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سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
پيشگفتــــــار

گزارش حاضر مربوط به مرحله اول پروژه تدوين سند راهبرد ملي و نقشه راه فناوري هاي مرتبط با انرژي خورشيدي در ايران
ميباشد .مرحله مورد اشاره شامل بندهاي زير ميباشد:
 -1تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات
شامل :ضروت توسعه و داليل توجيه پذيري فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
تعيين سطح تحليل از لحاظ مرز جغرافيايي منطقه اي ،ملي و يا فرا ملي
تعيين بازه زماني برنامه ريزي كوتاه مدت ،ميان مدت و يا بلند مدت
تعيين مرزبندي فني شامل سطح فناوري مورد بررسي شامل حوزه علم و دانش ،محصول فناورانه يا بازار محصوالت به هم
پيوسته
 -2تعيين مرزبندي ساختاري شامل بازيگران اصلي ،نهادها و شبكه هاي تاثير گزار
شامل :تبيين مشخصه هاي فناوري هاي مرتبط با انرژي خورشيدي
تعيين ماهيت فناوري از ديدگاه جديد يا موجود بودن فناوري ،ساده يا پيشرفته بودن فناوري ،سطح تناسب با نياز ها و امكانات و
حوزه كاربرد
تعيين منشاء تغييرات فناوري از ديدگاه تامين كننده محور ،مقياس محور ،دانش محور و يا تخصصي محور بودن فناوري ،تعيين
چرخه عمر فناوري
اين گزارش مشتمل بر دو فصل تهيه و تدوين شده است كه هرفصل مربوط به هركدام از بندهاي اين مرحله ميباشد .گزارش
پيش رو در گروه انرژي هاي نو توسط آقايان محمد مهدي اخالقي ،سينا سالمي ،هادي فارابي ،سيدعلي فرهمند و محمد مهدي
اميرآبادي فراهاني تهيه شده است.
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 1.1ضرورت و توجيه پذيري
 1.1.1ضرورتهاي قانونی توسعه انرژي خورشيدي
در برخی از اسناد باالدستی در كشور به ضرورت توسعه انرژيهاي تجديدپذير به ويژه انرژي خورشيدي اشاره شده است.


بند ب شامل سياستهاي كلی بخش انرژي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ابالغی توسط مقام معظم رهبري،
ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست محيطی و تالش براي افزايش سهم انرژيهاي
تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبی.

تالش براي كسب فناوري و دانش فنی انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاهها از قبيل خورشيدي و بادي و پيلهاي سوختی و زمين
گرمايی در كشور.


بند  7سياستهاي ابالغی مقام معظم رهبري در زمينه اصالح الگوي مصرف.

افزايش بازدهی نيروگاهها ،متنوعسازي منابع توليد برق و افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير و نوين.


بند ح سياستهاي ابالغی مقام معظم رهبري در زمينه آمايش سرزمين.

حفظ ،احياء و بهرهبرداري بهينه از سرمايهها ،منابع طبيعی تجديدشونده و حفظ محيط زيست در طرحهاي توسعه


در بند ب ماده  139قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران آمده است كه:
به منظور ايجاد زيرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي خورشيدي و توسعه كاربرد انرژيهاي پاك و افزايش سهم
توليد اين نوع انرژيها در سبد توليد انرژي كشور ،دولت مجاز است با حمايت از بخشهاي خصوصی و تعاونی از طريق
وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيالت ،زمينه توليد تا  5000مگاوات انرژي خورشيدي را در طول برنامه ،متناسب با
تحقق توليد ،فراهم سازد.
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 2.1.1ضرورتهاي اجتماعی و فنی
 1.2.1.1اشتغالزايی
استفاده از انرژي خورشيدي باعث ايجاد مشاغل مختلف بصورت مستقيم و غيرمستقيم خواهد شد .شغلهايی چون مهندسی در
زمينه طراحی ،ساخت و نصب تجهيزات تا بهرهبرداري و مديران پروژه از جمله مشاغل مستقيم هستند .همچنين تأمين
كنندگان مواد اوليه و مشاغل مرتبط با آن جزو گروه غيرمستقيم قرار خواهند گرفت .بعضی از حوزههاي اصلی در صنعت برق
خورشيدي كه میتوانند اثر قابل مالحظهاي بر فعاليت اقتصادي و ايجاد اشتغال بگذارند ،عبارتند از:


تأمين كنندگان تجهيزات مكانيكی و مواد اوليه خام معدنی



مشاوران و پيمانكاران كه به بررسی و پتانسيل سنجی مكانهاي مستعد براي بهرهبرداري از انرژي خورشيدي
میپردازند



شركتهاي عمرانی براي زيرسازي و نصب تجهيزات



خدمات محيطزيستی مديريت كنندگان جوازها و نمونهگيري



اپراتورهاي نيروگاههاي برق و كاركنان نگهداري



دانشمندان براي تحقيق و توسعه

استقرار انرژي تجديدپذير از تغييرات منطقهاي ،بازآرايی صنعت ،رقابت رو به رشد ،پيشرفتهاي فناوري ،فرآيندهاي توليدي
و اثرات رياضت و عدم اطمينان سياستها متأثر میشود .زمينه سياستگذاري بسيار حياتی است و در حالی تناسب
ابزارهاي سياسی مختلف بسته به وضعيت يک كشور فرق میكند ،پايداري سياسی يک امر كليدي است .عدم اطمينان يا
تغييرات پياپی براي ايجاد اشتغال يک معضل اساسی است .به عالوه ،كمبود مهارت نيز میتواند به عنوان يک مانع اصلی
در استقرار انرژي تجديدپذير و به تبع آن ،استخدام مربوط به آن عمل كند.
در شكل زير تعداد مشاغل مربوط به هر كدام از تكنولوژيهاي انرژيهاي تجديدپذير نمايش داده شده است .در اين
تصوير مشخص است كه تكنولوژي فتوولتائيک بزرگترين بخش در كارمندان صنعت انرژيهاي تجديدپذير را به خود
اختصاص داده است.
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شكل  :1استخدام انرژيهاي تجديدپذير در سال  2013بر اساس فناوري ()1

شكل  :2مقايسه ميزان اشتغال مستقيم ايجاد شده براي انرژيهاي مختلف در سال به ازاي هر يک ميليون دالر سرمايهگذاري ()2

از آنجايی كه فناوريهاي انرژي خورشيدي در بسياري موارد به دور از مراكز پر جمعيت شهري احداث میشوند ،بيشتر
مشاغل بهرهبرداري از افراد محلی خواهند بود .چنين جوامعی معموالً با نرخهاي بيكاري باال ،دست به گريبان هستند كه از
متوسط ملی بسيار بيشتر است ،بنابراين باعث افزايش تنوع و پايداري اقتصاد محلی خواهد شد.
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 2.2.1.1توليد پراكنده
توليد پراكنده برق الگوي نوينی از توليد انرژي الكتريكی است كه در آن ،توليد انرژي الكتريكی تا حد امكان به محل مصرف
آن نزديک می گردد .
مولدهاي مقياس كوچک از مزيتهاي غيرقابل انكاري در تامين و توليد برق نسبت به ساير نيروگاهها برخوردارند .راندمان باال،
كاهش تلفات برق ،نداشتن عوارض زيست محيطی و قابليت مديريت مصرف توسط مصرف كننده از مزيتهاي اين مولدها
محسوب می شود .توسعه مولدهاي مقياس كوچک گرهگشاي بسياري از مشكالت صنعت برق كشور هستند و سرمايهگذاري
در اين بخش می تواند ضمن جلوگيري از ميلياردها ريال هدر رفت انرژي ،مسير توسعه پايدار كشور را نيز هموار كند.
 3.2.1.1پيكسايی
براي توليد برق با استفاده از انرژي خورشيدي ،اين نكته قابل توجه است كه شدت تابش نور خورشيد در طول روز متغير است
به صورتی كه باالترين شدت تابش در ساعات ظهر اتفاق میافتد ،بنابراين در نيروگاههاي خورشيدي بيشترين توليد برق در
زمان ظهر اتفاق میافتد .از طرفی در بسياري از مناطق ايران ،بيشترين مصرف بخش خانگی مربوط به استفاده از وسايل
سرمايشی در طول روز است كه پيک مصرف در اين بخش نيز همان ساعات ظهر است .بنابراين در اين مناطق بيشترين ميزان
توليد برق در زمانی رخ خواهد داد كه بيشترين ميزان مصرف برق اتفاق میافتد.
 3.1.1ضرورتهاي زيستمحيطی
 1.3.1.1كاهش توليد آاليندههاي زيستمحيطی
براي توصيف عملكرد و اثر گلخانهاي بايد موازنه انرژي بين زمين و فضا مورد مطالعه قرار گيرد .تابشهاي خورشيدي پس از
عبور از فضا به جو زمين رسيده و قسمت اعظم آن توسط زمين جذب میشود .جذب اين انرژي توسط زمين باعث گرم شدن
كره زمين خواهد شد كه اين به نوبه خود باعث تابش امواجی از طرف زمين به فضا میشود .طبق قوانين فيزيكی ،طول موج
تابشهاي توليد شده از زمين با پرتوهاي رسيده به سطح زمين متفاوت است .اين بدان معناست كه مثالً اگر زمين تابشهاي
مرئی را دريافت میكند ،هنگام تابشِ خود پرتوهاي گوناگونی توليد میكند كه طول موج آنها با طول موج پرتوهاي مرئی
متفاوت است.
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مشاهده شده است كه زمين پس از گرم شدن ،تابشهاي فروسرخ از خود منتشر میكند .قسمتی از اين تابشهاي فرو سرخ از
جو عبوركرده و قسمتی ديگر توسط گازهاي گلخانهاي موجود در جو جذب شده و مجدداً توسط همين گازها به سطح زمين
بازتابيده میشود .در حقيقت گازهاي گلخانهاي كه نسبت به نور مرئی شفاف بودند با تغيير طول موج پرتوها ،به صورت نيمه
شفاف عمل كرده و تمام تابشهاي فروسرخ بازتابيده از سطح زمين را از خود عبور نداده و مجدداً مقداري از آنها را به زمين
بر میگردانند .گازهاي گلخانهاي كه در اين پديده دخالت می كنند عبارتند از:


بخارآب )(H2 O

 دياكسيدكربن ) (CO2


اكسيد نيتروژن )(𝑁2 O



متان ) (CH4



اُزون ) (O3



كلروفلوئوروكربنها )(CFCs1



پِروفلوئوروكربنها )(PFCs2



هيدروفلوئوروكربنها )(HFCs3

از طرفی ،بنابر پروتكل مونترال 4از سال  1373به بعد ،هيدروفلوئوروكربنها و پِروفلوئوروكربنها به عنوان جايگزين گازهاي
مخرب اليۀ اُزون 5مورد استفاده قرار گرفتهاند و قبل از آن مصرف آنها در دنيا ناچيز بوده است .در مجموع گازهاي گلخانهاي
باعث باقی ماندن كسري از انرژي خورشيدي رسيده به زمين در داخل جو میشوند .اين نقل و انتقال انرژي باعث ثابت ماندن
دماي زمين در حد مناسبی میشود به طوريكه اگر اثرگلخانهاي در جو زمين وجود نداشت دماي كرة زمين سردتر نسبت به
حال میشد .چنين كاهش دمايی باعث آن میشود كه زمين غير قابل سكونت شود .از طرف ديگر چنانچه گازهاي گلخانهاي

1

Chlorofluorocarbons
perfluorocarbons
3
Hydrofluorocarbons
4
Montreal Protocol
5
ozone layer
2
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گازهاي گلخانهاي به هر نحو در داخل جو زيادتر از حد متعارف شود ،موازنۀ انرژي زمين به هم خورده و باعث باقی ماندن
انرژي بيشتري در داخل جو زمين میشود .اين امر گرم شدن زمين را به دنبال دارد.
 2.3.1.1كنوانسيون تغيير آب و هوا و اهداف آن
كنوانسيون تغيير آب و هوا در سال  1992در اجالس ريو با هدف تثبيت غلظت گازهاي گلخانهاي ناشی از فعاليتهاي صنعتی
در سطحی كه از آسيبهاي ناشی از تغييرات اقليمی بر زندگی انسان و حيات روي زمين بكاهد ،تدوين گشته و از سال 1994
اجرايی گرديد .اَهَمِ اهداف كنوانسيون و فعاليتهاي مرتبط با آن به قرار زير است:
 تثبيت غلظت گازهاي گلخانهاي در جَو ،در سطحی كه از اثرات خطرناك فعاليتهاي بشر بر سيستم اقليم جلوگيري
نمايد.


ارائه گزارش دوره اي وضعيت ملی تغيير آب و هوا به كنوانسيون.



تهيه ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي و جذب توسط چاهکها دركشور بصورت دورهاي.



تنظيم و اجراي برنامههاي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي.



همكاري و توسعه روشهاي انتقال تكنولوژي براي كاهش انتشار در بخشهاي مختلف انرژي ،حمل و نقل ،صنعت،
كشاورزي ،جنگل و زايدات جامد و مايع.



همكاري منطقهاي بينالمللی درتهيه روشهاي تطبيق با پديده تغيير آب و هوا و در نظر گرفتن موضوع تغيير آب و هوا
در سياستها و برنامهريزيهاي توسعه.

 3.3.1.1پروتكل كيوتو 6و پروتكل جايگزين آن
اين پروتكل در سومين اجالس اعضاء متعهدين  COP37مورخ  11دسامبر  1997در كيوتو ژاپن تصويب و به مدت يک سال
جهت امضاي كشورها و اعضاي كنوانسيون باز گذاشته شد .از اهداف اساسی پروتكل ،ايجاد ساختار اجرايی مناسب براي
حصول به اهداف كنوانسيون و نيز تقويت تعهدات كشورهاي ضميمه ) 1كشورهاي توسعه يافته( كنوانسيون در كاهش انتشار
و انتقال كمکهاي فنی و مالی به كشورهاي در حال توسعه و كشورهايی كه به شدت متأثر از آثار تغيير اقليم هستند .هر يک
Kyoto Protocol
Conference of Parties III

6
7
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از اعضاء ضميمه  1بطور مستقل يا مشترك توسط پروتكل كيوتو متعهد شدهاند كه انتشار گازهاي گلخانهاي را حذف و يا
كاهش دهند بطوريكه ميزان انتشار شش گاز گلخانهاي كشورهاي توسعه يافته در محدوده سالهاي  2008تا  2012به %5
زيرسطح انشار سال 1990كاهش يابد .بر اساس پروتكل كيوتو ،اعضاي متعهد میتوانند با اجراي پروژهها در ساير كشورها،
سياستهاي كاهش انتشار را از لحاظ اقتصادي توجيه پذير نمايند.
مكانيسمهاي مختلف پروتكل كيوتو:


مكانيسم توسعه پاك ((CDM8



اجراي مشترك ((JI9



تجارت آالينده ((ET10

كنوانسيون تغيير آبوهوا يک پيمان بينالمللی محيطزيستی مهم است كه با كوشش هزاران نفر طی بيش از  10سال گذشته
شكل گرفته است تا در جهت كنترل و تثبيت انتشار گازهاي گلخانهاي و نيز بررسی آسيبپذيري كشورهاي مختلف جهان در
قبال پديده تغيير آب و هوا ،چارچوبهاي الزم براي همكاريهاي بينالمللی را فراهم آورد .اجراي كنوانسيون و پروتكل كيوتو
میتواند نقش عمدهاي در تحوالت آتی تكنولوژي در زمينههاي مختلف داشته باشد .اين تحوالت در زمينههاي انرژي و تبديل
انرژي ،فرآيندهاي صنعتی ،مديريت آب و پسابها ،مديريت پسماندهاي جامد ،روشهاي نوين كشاورزي و مديريت دام،
مديريت جنگلها و بطور كلی مديريت كاربري زمين خواهند بود كه در راستاي اهداف توسعه پايدار هستند.
بخش برق ،از مهمترين منابع انتشار گازهاي گلخانهاي در سطح جهان است .طبق محاسبات به عمل آمده ،حدود %37/5
انتشار كربن در سطح جهان ناشی از فعاليتهاي توليد برق است .كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي از بخش برق ،مستلزم
استفاده از الگوهاي مختلف انرژي براي توليد برق است .مقايسه ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي از فناوريهاي مختلف برق،
به انتخاب روشهاي مؤثر دركاهش انتشار گازهاي گلخانهاي كمک میكند.

8

Clean Development Mechanism
Joint implementation
10
Emission Trade
9
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در حال حاضر با توجه به انتشار گازهاي گلخانهاي و اثرات آن بر روي گرمايش زمين و تخريب زيست بوم ،استفاده از منابع
سوخت فسيلی با توجه به ارزان بودن آن جهت توليد برق ،ميزان انتشار آاليندگی زياد می گردد و خطري جدي را براي زيست
بوم و تغيير اقليم ايجاد میكند كه مناسب نمیباشد .به همين جهت مجامع بين المللی راهحلهايی براي كاستن از سرعت
تخريب زيست بوم انسان و كاهش آلودگیهاي زيست محيطی پيشنهاد كردند كه در همين راستا در حوزه توليد انرژي
الكتريكی به توليد برق با منابع تجديدپذير مانند نيروگاه برق خورشيدي ،خورشيدي و ....روي آوردند .اهميت يافتن همين اثر
آلودهكنندگی در سوختهاي فسيلی بود كه كشورهاي جهان را به سمت انعقاد پيمان كيوتو سوق داد .در نتيجهي اين پيمان،
كشورها ملزم به رعايت الزاماتی در كاهش آاليندگی محيط زيست شدند .همچنين مشوقهايی مانند مكانيسم توسعه پاك
)(CDMبراي پروژههاي دوستدار محيط زيست وضع شد.
نتايج بدست آمده از انتشار آاليندها قبل از بهرهبرداري در نيروگاههاي خورشيدي در قبال توليد انرژي الكتريكی ،آلودگی
مستقيمی ايجاد نمیكنند فقط در طول مراحل ساخت اين نيروگاهها از موادي مانند فوالد ،بتن ،آلومينيوم و غيره استفاده
میگردد كه توليد و انتقال آنها نيازمند مصرف سوخت میباشد كه خود باعث آلودگی میگردد كه ميزان انتشار گازهاي
گلخانهاي چرخه حيات نيروگاههاي خورشيدي  30گرم در هر كيلووات ساعت محاسبه شده است .بخش اصلی انتشار گازهاي
گلخانهاي در نيروگاههاي آبی مربوط به ساخت اين نيروگاه بخصوص ساخت سد آن است ،ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي
بستگی به اندازه مخزن ،نوع و مقدار پوشش گياهی مغروق در آب ،نوع خاك ،عمق آب و اقليم دارد .به طور كلی انتشار
گازهاي گلخانهاي در طی چرخه عمر نيروگاه آبی حدود  34گرم در هر كيلووات ساعت است .انتشار گازهاي گلخانهاي ناشی
از فعاليتهاي قبل از بهرهبرداري نيروگاههاي سيكل تركيبی بسيار ناچيز است.

