوانند توسط طیف
لیکرت مشخص شوند ،که در این پژوهش اینگونه بوده است .در گام بعدی ،از میانگین هندسی
استفاده و نظر همه تصمیمگیرندگان یکپارچه میشود .بدینترتیب هر مشخصه دارای یک درجه
اهمیت و یک درجه عملکرد است .سپس ارزش آستانه از میانگین حسابی کل اعداد محاسبه میشود

1. Importance Performance Analysis
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و نهایتاً با استفاده از درجه اهمیت هر شاخص و ارزش آستانه در هر گروه ،موقعیت نسبی هر یک از
مشخصهها بر روی ماتریس  IPAمشخص میشود و امکان ترسیم و سپس تحلیل ماتریس  IPAمهیا

شکل  .1ماتریس اهمیت-عملکرد

 .3شناسایی عوامل اثرگذار بر هدف پژوهش از مرور ادبیات
در این پژوهش ،با بررسی بیش از  80مرجع کتابخانهای شامل مقالت ،کتب و گزارشات مختلف
از تجربیات جهان و ایران ،عوامل بررسیشدة موثر بر توسعه فناوری فتوولتائیک ،احصاء شدهاند .با
توجه به اینکه فناوری فتوولتائیک به عنوان یکی از انواع فناوریهای بهرهگیری از منابع انرژی
تجدیدپذیر محسوب میشود ،ابتدا عوامل تاثیرگذار بر توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر به
صورت عمومی مورد جستجو و بررسی قرار گرفتند و پس از آن ،به صورت خاص مراجعی که
فناوری فتوولتائیک را مورد ارزیابی قرار دادهاند ،واکاوی شدند.
یک برنامه توسعه انرژی پایدار ،به یک مداخله چندجانبه نیازمند است که با دیدی شفاف نسبت
به موضوعات و البته فراتر از دورههای تعهدشده حمایتی ،تدوین شود (مولوگتا و نتب.)2000 ،1

1. Mulugetta, Nhete
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«بیرنس» 1و همکاران ،در مقالهای به موانع و چالشهای سیاستهای انرژی تجدیدپذیر در استرالیا
پرداختهاند .هزینههای اتصال به شبکه ،عدم قطعیت سیاستگذاری ،پذیرش اجتماعی/نهادی و تاثیر
در استرالیا هستند (بیرنس و همکاران« .)2013 ،مژر» 2و همکاران ،اشاره داشتهاند که تغییرات آب و
هوایی و تقلیل سوختهای فسیلی ،محرکهای اصلی برای تمرکز اخیر بر منابع تجدیدپذیر محسوب
میشوند .در عین حال ،قیمت بالی فناوریهای مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر ،مانع اصلی انتشار
تولید از تجدیدپذیرهاست که مداخله اقتصادی و سیاسی در مورد آنها را اجتنابناپذیر مینماید.
اهمیت سیاستهای با ثبات و اصالح به موقع آنها ،حمایت دولت از فناوریهای گرانتری که رو به
رشد هستند ،حل مشکالت اتصال به شبکه و تسهیل تامین مالی ،حمایت از تولید صنعتی انرژیهای
تجدیدپذیر و افزایش آگاهیهای عمومی به عنوان تجربیات مهم ذکر شده است .همچنین به واقعی
شدن هزینه تولید برق از طریق سوختهای فسیلی با اضافهشدن هزینههای محیط زیستی ،اجتماعی
و تعرفه برق نسبت به درآمد سرانه کشور از تاکید شده است (مژر و همکاران.)2012 ،
«وربروگن» 3و همکاران در مطالعهای به این نکته پرداختهاند که «نوآوری فناورانه»« ،اقتصاد»
(هزینهها و قیمت) و «سیاستگذاریها» باید به تراز تعدیلی برسند تا زمینه برداشتن موانع رشد
انرژیهای تجدیدپذیر و نیل به استفاده از پتانسیل کامل انرژیهای تجدیدپذیر فراهم شود (وربروگن
و همکاران« .)2010 ،ووستنهاگن» و «منیچتی» 4به تهییج سرمایهگذاری بخش خصوصی ،تفکیک
سیاستها و ابزارها برای انواع منابع ،فناوریها و حتی ابعاد انرژی تجدیدپذیر اشاره کردهاند
(ووستنهاگن و منیچتی .)2012 ،در عین حال« ،لیو» 5در یک مقاله مروری ،تاکید زیادی بر این نکته

1. Byrnes
2. Mezher
3. Verbruggen
4. Wüstenhagen and Menichetti
5. Liu

Downloaded from epprjournal.ir at 5:55 +0330 on Tuesday September 28th 2021

شبکهها ،روستاها و نقاط منفصل از شبکه ،از چالشهای مهم سیاستی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر

عوامل موثر بر توسعه کاربرد فناوری فتوولتائیک ...

177

دارد که ارزیابی پایداری سیستمهای تجدیدپذیر پیچیده است و از سویی معیارهای توسعه آنها،
همپوشانی گستردهای دارند و میبایست در بررسیها این همپوشانی را پذیرفت (لیو.)2014 ،

معیارهای منبع ،محیط زیست ،اجتماعی و اقتصادی استفاده کرده است .در عین حال ،همین پژوهشگر
در مقاله دیگری که به دنبال ارزیابی پایداری سیستمهای انرژی هیدروژنی بوده است ،از طبقهبندی
معیارهای عملکردی ،بازاری ،محیط زیستی و اجتماعی استفاده نموده و یا در مقاله دیگر این نویسنده
نیز که در مورد سیستمهای زیستتوده نوشته شده ،به اکوسیستم و سیستم انسانی توجه بیشتری شده
است (افغان و همکاران 2004 ،2000 ،1998 ،و  .)2007همین موضوع یعنی دو معیار اکوسیستم و
مسائل انسانی ،در مقالتی از «فیلیس» 2و «حافظنیا» نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است (فیلیپس،
دیویس2009 ،؛ حافظنیا.)2017 ،
«چن» 3و همکاران ایشان به مرور سیاستهای  3کشور شرق آسیا ،ژاپن ،کره جنوبی و تایوان،
و بررسی و مقایسه نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتهای ) (4SWOTاین کشورها در چارچوب
ایجاد پیشرفت در سیاستها و فناوریهای تجدیدپذیر ،با لحاظ افزایش میزان نصب در داخل کشور،
در کنار یافتنِ موقعیت صادرات فناوری انرژیهای پاک به سایر کشورها ،پرداختهاند (چن و
همکاران .)2014 ،در ژاپن ،وجود تعرفههای تشویقی ،منابع کافی انرژیهای تجدیدپذیر ،متخصصین
زیاد و صنایع پیشرفته از نقاط قوت و وابستگی به توان هستهای ،کمبود دسترسی به شبکه از نقاط
ضعف ،و تمایل عمومی به پرداختن به انرژیهای تجدیدپذیر ،بویژه پس از حادثه فوکوشیما ،افزایش
سرمایهگذاریها در حوزه تجدیدپذیرها از ناحیه بخشهای کسب و کار ،دولتهای محلی و جوامع
غیردولتی ،بویژه بر روی  PVو باد ،ایجاد برنامههای چندگانه برای کاهش مقررات بخش انرژیهای
تجدیدپذیر از نقاط فرصت ،و راهاندازی مجدد نیروگاههای هستهای ،با استفاده از توان لبیگری

1. Afgan
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4. strengths, weaknesses, opportunities, and threats
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بال و افزایش شرکت های رقیب خارجی از تهدیدات برشمرده شده است .در کره جنوبی ،پتانسیل
انرژیهای تجدیدپذیر قابل مالحظه ،تجربه تاریخی صنعتیشدن سریع و تسلط بر فناوری ،در اختیار
و هدف محافظهکارانه برای استقرار انرژی تجدیدپذیر ،قیمت پایین برق در کره ،ابهام در کمک
مستقیم فناوریهای انرژی تجدیدپذیر به اقتصاد ،از نقاط ضعف برشمرده شده است .ما در این
پژوهش ،از کلیه عوامل ذکرشده نیز به عنوان عوامل اولیه استفاده کردهایم.
«درمنی» 1در بررسی خود به محرکهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ،با تاکید بر نقش
نوآوری در چارچوب «نظام نوآورانه فناوری» ( )2TISبه 5 0دسته از پیشرانهای فناوریهای انرژی
تجدیدپذیر دست یافته است (درمنی و همکاران -1 :)2014 ،مشوقهای بازیگران (اعم از اشخاص
یا سازمانهای دولتی و خصوصی)؛  -2مشوقهای نهادی یا بیرونی؛ شامل نهادهای سخت مانند
تنظیمگری ،سیاستی ،استانداردهای فنی ،مقررات کاری و استخدامی ،مالکیت معنوی و ...و نهادهای
نرم شامل تقابلهای غیررسمی مانند شیوهها و ارزشهای افراد ،شرکتها ،مناطق و صنایع؛ -3
مشوقهای شبکهای؛ روابط بین شرکتهای مختلف ،دولتها ،نهادهای دانشی و اشخاص ثالث که
به صورت «هماهنگشده» برای حل یک مساله خاص مانند شبکههای استانداردسازی ،مشارکت
دولتی-خصوصی ،مشارکت تامینکنندگان و ...شکل میگیرند؛  -4مشوقهای فناورانه ،به عنوان
جزء جداییناپذیر صنایع تکنولوژیمحور که در نام و ذات  TISوجود دارند؛  -5مشوقهای منطقه-
ا ی :وضعیت منبع تجدیدپذیر در منطقه و تاثیرات استحصال انرژی تجدیدپذیر بر زیستبوم منطقه
از عوامل اصلی به شمار میروند.
«افشارزاده» 3و همکاران ایشان در مقاله خود برای تحلیلی از شرایط توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر برای مناطق روستایی ایران چالشهایی نظیر زیرساختها ،مسائل اقتصادی ،فرهنگی-