جدول  :1ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي قبل از بهره برداري

آاليندگی در حين بهرهبرداري نيروگاههاي مختلف اين را نشان میدهد كه اين گونه انتشار آالينده فقط در نيروگاههاي
سيكلتركيبی و گازي توليد میگردد ،ميزان توليد آالينده طبق نتايج بدست آمده از تراز نامه انرژي سال  1386براي نيروگاه
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سيكل تركيبی  413گرم در هر كيلووات ساعت و براي نيروگاه گازي  1000گرم در هر كيلووات ساعت محاسبه شده است كه
نتيجه میگيريم كه استفاده از نيروگاه گازي عالوه بر مزيتهايی كه نسبت به نيروگاههاي ديگر دارد بيشترين توليد آالينده را
دارا میباشد و صدمات زيادي به زيست بوم انسان وارد می سازد.

جدول  :2ميزان انتشار آالينده هاي زيست محيطی بعد از بهره برداري

براي محاسبه درآمد حاصل از  CDMميزان توليد  CO2برحسب تن ،را به ازاي توليد يک كيلووات ساعت توليد برق از
نيروگاههاي سيكل تركيبی با راندمان  %50محاسبه میكنيم و سپس عدد حاصل را در قيمت يک تن  CO2ضرب كرده و اين
عدد ميزان درآمد حاصل از توليد نكردن  CO2را نشان میدهد .با توجه به نتايج بدست آمده طبق آمار داده شده در ترازنامه
انرژي سال  1391ميزان انتشار گاز  CO2در نيروگاههاي سيكل تركيبی  38497288تن در سال بوده كه ميزان CO2

توليدي به ازاي توليد يک كيلووات ساعت توليد برق  483/116گرم میباشد و قيمت يک تن  CO2در حال حاضر 0/026
دالر میباشد .از ضرب اين دو عدد و تبديل آن به ريال عدد  332/86بدست میآيد كه همان درآمد حاصل از  CDMتعلق
گرفته به ازاي توليد برق خورشيدي است.
به نظر میآيد چنانچه نياز به بررسی جامعی در حوزهي توليد الكتريسيته و در مورد برق خورشيدي در كشور باشد ،در نظر
گرفتن اثر تحوالت زيست محيطی بر توسعهي اين بخش به عنوان فرصتی براي برق خورشيدي الزم است .كه در طی اين
گزارش به بررسی آاليندگیهاي قبل و بعد از بهرهبرداري در نيروگاههاي مختلف می پردازد و از نتايج بدست آمده مشخص
شد كه برق خورشيدي با ويژگیهايی كه دارد از طرفی می تواند به عنوان منبعی پاك براي توليد الكتريسيته به عنوان
جايگزين مناسب سوختهاي فسيلی استفاده گردد و از طرف ديگر میتواند از منافع اقتصادي حاصل از معاهدات بينالمللی
مانند پيمان كيوتو بهرهمند شود.
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الزم به ذكر است در سال هاي آتی با پايان يافتن دوره تعيين شده براي پروتكل كيوتو ،پروتكل جايگزين آن به تصويب خواهد
رسيد و اجرايی خواهد شد .در اين پروتكل كه در حال تدوين پيش نويس میباشد ،كشور ايران عضو پروتكل خواهد بود فلذا
همانند ساير كشورهاي عضو براي مقدار كربن دي اكسيد توليدي اضافه بر سهم خود بايد مقدار جريمه آن را پرداخت كند .با در
نظر داشتن اين مقادير ظاهرا قيمت برق توليدي از انرژي خورشيدي بسيار مقرون به صرفه خواهد شد.
 4.3.1.1بحران آب در ايران
آب مايه حيات است و زندگی تمام جانداران به آن بستگی دارد با اينحال ارزش واقعی آن شايد براي برخی افراد و حتی
مسئوالن هنوز مشخص نيست %75 .سطح زمين را آب فراگرفته است اما  %98اين آبها شور است و بيشتر آبهاي شيرين
روي زمين يخ زده است .انسان و بسياري از موجودات زنده تنها توانايی استفاده كمتر از  %1اين آبها را دارند .از سوي ديگر
ميزان آب توليد شده در طبيعت تقريباً ثابت است اما جمعيت مصرف كننده آب روز به روز افزايش میيابد .با اين وضعيت
بیشک يكی از بزرگترين مشكالت انسان در آينده مشكل آب خواهد بود.
تحقيقات نشان میدهد كه انسان از دو راه باعث كاهش منابع آب طبيعی میشود .يكی از طريق نابود كردن جنگلها و پوشش
گياهی زمين كه از ذخيرهسازان آبهاي زيرزمينی به شمار میآيند و ديگر از طريق برداشت بیاندازه آب همراه با آلوده كردن
منابع آبی كه افزايش جمعيت میتواند در هر دو مورد اثر تشديد كننده داشته باشد.
با توجه به آنكه كشور در حال حاضر در يک دوره خشکسالی قرار گرفته است و همچنين نرخ رشد اقتصادي و جمعيت در
ايران ،قطعاً ميزان آب مورد نياز براي مصارف صنعتی بيش از پيش خواهد شد .يكی از بزرگترين مصرفكنندگان آب در بخش
صنعت ،نيروگاههاي برق هستند .به طور مثال نيروگاه شهيد مفتح همدان يكی ديگر از عوامل مهم و تاثيرگذار خشکسالی در
استان همدان است .اين نيروگاه كه در سال  75افتتاح شد از نوع بخاري با برج خنکكننده تر و سوخت گاز طبيعی و مازوت
طراحی شده و داراي  4واحد  250مگاواتی است .نيروگاه شهيد مفتح همدان ساالنه بخش اعظم منابع زيرزمينی آب منطقه
كبود آهنگ را میبلعد .در حاليكه صنايع بزرگ و كوچک بايد موجب رونق و اشتغالزايی در منطقه شود و ضريب پايداري برق
منطقه را نيز افزايش دهد ،اما به دليل بروز معضلی به نام خشکسالی اين صنعت دشمن اصلی كشاورزي منطقه شده است.
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سيستم خنکكن نيروگاه حرارتی شهيد مفتح همدان هماكنون از نوع تر است كه احتياج به مقدار زيادي آب براي خنک كردن
بخار توليدي دارد .با توجه به خشکسالیهاي سالهاي اخير ،برداشت زياد آب از سفرههاي زيرزمينی منطقه و افت شديد سطح
اين آبها ،هماكنون زمينهاي اطراف نيروگاه دچار نشست شده است كه اين امر عالوه بر مشكالت تامين آب سيستم
خنکكن ،خطراتی را براي واحدهاي در حال بهرهبرداري نيروگاه ايجاد كرده است .حتی احداث حوضچه تزريق مصنوعی با 20
ميليارد ريال و ورود  5ميليون مترمكعب آب توسط آن به سفرههاي زيرزمينی در اين نيروگاه هم كمكی به معضل بیآبی منطقه
نكرده است.
اگر نيروگاه شهيد مفتح در سال با ظرفيت باال كار كند حدود  10تا  11ميليون متر مكعب آب مصرف میكند و با حدود 20
حلقه چاهی كه دارد  %2تا  %2/5آب منطقه را استفاده میكند.
يكی از بزرگترين مزاياي استفاده از نيروگاههاي فتوولتائيک براي ايران ،عدم نياز اين نيروگاهها به آب است .بنابراين میتوان
برق را كه عامل محرك اقتصاد كشور است بدون قربانی كردن آب كه عامل محرك بخش كشاورزي است توليد كرد.
 4.1.1ضرورتهاي امنيتی
 1.4.1.1وجود مزيتهاي پدافند غيرعامل استفاده از اين نوع انرژي
پدافند غيرعامل به مجموعه اقداماتی اطالق میشود كه به بكارگيري جنگ افزار نياز ندارد و با اجراي آن میتوان از وارد شدن
خسارات مالی به تجهيزات و تأسيسات حياتی و حساس نظامی و غيرنظامی و تلفات انسانی جلوگيري كرده يا ميزان اين
خسارات و تلفات را به حداقل ممكن كاهش داد.
صنعت برق به واسطه جايگاه حساس در خدمات رسانی ،از حوزههاي مهم در بحرانهاست كه با اتخاذ تدابير الزم و استفاده از
ظرفيتهاي بخش آموزش بايد درجهت ارتقاي ايمنی آن گام برداشت .صنعت برق از شريانهاي زيربنايی كشور است و بايد با
شناخت بهنگام روش تهديد احتمالی و نوظهور ،طرحهاي جديدي براي مقابله داشت .همچنين صنعت برق در مواقع بحران از
حساسيتهاي خاصی برخوردار است چرا كه پايداري برق ،امنيت و اميد را به ارمغان می آورد.
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 2.4.1.1تنوع بخشی به منابع انرژي و ارتقاء امنيت توليد و توزيع انرژي
يكی از اهداف مهم براي تمامی كشورها تنوع سبد انرژي و كاهش وابستگی به نوع خاصی از انرژي يا نقطه تأمين انرژي
خاصی در جهان است .كشورهاي مصرف كننده انرژي در پی تنوع بخشی به منابع تأمين انرژي خود هستند ،حتی اگر اين منابع
به درصد كمی در نقاط متنوع قابل دستيابی باشند .كشورهاي توليدكننده و صادركننده انرژي بخصوص انرژيهاي فسيلی نيز با
نزديک شدن به پايان عمر اين منابع ،در پی جايگزين كردن هر دو دسته انرژيهاي صادراتی و مورد استفاده داخلی هستند تا
حداقل تبديل به مصرف كننده عمده انرژي نگردند.
ايران هم كه وابستگی شديدي به منابع سوختهاي فسيلی خود پيدا كرده است ،بايد هرچه سريعتر سبد انرژي خود را متنوع
سازد تا در آينده با مشكل مواجه نگردد .با توجه به پتانسيل باالي ايران در انرژي خورشيدي و وضعيت خوب تابشی در
بخشهاي بزرگی از ايران ،استفاده از انرژي خورشيدي يكی از بهترين راهها براي تنوع بخشی به سبد انرژي ايران است.
 5.1.1ضرورتهاي اقتصادي
 1.5.1.1توجيهپذيري توليد برق خورشيدي در مقايسه با ساير گزينههاي توليد برق
سوال اولی كه در ارتباط با توسعه نيروگاههاي برق خورشيدي مطرح بوده است ،اين است كه آيا اساساً با وجود منابع بسيار
زياد سوختهاي فسيلی در كشور ،استفاده از انرژيهاي تجديدپذير توجيه علمی و فنی دارد ؟
سوال دوم اين است كه آيا اين نيروگاهها عالوه بر معيار اقتصادي قيمت تمام شده برق به ازاي هر كيلوواتساعت ،از منظر
ديگر معيارها از قبيل ميزان انتشار آاليندههاي زيستمحيطی ،امنيت تامين انرژي ،فرصتهاي كسب و كار و حجم و رشد
بازار نسبت به ديگر نيروگاهها چه شرايطی را دارا هستند؟
در نهايت با انجام اين مطالعه مشخص گرديد كه توسعه نيروگاههاي خورشيدي مانند نيروگاههاي آبی و سيكل تركيبی از
اولويت برخوردار است .البته نتايج اين مطالعه به معناي جايگزينی نيروگاههاي خورشيدي با نيروگاههاي سيكل تركيبی و گازي
نيست ،بلكه بدين معنی است كه در كنار توسعه ساير نيروگاهها ،اختصاص سهمی به نيروگاههاي خورشيدي داراي منافع
اقتصادي و غير اقتصادي است.
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 2.5.1.1مدلهاي اقتصادي ارزيابی هزينه برق
روشهايی كه براي ارزيابی هزينه توليد انرژي به نحوه پيادهسازي فروض اقتصادي ،اجتماعی و ارزش محيطی منابع
تجديدپذير بستگی دارد ،سواي از اينكه از چه روشی در جهت تعيين قيمت بازاري برق استفاده میشود (به عنوان مثال
روشهاي تعادل بازار ،مزايده) ،ارزيابی هزينه برق جهت مطالعات امكانسنجی اوليه توليد برق نيز مهم است.
روشهاي سنتی محاسبه هزينه توليد برق از فاكتورهايی از قبيل هزينههاي عملياتی و سرمايهگذاري ،ويژگی منابع و
تجهيزات انتقال و محدوديتهاي دولتی و مالی استفاده میكنند .طی دهههاي اخير اهميت هزينههاي پنهان و يا اثرات
خارجی زيست محيطی در توسعه پروژههاي انرژي مورد توجه قرار گرفتهاند .اگرچه نحوه كمی كردن اين اثرات مورد بحث
است ،ولی نمیتوان تأثير اين عوامل را در تحليل هزينه-سود يک پروژه ناديده گرفت .بهطور كلی سه راه جهت محاسبه
هزينه چرخه عمر توليد برق وجود دارد:
الف) روش ارزش حال
ب) روش تحليل نرخ بازگشت سرمايه
ج) روش هزينههاي ثابت ساليانه
كه در ادامه هر يک از اين مدلها به تفصيل مورد بحث قرار خواهند گرفت.
الف) روش ارزش حال
يكی از سادهترين روشها براي ارزيابی اقتصادي پروژهها ،استفاده از روش ارزش حال است .محاسبه ارزش حال در يک
فرآيند مالی ،تبديل ارزش آينده كليه دريافتها به ارزش فعلی در زمان حال يا مبدأ پروژه است .در مقايسه اقتصادي چند
پروژه اقتصادي به طريق ارزش فعلی ،پروژهاي كه داراي ارزش فعلی خالص بيشتري باشد اقتصاديترين پروژه خواهد بود .اگر
مبناي مقايسه ارزش فعلی هزينهها باشد ،يعنی فقط هزينههاي مختلف پروژهها در اختيار باشد ،اقتصاديترين پروژه ،پروژهاي
است كه داراي كمترين ارزش فعلی هزينهها باشد.
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مقايسه اقتصادي پروژهها از طريق ارزش فعلی بستگی به عمر مفيد پروژهها دارد .سه حالت مختلف براي استفاده از اين روش
موجود است .در روش اول طول عمر پروژهها برابر در نظر گرفته میشود .در اين حالت استفاده از روش ارزش حال قابل
استفاده جهت انجام ارزيابی اقتصادي است .در حالت دوم طول عمر پروژهها برابر نيستند كه در اين حالت جهت استفاده از
روش ارزش حال میبايست عمر مشتركی را براي پروژهها در نظر گرفت .معموالً كوچكترين مضرب مشترك عمر پروژهها به
عنوان مبناي مقايسه مورد استفاده قرار میگيرد .در حالت سوم نيز عمر پروژهها نامحدود در نظر گرفته میشود.
همانطور كه قبالً بيان شد در روش ارزش حال جهت محاسبه هزينهي تمامشده توليد برق ،ارزش آتی تمام هزينهها را به
ارزش حال تبديل میكنند .با استفاده از روش ارزش حال ،معادله  ،1هزينه تمام شده پروژه توليد برق را در طی چرخه عمرش
نشان میدهد .به طوريكه  𝐶tهزينههاي توليد برق  𝐸t ،ميزان توليد انرژي در مدت زمان عمر مفيد نيروگاه و  CLنرخ تنزيل را
نشان میدهند.

معادله :1

1
C
(1+r)t t
1
∑CL
t=1(1+r)t Et

∑CL
t=1

= Cost of Energy

همانطور كه از اين معادله مشاهده میشود با استفاده از نرخ تنزيل تمام هزينههاي نيروگاه در طی چرخه عمر آن به زمان
شروع به كار نيروگاه تبديل میشوند ،همچنين در اين روش انرژي توليد شده در طی چرخه عمر نيروگاه نيز به ديد هزينه و يا
دارايی در نظر گرفته میشود و ارزش حال آن را در زمان شروع به كار نيروگاه محاسبه میشود .با تقسيم اين دو عدد بر
يكديگر ،عدد بدست آمده ارزش يک كيلووات ساعت برق را در طی دوره عمر نيروگاه نشان میدهد.
ب) روش تحليل نرخ بازگشت سرمايه
يكی از روشهاي تعيين و انتخاب اقتصاديترين پروژهها استفاده از روش نرخ بازگشت سرمايه است .در اين روش ضابطه
قبول و يا رد يک پروژه بر اساس معياري (نرخی) به نام نرخ بازگشت سرمايه است .در حقيقت تعادل درآمدها (درآمدهاي
ساليانه ،ارزش اسقاطی و ) ...سرمايه اوليه ،هزينههاي ساليانه و غيره تحت يک نرخ ( البته نه هميشه يک نرخ) امكانپذير
است و آن نرخ ،نرخ بازگشت سرمايه است.
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جهت محاسبه نرخ بازگشت سرمايه از دو روش ارزش فعلی و روش يكنواخت ساليانه استفاده میشود .در روش ارزش فعلی،
نرخی كه ارزش فعلی درآمدها را با ارزش فعلی هزينهها برابر می سازد ،به عنوان نرخ بازگشت سرمايه مشخص میشود .اين
تساوي تنها در يک نرخ امكانپذير است و آن نرخ بازگشت سرمايه است .به عبارت ديگر در نرخ تنزيلی كه خالص ارزش
فعلی برابر صفر میشود ،نرخ بازگشت سرمايه بدست میآيد .همچنين در روش يكنواخت ساليانه ،نرخی كه درآمدهاي ساليانه
را با هزينههاي ساليانه برابر می سازد ،به عنوان نرخ بازگشت سرمايه شناخته میشود.
ج) روش هزينه يكنواخت ساليانه
در روش هزينههاي ساليانه ،رويكرد مشابه روش ارزش فعلی استفاده میشود .در اين روش درآمدها و يا هزينهها به دريافت و
يا پرداخت ساليانه يكنواخت تبديل میشوند .اين تكنيک با توجه به اطالعات طرح ،هزينه يكنواخت ساليانه و يا درآمد
يكنواخت ساليانه شناخته میشود .يكی از مزاياي اين روش بر خالف روش ارزش فعلی ،اين است كه عمر پروژهها تغييري در
محاسبات نمیدهد و در حقيقت نيازي به تعيين عمر مشترك براي زمانی كه پروژهها داراي عمر نابرابرند نيست.
از هزينه يكنواخت ساليانه همچنين به عنوان هزينه تراز شده نيز تعبير میشود .هزينه ساليانه تراز شده را میتوان به اين
صورت تعبير كرد؛ ميزان ثابتی از عايدي ساالنه كه می تواند تمام مخارج را در چرخه عمر نيروگاه پوشش دهد .يک چنين
هزينهاي با استفاده از هزينههاي ساليانه در طول چرخه عمر نيروگاه محاسبه میشود و مخارج اوليه (طراحی ،دريافت
گواهينامه ،نصب) مخارج عملياتی ،هزينههاي تعمير و نگهداري و هزينههاي خارجی را شامل میشود .نرخ تنزيل معموالً
جهت محاسبه ارزش فعلی هزينهها استفاده میشود كه بر حسب درصد و به صورت ساليانه بيان میشود.
هزينهها به دو قسمت هزينههاي توليد برق و هزينههاي تحميل شده بر جامعه در حين توليد برق تقسيمبندي میشوند .در
هزينههاي توليد برق پارامترهايی از قبيل سرمايهگذاري اوليه ،هزينههاي تعمير و نگهداري و هزينههاي سوخت در نظر گرفته
میشود .از آنجايی كه هزينههاي تعمير و نگهداري و هزينههاي سوخت بهترتيب با تورم و افزايش قيمت سوخت افزايش پيدا
میكند ،لذا میتوان نرخ رشد افزايش آنها را در محاسبات وارد كرد .هزينههاي تعمير و نگهداري در دو طبقه ثابت و متغير
طبقهبندي میشوند .هزينهي تعمير و نگهداري ثابت را میبايست سواي از توليد پرداخت كرد درحاليكه هزينههاي تغير به
توليد برق وابسته هستند.
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در بخش دوم هزينه تراز شده توليد برق ،هزينه تحميل شده بر جامعه قرار دارد كه شامل اثرات خارجی توسط نيروگاههاي
سوخت فسيلی توليد برق است .به عنوان مثال هزينه خسارت حاصل از انتشار  COاثر قابل توجهی بر هزينه ترازشده توليد
برق اين نيروگاهها دارد ولی بر هزينه توليد برق نيروگاههاي خورشيدي اثري ندارد .با درنظر گرفتن اين فاكتورها معادله نهايی
هزينه توليد برق را میتوان بهصورت زير نوشت.
معادله :2
20% × FCR × TPC(1 + r)CL + 80% × Loan
FOM
[ = LCOE
( × ] + [LF
])+ VOM
HY × CF
HY × CF
+ [LF × FC × HR] + XC

بهطوريكه ضريب ترازشده  LFبه صورت زير تعريف میشود:
معادله :3

1+e PL
] )
1+r

( × [1 −

1+e
r−e

×

r(1+r)PL
(1+r)PL −1

= LF

از آنجايی كه  LCOEمعيار اندازهگيري توليد برق در چرخه عمر نيروگاه است ،لذا می بايست تمام هزينهها را در محاسبه
هزينه نهايی وارد كرد .جهت محاسبه اين پارامترها به اطالعاتی از قبيل پارمترهاي عملياتی نيروگاه ،هزينه ساخت و اجراي
نيروگاه ،پارامترهاي بازار انرژي و پارامترهاي كالن اقتصادي نياز است .در جدول  3ليست متغيرهاي استفادهشده در معادله 2
ارائه شده است.
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جدول  :3تعریف پارامترهاي معادله هزینه تراز شده

همانطور كه در بررسی روش نرخ بازگشت سرمايه بيان شد ،اين روش در تحليلهاي مالی و تصميمگيري به ورود يا عدم
ورود به سرمايهگذاري در پروژه استفاده میشود ،به طوريكه اين روش نرخ بازگشتی كه سرمايهگذار حاضر به سرمايهگذاري در
پروژه است را معين میكند .از آنجاييكه هدف اين گزارش بدست آوردن هزينهي تمام شده برق نيروگاهی است ،استفاده از
اين روش كمک چندانی به پرداختن به اين موضوع نمیكند .همچنين در مدل ارزش حال ،جهت مقايسه پروژهها می بايست
عمر مشتركی را براي پروژهها در نظر گرفت .با توجه به متغير بودن طول عمر نيروگاهها ،و جهت ارزيابی اقتصادي هزينهي
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تمام شده برق نيروگاههاي مختلف در طی چرخه عمر استفاده از اين روش توصيه نمیشود ،لذا با توجه اين شرايط ،در اين
گزارش از روش هزينهي يكنواخت ساليانه به عنوان روش مورد استفاده در تحليل اقتصادي پروژههاي نيروگاهی استفاده شده
است.
 3.5.1.1هزينه يكنواخت ساليانه
الف) تعريف مفاهيم
در طی انجام ارزيابی و مقايسهي اقتصادي بين گزينههاي مختلف توليد برق از مفاهيمی مانند ضريب ظرفيت ،تعداد ساعات
دسترسی در سال ،نرخ گرمايی ،هزينه اقتصادي و مالی استفاده میشود كه الزم است در ابتدا تعريفی از اين مفاهيم بيان
گردد .در ادامه تعريف مختصري از هر كدام از اين مفاهيم بيان میگردد.
 ضريب ظرفيت :نسبت توليد واقعی يک نيروگاه تحت دوره زمانی خاص به توليدي كه نيروگاه در ظرفيت توليد
اسمی تحت آن دوره انجام میدهد .در نيروگاههاي سوخت فسيلی از واژه ضريب بهره برداري به جاي ضريب
ظرفيت استفاده میشود .جهت تعريف ضريب بهرهبرداري الزم است كه تعريفی از توليد ناويژه نيروگاه ارائه گردد.
 توليد ناويژه :جمع انرژي توليدي مولدهاي برق يک نيروگاه كه در طی يک دوره زمانی معين (مثالً يكساله) روي
پايانه خروجی مولدها بر حسب كيلووات ساعت يا مگاوات ساعت اندازهگيري میشود.
 مصرف داخلی نيروگاه :جمع مصارف داخلی نيروگاه كه مستقيماً در توليد نقش دارند) در طی يک دوره زمانی
مشخص بر حسب كيلووات ساعت(.
 توليد ويژه نيروگاه :تفاضل كل انرژي توليدي ناويژه واحدها و مصرف داخلی نيروگاه بر حسب كيلووات ساعت يا
مگاوات ساعت است.
 ضريب بهرهبرداري نيروگاه :نسبت كل انرژي توليد شده در يک نيروگاه طی يک دوره مشخص (عموماً يک
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دوره يكساله) به حاصل ضرب قدرت عملی نيروگاه و طول زمان دوره مربوط به ساعت.
معادله :4
 ضريب دسترسی نيروگاه :حاصل تقسيم ميزان ساعاتی از يک دوره زمانی معين كه نيروگاه می تواند برق توليد
كند بر تعداد كل ساعات در طی آن دوره زمانی.
 هزينه اقتصادي :ميزان واقعی هزينههاي توليد بر اساس هزينه فرصت توليد برق.
 هزينه مالی :ميزان هزينهي توليد برق بر اساس هزينههاي دفتري توليد برق.
 نرخ گرمايی :ميزان انرژي مورد نياز جهت توليد يک كيلوواتساعت برق.
ب) دادهها و فرضيات
در قسمت قبل به تشريح مدل مورد استفاده در اين گزارش پرداخته شد .از مدل هزينهي يكنواخت ساليانه جهت ارزيابی
هزينههاي تمامشده اقتصادي نيروگاههاي گازي كوچک ،گازي بزرگ ،بخاري ،سيكل تركيبی ،آبی و خورشيدي استفاده
میشود .آمار و دادههاي نيروگاههاي سوخت فسيلی ترازنامه انرژي سال  1391استخراج شده است.
ج) هزينه سرمايهگذاري اوليه
هزينه سرمايهگذاري اوليه از عواملی از قبيل هزينه ساخت نيروگاه ،هزينه استهالك ،وام پرداختی ،زمان مورد نياز جهت ساخت
نيروگاه و نرخ تنزيل تشكيل شده است .از آنجايی كه طول عمر ساخت نيروگاهها با يكديگر برابر نيست ،ارزش آتی
سرمايهگذاري اوليه در انتهاي دوره ساخت نيروگاه به عنوان هزينه سرمايهگذاري اوليه نيروگاه در نظر گرفته شده است .رابطه
 5نحوه محاسبه اين هزينه را نشان میدهد .در اين معادله  CLمدت زمان ساخت نيروگاه را نشان میدهد و 𝐿𝐶𝐶𝑃𝑇 و
 𝑇𝑃𝐶0به ترتيب ارزش هزينه سرمايهگذاري در انتها و ابتداي دوره ساخت را نشان میدهند.
معادله :5

TPCCL = TPC0 × (1 + r)CL

يكی ديگر از پارامترهاي تأثيرگذار بر هزينه ساليانه سرمايهگذاري اوليه ،نرخ استهالك سرمايهگذاري اوليه است .روشهاي
گوناگونی جهت محاسبه نرخ استهالك وجود دارد .انتخاب هر روش استهالك بستگی به قوانين و سياستهاي مالی هر كشور
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دارد .از آنجايی كه در ايران از روش خط مستقيم براي اندازه گيري نرخ استهالك استفاده میشود ،در اين گزارش نيز از اين
روش جهت محاسبه نرخ اسقاطی سرمايهگذاري اوليه استفاده شده است .روش خط مستقيم سادهترين و شايد متداولترين
روش محاسبه استهالك است .در اين روش مقدار استهالك ساليانه ثابت است و از رابطه  6حاصل میشود.
P−SV

معادله :6

PL

=D

بهطوريكه  Dمقدار استهالك ساليانه  Pهزينه اوليه دارائی  SVارزش دارايی در انتهاي چرخه عمر دارائی و  PLعمر
استهالك دارائی )طول عمر نيروگاه) است .در اين گزارش فرض شده است كه ارزش دارائی در انتهاي عمر نيروگاه صفر
است.
از ديگر اجزاي تأثيرگذار بر هزينه ساليانه سرمايهگذاري اوليه ،قسط وام نيروگاه است .سود وام با توجه به ميزان بازپرداخت
ساليانه از اصل پول ،متغير است بهطوريكه با افزايش تعداد سالهاي پرداخت ،از سود پرداخت شده كاسته میشود .شكل 3
روند پرداخت سود وام را در طی چرخه عمر نيروگاه نشان میدهد .در اين گزارش همچنين فرض شده است كه نيروگاه %80
از هزينه سرمايهگذاري اوليه خود را از طريق وام تأمين میكند .جهت محاسبه سود وام ساليانه ،بايستی اصل وام بانكی ساليانه
محاسبه شود .جهت محاسبه اصل وام بانكی ساليانه كافی است سود وام ساليانه از قسط ثابت ساليانه سود وام حذف شود.
رابطه  7نحوه محاسبه سود وام ساليانه و اصل وام بانكی ساليانه را نشان میدهد.

شكل  :3روند پرداخت سود وام در طی چرخه عمر نيروگاه

معادله :7
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كه در آن  TLكل بدهی اوليه  I ،نرخ بهره ساليانه PB ،تعداد بازپرداخت وام را نشان میدهد .از آنجايی كه ساليانه ميزان
متفاوتی از سود وام پرداخت میشود ،لذا جهت محاسبه هزينه ثابت ساليانه سود وام بانكی كافی است ارزش حال جريان نقدي
سود وام را در طی دوره پرداخت محاسبه كنيم و سپس اين مقدار را به پرداختهاي مساوي در طی چرخه عمر نيروگاه تقسيم
كنيم .رابطه  8ارزش فعلی سود وام را نشان میدهد.
Lt

معادله :8

(1+r)t

P = ∑PL
t=1

كه در آن  Ltميزان پرداخت سود وام در سال tام PL ،طول عمر نيروگاه و  rنرخ تنزيل است .پس از محاسبه ارزش حال
جريان سود وام بانكی در دوره عمر ،كافی است ارزش حال محاسبه شده را در طی دوره عمر نيروگاه به ميزان مساوي پخش
شود (شكل  4را ببينيد).

شكل  :4تقسيم ارزش حال محاسبه شده در طی دوره عمر نيروگاه به ميزان مساوي

همانطور كه از شكل  4پيداست جهت محاسبه ميزان برابري از سود ساليانه بايستی ارزش حال را در يک ضريب تراز شده
ضرب نمود تا مقدار وام ساليانه محاسبه شود .از اين ضريب به نام ضريب بازگشت سرمايه ياد میشود .رابطه  9ميزان وام
ثابت را با استفاده از ضريب بازگشت سرمايه نشان میدهد .كه در آن  PLطول عمر نيروگاه r ،نرخ تنزيل و  Pارزش حال
جريان سود وام در طی چرخه عمر نيروگاه است.
معادله :9

]

r(1+r)PL
(1+r)PL −1

[ ×  = Pميزان ثابت سود ساليانه وام
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 4.5.1.1هزينهي سوخت
اطالعات نيروگاههاي كشور در سال  1391نشان میدهد كه حدود  %63/4از انرژي مصرفی نيروگاههاي كشور از طريق گاز
تامين شده است ،اين در حالی است كه سهم گازوئيل و نفت كوره در تركيب سبد تامين انرژي نيروگاهها به ترتيب  %11/9و
 %24/5است .جدول  4سهم گاز ،گازوئيل و نفت كوره را در هر يک از نيروگاهها نشان میدهد.
نوع نيروگاه
گازي
بخاري

گاز گازوئيل نفت كوره
50/7 41/1
21

سيكل تركيبی 37/9
ديزلی

0

2/3

100

46/8

-

0/2

-

جدول  :4سهم گاز ،گازوييل و نفت كوره در هر يک از نيروگاه هاي گازي و بخاري
()3

نوسان در قيمت سوخت باعث ايجاد نوسان در هزينههاي توليد برق در طی چرخه عمر نيروگاه میگردد .از آنجايی كه استفاده
از پيشبينی قيمت سوخت (گاز ،گازوئيل و نفت كوره) باعث ايجاد نوسان و عدم قطعيت در نتايج میگردد ،با شرايط قيمت
سوخت در كشور ،الزم است به قانون هدفمندكردن يارانه ها توجه ويژه شود .با توجه به اجراي طرح تحول اقتصادي و اصالح
قيمت حاملهاي انرژي ،هزينهي سوخت مصرفی نيروگاههاي كشور را بر اساس قيمت مصوب اين آئيننامه محاسبه گردد .در
اين جا الزم است كه به بعضی از مواد اين اليحه اشاره مختصري گردد.
الف) قانون هدفمندكردن يارانهها
ماده  1-دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصالح كند:


قيمت فروش داخلی بنزين ،نفتگاز ،نفت كوره ،نفت سفيد ،گاز مايع و ساير مشتقات نفت با لحاظ كيفيت حاملها و با
احتساب هزينههاي مرتب (شامل حمل و نقل ،توزيع ،ماليات و عوارض قانونی) به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم
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توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران كمتر از نود درصد ( )%90قيمت تحويلی روي كشتی)فوب
(در خليج فارس نباشد.
تبصره -قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پااليشگاههاي داخلی نودوپنج درصد ( )%95قيمت تحويلی روي
كشتی )فوب( خليج فارس تعيين میشود و قيمت خريد فرآوردهها متناسب با قيمت مذكور تعيين میگردد.


ميانگين قيمت فروش داخلی گاز طبيعی به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران ،معادل حداقل هفتادوپنج درصد ( )%75متوسط قيمت گاز طبيعی صادراتی
پس از كسر هزينههاي انتقال ،ماليات و عوارض شود.



ميانگين قيمت فروش داخلی برق به گونهاي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامهي پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران معادل قيمت تمامشده آن باشد .تبصره -قيمت تمام شده برق ،مجموع
هزينههاي تبديل انرژي ،انتقال ،توزيع و هزينهي سوخت با بازده حداقل سی وهشت درصد ( )%38نيروگاههاي كشور و
رعايت استانداردها محاسبه میشود و هر ساله حداقل يک درصد ( )%1به بازده نيروگاههاي كشور افزوده شود ،به طوريكه
تا پنجسال از زمان اجراي اين قانون به بازده چهل وپنج درصد ( )%45برسد و همچنين تلفات شبكههاي انتقال و توزيع تا
پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران به چهارده درصد ()%14
كاهش يابد.

ب) سناريوهاي قيمت سوخت
از آنجايی كه در حال حاضر صادرات گاز ايران فقط به تركيه صورت میپذيرد و با توجه به قانون هدفمندكردن يارانهها ،در
اين سناريو قيمت گاز تحويلی به نيروگاهها مصوب طرح تحول اقتصادي و معادل هفتادوپنج درصد ( )%75قيمت گاز صادراتی
به تركيه در نظر گرفته شده است .قيمت فعلی گاز صادراتی به تركيه  33سنت دالر در هر متر مكعب و با فرض نرخ ارز
 26500ريال ،قيمت گاز در اين سناريو  6559ريال در هر متر مكعب محاسبه میشود .قيمت نفتگاز و نفت كوره نيز بر طبق
قيمت مصوب دولت در طرح هدفمندكردن يارانهها يعنی حداقل نود درصد ( )%90قيمت تحويلی روي كشتی) فوب( در خليج
فارس در نظر گرفته شده است .قيمت نفتگاز  18038ريال در هر ليتر و قيمت نفت كوره 13009ريال در هر ليتر بدست
میآيد.
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 5.5.1.1راندمان نيروگاهها كشور
از آنجايی كه در محاسبات هزينهي تمام شده از نرخ گرمايی استفاده شده است  ،لذا در جهت محاسبه اين هزينه به جاي
راندمان از نرخ گرمايی استفاده میشود .جهت محاسبه اين نرخ كل انرژي مصرفی نيروگاهها بر ميزان توليد برق نيروگاه در
سال تقسيم میشود و نتيجه نهايی بر حسب  MMBTu11در كيلووات ساعت بيان میشود .در سال  ، 1391نرخ گرمايی براي
نيروگاههاي گازي و سيكل تركيبی به ترتيب برابر  0/000705و  MMBTu 0/000643در هر كيلووات ساعت برق بوده
است)4( .
هزينهي سوخت مصرفی بر حسب واحد ريال در هر  MMBTuو در سناريوهاي مختلف قيمت گاز در جدول زير ارائه شده
است .همچنين در محاسبه هزينهي نهايی سوخت فرض شده است كه افزايش نرخ ارز در طول عمر نيروگاه صفر است و
همچنين نرخ ارز دالر  26500ريال در نظر گرفته شده است .با ثابت نگه داشتن قيمت گاز و سناريو كردن اين فاكتور از
نوسانات قيمت سوخت نيز در طی دوره عمر نيروگاه صرف نظر شده است.
Wind

CC

Power Generator

Nuclear Photovoltaic Solar Thermal
0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

FCR

5150

2690

3500

1580

2880

800

TPC

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

r

3

1.5

5

2.5

4

2

CL

2200

2200

5000

8322

7800

7800

HY

0.39

0.2

0.85

0.24

0.9

0.85

CF

25

25

20

40

40

40

PL

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

e

1.1608

1.1608

1.1513

1.17

1.17

1.170084

LF

0.0074

0.00301

0.00324 0.01027

0.0035

0.00162

FOM

loan

one million British Thermal

11
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0
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0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