1. Darmani
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3. Afsharzade
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اجتماعی و مدیریتی ،ذخیرهسازی انرژی و ایجاد ارتباط بهتر با شبکه برق را ذکر کردهاند (افشارزاده
و همکاران .)2016 ،همچنین «نورالهی» و «یوسفی» در مقالهای که در مورد ظرفیت انرژی زمین-
انرژیهای تجدیدپذیر ،آموزش و توسعه منابع انسانی ،ایجاد جریان اساسی برای نگهداری و ارتقاء
نیروی انسانی ،برنامهریزی برای انتقال تکنولوژی از طریق توافقات بینالمللی را به عنوان اقدامات
اصلی توسعه پایدار انرژی ایران به شمار آوردهاند که همگی در فهرست اولیه عوامل پژوهش حاضر
نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند (نورالهی و یوسفی.)2008 ،
مطابق گزارش «رکای» ،1که از سوی گروه مشاور  Young & Ernstمنتشر میشود ،نیاز به
انرژی (مثالً نیاز در مناطق روستایی) ،یکی از محرکها و جذابیتهای سرمایهگذاری بر انرژیهای
تجدیدپذیر است (موسسه رکای .)2017 ،این گروه انگلیسی که کشورها را بر اساس شاخص
"جذابیت در توسعه انرژی تجدیدپذیر" ،طبقهبندی میکنند ،از شاخصهایی استفاده میکنند که
می توانند به عنوان عوامل موثر بر توسعه فناوری فتوولتائیک در ایران نیز قلمداد شوند .این شاخصها
عبارتند از :معیارهای حیاتی کالن (پایداری اقتصادی ،فضای سرمایهگذاری) ،شرایط انرژی (امنیت
و عرضه ،فاصله انرژی پاک ،توان مالی) ،توانمندسازی سیاستی (پایداری سیاسی ،حمایت از
تجدیدپذیرها) ،تحویل پروژه (دسترسی به بازار انرژی ،زیرساختهای تولید پراکنده ،مسائل مالی
مانند هزینه ،دسترسی و جابجایی نقدینگی) ،پتانسیل فناوری (منابع طبیعی ،جذابیت استحصال توان،
حمایتهای سیاستی ،بلوغ فناوری ،پیشبینی رشد و انتقال).
«براون» 2در مقالهای ،موانع و شکستهای مربوط به توسعه انرژیهای پاک را شامل مشوقهای
نابجا ،سیاستهای مالی و نظارتی منحرف ،هزینههای نامرئی ،سودهای نامرئی ،اطالعات ناکافی و
غیردقیق و اولویت پایین مسائل انرژی ،موانع بازار سرمایه ،بازارهای ناکامل بهرهوری انرژی،
برشمرده است (براون.)2001 ،

)1. Recai (Renewable Energy Country Attractiveness Index
2. Brown
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«اصالنی» 1و همکاران ایشان در مقالههایی به شناسایی معیارهای بخش خصوصی برای ورود به
حوزه انرژیهای تجدیدپذیر همت گماشتهاند .از آنجا که چنین معیارهایی به عنوان عوامل تاثیرگذار
شاخص بازدهی مهندسی بر حسب نوع منبع تجدیدپذیر ،شاخص بهرهبرداری سالنه و پتانسیل انرژی
منطقه؛  .2شاخصهای سیاستهای تجاری و دولتی شامل شاخص مالی ،بازار مصرف و تقسیمات
بازار و هماهنگی با سیاستهای حمایتی دولت و  .3شاخصهای محیطزیستی با شاخص  EPRاشاره
کردهاند .موانع و محدودیتهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از دید «اصالنی» و همکاران ایشان،
بودجه و اعتبارات ،اطالعات بازار ،تقاضا و پتانسیلها ،هماهنگی سیاستی ،هزینه نهایی ،بازده تبدیل،
هزینههای عملیات و تعمیر و نگهداری ،وجود خدمات در مناطق روستایی ،انگیزههای کافی (مانند
تعرفههای تشویقی و معافیتهای مالیاتی) ،وجود سیاستها و برنامههای توسعه تجدیدپذیر ،آگاهی-
های عمومی ،آشنایی با گواهیها و استانداردهای سبز ،امکان ذخیرهسازی انرژی ،ارتباط بین پروژه-
های تحقیقاتی و نیازهای بازار ،کیفیت ساخت و بهرهبرداری ،نیروی انسانی ماهر ،مکان مناسب و
در دسترس ،بودهاند (اصالنی و همکاران 2012 ،و .)2014
اکنون اگر بخواهیم به مراجعی که خاصتاً در مورد عوامل اثرگذار بر فناوری فتوولتائیک اشاره
کردهاند بپردازیم ،باید از مقاله «کاراکایا» آغاز کنیم که اعتقاد دارد« :اگرچه سیستمهای فتوولتائیک،
نسبت به گذشته ،رقابتپذیرتر شدهاند ،اما هنوز «انتشار» و «بکارگیری» این سیستمها در مقایسه با
منابع مرسوم انرژی نرخ پایینی دارد و با موانع متعددی روبرو است و پاسخ به شناسایی موانع این
سیستمها ،در کشورها و شرایط گوناگون ،بر حسب مسائلی مانند سطح درآمدی ،وضعیت شبکه
برق و ...متفاوت است» (کاراکایا و سریواناوریت .)2015 ،در مقاله «امراکاراکایا» و «سریواناوریت»،2
بررسی مروری گسترده و سیستماتیکی بر منابع داده گوناگون اینترنتی انجام شده و با بررسی 103
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بر این پژوهش نیز قلمداد میشوند ،از آنها به شرح ذیل استفاده شده است .1 :معیارهای فنی شامل
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مقاله سعی شده تا موانع پیش روی توسعه بهرهگیری از فناوری  PVاستخراج شود .این مقالت بر
مبنای تجربه  28کشور از  4قاره جهان بودهاند .نتایج نشان میدهند که این مشکالت چه برای
سیاستی.
«آگوستینو» 1و همکاران و همچنین «سریواناویت» ،2در مقالت خود اشاره کردهاند که نقص
اطالعات بین بکارگیرندگان فناوری و آنهایی که هنوز از سیستم استفاده نکردهاند ،بویژه در مناطق
روستایی ،نیز یکی از موانع محسوب میشود (آگوستینو2011 ،؛ سریواناویت« .)2012 ،ونکاتش»

3

و «داوویس» 4نیز در مقالتی خاطرنشان کردهاند در مناطقی که مصرفکنندگان برق ،امکان استفاده
از برق شبکه را دارند ،فائق آمدن بر حس پیچیدگی ،دشوارتر نیز هست (ونکاتش2000 ،؛ دیویس،
 .)1989برای نقاط منفصل از شبکه نیز دغدغههایی مانند توان و ذخیره باتری کم نیز وجود دارد
(ژای2012 ،؛ دروری .)2012 ،از عوامل دیگری که در برخی از مراجع به آن اشاره شده است،
«کیفیت سیستمهای فتوولتائیک» است (پلیت« .)2013 ،اوندرازک» 5و «آگوستینو» بر تاثیر «عوامل
ویژه اجتماعی» بر بکارگیری سیستمهای فتوولتائیک اشاره کردهاند .فواصل دور بین نقاط شهری تا
روستایی ،عدم تمایل به بکارگیری فناوریهای جدید ،شرایط آموزش ،آگاهی و شناخت عمومی
چنین مواردی هستند (اوندرازک2013 ،؛ آگوستینو و همکاران .)2011 ،در همین ارتباط،
«تونیااورمی» 6و همکارش در سال  2016به ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی برنامههای انرژی
تجدیدپذیر مستقل از شبکه ،در کشورهای در حال توسعه پرداختهاند .آنها اشاره کردهاند که مطابق
برنامه توسعه پایدار سازمان ملل ،الزامات یک برقرسانی روستایی پایدار ،شامل برآوردهکردن

1. Agostino
2. Sriwannawit
3. Venkatesh
4. Davis
5. Ondraczek
6. Urmee
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پایداری فنی ،پایداری اقتصادی ،پایداری نهادی یا حکومتی ،پایداری محیطی و پایداری اجتماعی
و فرهنگی است (تونیااورمی.)2016 ،
یا مستاجر بودن (زیرا در سهولت و مقدار ظرفیت نصب در شرایط مالکیت بیش از شهرهایی است
که مستاجرین زیادی دارند) نیز از جمله عوامل تاثیرگذار فنی-اجتماعی است (پنگ و همکاران،
2012؛ گودینگ و همکاران  ) 2013که به عنوان عوامل هدف این پژوهش مورد نظر قرار گرفته
است .موضوع دیگر ،تناسب ظرفیتها با توان مالی افراد برای نصب سیستم و سرمایهگذاری است.
مثالً زمانی که سیستمهایی با ظرفیت بال و با پکیج کامل در بازار عرضه شود ،برای کسانی که درآمد
پایینی دارند قابل استفاده نخواهد بود (باواکیلنو .)2012 ،عالوه بر این« ،موگنبرگ» 1و همکاران و
«اوندرازک» در مقالتی به این نکته پرداختهاند که بدون تقاضا ،انتشار دچار گسست خواهد شد؛
چنانچه در بسیاری از مناطق ،در دسترس بودن برق مناسب و ارزان ،سبب کاهش انگیزه استفاده از
پنلهای فتوولتائیک بوده است (موگنبرگ و همکاران2012 ،؛ اوندرازک.)2013 ،
ایجاد تعامل مناسب بین دو صنعت ساختمانسازی و فتوولتائیک ،از تجربیاتی بوده که در اتریش
مورد مالحظه قرار گرفته است .بدینمعنا که هر دو بخش نیاز به بازنگری در استراتژیهای یکدیگر
برای هماهنگی مناسب بین خود دارند (کاراکایا و سریواناوریت« .)2015 ،آگوستینو» همچنین از
فقدان یا ضعف خدمات پس از فروش به عنوان مسائل دیگری که بویژه گریبانگیر مناطق روستایی
بوده است ،یاد کرده است (آگوستینو و همکاران.)2011 ،
وجود ظرفیت و زیرساخت فنی و مرتبط در ابعاد ملی ،میتواند بر انتشار سیستمهای فتوولتائیک
موثر باشد .این موضوع در کشورهای در حال توسعه ،آشکارتر است (اوندرازک؛ 2013؛ باواکیلنو،
 .)2012این موضوع در مورد کشورهای توسعهیافته ،در داشتن زیرساختهای حمایت از نوآوریها
مورد بحث است (کاراکایا و سریواناوریت.)2015 ،