XC

0.2458

0.0329

0.1686

0.0471

0.13813

0.0335

LCOE

جدول  :5هزينهي سوخت مصرفی بر حسب واحد ريال در هر  MMBTuو در سناريوهاي مختلف

 6.5.1.1هزينههاي تعمير و نگهداري
يكی از معيارهاي تأثيرگذار بر هزينهي تمام شده برق ،هزينهي تعمير و نگهداري است كه به دو قسمت هزينه تعمير و
نگهداري ثابت و متغير تقسيمبندي میشود .از پارامترهاي تأثيرگذار بر اين هزينه ،شاخص قيمت خردهفروشی يا همان نرخ
تورم است .با توجه به عدم امكان پيشبينی صحيحی از نرخ تورم در طی چرخه عمر نيروگاه و همچنين انجام مقايسه
اقتصادي بين هزينهي تمام شده چند نيروگاه فرض شده است كه تورم در طی دوره عمر نيروگاه صفر است و از تأثير اين
عامل در هزينههاي تعمير و نگهداري چشمپوشی شده است .معموالً هزينههاي تعميرات و نگهداري شامل موارد زير است:
شامل هزينههاي بيمه ،تعميرات منظم پيشگيرانه ،تعميرات اتفاقی ،قطعات يدكی و هزينه اداره نيروگاه است .هزينههاي
تعميرات و نگهداري در نيروگاههاي خورشيدي در خاورميانه بر اساس گزارش  IEM12حدود  0/003014دالر براي
فتوولتائيک و  0/007407دالر براي حرارتی به ازاي هر كيلووات می باشد.
 7.5.1.1هزينه انتشار آاليندهها
از داليل انتخاب نوع روش توليد برق ،عالوه بر معيارهاي اقتصادي ،عوامل جغرافيايی ،اقليمی و زيست محيطی نيز وجود دارد.
با توجه به وضعيت زيست محيطی جهانی و اثرات قابل توجه بخش انرژي بر آن ،گرايش عمومی به سمت كاربرد روشهايی
با كارايی باالتر و توليد برق با آلودگی كمتر است .در كشورهايی كه داراي منابع سوخت فسيلی هستند ،هنوز استفاده از انرژي
فسيلی براي توليد برق در غالب موارد ارزانتر از ساير روشهاست .در اين قسمت سعی بر آن است تا به بررسی اثرات زيست
Institute of Engineering and Management
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محيطی نيروگاههاي سوخت فسيلی كشور پرداخته شود .در ادامه به بررسی اثرات خارجی و نحوه محاسبه اين اثرات پرداخته
میشود .در انتها نيز نتايج اثرات خارجی براي نيروگاههاي گازي ،بخاري و سيكل تركيبی ارائه میگردد.
 8.5.1.1اثرات خارجی
در مدل تعادل عمومی ،بنگاهها از طريق مكانيزم قيمتها بر فعاليت و رفتار يكديگر تأثير میگذارند .زمانی كه اقدامات يک
بنگاه از طريقی جز قيمتها بر منفعت ،هزينه و به طور كلی رفاه جامعه تأثير گذارد ،در اين صورت گويند پيامدهاي خارجی
وجود دارد .اين تأثير می تواند مثبت (منفعت خارجی) يا منفی (هزينه خارجی) باشد .مفهوم هزينه اجتماعی را می توان بدين
صورت تعبير كرد؛ يک بنگاه توليد كه به توليد محصولی مشغول است ،همه هزينهها و منافع حاصل از فعاليت خود را الزاماً
جذب نمیكند .آن بخش از هزينهها را كه بنگاه توليدي خود پرداخت میكند ،هزينههاي خصوصی و هزينههايی را كه به
محيط خارج از خود تحميل میكند ،اما بابت آن مبلغی پرداخت نمیكند را هزينههاي خارجی گويند .مقدار هزينههاي ريالی
ناشی از اثرات خارجی منفی اصطالحاً ميزان تخريب ناميده میشود .به عبارتی ديگر ،به مجموع پولی كه بتواند لطمات ناشی
از انتشار مواد آالينده را جبران و محو نمايد ،تخريب گفته میشود.
براي برخورداري از كارايی اقتصادي ،بهينگی پارتو الزم است .در شرايطی كه اثرات خارجی وجود داشته باشد ،شرط بهينگی
پارتو ،برابري ارزش اجتماعی نهايی با هزينه اجتماعی نهايی است .از نظر مصرف كنندگان براي كارايی اقتصادي ،الزم است
ميل نهايی افراد براي پرداخت بابت مصرف كاالها و خدمات با هزينه اجتماعی نهايی توليد آن برابر باشد .مشخص كردن
هزينههاي اجتماعی وسيلهاي است تا بتوان با توجه به رفاه اجتماعی از ميان طرحهاي مختلف ،اقتصاديترين طرحها را
انتخاب نمود .در ارزيابی طرحها ،عالوه بر محاسبه هزينهها و منافع خصوصی ،بايد اثرات خارجی را نيز به حساب آورد .بايد به
جاي قيمتهاي دفتري و حسابداري از هزينه فرصتها استفاده كرد زيرا در غير اين صورت ،نظام اقتصادي به جاي عالئم
صحيح براي تصميمگيري درست ،عالئم غلط را دريافت كرده و بر مبناي آن ،به جاي پروژههاي ملی اقتصادي و با منفعت
اجتماعی ،پروژههاي غير اقتصادي را انتخاب خواهد كرد.
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الف) مدلهاي محاسبه هزينههاي توليد برق از سوختهاي فسيلی
در سالهاي اخير ارزيابی و كمی ساختن هزينههاي خارجی حاصل از مصرف انرژي توجه زيادي را به خود معطوف ساخته
است ،چون بسياري از تخريبهاي زيستمحيطی نتيجه استفاده از انرژيهاي با سوخت فسيلی بوده است .تا زمانيكه
هزينههاي خارجی در قيمتهاي انرژي وارد نشود ،مكانيزم بازار هرگز به ساختار بهينهاي از سيستم انرژي يعنی سيستمی با
حداقل هزينهها نخواهد رسيد.
تحقيقات زيادي در مورد چگونگی كمی كردن هزينههاي خارجی و نحوه محاسبه اين گونه هزينهها در فرآيند تصميمگيري در
بخش انرژي انجام شده است .بيشتر اين تحقيقات از جنبه تأثير هزينههاي خارجی بر روي عرضه انرژي ،به ويژه عرضه برق
انجام شده است .از علل توجه بيشتر به موضوع كمی كردن مسايل زيست محيطی در بخش برق را میتوان به وجود انعطاف
بسيار زياد در انتخاب ميان وسايل متنوع براي توليد برق در نتيجه امكان تعيين نوع و مقدار هزينههاي خارجی اشاره كرد.
در زمان ارزيابی هزينههاي خارجی بايد مجموع هزينهها را در مراحل مختلف استخراج ،توليد و توزيع انرژي تا تحويل آن به
مشتري محاسبه نمود و جزء هزينههاي كل به حساب آورد .هزينههاي خارجی شامل خسارت ناشی از انتشار مواد مضر و
آاليندههاي مخرب محيط زيست میشوند .از آن جايی كه توليد برق در نيروگاههاي سوخت فسيلی بر مبناي احتراق صورت
میپذيرد ،بنابراين نوع سوخت و نيز روش توليد برق در مسايل زيست محيطی داراي اهميت است .به طور كلی ،مسائل زيست
محيطی در كليه مراحل مربوط به استخراج زغال سنگ ،نفت و يا گاز ،حمل و نقل سوختها ،آماده سازي و پااليش آنها،
توليد برق و از بين بردن زائدات وجود دارد .شكل  5مراحل اساسی چرخه سوخت فسيلی در توليد برق را نشان میدهد .با
توجه به اين شكل و مطالب ذكرشده ،میتوان تخريبهاي زيستمحيطی نيروگاههاي توليد برق را در چهار مرحله زير مورد
توجه قرار داد؛


تهيه سوخت و فرآوري آن) اكتشاف و استخراج ،توليد و تصفيه سوخت)



حمل و نقل و ذخيره سوخت



توليد)ساخت ،اجرا و انتقال)



از بين بردن زائدات ،پخش زباله و آلودگی هوا
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معدنكاوي و استخراج نفت
حمل و نقل
آماده سازي و پاالیش
حمل و نقل

بازیافت و استفاده مجدد

دود و گازهاي آالینده

تولید برق

بازیافت و استفاده
مجدد
تصفیه مواد زائد و آماده سازي براي دفع
دفع و دفن
بهداشتی

دود و گازهاي آالینده

تصفیه پساب

تخلیه دود به
هوا

شكل  :5مراحل اساسی چرخه هاي سوخت فسيلی براي توليد برق

قبل از اينكه اثرات خارجی براي يک نيروگاه توليد برق محاسبه گردد ،نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:
 پيامدهاي خارجی را نمیتوان بدون در نظر گرفتن نوع تكنولوژي نيروگاه توليد برق و طراحی آن و فرضهاي مربوط
به مكان آن محاسبه كرد.
 با توجه به نكته اول ،بهتر است براي محاسبه اثرات خارجی تا آنجا كه ممكن و مقدور است مطالعات ويژه مربوط به
همان نيروگاهی كه مورد نظر است صورت پذيرد ،بدين معنا كه مشخص شود نيروگاهی كه در آن مكان تأسيس شده
است بر شرايط محيطی آن محل دقيقاً چه تأثيري میگذارد.
 تأثير اثرات خارجی بسيار متفاوت است .تأثيراتی كه بر هوا ،آب ،محصوالت كشاورزي ،سالمت انسان و نظاير آن
میگذارد .هرچه تعداد جمعيت نزديک به نيروگاه بيشتر باشد تأثيرات منفی نيروگاه در سالمت انسان بيشتر است.
 محاسبه اثرات  CO2و گازهاي اسيدي بسيار مشكل است ،زيرا گازهاي سمی نه فقط بر آن مكان خاص بلكه بر كل
منطقه و كل جهان تأثير میگذارد.
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در محاسبه اثرات خارجی يک نيروگاه بايد مراحل زير را انجام داد:


شناسايی دقيق اثرات خارجی منفی ناشی از نيروگاه )ساخت و بهره برداري) -شكل  5اثرات خارجی ناشی از توليد برق را
در نيروگاههاي سوخت فسيلی به خوبی نشان میدهد.



محاسبه كميت و كيفيت هر يک از مواد مضر و آاليندههاي ناشی از نيروگاه.



محاسبه ريالی پيامدهاي خارجی مشخص شده در بند باال.

شكل  6مسير محاسبه پيامدهاي خارجی را نشان میدهد .بهطور كلی محاسبه هزينههاي خارجی منجر به اين میشود كه اوالً
هزينه واقعی توليد برق از طريق يک نيروگاه را كه جامعه متحمل میشود بتوان محاسبه كرد و در انتخاب نيروگاه مناسب
راهنماي درستی بدست آورد .ثانياً محاسبه هزينههاي خارجی منجر به وضع مالياتهايی میشود كه اينگونه مالياتها میتوانند
در كاهش آلودگیها و نيز بهبود تكنولوژي انرژيهاي تجديدپذير و همچنين انجام تحقيقات بيشتر براي بهبود تكنولوژي به
منظور استفاده بهتر از سوخت بكار روند.

شكل  :6گام هاي محاسبه اثرات خارجی يک نيروگاه

ب) روشهاي موجود براي كمی كردن اثرات خارجی
كمی كردن اثرات خارجی با استفاده از روش برآورد يک تابع تخريب صورت میپذيرد .براي همه اثرات خارجی ،اطالعات
علمی كافی در مورد تحليل مشروح وجود ندارد .براي كمی كردن اثرات خارجی حداقل سه روش وجود دارد.
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 روش عمومی
اين روش توابع خاصی را براي تأثيرات فيزيكی و تخريبهاي اقتصادي با توجه به مقدار خسارات محيطی ،شرايط قبلی
محيط و ديگر عوامل ذيربط به كار می برد .با اطالعات خاص از منبع توليد برق ،اينگونه توابع میتوانند براي ساير
كاربردها به كار روند ،به طوريكه میتوان در بررسی آلودگیها از اين تابع استفاده كرد.

 مطالعه موردي
مطالعه موردي می تواند براي تعيين خسارت به كار رود .نتايج مطالعه موردي براي برآورد ميزان اثرات خارجی براي
موارد مشابه میتواند به كار رود .دقت نتايج به مكان نيروگاه و ساير كاربريهاي نيروگاه بستگی دارد.

 تحليل حاشيه اي
اين روش ،از اطالعات موجود درباره تخريب محيط زيست يا فرضهاي قابل دفاعی كه می تواند منجر به حداكثر
تخريب مورد انتظار شود استفاده میكند .محقق در اين روش ،بررسی خود را براي محاسبه تخريب بالقوه با درجات
مختلف انجام میدهد ،سپس از تحليلهاي حاشيهاي براي محاسبه تأثير بر محيطزيست استفاده میكند .روش برآورد
تابع تخريب روش مناسب و قابل انعطاف براي محاسبه اثرات خارجی است.

مروري بر مطالعات گذشته
بهطور مشخص اطالعات كمی دقيقی راجع به مقدار آلودگی هواي انتشار يافته از يک منبع مصرف كننده انرژي و همچنين
هزينه تخريب واقعی اين ميزان آالينده وجود ندارد .در كشورهاي با قدرت كمتر اقتصادي ،تخريب زيستمحيطی ناشی از
مصرف انرژي اغلب با عوامل اصلی در رابطه با فقر در هم آميخته است .حتی در ميان كشورهاي صنعتی تعداد كمی را می
توان يافت كه به معادله كامل و رضايتمندانهاي ميان هزينه اقتصادي كنترل آلودگی هوا در مقابل سود اقتصادي كاهش
تخريب محيط زيست دست يافتهاند.
مطالعات زيادي در حوزه محاسبه ارزش تخريبی ناشی از آلودگی نيرگاههاي توليد برق انجام شده است .راس و امبس ()2004
و كندي ( ،)2005به محاسبه ارزش اثرات خارجی نيروگاهی در آمريكا پرداختند .آنها در محاسبات خود از روش تابع تخريب
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استفاده كرده و به محاسبه ارزش توليد آاليندهها در ميان نيروگاههاي سوخت فسيلی پرداختهاند .جداول  6و  7به ترتيب
محاسبات نهايی راس و امبس و كندي را نشان می دهند.

جدول  :6محاسبه اثرات خارجی -راس و امبس

جدول  :7نتايج مطالعات اثرات خارجی كندي

در ايران نيز چند مطالعه در حوزه تحليل اثرات زيستمحيطی نيروگاههاي توليد برق صورت پذيرفته است .عبدي (،)1376
صادقی و عابدي ( )1385به ترتيب به بررسی هزينههاي مواد آالينده نيروگاههاي توليد برق و هزينه انتشار  SO2نيروگاه برق
شهيد رجايی پرداختند .جداول  8و  9و شكل  7نتايج مطالعات اين افراد را بهترتيب نشان میدهد .صادقی و عابدي به تحليل
هزينهي اجتماعی نيروگاه بخاري شهيد رجايی پرداختند .در اين تحقيق آنها در سناريوهاي مختلف توليد اين نيروگاه و در دو
قيمت گاز فوب خليج فارس و قيمت داخلی گاز ،هزينه اجتماعی ناشی از انتشار  SO2را محاسبه كردند .جدول  8و  9عالوه بر
نتايج تخمين سناريوهاي فرض شده را نيز ارائه كرده است.
نيروگاه

سناريو 1
250،093

سناريو 2
263،860

سناريو 3
329،351

سناريو 4
942،343

سيكل تركيبی

131،71

131،71

131،71

131،71

بخاري
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جدول  :8هزينه اجتماعی تمام شده در قيمت داخلی گاز طبيعی (ريال بر كيلووات ساعت)
نيروگاه

سناريو 1

سناريو 2

سناريو 3

سناريو 4

بخاري

412،814

426،581

491،889

506،663

سيكل تركيبی

245،708

245،708

245،708

245،708

جدول  :9هزينه اجتماعی تمام شده در قيمت فوب خليج فارس گاز طبيعی (ريال بر كيلووات ساعت)

سناريوي  :1هزينه اجتماعی توليد شده در شرايط عادي و فصل پائيز است.
سناريوي  :2هزينه اجتماعی توليد شده در شرايط عادي و فصل زمستان است.
سناريوي  :3هزينه اجتماعی توليد شده در شرايط حداكثر بار و فصل پائيز است.
سناريوي  :4هزينه اجتماعی توليد شده در شرايط حداكثر بار و فصل زمستان است.

شكل  :7محاسبه پی آمدهاي خارجی نيروگاه هاي كشور سال  (1372نرخ ارز دالر  3000ريال فرض شده است)

محاسبه اثرات خارجی نيروگاههاي فسيلی ايران
در اين گزارش جهت محاسبه هزينه اثرات خارجی نيروگاههاي سوخت فسيلی در ايران از روش هزينه تخريب استفاده شده
است .در اين روش از اطالعات ترازنامه انرژي ( )1391استفاده شده است .جداول زير بهترتيب حجم آالينده منتشر شده به
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ازاي هر واحد توليد برق ،ميزان انتشار آاليندههاي هر نوع نيروگاه و هزينه اجتماعی اين آاليندهها در بخش نيروگاهی كشور را
نشان می دهند.
(گرم بر كيلووات ساعت)
نوع نيروگاه

NOx

SO3

SO2

SPM

CO

CH4

CO2

N2 O

C

وزارت نيرو
بخاري
گازي
سيكل تركيبی
ديزلی

0.187 1.667 0.039 8.534 2.493
0.136 0.1 0.018 0.742 2.777
0.084 0.074 0.01 0.284 2.909
0.366 0.001 0.091 5.709 1.891

0.004
0.003
0.002
0.015

235.761
231.764
131.759
262.61

بخش خصوصی

0.002 0.017 757.383 0.123 0.055 0.016 0.744 1.957

206.559

صنايع بزرگ

0.001 0.012 767.879 0.068 0.328 0.001 0.039 2.786

209.422

ميانگين كل

0.003 0.018 719.468 0.133 0.675 0.022 3.435 2.625

196.219

864.458
849.803
483.116
962.902

0.024
0.018
0.012
0.046

جدول  :10شاخص انتشار گازهاي آالينده و گلخانهاي بخش نيروگاهی كشور در سال 1391
(تن)
نوع نيروگاه
وزارت نيرو
بخاري
گازي
سيكل تركيبی
ديزلی
جمع

NOx

SO2

SO3

CO

CO2

SPM

N2O CH4

2147 76483261 16587 147528 3481 755062 220535
631 29104511 4642
3423
601 25396 95103
923 38497288 6715
5905
812 22626 231773
3
63197
24
0.1
6
375
124
3704 144148257 27968 156856 4900 803459 547535

397
92
131
1
621

بخش خصوصی

51936

19750

413

1457

3257

20098760

444

64

صنايع بزرگ

29921

414

6

3518

732

10417070

125

13

جمع كل

4273 174664087 31957 161831 5319 823623 629392

698

جدول  :11ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه¬اي بخش نيروگاهی براساس نوع نيروگاه در سال 1391

نوع گاز

NOx

SO2

مقدار هزينه 14600 4800

SO3
●

CO

SPM

34400 1500

N2O CH4 CO2
80

1680

●

جدول  :12هزينههاي اجتماعی انتشار گازهاي آالينده و گلخانهاي به قيمتهاي سال ( 1381هزار ريال بر تن)
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جهت محاسبه هزينهي پيامد خارجی يک نيروگاه از روش هزينه تخريب (معادله )10استفاده شده است.
معادله :10

هزينهي خسارت حاصل از انتشار آالينده و نرخ انتشار آاليندهها بهترتيب در جداول  11و  12ارائه شده است .با در نظر گرفتن
اين دادهها و همچنين نرخ گرمايی براي نيروگاههاي گازي ،سيكل تركيبی و بخاري ميزان اثر خارجی ناشی از انتشار آالينده
برآورد می شوند .نتايج حاصل از اين تخمين در جدول  13ارائه گرديده است.
𝑿𝑶𝑵
124.5964 11.9664

0

2.5005

6.4328

0.04032 69.15664

0

13.3296

10.8332

0

0.15

4.6784

0.03024 67.98424

0

سيكل تركيبی 13.9632

4.1464

0

0.111

2.8896

0.02016 38.64928

0

9.0768

83.3514

0

0.07728 77.03216 12.5904 0.0015

0

نوع نيروگاه
بخاري
گازي

ديزلی

𝟐𝑶𝑺

𝟑𝑶𝑺

𝑶𝑪

𝑴𝑷𝑺

𝟐𝑶𝑪

𝟒𝑯𝑪

𝑶 𝟐𝑵

جدول  :13هزينه تحميلی آلودگی نيروگاه ها بر حسب ريال بر كيلووات ساعت

بر اساس اين محاسبات و همچنين نتايج جدول  ،13نيروگاههاي گازي بيشترين هزينه و خسارت را با توليد دياكسيدكربن به
جامعه تحميل می كنند .ارزش هزينه تحميلشده به جامعه در اين نيروگاهها با توليد دياكسيدكربن معادل  69ريال در
كيلووات ساعت است .اين در حالی است كه نيروگاههاي بخاري با توليد  SO2هزينهاي معادل  125ريال در كيلووات ساعت
به جامعه تحميل می كنند .نيروگاههاي گازي در ميان اين نيروگاهها با تحميل كمترين هزينه انتشار مواد آالينده ،بهترين
گزينه توليد برق در ميان ساير نيروگاههاي سوخت فسيلی هستند .شكل  8كل هزينهي تحميل شده بر جامعه را براي
نيروگاههاي سوخت فسيلی نشان میدهد.
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شكل  :8كل هزينه اجتماعی ناشی از توليد برق

 .2.1سطح تحليل
به دليل اينكه بسياري از فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي در بسياري از صنايع و فناوريهاي ديگر كاربرد دارند و
همچنين به اين دليل براي توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژيهاي تجديدپذير نيازمند توسعه اين فناوريها در تمام كشور می-
باشند ،سطح تحليل سند را در سطح كشور در نظر میگيريم .همچنين براي مطابقت اين سند با اسناد باالدستی علی الخصوص
سند چشم انداز بيست ساله كه سند جامع تمامی اسناد راهبرد كشور میباشد ،افق زمانی سند نيز سال  1404تعيين میشود.
 .3.1مرزبندي ساختاري
توسعه يک فناوري نيازمند شبكهاي از موسسات خصوصی و دولتی میباشد كه فعاليتها و تعامل بين آنها موجب شكلگيري،
ظهور ،اصالح و توسعه يک فناوري جديد میشود .تمركز بر تعامالت درونی اين شبكه ،اهميت نهادها و سازمانهايی غير از
بازار را پررنگتر مینمايد .از همين رو يكی از گامهاي اصلی تحليل محيط يک فناوري شناسايی ساختار آن فناوري میباشد.
هدف از شناخت ساختار فناوري انرژي خورشيدي در اين مطالعه اين است كه برخی از علل توسعه نيافتگی فناوريهاة عدم
وجود سازمان فناورانه من اسب و عدم وجود برخی نهادهاي الزم است .زيرا اگر يک فناوري از ساختار مناسب و نهادهاي الزم و
روابط شفاف ميان اجزاي مختلف بی بهره باشد ،توسعه مناسب و همه جانبهاي نخواهد داشت.
براي رسيدن به اهداف تحقيق بايد به سواالت زير پاسخ داده شود:
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 -1بازيگران اصلی و ذينفعان موثر در اين فناوري چه كسانی هستند؟
 -2قوانين و مقررات موجود در اين صنعت چيست؟
 -3نواقص ساختاري فناوري چيست؟
براي دستيابی به پاسخ سواالت باال و شناخت ساختار انرژي خورشيدي و بازيگران اصلی اين حوزه از روشهاي محتلفی
میتوان استفاده نمود كه اين گزارش به بررسی ساختار بخش انرژي خورشيدي با توجه به پتانسيلهاي موجود در كشور
می پردازد .در قسمت اول تمامی قوانين و مقررات مربوطه شناسايی شده اند و در ادامه پس از شناسايی نهادها و سازمان-
هاي مربوطه به رسم گراف مربوط به نهادها پرداخته شده است.
 1.3.1فهرست اسناد باالدستی
مجموعه قوانين ،دستوركارها و آييننامههايی كه فهرست آنها در پيش رو تقديم میشود ،هر يک به نوعی با موضوع
انرژيهاي تجديدپذير در كشور ايران ارتباط میيابند .چگونگی اين رابطهها ممكن است مستقيم بوده و يا آنكه پيوندي با
زمينههاي اقتصادي ،زيست محيطی ،اجتماعی يا اداري مرتبط با گسترش انرژيهاي تجديدپذير داشته باشند .تمركز كاوش بر
اسناد مصوب دهه  1380به اينسو بوده است تا بتوان روزآمدترين اسنادي كه به هرگونه با بحث انرژيهاي تجديدپذير و به
ويژه انرژي زيست توده ارتباط دارند را يافت.
براي كاوش در اين اسناد ،آرشيو اسناد پژوهشگاه نيرو ،وزارتخانههاي نيرو ،نفذت و سذازمان حفاظذت محذيط زيسذت جسذتجو
شدهاند.
در يک نگاه كلی می توان اين اسناد را به دو دسته بخش كرد :يک دسته اسنادي كه بحث توليد انرژي از منذابع تجديدپذذير را
بطور مستقيم مورد خطاب قرار می دهند و دسته دوم اسنادي كه بحث انرژيهاي تجديدپذير در عنوان آنها جاي ندارد .اگرچه
توليد انرژي از منابع تجديدپذير به نوعی با آنها در ارتباط است.
عنوان سند باالدستی

ماده /بند مربوطه

تاريخ

مجموعه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري

نفت و گاز -ماده 125

1389

اسالمی ايران

برق -ماده 133
انرژيهاي پاك -ماده 139
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عنوان سند باالدستی

ماده /بند مربوطه

تاريخ

كشاورزي -ماده 148
صنعت و معدن -ماده 150
حمل و نقل -ماده  162و 163
محيط زيست -ماده  192و 193
مجموعه برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوري
اسالمی ايران

اسناد ملی توسعهبخشی ماده  155قانون برنامه
چهارم توسعه

قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

سند چشمانداز در افق  1404و سياستهاي كلی برنامه
چهارم
ماده  25و آييننامه اجرايی شرايط و تضمين برق
موضوع بند "ب" ماده ( )25قانون برنامه چهارم توسعه
آييننامه اجرايی ماده 66
سند ملی توسعه بخش "برق و انرژيهاي نو" -موضوع
بند (الف) ماده 155
سند ملی توسعه بخش "نفت و گاز" -موضوع بند (ه)
ماده 155
سند ملی توسعه ويژه فرابخشی "مديريت انرژي"-
موضوع بند (ج) ماده 155
ماده 25

1387
1384
1386

1380

ماده  62و دستورالعمل اجرايی آن
برنامه راهبردي وزارت نيرو در افق 1404

وزارت نيرو
بخش برق و انرژي
بخش آموزش ،پژوهش و فناوري
بخش پشتيبانی صنعت آب و برق
بندهاي  23 ،3و 24

نقشه جامع علمی كشور

فصل سوم
اولويت الف -اولويتهاي علم و فناوري
فصل اول :كليات و تعاريف -ماده  1و 2
فصل دوم :سياستها و خط مشیهاي اساسی -ماده 4
فصل سوم :ساختار و تشكيالت -ماده  8 ،6 ،5و 9
فصل هشتم :حمل و نقل -ماده 40
فصل دهم :انرژيهاي تجديدپذير و هستهاي -ماده 61
و 62
ماده 17
ماده 20

سند نقشه راه تحقيقات صنعت برق

قانون اصالح الگوي مصرف انرژي

اصل  138قانون اساسی

1390

1390
1389

1387

سند راهبرد انرژي كشور

در دست تدوين

سند راهبرد انرژيهاي نو كشور

در دست تدوين
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عنوان سند باالدستی

ماده /بند مربوطه

تاريخ

سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي

اساسنامه

1392

ايران (ساتبا)

بيانيه مأموريت
بيانيه چشمانداز
بيانيه ارزشها
اهداف سطح سازمان (اصلی)
اهداف سطح بخشی -بخش انرژيهاي نو
1391

قانون عضويت دولت جمهوري اسالمی ايران در
آژانس بينالمللی انرژيهاي تجديدپذير

1383

اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمی ايران به
پروتكل كيوتو
اليحه دريافت عوارض برق تجديدپذير

1391

ابالغيه پايه نرخ خريد برق از نيروگاههاي انرژي نو

1392

و پاك
 1387و 1393

تصويبنامه در خصوص نرخ خريد برق توليدي
بخشهاي غيردولتی از منابع انرژيهاي نو
قانون هدفمند كردن يارانهها

ماده 8

ابالغيه اتصال به شبكه نيروگاههاي تجديدپذير

1391

طرح نيروگاههاي انرژيهاي نو

1391

مصوبه شوراي عالی اداري در خصوص انجام

1383

مطالعات و تحقيقات درباره انرژيهاي نو
(تجديدپذير) و بهرهبرداري مؤثر از آن در كشور
قانون بودجه در رابطه با توليد و مصرف انرژي با

بند الف تبصره 12

 1383و 1384

تأكيد بر بهينهسازي مصرف انرژي
قانون بودجه سال 1392

ماده 19
ماده 26
ماده 69

پروژه طراحی و استقرار پايگاه تحليلی قوانين و
مقررات علم ،فناوري و نوآوري كشور
جدول ( )1-1فهرست اسناد باالدستی در حوزه انرژي

در ادامه متن تفصيلی اسناد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1392

1392
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 1.1.3.1مجموعه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران
بخش دوم -قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران ()1390 -1394
نوع سند :قانون
تصويب كننده :معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
شماره246698 :
تاريخ1389/10/15 :

فصل پنجم :اقتصادي
نفت و گاز (ماده )125 -132
ماده 125
ب) دولت مكلف است بر مبناي سند چشمانداز بيست ساله كشور (ص  )5و سياستهاي كلی نظام در بخش انذرژي ابالغذی از
سوي مقام معظم رهبري (ص  )340و با پشتوانه كامل كارشناسی ،سند ملی راهبرد انرژي كشور را به عنذوان سذند باالدسذتی
بخش انرژي براي يک دوره زمانی بيست و پنج ساله ،ظرف حداكثر شش ماه پس از تصويب قانون برنامه تهيه و بذه تصذويب
مجلس شوراي اسالمی برساند.
تبصره :وزارت خانههاي نفت و نيرو موظف هستند با همكاري ساير دستگاههاي اجرايی ذيربذط ،برنامذه اجرايذی طذرح جذامع
انرژي كشور را ظرف دوازده ماه پس از تصويب قانون سند ملی راهبرد انرژي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران برسانند.

برق (ماده )133 -134
ماده 133
به منظور تنوع در عرضه انرژي كشور ،بهينهسازي توليد و افزايش راندمان نيروگاهها ،كاهش اتالف و توسعه توليد همزمان برق
و حرارت ،شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند:
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الف) با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاه هاي موجود يا در دست اجرا و ساير اموال و دارايیهاي شركتهاي مذكور و با
رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلی اصل چهل و چهارم ( )44نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان بذرق
پراكنده با مقياس كوچک و ظرفيت هاي توليد برق مشتركين از عقد قراردادهاي بلندمذدت و همچنذين تبذديل تذا دوازده هذزار
( )12000مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبی اقدام نمايند.
تبصره :در صورت تمايل بخشهاي غيردولتی به تبديل نيروگاه هاي گازي موجود خذود بذه سذيكل تركيبذی ،شذركت تذوانير و
شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو می توانند از محل منابع بند (الف) اين ماده نسبت به پرداخت تسذهيالت در قالذب وجذوه
اداره شده به آنها اقدام نمايند.
ب) به شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو اجازه داده میشود نسبت بذه انعقذاد قراردادهذاي بلندمذدت خريذد
تضمينی برق توليدي از منابع انرژيهاي نو و انرژيهاي پاك با اولويت خريد از بخشهاي خصوصی و تعذاونی اقذدام نماينذد.
قيمت خريد برق از نيروگاهها عالوه بر هزينههاي تبديل انرژي در بازار رقابتی شبكه سراسري بازار برق ،با لحاظ متوسط ساالنه
ارزش وارداتی يا صادراتی سوخت مصرف نشده ،بازدهی ،عدم انتشار آاليندهها و ساير موارد به تصويب شوراي اقتصاد میرسد.
تبصره :وزارت نيرو مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلی اصل چهل و چهارم (ص  )560منابع مورد نياز اين
جزء را از محل منابع حاصل از فروش نيروگاهها و ساير دارايیها از جمله اموال منقول و غير منقول ،سهام و سهمالشركه خود و
ساير شركتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها ،تأمين و تمهيدات الزم را براي اين نيروگاهها جهت استفاده در شبكه سراسري بذرق
فراهم نمايد.
ج) از توسعه نيروگاههاي با مقياس كوچک توليد برق توسط بخشهاي خصوصی و تعاونی حمايت نمايد.
د) وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست و پنج هزار ( )25000مگذاوات از طريذق
سرمايهگذاري بخش هاي عمومی ،تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و يا منابع داخلی شركتهاي تابعه و يا به صورت
روشهاي متداول سرمايهگذاري از جمله ساخت ،بهرهبرداري و تصرف ( )BOO13و ساخت ،بهرهبرداري و انتقال ( )BOT14اقدام
نمايد.

Build-Own-Operate
Build-Operate-Trasfer

13
14
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تبصره :سهم بخشهاي خصوصی و تعاونی از ميزان بيست و پنج هزار ( )25000مگاوات مذكور در ايذن بنذد ،حذداقل ده هذزار
( )10000مگاوات است.
ه) وزارت نيرو ماحسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) برق از نيروگاههاي بذا سذوخت غيريارانذهاي
متعلق به بخشهاي خصوصی و تعاونی اقدام نمايد.
و) وزارت نيرو مكلف است در صورت نياز با حفظ مسئوليت تأمين برق ،به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلی به توليد هرچذه
بيشتر نيروي برق از نيروگاه هاي خارج از مديريت آن وزارتخانه ،بر اساس دستورالعملی كه به تأييد شذوراي اقتصذاد مذیرسذد،
نسبت به خريد برق اين نيروگاهها اقدام نمايد.
ز) چنان چه بخش خصوصی با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد ،وزارت نيرو موظذف اسذت
نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زمانی كه به تصويب شوراي اقتصاد میرسذد ،اقذدام و يذا مجذوز
صادرات به همان ميزان را صادر نمايد.
تبصره :آيين نامه اجرايی مربوط به اين بند بايد ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير نيرو برسد.
ح) قيمت انرژي براي واحدهايی كه مصرف ساالنه سوخت آن ها بيش از دو هزار مترمكعب معادل نفت كوره و يا قذدرت مذورد
استفاده آن ها بيش از دو مگاوات است ،در صورت عدم رعايت معيارها و ضوابط موضوع دسذتورالعملهذاي ايذن مذاده ،كذه بذه
تصويب شوراي اقتصاد میرسد ،با ارائه فرصت مناسب افزايش میيابد.

انرژيهاي پاك (ماده )135 -139
ماده 139
به منظور ايجاد زيرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژيهاي پاك و افذزايش سذهم
توليد اين نوع انرژي ها در سبد توليد انرژي كشور ،دولت مجاز است با حمايت از بخشهاي خصوصی و تعاونی از طريق وجذوه
اداره شده و يارانه سود تسهيالت ،زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسذب بذا تحقذق
توليد را فراهم سازد.
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كشاورزي ()143 -149
ماده 148
دولت مكلف است جهت اصالح الگوي بهرهبرداري از جنگلها ،مراتع و آب و خاك اقدامات زير را نجام دهد:
الف) جايگزينی سوخت فسيلی و انرژيهاي تجديدپذير به جاي سوخت هيزمی

صنعت و معدن (ماده )150 -160
ماده 150
وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز بيستساله جمهوري اسالمی ايران در قالذب تذدوين
راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زيربخش هاي برگزيده صنعت و معدن ،در جهت تحقق رشد
توليد صنعتی و معدنی با رعايت محورهاي راهبردي ذيل به گونهاي اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن
افزايش يابد.
الف) ارتقاء سطح رقابتمندي صنايع كشور با تأكيد بر توسعه قابليتهاي فناوري و انتقال نقطه اتكاء مزيتهاي نسذبی از مذواد
اوليه و خام به توانايیهاي فناورانه (تكنولوژيک) و خلق مزيتهاي رقابتی
ب) متنوعسازي پايه صادرات صنعتی و افزايش سهم محصوالت داراي پردازش بيشتر (صنايع نهايی) در صادارت
ه) افزايش توانمنديها و قابليتهاي طراحذی  ،تذدارك ،سذاخت ،گسذترش همكذاري صذنعت و دانشذگاه ،سذاخت تجهيذزات و
ماشينآالت صنعتی ،تعميق تعامل صنايع با شهركهاي فناوري و پاركهاي علم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتنی
بر فناوريهاي برتر (صنايع نوين) در تركيب توليد صنعتی ،نوسازي و ارتقاء بهرهوري صنايع و معادن

فصل ششم :توسعه منطقهاي
محيط زيست
ماده 192
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به منظور كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيست كليه واحدهاي بزرگ توليدي ،صنعتی ،عمرانی ،خدماتی و زيربنذايی
موظفند:
ج) مشخصات فنی خود را به نحوي ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهاي محيط زيست و كاهش آلودگی و تخريذب منذابع
پايه باالخص منابع طبيعی و آب تطبيق يابد.
تبصره :1دولت مكلف است ارزش اقتصادي منابع زيست محيطی و جداول و حسابهاي مربوطه را در حسابهاي ملی محاسبه
و ملحوظ نمايد.
تبصره  :2معاونت مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط بذه منظذور بذرآورد كذردن
ارزش هاي اقتصادي منابع طبيعی و زيست محيطی و هزينههاي ناشی از آلودگی و تخريب محذيطزيسذت در فرآينذد توسذعه و
محاسبه آن در حسابهاي ملی ،نسبت به تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينههاي موارد داراي اولويذت از قبيذل:
جنگل ،آب ،خاك ،انرژي ،تنوع زيستی و آلودگیهاي زيستمحيطی در نقاط حساس اقذدام و در مراجذع ذيربذط بذه تصذويب
برساند .ارزشها و هزينههايی كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده ،در امكانسنجی طرحهاي تملک دارايیهاي سذرمايهاي
در نظر گرفته خواهد شد.
ب) سازمان محيط زيست مكلف است تمهيدات الزم را براي كاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهاي جهانی با اولويت شناسايی
كانونهاي انتشار ريزگردها و مهار آن ،كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي را فراهم آورد.
تبصره :آيين نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محيطزيسذت و وزارتخانذههذاي كشذاورزي،
كشور ،نفت ،نيرو و صنايع و معادن به تصويب هيئت وزيران میرسد.
 2.1.3.1قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمی ايران
نوع سند :قانون
تصويب كننده :معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
شماره:
تاريخ1383/06/11 :
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بخش اول -سند چشم انداز جمهوري اسالمی ايران در افق ( 1404سنند چشنم اننداز بيسنت سناله) و
سياستهاي كلی برنامه چهارم
نوع سند :ابالغيه
تصويب كننده :مقام معظم رهبري
شماره:
تاريخ1387/10/21 :

 -1سياستهاي كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی
 1-1سياست هاي كلی در بخش امور اجتماعی ،سياسی ،دفاعی و امنيتی
بند  :19آمايش سرزمينی مبتنی بر اصول حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعی
 -2سياستهاي كلی نظام در بخش مشاركت بخشهاي تعاونی و خصوصی در اقتصاد و حندود فعالينت
بخشی دولتی
 -1-2سياستهاي كلی نظام در خصوص انرژي
 -2-1-2سياستهاي كلی ساير منابع انرژي
بند :1ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسايل زيستمحيطی و تالش براي افزايش سهم انرژيهذاي
تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبی.