1. Müggenburg
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«سارزینسکی» 1و همکاران به دسته بزرگی از معیارها شامل موانع اقتصادی اشاره کردهاند .آنها
می گویند معیارها یا موانع اقتصادی ،عمدتاً بر زمان و مکان مرتبطند (سارزینسکی و همکاران،
سیاسی (باواکیلنو ،)2012 ،عدم اطمینان از فرآیند تامین اعتبار اولیه (بردرمن ،)2013 ،برنامههای
یارانهای متناقض (واسور و همکاران )2013 ،نیز از عوامل موثر بر توسعه کاربرد فناوری فتوولتائیک
محسوب شدهاند.
«ریو» و همکارانش در سال  2016اشاره کردهاند که ارزیابی سیاستی به صورت کلی و ارزیابی
حمایت از انرژی خورشیدی به طور خاص ،نیاز به در نظر گرفتن چندین عامل ،از جمله معیارهای
ارزیابی ،شکستهای بازار ،حوزههای سیاستی برای بررسی این شکستها ،چشماندازها ،اهداف،
فنآوریها ،ابزار ،عناصر طراحی و سطوح مختلف اجرایی دارد .آنها به اهداف بلندمدت ،اهداف
معین ،سیاستها و معیارها در برنامهریزی تاکید دارند (ریو.)2016 ،
«حافظنیا» و همکاران در مقالهای از  3دسته شاخصهای «جغرافیایی»« ،فنی» و «اجتماعی-
اقتصادی» استفاده کردهاند؛ چراکه آنها معتقدند "اثربخشی سیاستهای حمایتی دولت برای
بکارگیری منابع تجدیدپذیر ،به شرایط اجتماعی -اقتصادی ،آب و هوایی و جنبههای فنی بستگی
دارد (حافظنیا و همکاران .)2017 ،در این مقاله معیار «اجتماعی -اقتصادی» با تلفیقی از  5شاخصِ
توسعه اجتماعی ،امنیت عمومی ،دانش و مهارت ،تقاضای برق و مشارکت بخش خصوصی تعریف
شده است .معیار آب و هوایی ،با دو ویژگیِ میزان تابش روزانه (افقی) و دمای هوا معرفی شده است.
در دسته ای از معیارها ،با عنوان موضوعات سیاستی ،دو گروه موضوعات فنی (مدول ،اینورتر و)...
و اقتصادی مشتمل بر هزینههای اولیه (زمین BOS ،و ،)...هزینههای سالیانه (مانند تعمیر و نگهداری)،
پارامترهای مالی (نرخ تورم ،مالیات و ،)...وام (نرخ بهره ،مدت بازگشت و )...که منجر به محاسبه
 NPVمیشوند ،مورد استفاده قرار گرفتهاند.

1. Sarzynski
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«یولریچ المر هانسن» 1در مقالهای برای مرور سیاستها ،مداخالت و انتشار فتوولتائیک در شرق
آفریقا ،پنج عامل کلیدیِ تفاوت در بین کشورها را وجود طبقه متوسط رو به رشد ،شرایط
(یولریچ المر هانسن و همکاران.)2015 ،
 جمعبندی مرور ادبیات و احصاء عوامل تاثیرگذاراولین نکته از مرور ادبیات ،بویژه مطالعه معیارها و مدلهای موجود ،تنوع بسیار زیاد آنها ،بسته به
نوع مطالعه ،شرایط اقلیمی ،سیاسی ،اجتماعی ،سیستمی و ...است .در این بین برخی از پژوهشگران
نیز به لزوم بومیسازی مدلها و چارچوبهای سیاستی تاکید داشتهاند.
پس از دستهبندی اولیة کلیه عوامل ،بر اساس دستهبندیهای مراجعی که از آن عوامل یاد کرده
بودند ،این عوامل و دستهبندی آنها بر اساس شرایط ایران در جلسات مصاحبه با خبرگان اعتبارسنجی
شدند که تشریح آن در بخش ( 2روش تحقیق) ذکر گردید .فهرست نهایی دستههای کلی عوامل به
شرح زیر بوده است:
 .1عوامل سیاستی :شامل تصمیمات حاکمیتی در زمینه انرژی؛
 .2عوامل سیاسی خارجی :مانند تحریمهای سیاسی اعمالشده بر ایران؛
 .3عوامل اقتصادی :شامل اقتصاد کالن و اقتصاد سیستم فتوولتائیک ،مانند نرخ تورم ،تغییرات نرخ
ارز و قیمت مدولها ،هزینه تعمیر و نگهداری سیستم فتوولتائیک و...؛
 .4عوامل جغرافیایی ،اقلیمی ،محیط زیستی :مانند دما ،وجود منبع ،الزامات محیط زیستی و...
 .5عوامل مرتبط با توانمندی فناورانه ،صنعتی و زیرساختهای مربوط :مانند امکان اتصال به شبکه،
افت توان در شبکه انتقال و توزیع ،زنجیره تامین و تولید پنلهای خورشیدی و...؛
 .6عوامل انسانی :شامل نیروی انسانی متخصص در قسمتهای مختلف زنجیره تامین ،تولید و نگهداری؛
 .7عوامل اجتماعی -فرهنگی :شامل سطح آگاهیهای عمومی؛

1. Hansen
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 .8عوامل نهادی :شامل پذیرش و امکانات سازمانی؛
 .9عوامل اعتباری و بودجهای :شامل نوع و میزان و پیوستگی تخصیص اعتبارات و منابع بودجهای.

باشد .مثالً «تعیین روش مناسب برای تشویق بهرهگیری از سیستم فتوولتائیک» در حیطه اثرگذاری
صنعت برق و متولیان آن است ،اما «مقررات کار و استخدام» در محدوده سطح بالتری از حاکمیت
میباشد .بدینترتیب باید سطح «سیستم» را برای هر یک از معیارها مشخص نمود .لذا بر اساس تایید
و اجماع خبرگان ،با تعریف مرز سیستم در  3سطح زیر ،کلیه عوامل از این حیث نیز تفکیک شدند:
 .1سطح بخش (صنعت برق) :شامل تصمیمگیران و متولیان این صنعت در بخش خصوصی و دولتی؛
 .2سطح ملی :شامل مسائل داخل مرزهای ایران و در اراده دولت و قوای حاکم بر کشور؛
 .3سطح محیط بینالمللی :شامل عواملی که در بیرون از حیطه تسلط کشور هستند ،مانند تحریمهای
احتمالی سیاسی و محدودیتهای ناشی از آن.
نهایتاً ،از تلفیق این دو دستهبندی («طبقات موضوعی» و «سطوح اثرگذاری») ،شکل  2به عنوان
«چارچوب مفهومی ارتباط عوامل با هدف مساله» ترسیم میشود.

شکل  .2چارچوب مفهومی عوامل اثرگذار بر توسعه تولید برق از فناوری فتوولتائیک در مقیاس تولید پراکنده
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به دلیل آنکه میزان تاثیرگذاری و امکان تدوین و اجرای سیاست در سطوح مختلف متفاوت
است ،عمالً باید سیاستگذاری بر روی سطحی انجام شود که بیشترین امکان و میزان تغییر (اصالح
روی عوامل این سطح ،مورد بررسی قرار گرفته است .از تعداد اولیه عوامل که  142عنوان بودند،
عواملی که سیاست گذار سطح بخش ،قادر به تاثیرگذاری بر روی آنها نیست و همچنین برخی از
ع وامل که برای شرایط کشور ایران حائز اهمیت نیستند ،بر اساس کدگذاریِ نظرِ خبرگان ،حذف
شدند و لذا ادامه بررسی در فاز دوم پژوهش ،بر روی  60عامل مهم باقیمانده در سطح صنعت برق
انجام شد .فهرست و طبقهبندی این عوامل ،که خروجی فاز کیفی پژوهش است ،در جدول  1مشاهده
میشود .این جدول ،مبنای طراحی پرسشنامه ،برای سنجش «اهمیت» و «عملکرد» تکتک عوامل
قرار گرفته و مطابق طیف لیکرت ،در مورد هر یک از عوامل جدول  ،1از متخصصین مرتبط ،میزان
اهمیت و وضع موجود ایران پرسیده شده است.
جدول  .1فهرست عوامل تاثیرگذار در سطح صنعت برق
طبقه

شماره

عوامل

عامل
1

3

عوامل سیاستی

4

5

توسعه تولید برق تجدیدپذیر
وجود سیاستهای موثر در توسعه انرژی-
های تجدیدپذیر در کشور
رسمیت سیاستهای انرژی ،از حیث قانونی
و پشتوانه نظارتی و ارزیابی
پایداری سیاستهای صنعت برق (مدت-
زمان اعتبار سیاستهای صنعت برق)
استمرار مشوقهای دولتی در زمینه انرژی-
های تجدیدپذیر
سادگی و شفافیت مقررات بخش انرژیهای
تجدیدپذیر
هماهنگی سیاستها با تقاضای سرمایه-
گذاری در صنعت برق و انرژیهای
تجدیدپذیر