بند :4تالش براي كسب فناوري و دانش فنی انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاهها از قبيل بادي ،خورشذيدي ،پيذلهذاي سذوختی و
زمين گرمايی در كشور.
 -3سياستهاي كلی نظام در اصالح الگوي مصرف
بند  :7افزايش بازدهی نيروگاهها ،متنوعسازي منابع توليد برق و افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير و نوين
 -4سياستهاي كلی نظام در خصوص آمايش سرزمين
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بند  :43پايدارسازي فرآيند توسعه با تكيه بر حفاظت از محيطزيست و بهرهبرداري بهينه از منابع
بند  :44تحقق توسعه پايدار ،مبتنی بر دانايی در عرصههاي اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی و زيستمحيطی كشور ،به نحوي كذه
ضمن ارتقاي كيفيت زندگی ،حقوق نسلهاي كنونی و آينده نيز محفوظ بماند.
بند ح :حفظ ،احياء و بهرهبرداري بهينه از سرمايهها ،منابع طبيعی تجديدشونده و حفظ محيط زيست در طرح هاي توسعه
ساير بندهاي مرتبط
بند  :9سازماندهی و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمی جهان:
 كسب فناوري بويژه فناوريهاي نو شامل :ريز فناوري و فناوريهاي زيستی ،اطالعات و ارتباطات ،زيسذت محيطذی،
هوا فضا و هستهاي
بند  :42حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايی هذاي مولذد بذه منظذور پايدارسذازي فرآينذد توسذعه و تخصذيص و
بهرهبرداري بهينه از منابع
بند  :44همافزايی و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينههايی كه داراي مزيت نسبی هستند از جمله صنعت ،معدن ،تجارت،
مخابرات ،حمل و نقل و گردشگري ،بويژه صنايع نفت ،گاز و پتروشيمی و خدمات مهندسذی پشذتيبان آن ،صذنايع انذرژيبذر و
زنجيره پاييندستی آنها ،با اولويت سرمايهگذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز و ساماندهذی سذواحل و جزايذر
ايرانی خليج فارس در سياستهاي آمايش سرزمين.
بند  :51تالش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتی و اختصاص عوايد نفت بذراي
توسعه سرمايهگذاري بر اساس كارايی و بازدهی.

بخش دوم -قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوري اسالمی ايران ()1384 -1388
ماده 25
الف) دولت موظف است با حفظ مالكيت خود ده درصد ( )%10از ظرفيت انجام فعاليت مربوط به اكتشاف ،استخراج و توليد نفت
و گاز ،پااليش ،پخش و حمل و نقل مواد نفتی و گازي با رعايت قانون نفت مصوب  1366/07/09و همچنين حداقل ده درصد
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( )%10از انجام فعال يت مربوط به توليد و توزيع برق را با حفظ مسئوليت دولت در تأمين برق به نحوي كذه موجذب انحصذار در
بخش غيردولتی نشود و استمرار ارائه خدمات فوقالذكر تضمين گردد ،به اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی واگذار نمايد.
ب) دولت مكلف است با حفظ مسئوليت تأمين برق ،به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلی به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از
نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو ،شرايط و قيمتهاي تضمينی خريد برق را تا پايان سال اول برنامذه چهذارم،
تعيين و اعالم كند.

آييننامه اجرايی شرايط و تضمين برق موضوع بند "ب" ماده ( )25قانون برنامه چهارم توسعه
نوع سند :آييننامه
تصويب كننده :هيأت وزيران
شماره 16825 :ت 33188
تاريخ1384/04/08 :
ماده 9
چنان چه نرخ سوخت تحويلی به نيروگاه (اعم از دولتی و غيردولتی) براي توليد و عرضه برق از طريذق شذبكه و بذراي مصذرف
داخل كشور بيش از نرخ سوخت نيروگاهی باشد (از جمله در مواردي كه سوخت مصرفی نيروگاه از انشعاب غيرنيروگاهی تأمين
میشود) ،مابهالتفاوت آن بر اساس متوسط بازده نيروگاههاي حرارتی از محل اعتبذارات يارانذه انذرژي در بودجذههذاي سذاالنه،
موضوع رديف يارانه حامل هاي انرژي مندرج در جدول شماره ( )4قانون برنامه چهارم توسعه اقتصذادي ،اجتمذاعی و فرهنگذی
جمهوري اسالمی ايران -مصوب  -1383تأمين و به توليدكننده پرداخت خواهد شذد .ايذن مابذهالتفذاوت از سذال  1385قابذل
پرداخت است.
تبصره  :1گاز طبيعی سوخت اصلی نيروگاههاي حرارتی محسوب میشود.
در مواقع كمبود گاز و يا بروز داليل فنی در شبكه گاز ،مابه التفاوت نرخ سوخت مايع مصذرفی بذا نذرخ نيروگذاهی آن از محذل
اعتبارات اين ماده به شرح ياد شده پرداخت میشود.
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تبصره  :2مسئوليت عقد قرارداد براي تأمين سوخت و پرداخت هزينههاي مربوط ،به جز در مورد قراردادهذاي بلندمذدت تبذديل
انرژي ،برعهده عرضهكننده میباشد.
تبصره :3نيروگاه هاي حرارتی كه بازده آن ها بيشتر (كمتر) از متوسط بازده نيروگاههاي حرارتی باشد ،مشمول پذاداش (جريمذه)
براي صرفهجويی در مصرف سوخت (مصرف مازاد سوخت) خواهند شد.
ميزان پاداش (جريمه) بر اساس مابهالتفاوت نرخ موضوع بند "ب" ماده ( )10و نرخ نيروگاهی محاسبه و توسط مديريت شذبكه
پرداخت (دريافت) میشود.
ماده 10
به منظور ترغيب و تشويق بخش خصوصی به سرمايهگذاري در زمينه نيروگاههايی كه از انرژي تجديدپذير و يا بازيافت حرارت
استفاده میشود:
الف) بابت عدم انتشار آاليندهها و حفاظت از محيطزيست مبلغ تعيين شده توسط سازمان حفاظت محذيط زيسذت بذه ازاي هذر
كيلووات ساعت برق توليدي توسط اين قبيل نيروگاهها از محل اعتبار شماره  40404002در بودجههاي سنواتی با تأييد سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور و توسط سازمان حفاظت محيط زيست پرداخت خواهد شد.
ب) معادل ارزش سوخت صرفهجويی شده به وسيله اين قبيل نيروگاهها ،بر اساس نرخ سوخت گاز طبيعی وارداتی و با احتسذاب
متوسط بازده نيروگاههاي حرارتی از محل اعتبارات مذكور در ماده ( )9اين آييننامه پرداخت خواهد شد.
ماده 66
آييننامه اجرايی ماده  66قانون برنامه چهارم توسعه
نوع سند :آييننامه اجرايی
تصويب كننده :هيأت وزيران
شماره100/99743 :
تاريخ1386/04/03 :
ماده  -1كليه دستگاه هاي اجرايی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غيردولتی موظفنذد اعتبذار منذدرج در تبصذره  1مذاده  1ايذن
آييننامه را صرف اجراي فعاليتهاي مديريت سبز به شرح زير نمايند:
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پ -مصرف بهينه حامل هاي انرژي از طريق ترميم ساختمان ها و استفاده از وسايل و تجهيزات كم مصذرف ،انذرژيهذاي نذو،
اصالح روشهاي حمل و نقل با هدف كاهش مصرف سوخت و استفاده از گاز طبيعی.
د -استفاده از تكنولوژيهاي پاك و سازگار با محيط زيست براي كنترل و بهينهسازي مصرف.
ماده -2سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به منظور انتقال سريع تجربههاي موفق داخلی و خارجی ،در اختيار گذاردن
روشها و فناوريهاي مناسب ،تدوين برنامههاي اجرايی موارد مرتبط با مديريت سبز ،سامانه دولت سبز را به هنگام نمايد.
 3.1.3.1اسناد ملی توسعه بخشی ماده  155قانون برنامه چهارم توسعه

نوع سند:
تصويب كننده :سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
سند ملی توسعه بخش "برق و انرژيهاي نو" -موضوع بند (الف) ماده 155
 -1وظايف ،ويژگیها و ساختار كلی بخش
 -1-1برق
 -2-1انرژيهاي نو -اين بخش شامل اقداماتی در خصوص استفاده از انرژيهاي تجديدپذير شامل :احداث نيروگاههاي برق
آبی كوچک ،برق بادي ،نيروگاههاي زمين گرمايی و تجهيز ساختمانها به سيستمهاي آبگرمكن خورشيدي است.
 -2وضعيت بخش در رابطه با مضامين دوازدهگانه برنامه چهارم توسعه و چشمانداز
 -4-2حفظ محيط زيست
 استفاده اقتصادي از انرژيهاي پاك
 -3امكانات ،قابليتها ،محدوديتها و تنگناهاي توسعهبخش
 -1-3منابع طبيعی و محيطی
 وجود پتانسيلهاي قابل توجه برق آبی با هدف جايگزينی با نفت مصرفی
 امكان تأمين سوخت براي توليد برق در كشور
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 وجود منابع عمده قابل توجه انرژيهاي نو ،انرژيهاي تجديدپذير و زغال سنگ
 -5-3فناوري و توسعه علمی
 باال بودن تلفات در توليد ،تبديل و مصرف انرژي به علت عدم به كارگيري فناوريهاي پيشرفته
 وجود دانش فنی احداث شبكهها ،نيروگاههاي حرارتی و تأسيسات برق آبی در كشور
 -5اهداف كلی و راهبردهاي كالن توسعهبخش در تحقق چشمانداز بلندمدت توسعه
 -1-5اهداف كلی توسعهبخش
 ايجاد بازار برق در سطح ملی و منطقهاي و تجديد ساختار در صنعت برق كشور
 -2-5راهبردهاي كالن توسعهبخش
 افزايش سهم اقتصادي انرژيهاي تجديدپذير در سبد انرژي مصرفی كشور
 -6سياستهاي اجرايی و اهداف كمیبخش
 -1-6سياستهاي اجرايی
 توسعه و گسترش استفاده اقتصادي از سيستمهاي توليد انرژيهاي تجديدپذير
 ايجاد زمينههاي تحقيقاتی در انرژيهاي تجديدپذير به منظور دستيابی به دانش فنی
 فراهم آوردن زمينه گسترش احداث نيروگاه با منابع انرژي تجديدشونده توسط بخش غيردولتی
 شفافسازي هزينههاي انرژي بخش عمومی و دولتی از طريق اعمال نرخهاي منطقهاي حاملهاي انرژي
 -2-6اهداف كمیبخش
هدف اصلی در بخش برق ،تأمين برق مطمئن براي مشتركين و عدم بروز خاموشی با ايجاد ظرفيت نيروگاهی مورد نياز است.
در اين راستا ،ابتدا حداكثر نياز مصرف برق كشور برآورده شده و سپس بر اساس اين نياز به مصرف ،ظرفيت نيروگاهی مورد نياز
(اسمی و عملی) حاصل شده است.با توجه به اختصاص تسهيالت حساب ارزي در سالهاي اخير به صنايع و تقاضاي روزافزون
برق توسط آنها ،كل نياز بخش صنعت با رشد ساالنه  %16/8برآورد شده است كه  %6/8آن الزاماً بايستی با به كارگيري
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تكتولوژي جديد و كم مصرف جبران شود و براي تأمين  %10آن ،برنامهريزي الزم در اين سند صورت گرفته است .اهداف
كمیبخش برق طی سالهاي برنامه چهارم در جدول  14ارائه شده است.
 -8اقدامات مهم و اساسی
 -1-8بخش برق


واقعی كردن تعرفههاي برق مصرفی



پرهيز از احداث نيروگاهها تحت تأثير عوامل غيراقتصادي (مانند نيروگاههاي زغالسنگی با هزينه خيلی زياد ،نيروگاه
خورشيدي و بعضی نيروگاههاي آبی)

 -2-8بخش انرژيهاي نو


تمركز سياستگذاري انرژيهاي تجديدپذير در سازمان واحد



توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير در سبد انرژي از طريق مشاركت بخش خصوصی در قالب خريد تضمينی برق
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جدول  :14اهداف كمی بخش برق طی سالهاي برنامه چهارم توسعه
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سند توسعه بخشی "نفت و گاز" -موضوع بند (ه) ماده 155
 -5اهداف كلی و راهبردهاي كالن توسعهبخش در تحقق چشمانداز بلندمدت توسعه
 -1-5اهداف كلی توسعه بخش نفت و گاز
 تبديل ثروتهاي طبيعی (مانند نفت و گاز) به دارايیهاي مالی و سرمايههاي ملی درازمدت
 -2-5راهبردهاي كالن توسعه بخش نفت و گاز
 كاهش سهم نفت خام در سبد مصرف انرژي كشور در راستاي افزايش صادرات
 هدفمند و عادالنه كردن يارانههاي انرژي در جهت كاهش مصرف و صرفهجويی ملی
 حذف تدريجی يارانه فرآوردههاي نفتی و برقراري عوارض زيست محيطی (ماليات بر كربن) بر مصرف آن
 تأمين بهينه انرژي مناطق مختلف كشور با توجه به جايگزينی اقتصادي حاملهاي انرژي ،پتانسيلهاي محلی،
ظرفيتهاي موجود و سيستمهاي عرضه انرژي.
 -6سياستهاي اجرايی و اهداف كمیبخش
 جايگزينی و بهينهسازي مصرف حاملهاي انرژي در مناطق و بخشهاي مختلف اقتصادي كشور با توجه به مالحظات
زيستمحيطی ،پتانسيلهاي محلی و ظرفيتهاي موجود سيستمهاي عرضه انرژي
 گسترش تحقيقات در جهت پيوند علم و فناوري با فرآيند توليد و عرضه انرژي
 تدوين الگوي بهينه جايگزينی اقتصادي بين حاملهاي انرژي

سند توسعه ويژه فرابخشي "مديريت انرژي" -موضوع بند (ج) ماده 155
 -2امكانات ،قابليتها ،محدوديتها و تنگناهاي توسعه بخش
 -1-2امكانات و قابليتها
 وجود پتانسيلهاي زياد انرژيهاي تجديدپذير در كشور و سازماندهی براي بهرهبرداري اقتصادي از آنها
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 وجود پتانسيل زياد براي جايگزينی گاز طبيعی ( )CNG15با ساير حاملهاي انرژي و به خصوص فرآوردههاي نفتی در
بخشهاي حمل و نقل و صنعت
 -3اهداف كلی و راهبردهاي كالن توسعه بخش در تحقق چشمانداز بلندمدت توسعه
 -1-3اهداف كلی
 هدفمندسازي يارانههاي انرژي
 توسعه و بهرهبرداري از پتانسيلهاي موجود انرژيهاي تجديدپذير در كشور
 حداقل كردن اثران منفی زيستمحيطی ناشی از دفع زائدات بخش انرژي
 -2-3راهبردهاي كالن توسعهبخش
 افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير و پاك در سبد انرژي كشور و كاهش آلودگیهاي زيست محيطی
 ايجاد تمركز در سياستگذاري و برنامهريزي انرژي كشور
 اصالح نظام قيمتگذاري حاملهاي انرژي
 توسعه هرچه بيشتر بهرهبرداري اقتصادي از منابع تجديدشونده انرژي
 -4سياستهاي اجرايی و اهداف كمی
 -1-4سياستهاي اجرايی
 تسهيل انتقال منابع مالی بين زيربخشهاي انرژي به منظور حداكثر استفاده اقتصادي از منابع انرژي كشور و افزايش
راندمان حرارتی نيروگاهها ،و تنوعبخشی به سوخت نيروگاهها ،جانمايی بهينه نيروگاهها و غيره
 استفاده مؤثر از انرژيهاي نو در ساختمانها
 -5اقدامات مهم و اساسی
 تدوين و اعمال دستورالعملهاي دفع و بازيافت زائدات بخشهاي توليدكننده انرژي
 حمايت از نوآوريهاي بخش انرژي از طريق تدوين قوانين حمايتی
 حمايت از تحقيقات در بخش انرژي با هدف كاهش هزينه تمام شده و كاهش ارزبري با تأكيد بر انرژيهاي نو و پاك

Compressed Natural Gas
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 ايجاد ،تقويت و توسعه شركتهاي خدمات انرژي ( )ESCO16شامل تمام فعاليتهاي مديريت فنی-مهندسی ،مميزي
و  ...مانند مديريت بار ،صرفهجويی انرژي و جايگزينی بين حاملها
 ايجاد انگيزه اقتصادي براي ارتقاي فناوري و ايجاد ظرفيتهاي الزم براي جايگزينی سوختهاي پاك (مانند گاز
طبيعی) و منابع تجديدشونده انرژي
 تأمين برق روستاهاي دور از شبكه با استفاده از منابع تجديدپذير انرژي
 معرفی و ترويج احداث نيروگاههاي تجديدشونده با اجراي پروژههاي نمونه صنعتی توسط دولت به منظور
اطمينانبخشی به بخش غيردولتی (شامل خصوصی و تعاونی)
 اطالعرسانی ،آگاهسازي و ايجاد فرهنگ عمومی جهت استفاده از منابع تجديدپذير انرژي
اقدامات اجرايی سند فرابخشی مديريت انرژي در بخش ساختمان مربوط به انرژيهاي تجديدپذير طی سالهاي برنامه چهذارم
در جدول  15ارائه شده است.

Energy Service Company or Energy Savings Company
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جدول  :15اقدامات اجرايی سند فرابخشی مديريت انرژي -ساختمان
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 4.1.3.1قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت
نوع سند :قانون
تاريخ1380/11/27 :
ماده 25
بنابر بند" الف" ماده ( )10آييننامه اجرايی بند "ب" ماده ( )25قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت در برنامه چهارم
توسعه به منظور ترغيب و تشويق بخش خصوصی به سرمايهگذاري در زمينه نيروگاههايی كه از انرژي تجديدپذير استفاده
مینمايند ،بابت عدم انتشارآاليندهها و حفاظت از محيطزيست مبلغ تعيين شده توسط سازمان حفاظت محيطزيست به ازاي
هركيلو وات ساعت برق توليدي توسط اين قبيل نيروگاهها از محل اعتبار طرح شماره  40404002در بودجه هاي سنواتی با
تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و توسط سازمان حفاظت محيطزيست پرداخت خواهد شد.

ماده ( 62مصوب در برنامه سوم و تنفيذ شده در برنامه چهارم توسعه)
وزارت نيرو مكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليدكنندگان بخشهاي خصوصذی و دولتذی را بذا قيمذتهذاي
تضمينی خريداري نمايد .نرخ تضمينی به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
در مورد برق توليدي بخشهاي غيردولتی از منابع انرژيهاي نو با توجه به جنبههاي مثبت زيستمحيطی و صرفهجذويیهذاي
ناشی از عدم مصرف منابع انرژي فسيلی و به منظور تشويق سرمايهگذاري در اين نوع توليد به ازاي هر كيلووات سذاعت بذراي
ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه ( )650ريال و براي ساعات كمباري حداقل چهارصد و پنجاه ( )450ريال (حذداكثر
چهار ساعت در شبانهروز) در محل توليد مورد عمل قرار گيرد.

دستورالعمل اجرايی ماده  62قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت
 -1هدف:
 -1-1جلب مشاركت و حمايت از سرمايهگذاري بخش غيردولتی در توليد برق از منابع انرژيهاي نو
 -2-1ايجاد هماهنگی و رويه واحد و تشريح وظايف و اختيارات بخشهاي مختلف وزارت نيرو در اجراي ماده  62قانون تنظيم
بخشی از مقررات مالی دولت
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 -2محدوده اجرا:
 -1-2صنعت برق كشور
 -2-2احداث نيروگاه و توليد برق از منابع تجديدپذير
 -3مسئوليت اجرا
سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)

فصل اول -تعاريف
 -1انرژيهاي نو :منظور از انرژي هاي نو ،منابع تجديدپذير انرژي هستند كه از جمله شامل انرژيهاي بادي ،خورشيدي ،زمين
گرمايی ،آبی كوچک ،زيست توده (بيومَس) ،و دريايی میشود .نيروگاه آبی كوچک به نيروگاهی اطالق مذیشذود كذه مجمذوع
ظرفيت توليد برق ساختگاه آن 10 ،مگاوات يا كمتر از آن باشد.
 -2برق تجديدپذير :منظور انرژي الكتريكی توليدي از منابع انرژيهاي نو میباشد.

فصل دوم -ضوابط اجرايی
ماده 1
سانا ظرف مدت  3ماه از تاريخ تصويب اين دستورالعمل ،نسبت به تهيه مجموعهاي از اطالعات شامل راهنماي مراحذل انجذام
كار ،كاربرگ هايی كه بايد تكميل شوند ،متن قرارداد خريد برق ،نحوه تهيه گزارش امكانسنجی ،فهرست استانداردهاي الزم و
اطالعات موجود از پتانسيل منابع انرژيهاي نو مورد نظر در كشور اقدام می نمايد و پس از اخذ تصويب معاونت امور انذرژي در
خصوص مندرجات مجموعه ،آن را به نحو مقتضی و يكسان در دسترس همگان قرار میدهد.
 5.1.3.1برنامه راهبردي وزارت نيرو در افق 1404
نوع سند :سند چشمانداز
تصويب كننده :گروه برنامهريزي راهبردي
شماره:
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تاريخ :مرداد 1390
مأموريت ،چشمانداز و راهبردهاي وزارت نيرو
مأموريت وزارت نيرو
وزارت نيرو عهده دار مديريت عرضه و تقاضاي آب .برق .انذرژي ،خذدمات آب و فاضذالب و همچنذين ارتقذاء سذطح آمذوزش،
پژوهش و فنآوري و بسترسازي توسعه بازار كاال و خدمات صنعت آب و برق میباشد و نقش محوري خود را به نحذو مذؤثر در
صيانت از منابع ملی ،حفظ محيطزيست .ارتقاء بهداشت عمومی .رفاه اجتماعی و خوداتكذايی بذراي توسذعه پايذدار كشذور ايفذا
میكند.
راهبردهاي وزارت نيرو
 -1تقويت توان و ارتقاء سطح سياستگذاري و برنامهريزي با تأكيد بر:
 -1-1گسترش تعامالت و ارتقاء مشاركت ذينفعان در امر سياستگذاري و برنامهريزي
 -7ارتقاء سطح كارآمدي صنعت برق كشور با تأكيد بر:
 -4-7ارتقاء توانمندي در توليد برق از انرژيهاي نو و تجديدپذير
 -10ارتقاء سطح دانش ،پژوهش و فناوري در صنعت آب و برق با تآكيد بر:
 -7-10شناسايی فناوريهاي نوين و انتقال و بومیسازي فناوريهاي داراي مزيت نسبی
 -9-10توسعه شبكه خبرگان .نخبگان و متخصصين
مأموريت ،چشمانداز و راهبردهاي بخش برق و انرژي
مأموريت بخش برق و انرژي
وزارت نيرو در بخشهاي برق و انرژي عهدهدار سياستگذاري و برنامهريزي كالن انرژي و ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضذاي
برق و حفظ كيفيت آن در راستاي توسعه پايدار و امنيت عرضه انرژي كشور میباشد.
وزارت نيرو در اين بخش با ارتقاء بهرهوري و بهرهگيري از فناوريهاي نوين ،سازگار با محيطزيست و متناسب با زيرساختهاي
حال و آينده و توسعه مشاركت و بهرهوري منابع انسانی متخصص و خالق به عنوان ارزشمندترين دارايی .نقشی مذؤثر در رفذاه
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اجت ماعی و تبادل برق با كشورهاي منطقه ايفا نموده و در راستاي كاهش شدت انرژي ،افذزايش خوداتكذايی و توسذعه كذاربرد
انرژيهاي تجديدپذير اقدام میكند.
چشمانداز بخش برق و انرژي
وزارت نيرو در بخش برق با استفاده از منذابع متنذوع و در دسذترس انذرژي .مذديريت تقاضذا ،تكيذه بذر سذاختاري منسذجم و
متخصصين توانمند و خالق به گونهاي عمل می كند تا كشذور در عرضذه بذرق مطمذئن و پايذا و بذا كيفيذت مناسذب (در حذد
استانداردهاي جهانی) سرآمد كشورهاي منطقه گردد و با ايجاد بسترهاي الزم ،دسترسی آزاد به شبكه و رقابت منصفانه در بازار
برق را ميسر نموده و جمهوري اسالمی ايران به عنوان مركز راهبردي شبكه برق در منطقه تثبيت گردد.
راهبردهاي بخش برق و انرژي
 -5ارتقاء سطح تحقيق و توسعه و فناوري بخش برق و انرژي:
 -3-5شناسايی ،انتقال و بومیسازي فنآوريهاي نوين و سازگار با محيط زيست
 -7افزايش بهرهوري توليد برق و ارتقاء بازده نيروگاهها:
 -6-7تنوعبخشی در سوخت نيروگاهها و توسعه ظرفيتهاي قانونی براي اولويتبخشی به تأمين سوخت نيروگاهها
 -9ارتقاء توانمندي در توليد برق از انرژيهاي نو و تجديدپذير:
 -1-9تمركز بر تحقيق و پژوهش و بومیسازي فنآوري در فعاليتهاي مربوط به توليد برق از انذرژي خورشذيدي و بذادي در
كشور
 -2-9تخصص درصد معين و فزايندهاي از اعتبارات تحقيقاتی به بومیسازي فنآوريهاي مرتبط با انرژيهاي نو و تجديدپذير
 -3-9تعريف و اجراي پروژههاي نمونه در زمينه انرژيهاي نو و تجديدپذير و تجاريسازي آنها
 -4-9بسترسازي ،حمايت و جلب مشاركت بخش غيردولتی براي توسعه انرژيهاي نو و تجديدپذير
 -5-9جلب مشاركت مردم براي حمايت از توليد برق از انرژيهاي نو و تجديدپذير
 -6-9تنظيم قوانين مناسب در بازار برق به منظور توسعه استفاده از انرژيهاي نو و تجديدپذير
 -10توسعه مبادالت منطقهاي برق:
 -4-10اعطاي مجوز صادراتی به توليدكنندگان برق از منابع انرژي نو و تجديدپذير
 -15تقويت قدرت بازدارندگی و كاهش آسيبپذيري بخش با رويكرد استمرار ارائه خدمات:
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 -4-15تنوعبخشی به منابع اوليه انرژي و فناوريهاي توليد برق
مأموريت ،چشمانداز و راهبردهاي بخش آموزش .پژوهش و فنآوري
راهبردهاي بخش آموزش .پژوهش و فنآوري
 -10ايفاي نقش مؤثر در نقشه راه فنآوريهاي جديد و انتقال و بومیسازي آنها
مأموريت ،چشمانداز و راهبردهاي بخش پشتيبانی صنعت آب و برق
راهبردهاي بخش پشتيبانی صنعت آب و برق
 -6استفاده از ظرفيتهاي قانونی به منظور مشاركت با بخش خصوصی در فناوريهاي نوين و سرمايهگذاريهاي پر خطر مورد
نياز صنعت آب و برق
 -10حمايت از انتقال و بومیسازي فنآوريهاي نو مورد نياز و بكارگيري فنآوريهاي داراي مزيت نسبی باال
 6.1.3.1سند نقشه راه تحقيقات صنعت برق
نوع سند :نقشه راه
تصويب كننده :پژوهشگاه نيرو
در بندهاي  23 ،3و  24سند مربوطه ،به انرژي هاي تجديدپذير به صورت مستقيم اشاره شده است و نتيجه مطالعات در نهايذت
در قالب يک نقشه راه با عنوان «نقشه راه تحقيقات صنعت برق» ارائه شده است.
 7.1.3.1نقشه جامع علمی كشور
نوع سند :نقشه جامع
تصويب كننده :شوراي عالی انتقالب فرهنگی
شماره/90/1779 :دش
تاريخ90/02/24 :
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فصل سوم :اولويتهاي علم و فناوري كشور
 1-3اهداف اولويتبندي و رويكرد پشتيبانی از اولويتها
استخراج اولويتهاي علم و فناوري كشور در سند حاضر حاصل تركيب رويكردهاي مزيتمحور ،نيازمحور ،مرزشكن و آيندهنگر
است .بر اين اساس به منظور تحقق اولويتها ،نوع پشتيبانی از آنها بسته به وضع موجود علم و فنذاوريهذاي مذرتبط و نذوع
توسعه كمی و تحول و ارتقاي كيفی مورد نظر در طيف وسيعی از پشتيبانیهاي فكري ،مالی ،قانونی ،منابع انسانی و مذديريتی
متغير خواهد بود .برخی رويكردهاي پشتيبانی از اولويتهاي علم و فناوري عبارتند از:
 هدايت سرمايهگذاريها از طريق برنامههاي پنجساله و بودجههاي ساليانه و رديفها و تسهيالت مالی متمركز
 هدايت نظام آموزش براي تأمين و جذب نيروهاي نخبه و متخصص مورد نياز در حوزههاي اولويتدار
 اصالح و ايجاد ساختارها و فرآيندها ،تنظيم و تدوين و تصويب سياستها و ضوابط تشويقی خاص بذراي رشذد سذريع
(ميانبر) در حوزههاي اولويتدار،
 2-3اولويتهاي علم و فناوري كشور
از آنجا كه حصول اطمينان از رشد و شكوفايی در برخی از اولويت ها نيازمنذد توجذه و هذدايت و پشذتيبانی در سذطوح كذالن
مديريتی كشور است و در برخی ديگر رشد و توسعه با پشتيبانی مديريتهاي ميانی و تخصيص غيرمتمركز منابع حاصل خواهد
شد ،اولويت ها به ترتيب در سه سطح الف و ب و ج تنظيم شدهاند .اين دستهبندي ناظر بر نحوه و ميزان تخصيص منابع ،اعم از
مالی و انسانی و توجه مديران و مسئوالن است.
اولويتهاي الف
در [حوزه]فناوري :فناوري هوافضا -فناوري اطالعات و ارتباطات -فناوري هستهاي -فناوري نانو و ميكذرو -فنذاوريهذاي
نفت و گاز -فناوريزيستی -فناوريهاي زيستمحيطی(از جمله مديريت و فناوري آب ،خاك و هوا -كاهش آلودگی آب ،خاك
و هوا -مديريت پسماند -بيابانزدايی -مبارزه با خشكسالی و شوري) -فناوريهاي نرم و فرهنگی.
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در [حوزه]علوم پايه و كاربردي :ماده چگال -سلولهاي بنيادي و پزشكی مولكولی -گياهان دارويی -بازيافذت و تبذديل
انرژي -انرژيهاي نو و تجديدپذير -رمزنگاري و كدگذاري -علوم شناختی و رفتاري.
اولويتهاي ب
در [حوزه] سالمت :فرآوردههاي زيستی

فصل چهارم :راهبردها و اقدامات ملی براي توسعه علم و فناوري در كشور
 1-4راهبردهاي كالن توسعه علم و فناوري در كشور
راهبرد كالن :9تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناوري با كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي منطقه و جهان اسالم
اقدامات ملی
 -6ايجاد و توسعه نمايندگیهاي علمی و فناوري در سفارتخانههاي جمهوري اسالمی ايران در حوزههاي اولويتدار به منظور
انتقال دستاوردها و تجارب جهانی در فناوريهاي پيشرفته و صادرات دستاوردهاي جمهوري اسالمی ايران در عرصه فناوري به
ساير كشورها؛
 -8ايجاد شبكه هاي پژوهشی در داخل و خارج از كشور براي انتشار و تبادل دانش و فناوري متناسب بذا اولويذتهذاي ملذی و
بهرهگيري از فرصتهاي جهانی؛
 -12ساماندهی تعامل و ارتباطات بينالمللی در حوزه علم و فناوري بين سازمانها ،مجامع ،دانشمندان و متخصصان و افزايش
برگزاري نشستهاي علمی مشترك؛
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 -13حمايت از طرحهاي پژوهشی و فناوري بينالمللی با سرمايهگذاري مشترك و تسهيل همكاريهاي با مؤسسذات فنذاوري
خارجی و گسترش تعامالت فنآورانه با كشورهاي داراي فناوري پيشرفته با روشهايی نظير مشاركت در كنسرسيومها با رعايت
سياستهاي نظام؛
راهبرد كالن  :12جهتدهی به چرخه علم و فناوري و نوآوري براي ايفاي نقش مؤثرتر در حوزه فنی و مهندسی
راهبردهاي ملی
 -1توجه ويژه به توسعه نيازمحور علوم و فناوريهاي مهندسی براي توليد و جذب فناوري با توان رقابتی و ثروتآفرينی همراه
با حفظ محيط زيست و الگوي صحيح مصرف و رعايت اخالق حرفهاي؛
 -2تقويت ساختارهاي حمايت از توسعه تقاضامحور فعاليتهاي فنی و مهندسی
اقدامات ملی
 -1تقويت شركتهاي فنی و مهندسی به منظور كسب توان طراحی مفهومی و پايه
 -2حمايت از شركتهاي طراحی و مهندسی براي مشاركت در طرحهاي بينالمللی
 -3ايجاد سازوكارهاي الزم به منظور تحصيل و تشويق صادرات و خدمات فنی و مهندسی
-4واگذاري طرحهاي كالن ملی پژوهش و فناوري به متخصصان داخلی به منظور ارتقذاي خودبذاوري و توانمنذدي ملذی و در
جهت تأمين نيازهاي آتی كشور و جهان
-5تدوين معيارهاي اخالق حرفهاي مهندسی و ترويج نظارت بر رعايت آنها
-6تشويق دانشآموختگان فنی و مهندسی به سمت ايجاد شركتهاي دانشبنيان خصوصی و تعاونی در پاركها و مراكز رشذد
علم و فناوري از طريق ارايه تسهيالت خاص به آنها
 -7توسعه و ساماندهی نظامهاي مهندسی به منظور افزايش كارآمدي و پاسخگويی آنها
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 -8حمايت از شركتهاي طراحی و مهندسی به منظور كاربردي كردن دانش فنی توليد شده در پژوهشگاهها و دانشگاهها
 8.1.3.1قانون اصالح الگوي مصرف انرژي (پيرو اجراي اصل  123قانون اساسی جمهوري اسالمی
ايران)
نوع سند :قانون
تصويب كننده :مجلس شوراي اسالمی
شماره386/85011 :
تاريخ1389/12/04 :

فصل اول :كليات و تعاريف
ماده 1
كاربرد انواع انرژيهايی كه در كشور توليد ،وارد و مصرف میشود ،به گونهاي كه بذدون كاسذتن از سذطح توليذد ملذی و رفذاه
اجتماعی ،از اتالف انرژي از نقطه توليد تا پايان مصرف جلوگيري نمايد و افذزايش بذازدهی و بهذرهوري ،اسذتفاده اقتصذادي از
انرژي ،بهرهبرداري بهتر ،كمک به توسعه پايدار و حفاظذت از محذيط زيسذت را باعذث شذود ،براسذاس ايذن قذانون مذديريت و
بهينهسازي میگردد.
ماده 2
در اين قانون اصطالحات بهكار رفته در معانی مشروح زير بهكار برده میشود:
چ) حاملهاي انرژي :مواد و عناصر طبيعی اعم از فسيلی و غيرفسيلی يا فرآوردههاي آنها مانند نفتخام ،فرآوردههذاي نفتذی،
گازطبيعی ،زغالسنگ و منابع تجديدشونده انرژي كه قابليت انرژيزايی دارند و میتوان با انجام عمليات خاصی ،از انرژي نهفته
در آنها به صورتهاي مختلف استفاده نمود.
فصل دوم :سياستها و خط مشیهاي اساسی
ماده 4
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راهكارهاي اجرايی مناسب به منظور حمايت و تشويق براي ارتقاء نظام تحقيق و توسعه درباره فناوريهاي جديد ازطريق تأمين
اعتبارات تحقيقاتی مورد نياز تا مرحله ساخت نمونه و تجاريسازي ،توسط وزارتخانههاي نفت و نيرو در قالذب بودجذه سذنواتی
تدوين و بهتصويب هيأت وزيران میرسد.

فصل سوم :ساختار و تشكيالت
ماده5
سياستگذاري در بخش انرژي كشور از جمله انرژيهاي نو و بهينهسازي توليد و مصرف انواع حاملهاي انرژي فقذط برعهذده
شورايعالی انرژي است.
تبصره :ساختار شورايعالی انرژي بايد بهگونهاي اصالح شود كه امكان حضور منظم طرفهذاي عرضذه و تقاضذاي انذرژي در
جلسات شورا و سياستگذاري مشترك آنها در بخش انرژي فراهم شود.
ماده 6
وزارتخانه هاي نيرو ،نفت ،كشاورزي و صنايع و معادن موظفند كليه فناوريهاي موردنياز حوزه تخصصی براي عرضه و مصرف
انرژي در بيست سال آينده را در حيطه تخصصی خود شناسايی و تمهيد كنند و امكان طراحی و بهبود آنها براي بذهكذارگيري
توسط سازندگان و توليدكنندگان داخلی را فراهم نمايند.
ماده 8
وزارت نيرو میتواند در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مديريت خدمات كشوري جهت ارتقاء بهرهوري و اسذتفاده هذر
چه بيشتر از منابع تجديدپذير ،نسبت به تأسيس يک سازمان با شخصيت حقوقی مستقل اقدام نمايد .اساسذنامه و وظذايف ايذن
سازمان توسط وزارت نيرو تهيه می شود و حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون با تأييد هيأت وزيران جهت تصذويب بذه
مجلس شوراي اسالمی ارائه میگردد .وزارت نيرو میتواند رديفهاي بودجه مربذوط بذه امذور مذذكور را از سذازمانهذاي زيذر
مجموعه خود به سازمان جديد انتقال دهد.
ماده 9
وزارت نفت مكلف است؛ بهمنظور مديريت تقاضا و اجراي سياستهاي مرتبط با بهينهسذازي مصذرف سذوخت در بخذشهذاي
مختلف مصرف ،كمک به توسعه كاربرد انواع فناوريهاي نوين تبديل انرژي در بخشهاي مختلف مصرف ،كاهش هزينههذاي
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درازمدت ناشی از تقاضاي انرژي ،تدوين معيارها ،ضوابط و دستورالعملهاي مرتبط با بهينهسذازي مصذرف انذرژي ،جذايگزينی
اقتصادي حاملهاي انرژي همراه با توسعه بهكارگيري ظرفيتهاي محلی انذرژي و انذرژيهذاي تجديدپذذير پيشذنهاد اصذالح
اساسنامه و وظايف شركت بهينهسازي مصرف سوخت را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه دهد.