32
33
34

35

انسانی

7

تدوین اهداف و استراتژیهای متناسب با

31

عوامل نیروی

6

عوامل

عامل

عوامل فرهنگی -اجتماعی

2

عوامل و معیارها

طبقه

شماره

36

37

عوامل و معیارها
پذیرش اجتماعی تولید برق از فناوری
فتوولتائیک
وجود برنامههای اجتماعی و محیط زیستی
برای تشویق استفاده و بکارگیری
انتخاب کاربران اولیه مناسب برای ترویج
شبکه روابط بین شرکتهای مختلف ،دولتها،
نهادهای دانشی و اشخاص ثالث
شناخت اولیه بکارگیرندگان از پیچیدگی ،طول
عمر ،بازدهی ،امنیت ،پایداری و اقتصاد سیستم
سرمایه انسانی متخصص در زمینه طراحی
سیستم فتوولتائیک
سرمایه انسانی متخصص مرتبط با تعمیر و
نگهداری سیستم فتوولتائیک
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طبقه

شماره

عوامل

عامل

عوامل

عامل

وجود اهداف زیست محیطی در سطوح

38

مختلف سیاستها

زیرساختهای دانش و فناوری و ظرفیت جذب
فناوری

9

اصالح به موقع سیاستهای تشویقی

39

امکان اتصال به شبکه و تضمین آن

10

تعریف مکانیزمهای تشویقی

40

امکان ذخیره انرژی

41

پیشبینی و برنامهریزی برای انتقال برق

42

ایجاد یا تجدیدساختار بازار انرژی و برق

43

وجود استانداردهای فنی مرتبط

11

12

13

15

عوامل نهادی

16
17

18

19

عوامل اعتباری و بودجهای

20

21

22

23

حمایت از تولید صنعتی و بومی در زمینه
مرتبط با تولید برق از فناوری فتوولتائیک
وجود پیشرانهای چندجانبه (روشهای
متنوع حمایتی)
پذیرش نهادی در سطوح مختلف نهادهای
تصمیمگیرنده ،مانند مجلس ،هیات دولت
و...
سازوکارهای نهادی و ساختاری مانند
حضور سازمان متولی ،هماهنگیهای بین
سازمانی و
نهاد...تنظیمگر برق و انرژی
وجود
تجدیدپذیر
هماهنگی میان ادارات دولتی محلی با
جامعه محلی
تغییرات رادیکال در سیاستهای بخش
انرژی؛ مانند ادغام وزارتین نفتونیرو
وجود بودجه و اعتبارات مورد نیاز
اطمینان و پایداری منبع تامین تعرفههای
تشویقی
کمک به فرآیند تامین اعتبار اولیه برای
سرمایهگذاران
وجود معافیتهای مالیاتی برای
واردکنندگان پنل و سیستمهای خورشیدی
کاهش یارانه به سوختهای فسیلی
(کاهش حمایت از سایر منابع انرژی)

عوامل مرتبط با توانمندی تکنولوژیکی ،صنعتی و زیرساختی

14

تفکیک مکانیزمها و ابزارهای تشویقی،
متناسب با انواع منابع انرژی تجدیدپذیر

44

45
46
47

48

49

50

51

52

53

وجود تنوع تکنولوژیکی در سیستمهای
فتوولتائیک
تعَدُد نصب سیستمها و روتینشدن روال نصب
و تعمیرات
دسترسی تولیدکنندگان به بازار برق
وجود و انتشار اطالعات مرتبط مانند پتانسیل-
های تابش و اطلس پتانسیل انرژی خورشیدی
کیفیت ساخت سیستمهای قابل عرضه در
کشور و طول عمر آنها ،بویژه پنل و اینورتر
تعامل مناسب بین دو صنعت ساختمانسازی و
فتوولتائیک
امکان تهیه پنل متناسب با شرایط جغرافیایی
هر منطقه
بازاریابی موثر تولیدکنندگان و واردکنندگان
سیستم فتوولتائیک
وجود مراکز تست در داخل کشور
وجود ارائه خدمات و زیرساختهای اولیه در
مناطق روستایی
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طبقه

شماره
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188

نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشهای سیاستگذاری و برنامهریزی انرژی /سال  /7شماره  /22بهار 1400

طبقه

شماره

عوامل

عامل

عوامل و معیارها

25

واقعیشدن هزینه تولید برق

عوامل

عامل

جغرافیلیی،

54

اقلیمی و

27

28

29

30

کاهش میزان سرمایهگذاری اولیه سیستم-

عوامل

های فتوولتائیک در مقیاسهای غیرمتمرکز

توصیفگر

کاهش مدت بازگشت سرمایه سیستم

هدف

فتوولتائیک غیرمتمرکز در ایران
کاهش تغییرات و نوسانات قیمت انرژی و
برق در داخل کشور
پایداری قیمت انرژی در کشور
وجود بیمههای مرتبط با کارایی و طول
عمر سیستمهای فتوولتائیک

56

57

عوامل توصیفگر هدف

عوامل مرتبط با اقتصاد سیستم و اقتصاد کالن

26

محیطزیستی

55

58

59

60

شناسایی و تفکیک ویژگیهای هر منطقه از
حیث محرکها ،پتانسیلها و ریسکها
تناسب مقدار و شکل فضاهای شهری برای
پیادهسازی پروژهها
ظرفیت نصبشده سیستمهای فتوولتائیک
غیرمتمرکز نسبت به کل ظرفیت تولید برق
کشورکاهشی هزینههای فروش سامانه و نصب و
روند
بهرهبرداری
تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری
وجود زنجیره تامین سیستمهای فتوولتائیک در
داخل کشور بویژه تولید پنل و سیستم در ایران
حضور بازیگران الزم ،مانند مشاوران و
پیمانکاران

 .5نتایج
 .5-1تحلیل عاملی تاییدی
پس از تنظیم پرسشنامههایی بر مبنای  60عامل جدول  ،1از متخصصین مرتبط در مورد میزان اهمیت
هریک از عوامل فوق و همچنین سنجش وضعیت ایران در مورد آنها ،بر مبنای طیف  5وضعیتی
لیکرت سوال پرسیده شد .خروجی پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار  Smart PLSتحلیل شد .به
اعتبار (روایی) پرسشنامه با استفاده از شاخصهای بار عاملی و روایی همگرا پرداخته شد و با استفاده
از آزمونهای «پایایی ترکیبی» و «آلفای کرونباخ» ،پایایی متغیرها ارزیابی شد .از شاخص «میانگین
واریانس استخراج شده» ( )1AVEنیز برای بررسی اعتبار همگرا استفاده شده است .این شاخص،

1. Average Variance Extracted
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طبقه

شماره
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189

عوامل موثر بر توسعه کاربرد فناوری فتوولتائیک ...

مقدار واریانسی را که یک متغیر پنهان از نشانگرهایش بدست میآورد را اندازه میگیرد (کریمی
 .)1394برای بررسی اعتبار پرسشنامه از «تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم» استفاده شده است .نتایج
استخراجشده ،آمده است.

دلیل استفاده از رویکرد  ،1PLSجدید و اکتشافی بودن مدل است .پژوهشگران مهمترین انگیزه
استفاده از  PLSرا اکتشاف و پیشبینی بیان میکنند .متخصصان ،مدلیابی مسیر با استفاده از PLS

را در مراحل اولیه توسعه نظری به منظور آزمون و معتبرساختن مدلهای اکتشافی پیشنهاد نمودهاند
(عباسزاده و همکاران .)1390 ،همچنین ،این روش فرضهای سختگیرانه کمتری درباره توزیع
متغیرها و خطا دارد .بدین معنا که یکی از مزایای این روش ،عدم نیاز به نرمالبودن توزیع دادهها
است زیرا غیروابسته به توزیع میباشد و مانند روشهای کوورایانس (لیزرل و ایموس) ،فرضهای
توزیعی نیرومند ندارد (عباسزاده و همکاران.)1390 ،
مطابق تاکید مراجع ،اگر محقق پس از محاسبه بارهای عاملی بین سازه و شاخصهای آن با
مقادیری کمتر از  0/40مواجه شود ،باید آن شاخصها (سوالت پرسشنامه) را اصالح نموده و یا از
مدل پژوهش خود حذف نماید (داوری و رضازاده .)1392 ،همچنین هیر و همکاران ( )2006معتقدند
ل برای نتایج تحلیل عاملی
به طور کلی گویههای با بار عاملی کمتر از  0/40یعنی آستانهای که معمو ً
استفاده میشود باید حذف شوند .لذا در این پژوهش حد آستانه بار عاملی ،مقدار  0/40در نظر گرفته
شد و گویههایی که بار عاملی کمتری داشتند حذف شدند .اگر بارهای عاملی برابر یا بیشتر از مقدار
 0/40شود ،موید این مطلب است که اعتبار در مورد آن مدل اندازهگیری قابل قبول است.

1. Partial least squares regression
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جدول .2نتایج تحلیل عاملی تاییدی :بررسی روایی و پایایی عوامل توصیفگر هدف
مولفه

1

(بار 0/49
عاملی)
0/60

استخراج شده

3

0/71

6

0/65

7

0/50

8

0/64

2

سیاستی

نهادی

اعتباری

اقتصاد

اجتماعی

9

0/72

10

0/65

11

0/54

12

0/45

13

0/59

14

0/76

15

0/66

16

0/71

17

0/61

18

0/69

19

0/76

20

0/68

21

0/70

23

0/54

24

0/65

25

0/60

26

0/53

27

0/67

28

0/62

29

0/66

30

0/62

31

0/63

32

0/82

33

0/79

34

0/80

35

0/78

0/36

0/47

0/45

0/39

0/59

0/86

0/82

0/76

0/81

0/88

آلفای کرونباخ

0/82

0/72

0/64

0/74

0/82
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ضریب استاندارد

میانگین واریانس

پایایی ترکیبی

*
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مولفه
انسانی

جغرافیایی

36

(بار 0/81
عاملی)
0/92

استخراج شده
0/74

0/90

38

0/85

39

0/54

40

0/68

41

0/67

42

0/62

43

0/76

44

0/72

45

0/66

46

0/73

47

0/58

48

0/76

49

0/68

50

0/80

51

0/76

52

0/69

53

0/80

54

0/92

55

0/93

37

0/49

0/85

0/94

0/92

0/83

0/92

0/82

* توجه :تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان  95درصد معنی دار هستند )p> 0/05( :و ()T < 1/96

نتایج نشان داده است که با توجه به مقدار بارهای عاملی بدستآمده ،که بیشتر از  0/40است و
در سطح معنیداری کمتر از  )p>0/05( 0/05قرار دارند (تمامی مقادیر  Tبزرگتر از  1/96شده
است) ،اعتبار سازة تمامی سوالت (به جز  3سوال  5 ،4و  )22تایید میشوند و سوالت ،عواملِ
توصیفگرِ هدف را توصیف مینمایند .مقدار پایایی ترکیبی از حداقل  0/76برای عامل اعتباری و
بودجهای تا حداکثر  0/94برای عامل زیرساختی بدست آمده است که این مقادیر پایایی ترکیبی
بیشتر از مقدار  0/70است .این مقادیر پایایی ،مقدارِ مورد تاییدی است و گویای این است که پایایی
تمامی  8عامل از نظر آماری تایید میشود .همچنین مقادیر آلفای کرونباخ عاملها مقادیر مناسبی
است چراکه ،تمامی عاملها مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از  0/70دارند و فقط عامل اعتباری ،آلفای
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کرونباخ کمتر از  0/70دارد که چون تعداد سوالت این عامل کم و فقط سه سوال است و همچنین
پرسشنامه محققساخته و جدید است و آلفای کرونباخ این متغیر که برابر با  0/64است نیز تایید
سیاستی تا حداکثر  0/85برای عامل جغرافیایی بدست آمده است .مقادیر بدست آمده نشان میدهند
که اعتبار همگرای عاملهای سیاستی ،نهادی ،اعتباری ،اقتصادی و زیرساختی ،مقدار متوسط و اعتبار
همگرای سایر عاملها مقدار مطلوبی بدست آمده است .در مجموع نتایج نشان از تایید اعتبار و
پایایی تمامی سوالت و عاملها دارد .مدل اندازهگیری در حالت بار عاملی (ضریب استاندارد) در
شکل  3نشان داده شده است.

شکل  .3مدل اندازهگیری در حالت ضرایب استاندارد (بار عاملی)
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 .5-2بررسی اهمیت و وضعیت شاخصها و عاملها
برای سنجش میزان «اهمیت» شاخصها و عاملها از آزمون  Tتکنمونهای استفاده شده است.
می خواهیم میانگین آن را با یک حالت معمول یا استاندارد و یا حتی با یک عدد فرضی و مورد
انتظار مورد مقایسه کنیم .در این آزمون ما میانگین نمونه در شرایط اهمیت عوامل را با مقدار 3/5
که مقدار متوسط (بین متوسط تا زیاد) در نسظر گرفته شده است ،مورد مقایسه قرار میدهیم .انتخاب
مقدار  3/5به دلیل رعایت دقت و سختگیری بیشتر در تشخیص عاملهای موثر و مهم است .دامنه
نمرات از  1تا  5است و چنانچه میانگینی بیشتر از  3/5باشد ،یعنی تاثیر آن شاخص یا عامل زیاد است
( .)p> 0/05برای «وضعیت موجود» از معیار  3استفاده شد .نتایج در ادامه به تفکیک وضعیت موجود
و اهمیت در جدول  3آمده است.
جدول  .3آزمون  Tتک نمونهای برای مقایسه میانگین متغیرها با مقدار متوسط (معیار = )df = 104( )3/5
عامل

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب
میانگین تفاوت مقدار T

سطح

میانگین تفاوت مقدار T

سطح

میانگین

معنیداری

میانگین

معنیداری

تدوین اهداف و استراتژیهای

4/48

> 0/001 4/074 -0/340 2/66 > 0/001 12/539 0/976

وجود سیاستهای موثر

4/42

> 0/001 5/305 -0/340 2/66 > 0/001 12/240 0/919

رسمیت سیاستهای انرژی

4/34

> 0/001 6/347 -0/524 2/48 > 0/001 13/035 0/843

سادگی و شفافیت مقررات

4/05

0/123 -0/010 2/99 > 0/001 8/368 0/548

هماهنگی سیاستها با تقاضای

3/98

> 0/001 10/010 -0/680 2/32 > 0/001 7/110 0/481

وجود اهداف زیست محیطی

3/64

1/536 0/138

اصالح به موقع سیاستها

3/86

> 0/001 15/107 -1/204 1/80 > 0/001 5/339 0/357

تعریف مکانیزمهای تشویقی

3/90

> 0/001 4/115 -0/427 2/57 > 0/001 5/090 0/405

تفکیک مکانیزمها و ابزارهای

3/79

> 0/001 4/793 -0/524 2/48 > 0/001 4/154 0/290

حمایت از تولید صنعتی و بومی

3/60

1/238 0/100

> 0/001 7/897 -0/689 2/31

وجود پیشرانهای چندجانبه

3/79

> 0/001 16/998 -1/262 1/74 > 0/001 3/754 0/290

متناسب

سیاستی

سرمایهگذاری

تشویقی

0/128

0/218

0/902

> 0/001 11/315 -1/029 1/97
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عامل

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب
میانگین تفاوت مقدار T

سطح

میانگین تفاوت مقدار T

سطح

میانگین

معنیداری

میانگین

معنیداری

سازوکارهای نهادی و ساختاری

3/97

> 0/001 4/026 -0/398 2/60 > 0/001 6/211 0/471

وجود نهاد تنظیمگر برق و انرژی

3/79

> 0/001 5/631 -0/553 2/45 > 0/001 3/754 0/290

هماهنگی میان ادارات دولتی

3/68

> 0/001 7/616 -0/689 2/31

تغییرات رادیکال در سیاستهای

> 0/001 15/869 -1/252 1/75 > 0/001 5/759 -0/662 2/84

نهادها

نهادی

تجدیدپذیر
محلی با جامعه محلی
بخش انرژی

2/529 0/176

0/013

اعتباری

وجود بودجه و اعتبارات

4/32

> 0/001 5/493 -0/524 2/48 > 0/001 10/518 0/824

اطمینان و پایداری منبع تامین

4/25

> 0/001 6/744 -0/631 2/37 > 0/001 10/481 0/748

تعرفهها
کمک به فرآیند تامین اعتبار اولیه

3/60

1/082 0/100

0/282

2/648 0/290

0/009

> 0/001 17/862 -1/340 1/66

کاهش یارانه به سوختهای

3/79

1/837 0/262

0/069

کاهش هزینههای اتصال به شبکه

3/546 -0/301 2/70 > 0/001 4/895 -0/414 3/09

0/001

فسیلی

3/26

واقعیشدن هزینه تولید برق

4/23

> 0/001 11/298 -1/117 1/88 > 0/001 7/520 0/729

اقتصادی

کاهش میزان سرمایهگذاری اولیه

3/82

3/14 > 0/001 4/118 0/319

1/436 0/136

0/154

کاهش مدت بازگشت سرمایه

4/14

2/478 -0/272 2/73 > 0/001 8/473 0/643

0/015

کاهش تغییرات و نوسانات قیمت

3/54

انرژی و برق کشور

0/419 0/043

0/676

> 0/001 4/120 -0/505 2/50

پایداری قیمت انرژی در کشور

3/50

0/055 0/005

0/956

1/418 -0/146 2/85

وجود بیمههای مرتبط با کارایی و

0/743 -0/062 3/44

0/459

> 0/001 17/632 -1/379 1/62

طول عمر سیستمها
پذیرش اجتماعی تولید برق از

3/81

فناوری فتوولتائیک

0/31

0/159

> 0/001 4/933 -0/485 2/51 > 0/001 3/706

وجود برنامههای اجتماعی و محیط

3/51

0/163 0/014

0/871

> 0/001 10/359 -1/058 1/94

انتخاب کاربران اولیه مناسب

1/387 -0/138 3/36

0/168

> 0/001 7/240 -0/757 2/24

شبکه روابط بین شرکتهای

3/52

0/246 0/024

0/806

> 0/001 9/415 -0/786 2/21

تصور و شناخت اولیه

3/55

زیستی

اجتماعی

مختلف ،دولتها و...
بکارگیرندگان

0/577 0/052

0/565

> 0/001 6/535 -0/631 2/37
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پذیرش نهادی در سطوح مختلف

3/99

> 0/001 4/970 -0/340 2/66 > 0/001 6/563 0/490
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عامل

میانگین تفاوت مقدار T

سطح

میانگین تفاوت مقدار T

سطح

میانگین

معنیداری

میانگین

معنیداری

سرمایه انسانی متخصص مرتبط با

3/75

زیرساختهای دانش و فناوری و

3/54

امکان اتصال به شبکه و تضمین

3/73

امکان ذخیره انرژی

انسانی

تعمیر و نگهداری

آن

0/387 -0/039 2/96 > 0/001 3/914 0/271
2/787 0/252
0/419 0/043
2/591 0/233

0/006
0/676
0/011

1/762 -0/204 2/80

0/700
0/081

> 0/001 6/503 -0/689 2/31
3/19

2/411 0/194

0/018

3/247 -0/395 3/10

0/002

> 0/001 11/139 -1/204 1/80

0/262 0/024

0/794

> 0/001 5/178 -0/524 2/48

پیشبینی و برنامهریزی برای

3/52

ایجاد یا تجدیدساختار بازار انرژی

3/82

وجود استانداردهای فنی مرتبط

3/84

وجود تنوع تکنولوژیکی در

> 0/001 9/255 -0/845 2/16 > 0/001 5/537 -0/519 2/98

انتقال برق
و برق

سیستمهای فتوولتائیک
تعَدُد نصب سیستمها

> 0/001 9/658 -0/864 2/14 > 0/001 3/604 0/319
> 0/001 4/641 -0/456 2/54 > 0/001 3/849 0/338

زیرساختی

0/973 -0/081 3/42

0/333

> 0/001 5/229 -0/437 2/56

0/780 0/081

0/437

> 0/001 13/576 -1/107 1/89

دسترسی تولیدکنندگان به بازار

3/58

وجود و انتشار اطالعات مرتبط

3/51

کیفیت ساخت سیستمهای قابل

4/01

تعامل مناسب بین ساختمانسازی

0/522 -0/062 3/44

امکان تهیه پنل متناسب با شرایط

1/286 -0/148 3/35

بازاریابی موثر تولیدکنندگان و

1/952 -0/176 3/32

برق
مانند پتانسیلهای تابش
عرضه
و صنعت فتوولتائیک
جغرافیایی
واردکنندگان

0/152 0/014
0/51

0/879

2/820 -0/301 2/70

0/006

> 0/001 8/319 -0/854 2/15 > 0/001 6/818
0/603
0/201
0/054

> 0/001 23/025 -1/485 1/51
> 0/001 12/105 -1/107 1/89
> 0/001 9/083 -0/796 2/20

وجود مراکز تست در داخل کشور

3/75

2/249 0/252

0/027

> 0/001 16/631 -1/466 1/53

وجود خدمات و زیرساختها در

2/826 -0/281 3/22

0/006

> 0/001 15/836 -1/204 1/80

مناطق روستایی
شناسایی وتفکیک ویژگیهای

3/51

تناسب مقدار و شکل فضاهای

2/807 -0/262 3/24

هرمنطقه
شهری

0/145 0/014

0/885
0/006

> 0/001 14/065 -1/126 1/87
> 0/001 12/460 -1/010 1/99
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سرمایه انسانی متخصص در زمینه

ظرفیت جذب فناوری

جغرافیایی

وضعیت مطلوب

3/77

طراحی

وضعیت موجود
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عامل

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب
میانگین تفاوت مقدار T

سطح

میانگین تفاوت مقدار T

سطح

میانگین

معنیداری

میانگین

معنیداری

روند کاهشی هزینهها

3/98

0/645 -0/068 2/47 > 0/001 5/359 0/481

تمایل بخش خصوصی به

4/15

3/07 > 0/001 7/949 0/652

وجود زنجیره تامین سیستمهای

3/55

0/532 0/052

0/596

2/08

2/273 0/233

حضور بازیگران الزم ،مانند

3/64

1/536 0/138

0/128

2/77

> 0/001 4/933 0/485

فتوولتائیک

توصیفگر هدف

سرمایهگذاری
فتوولتائیک
مشاوران

0/520

> 0/001 10/480 0/922
0/025

نتایج نشان میدهند که در اکثر شاخصها میزان عملکرد وضعیت مناسبی ندارد و پایینتر از
حد متوسط هستند و فقط در  8شاخص میزان عملکرد مقدار متوسطی بوده است.
با استفاده از آزمون  Tتکنمونهای به سنجش عملکرد و اهمیت عوامل اصلی نیز پرداخته شده
است .یافتهها نشان میدهند که تمامی عوامل اصلی در وضعیت عملکرد وضع موجود ،میانگینی
کمتر از مقدار متوسط دارند؛ به عبارتی ،میزان عملکرد در تمامی عاملها کمتر از مقدار متوسط
است ( .)p>0/05بررسی اهمیت عاملها نیز نشان میدهد که میزان اهمیت سه عامل
فرهنگی/اجتماعی ،زیرساختی و جغرافیایی مقدار متوسطی است ،چون میانگین آنها در حدود 3/5
است و اختالف معنیداری با آن ندارد ( .)p<0/05همچنین نتایج نشان میدهند سایر عوامل
(سیاستی ،نهادی ،اعتباری ،اقتصادی ،انسانی و عوامل توصیفگر هدف) میانگین بالتر از متوسط
دارند ( ) p>0/05که نشان از این دارد که این عوامل از اهمیت بالیی برخوردارند.
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ظرفیت نصبشده سیستمهای

5/00

> 0/001 5/656 -0/534 2/00 > 0/001 156/50 1/49
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 .5-3تحلیل اهمیت-عملکرد ()IPA
بر اساس روش محاسباتی ذکرشده در قسمت ( 2روش تحقیق) ،جدول  ،4ارزیابی وضعیت کل

جدول  .4نتایج محاسبات ماتریسهای اهمیت-عملکرد
ردیف

اهمیت

عملکرد

*3.95

*2.22

مشخصه

مطابق هر

برای بهبود

دسته

1

تدوین اهداف و استراتژیهای متناسب با توسعه تولید برق تجدیدپذیر

4.36

2.52

1

8.00

4

2

وجود سیاستهای موثر در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور

4.36

2.59

1

7.34

6

3

رسمیت سیاستهای انرژی ،از حیث قانونی و پشتوانه نظارتی و ارزیابی

4.30

2.33

1

8.50

2

4

پایداری سیاستهای صنعت برق (مدتزمان اعتبار سیاستهای صنعت برق)

4.41

2.13

4

10.00

1

5

استمرار مشوقهای دولتی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر

3.95

2.46

1

5.86

9

6

سادگی و شفافیت مقررات بخش انرژیهای تجدیدپذیر

3.98

2.89

1

4.34

13

7

هماهنگی سیاستها با تقاضای سرمایهگذاری برق

3.95

2.20

4

6.87

7

8

وجود اهداف زیستمحیطی در سطوح مختلف سیاستها

3.49

1.78

3

5.99

8

9

اصالح به موقع سیاستهای تشویقی

3.81

1.64

3

8.30

3

10

تعریف مکانیزمهای تشویقی

3.83

2.34

2

5.69

11

3.73

2.20

3

5.71

10

3.46

2.12

3

3.70

1.60

3

11

12
13

عوامل سیاستی

درجه

درجه

ناحیه در

وزن

اولویت بهبود،

تفکیک مکانیزمها و ابزارهای تشویقی ،متناسب با انواع منابع انرژی
تجدیدپذیر
حمایت از تولید صنعتی و بومی در زمینه مرتبط با تولید برق از فناوری
فتوولتائیک
وجود پیشرانهای چندجانبه (روشهای متنوع حمایتی)

ماتریس

4.63

7.76

12

5
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دادههای فاز کمی را به صورت مجتمع نشان میدهد:
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عوامل نهادی

15

هیات دولت
سازوکارهای ساختاری مانند حضور سازمان متولی ،هماهنگیهای بین
سازمانی و...

اهمیت
3.52

2.17

3.88

2.54

1

3.85

2.38

1

ماتریس

مشخصه

مطابق هر

برای بهبود

دسته

5.22

4

5.67

1

16

وجود نهاد تنظیمگر برق و انرژی تجدیدپذیر

3.69

2.23

1

5.35

2

17

هماهنگی میان ادارات دولتی محلی با جامعه محلی

3.60

2.11

4

5.35

3

18

تغییرات رادیکال در سیاستهای بخش انرژی به سمت یکپارچهسازی

2.57

1.57

3

2.57

5

درجه

درجه

وزن

اولویت بهبود،

اهمیت

عملکرد

3.77

2.20

عوامل بودجهای و اعتباری

ناحیه در

مشخصه

مطابق هر

برای بهبود

دسته

19

وجود بودجه و اعتبارات مورد نیاز

4.24

2.24

1

8.51

1

20

اطمینان و پایداری منبع تامین تعرفههای تشویقی

4.17

2.16

4

8.43

2

21

کمک به فرآیند تامین اعتبار اولیه برای سرمایهگذاران

3.64

1.52

3

6.72

3

3.29

2.26

2

3.37

5

3.50

2.82

2

درجه

درجه

اهمیت

عملکرد

3.59

2.36

22
23

وجود معافیتهای مالیاتی برای واردکنندگان پنل و سیستمهای
خورشیدی
کاهش یارانه به سوختهای فسیلی (کاهش حمایت از سایر منابع انرژی)

عوامل اقتصادی

24

کاهش هزینههای اتصال به شبکه

25

واقعیشدن هزینه تولید برق

26

کاهش میزان سرمایهگذاری اولیه سیستمهای فتوولتائیک در
مقیاسهای غیرمتمرکز

ماتریس

2.39

4

وزن

اولویت بهبود،

مشخصه

مطابق هر

برای بهبود

دسته

2.91

2.54

2

1.10

9

4.05

1.66

4

9.66

1

2.80

7

ناحیه در
ماتریس

3.70

2.94

1

27

کاهش مدت بازگشت سرمایه سیستم فتوولتائیک غیرمتمرکز در ایران

4.03

2.47

1

6.29

2

28

کاهش تغییرات و نوسانات قیمت انرژی و برق در داخل کشور

3.28

2.18

3

3.61

6

29

روند کاهشی هزینههای سیستمهای فتوولتائیک طی سالهای اخیر

3.79

2.83

1

3.63

5

30

تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری

3.98

2.50

1

5.91

3

31

پایداری قیمت انرژی در کشور

3.28

2.62

2

2.15

8

32

وجود بیمههای مرتبط با کارایی و طول عمر سیستمهای فتوولتائیک

3.26

1.48

3

5.84

4
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پذیرش نهادی سطوح مختلف نهادهای تصمیمگیرنده ،مانند مجلس و

درجه

درجه
عملکرد

ناحیه در

وزن

اولویت بهبود،
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عوامل فرهنگی -اجتماعی

34
35
36

37

وجود برنامههای اجتماعی و محیط زیستی برای تشویق استفاده و
بکارگیری
انتخاب کاربران اولیه مناسب برای ترویج

اهمیت

عملکرد

3.36

2.05

3.66

2.31

1

3.33

1.72

3

3.10

1.99

3

2.05

3

2.16

1

شبکه روابط بین شرکتهای مختلف ،دولتها ،نهادهای دانشی و
3.33

اشخاص ثالث
تصور و شناخت اولیه بکارگیرندگان از پیچیدگی ،طول عمر ،اقتصاد

3.38

سیستم و...

ماتریس

مشخصه

مطابق هر

برای بهبود

دسته

4.94

2

5.36

1

3.48

5

4.27

3

4.11

4

درجه

درجه

اهمیت

عملکرد

3.52

2.44

38

سرمایه انسانی متخصص در زمینه طراحی سیستم فتوولتائیک

3.68

2.75

1

39

سرمایه انسانی متخصص مرتبط با تعمیر و نگهداری سیستم فتوولتائیک

3.57

2.51

1

3.81

40

زیرساختهای دانش و فناوری و ظرفیت جذب فناوری

3.30

2.05

3

4.13

1

درجه

درجه

وزن

اولویت بهبود،

اهمیت

عملکرد

3.32

1.99

عوامل انسانی

عوامل مرتبط با توانمندی تکنولوژیکی ،صنعتی و زیرساختی

ناحیه در
ماتریس

ناحیه در

وزن

اولویت بهبود،

مشخصه

مطابق هر

برای بهبود

دسته

3.43

3
2

مشخصه

مطابق هر

برای بهبود

دسته

41

امکان اتصال به شبکه و تضمین آن

3.57

3.06

1

1.81

17

42

امکان ذخیره انرژی

2.78

1.53

3

3.48

13

43

پیشبینی و برنامهریزی برای انتقال برق

3.36

2.23

1

3.79

11

44

ایجاد یا تجدیدساختار بازار انرژی و برق

3.64

1.92

4

6.27

3

45

وجود زنجیره تامین سیستمهای فتوولتائیک در داخل کشور

3.33

1.90

4

4.76

7

46

وجود استانداردهای فنی مرتبط

3.69

2.34

1

4.98

6

47

وجود تنوع تکنولوژیکی در سیستمهای فتوولتائیک

2.79

1.96

3

2.30

16

48

وجود شرکتهای خدمات انرژی (مشاوران و پیمانکاران مجرب)

3.64

2.27

1

4.12

9

49

تعَدُد نصب سیستمها و روتینشدن روال نصب و تعمیرات

3.26

2.39

2

2.84

15

50

دسترسی تولیدکنندگان به بازار برق

3.36

1.71

4

5.54

4

51

وجود و انتشار اطالعات مرتبط مانند پتانسیلها و اطلس تابش

3.34

2.44

1

2.99

14

3.90

1.91

4

7.75

1

52

کیفیت ساخت و طول عمر سیستمهای قابل عرضه در کشور ،بویژه پنل
و اینورتر

ماتریس
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پذیرش اجتماعی تولید برق از فناوری فتوولتائیک

درجه

درجه

ناحیه در

وزن

اولویت بهبود،
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54

امکان تهیه پنل متناسب با شرایط جغرافیایی هر منطقه

3.07

1.70

3

4.19

8

55

بازاریابی موثر تولیدکنندگان و واردکنندگان سیستم فتوولتائیک

3.13

2.01

2

3.49

12

56

وجود مراکز تست در داخل کشور

3.49

1.37

4

7.37

2

57

وجود ارائه خدمات و زیرساختهای اولیه در مناطق روستایی

3.00

1.65

3

4.05

10

درجه

درجه

وزن

اولویت بهبود،

اهمیت

عملکرد

مشخصه

مطابق هر

3.17

1.77

برای بهبود

دسته

3.30

1.72

4

5.24

1

3.04

1.83

2

عوامل جغرافیایی ،اقلیمی و محیطزیستی

58
59

شناسایی و تفکیک ویژگیهای هر منطقه از حیث محرکها ،پتانسیلها
و ریسکها
تناسب مقدار و شکل فضاهای شهری برای پیادهسازی پروژهها

ناحیه در
ماتریس

3.68

2

* دو مقدار نوشتهشده در ذیل عنوانهای «درجه اهمیت» و «درجه عملکرد» ،مربوط به ارزش آستانه اهمیت و عملکرد هستند.

مطابق نتایج ارزیابی انجامشده در جدول فوق ،ماتریسهای نتایج ،به منظور آگاهی از
قرارگرفتن هر عامل در یکی از ربع های ماتریس برای هر دسته عوامل ،مطابق اشکال ذیل خواهد
بود:

شکل 4
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تعامل مناسب بین دو صنعت ساختمانسازی و فتوولتائیک

3.13

1.41

3

5.38

5
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شکلهای  4و  5ماتریس اهمیت عملکرد ،برای عوامل سیاستی (راست) و نهادی

شکل 6
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شکلهای  6و  .7ماتریس اهمیت عملکرد ،برای عوامل بودجهای و اعتباری

شکل 8
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شکل 7
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عوامل موثر بر توسعه کاربرد فناوری فتوولتائیک ...

شکلهای  8و  9ماتریس اهمیت عملکرد ،برای عوامل اقتصادی (راست) و فرهنگی-اجتماعی (چپ)

شکل 10
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شکلهای  10و  .11ماتریس اهمیت عملکرد ،برای عوامل توانمندی تکنولوژیکی ،صنعتی و زیرساختی (راست)
و جغرافیایی ،اقلیمی و محیط زیستی (چپ)

شکاف اصلی در مدل تجزیه و تحلیل اهمیت -عملکرد ربع دوم و ربع چهارم است .اگر بیشتر
شاخصها در ربع دوم قرار گرفته باشد ،یعنی سازمان/کشور روی شاخصهایی سرمایهگذاری کرده
است که ارزش چندانی ندارند و عملکرد در زمینه شاخصهای بیاهمیت بال است .اگر بیشتر
شاخصها در ربع چهارم قرار گرفته باشد ،یعنی سازمان/کشور در زمینه شاخصهایی که اهمیت
بالیی دارند عملکرد ضعیفی دارد .استراتژی سازمان/کشور باید درصدد آن باشد که عناصر را از
ربع چهارم به ربع اول منتقل کند و تمامی عناصر ربع دوم و سوم را حذف نماید.

 .6تحلیل نتایج
خروجی این پژوهش ،عالوه بر معیننمودن کلیه عوامل تاثیرگذار بر توسعه کاربرد (انتشار) فناوری
فتوولتائیک در ایران ،این عوامل را برای شرایط کشور ایران در حال حاضر ،یعنی بازه انجام پژوهش
(سالهای  1398و  ،) 1399مورد ارزیابی قرارداده و وضعیت کشور را در زمینه آنها مشخص نموده
است .به صورت خالصه ،برای موضوع هدف ،یعنی «توسعه کاربرد فناوری فتوولتائیک به منظور
تولید برق در مقیاس غیرمتمرکز در ایران»119 ،عاملِ اثرگذار احصاء شده است .این عوامل در
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9دسته« .1 :عوامل مرتبط با سیاستهای داخلی» (تصمیمات حاکمیتی در زمینه انرژی)« .2 ،نهادی»
(شکلدهی به زیرساختهای سازمانی و نهادی و ارتباطات بین آنها)« .3 ،سیاسی خارجی» (شامل
کشور مانند نرخ تورم و شرایط ارزی؛ و اقتصاد و سودآوری سیستم ،مانند قیمت اجزای سیستم ،PV
هزینه تعمیر و نگهداری)« .5 ،جغرافیایی ،اقلیمی و محیط زیستی» (مانند دما ،وجود منبع خورشیدی،
الزامات محیط زیستی و« .6 ،)...توانمندیهای صنعت و فناوری کشور» (در  3سطحِ «صنایع و
زیرساختهای ملی» مانند توان بومیسازی فناوری؛ «صنعت برق» ،مانند امکان اتصال به شبکه برق؛
و «سطح زنجیره تامین و تولید پنلهای خورشیدی»)« .7 ،مسائل مرتبط با نیروی انسانی» (شامل نیروی
انسانی متخصص در قسمتهای مختلف زنجیره تامین ،تولید و نگهداری)« .8 ،اجتماعی -فرهنگی»
(شامل سطح آگاهیهای عمومی تا پذیرش نهادی) و « .9عوامل اعتباری و بودجهای» (شامل نوع،
مقدار و پایداری اعتبارات مصوب) ،تقسیمبندی شدند.
توجه به همه این عوامل ،باید مد نظر سیاستگذاران حوزه صنعت برق قرار داشته باشد؛ در عین
حال ،با تفکیک عوامل در سه سطح بینالمللی ،کالن ملی و «صنعت برق» 60 ،عامل مهم در سطح
تاثیرگذاری سیاستگذاران صنعت برق ،تفکیک شده و باید بیش از بقیه مورد التفات سیاست-
گذاران این صنعت قرار داشته باشند؛ زیرا عواملی هستند که سیاستگذار صنعت برق ،امکان
تاثیرگذاری بر روی آنها را دارد .این فهرست شامل مواردی است که در جداول گوناگون حاصل
از پرسشنامهها مورد تحلیل قرار گرفته است (جدول  .)1اثرگذاری دستهعوامل اصلی ،بر متغیر
هدف (توسعه کاربرد فناوری فتوولتائیک در مقیاس غیرمتمرکز) با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی
مورد تایید قرار گرفته و لذا میتواند مورد استناد محققین و سیاستگذاران محترم قرار گیرد .بدین
ترتیب که  8دسته عامل سیاستی ،نهادی ،اعتباری ،زیرساختی و تکنولوژیکی ،نیروی انسانی،
جغرافیایی ،اقلیمی و محیط زیستی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،در سطح صنعت برق ایران ،مورد
تاکید و تایید قرار دارد .از سویی ،میزان اهمیت عوامل زیر از مجموع  55شاخص ،مورد تاکید قرار
داشته است.
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تدوین اهداف ،استراتژیها و سیاست های متناسب با توسعه تولید برق تجدیدپذیر و رسمیت
آنها از حیث قانونی و پشتوانه نظارتی و ارزیابی ،بعالوه پایداری ،استمرار ،سادگی و هماهنگی آنها
تشویقی و تا حد امکان تفکیک و تنوع مکانیزمها و ابزارهای تشویقی نیز در توسعه کاربردی کردن
فناوری فتوولتائیک موثر خواهد بود .ایجاد پذیرش نهادی در سطوح مختلف نهادهای تصمیم-
گیرنده ،هماهنگیهای بین سازمانی ،وجود نهاد تنظیمگر برق و انرژی تجدیدپذیر ،هماهنگی میان
ادارات دولتی محلی با جامعه محلی نیز از مسائل کلیدی در سطح عامل نهادی هستند .تخصیص
بودجه و اعتبارات مورد نیاز ،در کنار پایداری منابع از عوامل اعتباری تاثیرگذار هستند که اگر با
کمک به فرآیند تامین اعتبار اولیه برای سرمایهگذاران و وجود معافیتهای مالیاتی برای
واردکنندگان پنل و کاهش یارانههای فسیلی (واقعیشدن هزینه تولید برق) همراه شوند ،اثرگذاری
مضاعفی را به دنبال خواهند داشت.
تالش سیاستگذاران برای کاهش میزان سرمایهگذاری اولیه و مدت زمان بازگشت سرمایه و
همچنین تغییرات و نوسانات انرژی و برق در کشور موجب بهبود روند سرمایهگذاریها در استفاده
از فناوری فتوولتائیک خواهد شد.
پذیرش اجتماعی تولید برق از فناوری فتوولتائیک و وجود برنامههای اجتماعی و محیط زیستی
برای تشویق استفاده و بکارگیری ،در کنار ایجاد شبکه روابط بین شرکتهای مختلف ،دولتها،
نهادهای دانشی و اشخاص ثالث و شناخت اولیه بکارگیرندگان از پیچیدگی ،طول عمر ،بازدهی،
امنیت ،پایداری و اقتصاد سیستم عناصر اجتماعی و فرهنگی توسعه کاربرد سیستمهای فتوولتائیک
غیرمتمرکز در ایران را افزایش خواهند داد.
در زمینه سرمایه انسانی ،نیروی انسانی متخصص در زمینه طراحی و تعمیر و نگهداری بیش از
سایر قسمتهای زنجیره برای توسعه کاربرد اهمیت داشته است.
از سویی توجه به زیرساخت های دانش و فناوری و ظرفیت جذب فناوری ،امکان اتصال به
شبکه و تضمین آن ،وجود استانداردهای فنی مرتبط ،دسترسی تولیدکنندگان به بازار برق ،وجود و
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انتشار اطالعات مرتبط مانند پتانسیل های تابش و اطلس پتانسیل انرژی خورشیدی ،کیفیت ساخت
سیستم های قابل عرضه در کشور و طول عمر آنها ،بویژه پنل و اینورتر ،وجود مراکز تست در داخل
محرکها ،پتانسیلها و ریسکها در کنار تناسب مقدار و شکل فضاهای شهری برای پیادهسازی
پروژهها ،از عوامل مهم مکانشناسی محسوب میشوند.
از سویی برخی از عوامل زیر برای شرایط کنونی ایران ،دارای درجه اهمیت کمتری در
تاثیرگذاری بر هدف مساله بودهاند .به عنوان مثال ،انتخاب کاربران اولیه مناسب ،به دلیل گذر ایران
از مراحل اولیه ترغیب و آگاهسازی دارای اهمیت کمتری دانسته شده است .یا تغییرات رادیکال در
سیاست های بخش انرژی کشور ،مانند ادغام وزارتین نفت و نیرو ،بر هدف پژوهش اثر کمتری را
نشان داده است .هزینههای اتصال به شبکه نیز در ایران ،عدد بزرگی در سهم سرمایهگذاری به شمار
نیامده است .امکان ذخیره انرژی ،به دلیل توسعه بسیار بالی شبکه برق در کل کشور و قیمت مناسب
آن ،پارامتر موثری بر خواست سرمایهگذاران محسوب نشده است.
در عین اهمیت بالی قریب به اتفاق عوامل ،کشور ایران در اغلب موارد عملکرد مناسبی نداشته
و پایینتر از حد متوسط عمل نموده است .در واقع اگر  3شاخصه «کاهش میزان سرمایهگذاری اولیه
سیستمهای فتوولتائیک در مقیاس های غیرمتمرکز»« ،امکان اتصال به شبکه و تضمین آن» و «تمایل
بخش خصوصی به سرمایهگذاری» را منها کنیم ،میزان عملکرد در سایر عوامل کمتر از حد متوسط
بوده است که با نتایج حاصله از هدف ( 5شاخص توصیفگر هدف) تطابق دارد.
خوشبختانه در ربع دوم این ماتریس ،که عوامل کماهمیت با عملکرد بال است ،عوامل زیادی
برای کشورمان مالحظه نشد و تنها حدود  %10عوامل در این ربع قرار داشتند .این بدان معناست ،که
سرمایه زیادی در ایران برای توسعه کاربرد فناوری فتوولتائیک اتالف نشده است .اما در ربع چهارم،
که یکی از قسمت های مورد توجه این ماتریس است (اهمیت بال و عملکرد ضعیف) تعداد زیادی
از عوامل مالحظه شدند .معنای قرارگرفتن این عوامل در این ربع آن است که سیاستگذار بخش
برق ،باید به این عوامل خیلی مهم ،توجه زیادی را مبذول بدارد و توجه و نتیجه امر تاکنون کافی
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نبوده است .حدود  %18از عوامل در این دسته قرار دارند .این عوامل شامل پایداری سیاستهای
صنعت برق (مدتزمان اعتبار سیاستهای صنعت برق)؛ هماهنگی سیاستها با تقاضای سرمایه-
تعرفههای تشویقی؛ واقعی شدن هزینه تولید برق؛ ایجاد یا تجدیدساختار بازار انرژی و برق؛ وجود
زنجیره تامین سیستمهای فتوولتائیک در داخل کشور؛ دسترسی تولیدکنندگان به بازار برق؛ کیفیت
ساخت و طول عمر سیستمهای قابل عرضه در کشور ،بهویژه پنل و اینورتر؛ وجود مراکز تست در
داخل کشور؛ شناسایی و تفکیک ویژگیهای هر منطقه از حیث محرکها ،پتانسیلها و ریسکها
میباشد.

شکل  .12عوامل بر اساس ربعهای ماتریس شکافت (اهمیت-عمکلرد)

 .7جمعبندی
با توجه به ضرورتهای کنونی برای پرداختن حاکمیتها به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تامین
برق از آنها و اقتضائات و پیچیدگیهای شرایط سیاسی ،اقتصادی ،جغرافیایی ،فرهنگی ،انسانی و
توانمندیهای هر کشور ،لزوم بررسی این موضوع برای کشور ایران که دارنده بیشترین منابع فسیلی
جهان و دارای شرایط ویژه خود است ،آشکار میشود.
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در این پژوهش سعی شد تا با مرور گسترده ادبیات و تجربیات مربوط به توسعه بهرهگیری از
فناوری فتوولتائیک ،این معیارها برای کشور ایران تعریف و طبقهبندی شوند .پس از مراجع متعدد
ایران به دست آمد و این معیارها در  9دسته معرفیشده در این مقاله ،شامل عوامل سیاسی و سیاستی
داخلی ،سیاسی خارجی ،اقتصاد کالن ،اقتصاد سیستم ،جغرافیایی ،اقلیمی ،محیط زیستی ،توانمندی
صنعت و فناوری برق ،توانمندی صنایع ،فناوریها و زیرساختهای وابسته ،انسانی و اجتماعی-
فرهنگی و در  3سطح بخش (صنعت برق) ،ملی و محیط بینالمللی طبقهبندی شدند .این طبقات و
دستهها در یک چهارچوب مفهومی نشان داده شوند .بدیهی است که برای برنامهریزی دقیقتر،
پژوهشگران باید به سراغ عوامل سطح بخش (صنعت برق) ،که در حیطه تسلط و نفوذ سیاستگذاران
صنعت برق دارد بروند و البته به عوامل تاثیرگزار در  2سطح دیگر توجه داشته باشند و از محرکهای
مربوط به آنها برای پیشبرد اهداف ،استفاده و موانع آنها را تا حد امکان خنثی نمایند .توجه ویژه به
عواملی که در ربع چهارم ماتریس شکافت ،قرار گرفتهاند ،اهمیت و اثرگذاری بالتری از سایر
عوامل دارند .همچنین به دلیل همپوشانی و تاثیرگذاری بسیاری از عوامل بر یکدیگر ،ما با یک
سیستم متمرکز روبرو هستیم که بهبود یک عامل بر عوامل دیگر نیز تاثیرگذار خواهد بود.
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