فصل دهم :انرژيهاي تجديدپذير و هستهاي
ماده61
وزارت نيرو موظف است بهمنظور حمايت از گسترش استفاده از منابع تجديدپذير انرژي ،شامل انرژيهذاي بذادي ،خورشذيدي،
زمينگرمايی ،آبیكوچک (تا ده مگاوات) ،دريايی و زيستتوده (مشتمل برضايعات وزائدات كشاورزي ،جنگلی ،زبالهها و فاضالب
شهري ،صنعتی ،دامی ،بيوگاز و بيومَس) و با هدف تسهيل وتجميع اين امور ،از طريق سازمان ذيربط نسبت بذه عقذد قذرارداد
بلند مدت خريد تضمينی از توليدكنندگان غيردولتی برق از منابع تجديدپذير اقدام نمايد.
تبصره  :1قيمت و شرايط خريد برق توليدي از منابع تجديدپذير بهپيشنهاد وزارت نيرو و تصويب هيأت وزيران تعيين میشود.
تبصره  :2شركتهاي تابعه وزارت نيرو اعم از شركتهاي برق منطقهاي و نيز شركتهاي توزيع موظفند با همذاهنگی شذركت
مديريت شبكه برق ايران نسبت به تحويل و خريد برق از سازمان مربوطه اقدام نمايند.
تبصره  :3منابع مالی موردنياز براي خريد تضمينی برق توليدي از منابع تجديدپذير از محل ارزش سذوخت صذرفهجذويی شذده
براساس سوختهاي وارداتی مايع و قيمتهاي صادراتی گاز و منافع حاصل از عدم توليد آاليندهها و حفاظت از محيطزيست به
ازاء برق توليدي اين قبيل نيروگاهها تأمين و به وزارت نيرو پرداخت میشود.
آيين نامه اجرائی اين ماده شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو و نفت بهتصذويب هيذأت
وزيران میرسد.
ماده62
وزارتخانههاي نيرو و نفت موظفند بهمنظور ترويج كاربرد اقتصادي منابع تجديدشونده انرژي در سامانههاي مجزاي از شذبكه از
قبيل آبگرمكن خورشيدي ،حمام خورشيدي ،تلمبه بادي ،توربين بادي ،سامانههاي فتوولتاييک ،استحصال گاز از منذابع زيسذت
توده و صرفهجويی در هزينههاي تأمين و توزيع سوخت هاي فسذيلی ،حمايذت الزم را بذه صذورت عمذومی اعذالم و از محذل
بودجههاي مصوب ساالنه خود يا منابع مذكور در ماده( )73اين قانون تأمين و پرداخت نمايند ]ماده73ذذ بذه منظذور حمايذت از
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اجراي راهكارهاي بهينهسازي مصرف و ارتقاء كارآيی انرژي در چهارچوب اهداف و مواد اين قانون به وزارتخانههاي نفت و نيرو
اجازه داده میشود از محل صرفهجويیهاي ناشی از اجراي اين قانون ،بودجههاي سنواتی و منابع داخلذی شذركتهذاي دولتذی
تابعه ،تسهيالت مالی الزم را تأمين نمايند .مقدار تسهيالت مالی اين ماده توسط شورايعالی انرژي تعيين میشود[.

 9.1.3.1سند راهبرد انرژي كشور
نوع سند :سند راهبردي
تصويب كننده :معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
شماره:
تاريخ :مراحل نهايی تدوين را طی میكند
معرفی سند
به علت نقش بخش انرژي در اقتصاد ايران و سهم عمده درآمدهاي نفتی از بودجه هاي سذاليانه ،از ديربذاز نيذاز بذه برنامذهاي
بلندمدت و نقشه راه ،براي استفاده از همه ظرفيتهاي موجود در بخش انرژي به طور جدي احساس می شذد تذا اينكذه در 25
آبان سال  1389نمايندگان مجلس شوراي اسالمی در ادامه بررسی اليحه برنامه پنجم توسعه ،ماده  118از بخش نفذت و گذاز
برنامه پنجم را تصويب كردند .براساس بند الحاقی به اين ماده (كه از سوي دكتر حميدرضا كاتوزيان -رئيس كميسيون انذرژي
مجلس -مطرح شد) با هدف رفع مشكالت حوزه انرژي و افزايش قدرت نظارتی مجلس در بسياري از حوزههاي انرژي ،دولذت
مكلف شد برمبناي سند چشم انداز  20ساله كشور و سياست هاي كلی نظذام در بخذش انذرژي ابالغذی از سذوي مقذام معظذم
رهبري ،سند ملی راهبرد انرژي كشور را به عنوان سند باالدستی بخش انرژي براي يک دوره زمانی  25ساله ارائه دهد .لذا قرار
شد سند ملی راهبرد انرژي در سال نخست برنامه پنجم يعنی تا پايان سال  1390در دو بخش طرح جامع انرژي و فعاليتهاي
راهبردي توسط دولت تدوين شودكه براساس آن ،راهكارهاي كلی در حوزه انرژي مشخص خواهد شد .اين سذند ،چشذم انذداز
كشور در بخش اصلی درآمدهاي كشور خواهد بود ،مديريت بخش انرژي در ايران براساس آن صذورت مذیگيذرد ،و همچنذين
باتوجه به اجراي قانون هدفمندي يارانهها (از تاريخ  27آذرماه سال  )1389سند حاضر نشان مذیدهذد بذا اجذراي ايذن قذانون،
وضعيت مصرف حاملهاي انرژي بعد از  5سال و در سال 1394چگونه خواهد شد .بر اساس تبصره اين مذاده ،وزارتخانذههذاي
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نفت و نيرو موظفند با همكاري ساير دستگاههاي ذيربط و هماهنگی معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهذوري
«برنامه اجرايی سند ملی راهبرد انرژي كشور» را در مدت يک سال پس از تهيه سند به تصويب هيئت وزيران برسانند.
در اين راستا ،سند جامع راهبردي انرژي كشور پس از دو هزار ساعت كار كارشناسی در وزارت نفت تدوين و براي تصذويب بذه
معاونت راهبردي رئيس جمهوري ارسال شد و پس از تصويب در مجلس شوراي اسالمی (مبتنی بر اطالعات موجود ،تذا پايذان
سال اول برنامه پنجم توسعه) مبناي برنامه اجرايی طرح جامع انرژي كشور قرار خواهد گرفذت .ايذن سذند براسذاس مذاده 125
قانون برنامه پنجم توسعه تدوين و به عنوان سند باالدستی انرژي كشور براي يذک دوره  25سذاله طراحذی شذده اسذت .سذند
راهبردي انرژي مبتنی بر مزيتها و زيرساختهاي دائمی كشور تدوين شده است و براي تهيه اين سذند از اسذناد باالدسذتی از
جمله قانون اساسی جمهوري اسالمی ،سند چشم انداز توسعه ،سياستهاي اصل  ،44قانون برنامه پنجم توسعه ،قذانون اصذالح
الگوي مصرف ،سند توسعه ويژه ناظر بخشی انرژي ،سند ملی امنيت انرژي ،پيشنويس سند راهبردي ديپلماسی انرژي كشور و
نظرهاي همه خبرگان استفاده شده است .تأمين پايدار انرژي مورد نياز كشور براي حفذظ منذافع ملذی ،رفذاه اجتمذاعی و رشذد
اقتصادي ،بهبود سياستگذاري و مديريت انرژي ،ارتقاي جايگاه بينالمللی انرژي و امنيت ملی ،افزايش كيفی كارايی اقتصذادي
و كاهش شدت مصرف انرژي همچنين توسعه انرژي كشور با رويكرد مالحظات زيستمحيطی،از اهذداف كذالن تذدوين سذند
راهبردي انرژي كشور است كه بر مبناي اين اهداف راهبردهاي اين سند نيز طراحی و تنظيم شده است .سند راهبرد ملی انرژي
به عنوان نقشه راه تدوين و اجراي طرح جامع انرژي در كشور است ،و تدوين اين طرح يكی از اقذدامات مهذم وزارت نفذت بذا
هدف ترسيم آينده انرژي در يک دوره  25ساله است.

عدم تهيه سند ملی راهبرد انرژي كشور در سال 1392
با توجه به متن ماده  125برنامه پنجم توسعه ،تصويب طرح جامع انرژي كشور در گرو تصويب سند ملی راهبرد انذرژي كشذور
است ،اگرچه در سالهاي  91 ،90و  92نيز محقق نشده است.

همانطور كه از تأكيد ماده  125برنامه پنجم توسعه مشخص است ،اليحه «سند ملی راهبرد انرژي كشور» میبايسذت در نيمذه
نخست سال  1390به مجلس ارائه میشد و به تصويب مجلس میرسيد .اما اين سند با يكسال تأخير در نيمذه سذال  1391بذا
تكميل بررسی هاي دولت به مجلس ارائه شد و تاكنون در مجلس شوراي اسالمی در حذال بررسذی بذوده و بذازنگري بذر روي
سياست هاي كالن انرژي كشور در مركز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظذام آغذاز خواهذد شذد .و بذر طبذق
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اظهارات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با اشاره به كاهش ضريب جينی درطول برنامه پنجم توسذعه،
سند راهبرد ملی انرژي نيز مراحل نهايی تدوين را طی میكند.

 10.1.3.1سند راهبردي انرژيهاي نو كشور

نوع سند :سند راهبردي
تصويب كننده :معاونت فناوري رياست جمهوري
شماره:
تاريخ :مراحل نهايی تدوين را طی میكند
در راستاي تأكيد رئيس جمهور وقت ،محمود احمدي نژاد ،در ديدار اخير خود با مديران ارشد صنعت بذرق كشذور بذر ضذرورت
استفاده از انرژيهاي نو كشور و ضرورت توجه هرچه بيشتر به اين زمينه ،وزارت نيرو تدوين سند راهبردي انرژيهاي نو كشور
و استراتژيهاي اجرايی آن را در دستور كار قرار داده است و پس از تدوين به معاونت فناوري رياست جمهوري ارسذال خواهذد
شد .سند راهبردي انرژيهاي نو كشور از سوي سازمان انرژيهاي نو كشور به وزارت نيرو و معاونت فناوري رياست جمهذوري
ارائه شده است و میبايست براي تصويب نهايی به هيئت دولت ارائه شود.

اولويت اين سند بر استفاده از انرژي باد در كشور است چرا كه بر طبق مطالعات ،بيش از  10هزار مگاوات انرژي بذاد در كشذور
شناسايی شده كه در اين راستا ،بر بومی كردن ساخت مبدلهاي آنها مانند ساخت انواع توربينهاي بادي با ظرفيتهاي مختلف
تاكيد شده است .زيست توده نيز از ديگر اولويتهاي اين سند است و در حال حاضر ،گامهايی براي توسعه اين فناوري برداشته
شده است كه از آن جمله میتوان به ايجاد و راهاندازي پايلوت زيست توده در مشهد و شيراز در راستاي توليد برق و حذرارت از
زباله اشاره كرد.گام بعدي توسعه اين فناوري در كل كشور است.

براساس اطالعات دريافتی از اين سند ،ايجاد نيروگاههاي آبی كوچک در برنامههاي اين سند براي استفاده از انرژيهاي نذو در
كشور در دستور كار قرار گرفته است؛ چرا كه اين نيروگاهها توانايی توليد برق كمتر از  10مگاوات را دارند و بخش خصوصی به
راحتی میتواند در صنعت مربوطه سرمايهگذاري كند.
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از سوي ديگر ،كشور ايران به دليل زلزله خيز بودن داراي گسلهها و چشمههاي آب گرم فراوانی است كذه در ايذن زمينذه الزم
است مطالعات جدي صورت گيرد تا پتانسيلهاي موجود در زمينه انرژي زمين گرمايی در كشور به دست آيذد .فلذذا توجذه بذه
انرژي زمين گرمايی نيز در اين سند لحاظ شده است .در اين سند راهبردي ،همچنين بذه اقتصذادي كذردن اسذتفاده از انذرژي
خورشيدي نيز تأكيد شده كه در اين زمينه توليد و بومی سازي مبدلهاي فتوولتائيک در حجم و راندمان باال با توجه به سادگی
و سرمايه اندك مورد نياز از ميان ساير فناوريهاي ممكن در اولويت قرار گرفته است .همچنذين در زمينذه پيذلهذاي سذوختی
گامهاي مناسبی در وزارت نيرو و بعد از آن در كل كشور در قالب كميته راهبري پيل سوختی برداشته شده است .در اين زمينذه
سندي براي پيل سوختی در طی دو سال تهيه گرديد كه پس از تصويب هيئت دولت ،عملياتی شده است.

در تدوين اين برنامه سعی شده است تا اهداف بر اساس توانمنديهاي كشور تعريف شود ،ضمن اينكه اين برنامه در برنامههاي
توسعهاي كشور مانند برنامه توسعه پنجم و برنامه هاي آتی ديده شده است .سند جامع انرژيهاي نو نقشه راه كشور را در مسير
توسعه انرژيهاي نو ترسيم میكند .اگرچه ايران به لحاظ برخورداري از منابع گاز طبيعی در جايگاه اول جهان و از نظذر منذابع
نفتی در رتبه سوم جهان قرار دارد ،اما توسعه انرژيهاي نو با وجود هزينههاي سنگين آن ضروري است زيرا در افق  ،1404بايد
جمهوري اسالمی ايران جايگاه نخست منطقه و رتبه پنجم آسيا را در اين بخش كسب كند ضمن آنكه براي دستيابی به رشذد
اقتصادي باالي هشت درصد ،بايد منابع انرژي متنوع و فراوانی را در دسترس داشته باشيم .يكی از ويژگیهاي انرژيهذاي نذو
برخالف انرژيهاي فسيلی ،پاك بودن و ميزان آاليندگی پايين اين نوع انرژيها بوده و همين مزيت موجب جلب توجه بيشذتر
كشورهاي جهان به توسعه انرژيهاي نو شده است.
معاون علمی و فناوري رييس جمهوري با بيان اينكه براساس قانون برنامه پنجم توسعه كشور بايد پنج هزار مگذاوات ظرفيذت
جديد انرژي هاي نو در كشور ايجاد شود ،گفت :اين معاونت آماده پشتيبانی فنی و علمی از وزارت نيرو براي تحقق ايذن هذدف
است .ضمن آنكه عملياتی شدن اين موضوع ،حضور پررنگ بخش خصوصی را میطلبد.

 11.1.3.1سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي (ساتبا)

اساسنامه
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نوع سند :اساسنامه
تصويب كننده :مجلس شوراي اسالمی
شماره:
تاريخ1392/08/13 :
نظر به اين كه طبق ماده  8قانون اصالح الگوي مصرف انرژي -مصوب  -1389به وزارت نيرو اجذازه داده شذده در چذارچوب
قانون پنجم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري جهت ارتقاي بهرهوري و استفاده هر چه بيشتر از منابع تجديدپذير ،نسبت
به تأسيس يک سازمان با شخصيت حقوقی مستقل اقدام نمايد و رديفهاي بودجه مربوط بذه امذور مذذكور را از سذازمانهذاي
زير مجموعه خود به سازمان جديد انتقال دهد و اساسنامه و وظايف سازمان ياد شده توسط وزارت مذكور تهيذه و پذس از تأييذد
هيأت وزيران به مجلس شوراي اسالمی ارائه گردد .لذا به منظور ادغام سازمانهاي بهرهوري انرژي ايران و انرژيهاي نو ايران
و ايجاد سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي ،اليحه زير براي طی تشريفات قانونی تقديم میگردد.
اليحه اساسنامه سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي (ساتبا)
فصل دوم -وظايف و اختيارات
 -2ارتقاء و توسعه كاربرد انرژيهاي تجديدپذير ،توسعه مديريت تقاضاي انرژيهاي الكتريكی به منظور استفاده كارآمد و بهينه
از منابع انرژي
 -6سياستگذاري ،تنظيم مقررات مربوط نظارت بر موضوع خريد برق حاصل از انرژي هاي تجديدپذير به شكل تضمينی و بذه
صورت بلند مدت
 -7حمايت از طراحی ،ساخت و آزمايش طرحهاي آزمايشی (پايلوت) به منظور كسب تجربيات نوين در حوزه اهداف سازمان
 -12مطالعه ظرفيتهاي منابع انرژيهاي تجديدپذير در كشور و تهيه اطلسهاي ملی
بيانيه مأموريت
سازمان انرژيهاي تجديدپذير وبهرهوري انرژي ايران (ساتبا) به منظور ايفاي نقش مؤثر در توسعه پايدار از طريق حفظ وصيانت
از منابع انرژي كشور و محيط زيست ايجاد شده است .ساتبا با تحقيقات و مديريت استراتژيک )سياست گذاري ،اجراونظارت) در
دو حوزه انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي ،برآنست تا رضايت ذي نفعان خذود از جملذه شذهروندان ،دولذت ،مؤسسذات،
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی را تأمين نمايد.
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ما بر اين باوريم ساتبا سازمانی است پيشگام كه با تكيه بر سه عامل فناوري نوين ،نيروي انسانی كارآمد و نظام تحقيق و توسعه
اثربخش ،دستيابی به چشمانداز خود را تحقق خواهد بخشيد.
بيانيه چشمانداز
ساتبا با استفاده از نوآوريهاي علمی ،توان مديريتی و نيروي انسانی خالق خود به گونهاي عمل خواهد كرد تا كشور با توجه به
شاخص بهرهوري انرژي و سهم منابع تجديد شونده در تأمين انرژي مصرفی ،سرآمد كشورهاي درحال توسعه باشد.

ما بر آنيم با گسترش فعاليت هاي خود در عرصه هاي بين المللی به عنوان سازمانی معتبر در توسذعه كذاربرد انذرژي هذاي نذو و
ارتقاي بهرهوري انرژي شناخته شويم.

بيانيه ارزشها
توسعه مشاركت بخش خصوصی مهمترين ركن گسترش كاربرد انرژي هاي تجديدپذير و ارتقذاي بهذرهوري انذرژي بذه شذمار
میرود.
اهداف سطح سازمان (اصلی)
 توسعه كاربرد انرژيهاي تجديدپذير در كشور به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه 1 ،درصد از نياز برق كشور از
انرژيهاي نو تأمين گردد.
 جلب مشاركت بخش خصوصی تا  55درصد در سرمايهگذاريهاي مربوط به انرژيهاي نو و بهرهوري انرژي.
 توسعه بازار فناوري هاي مربوط به بهرهوري انرژي و انرژيهاي نو با اجراي قوانين موجود و تصويب قوانين جديد به
گونهاي كه حداقل  3فناوري در هر حوزه به بازار كسب وكاركشور وارد شده باشد.
 توسعه آگاهی و فرهنگسازي به منظور مصرف بهينه انرژي و توسعه كاربرد انرژيهاي نو با پوشش  75درصد مردم
كشور.
 ايجاد زمينههاي مناسب انتقال و توسعه فناوري با افزايش ارتباطات بين المللی و بسترسازي جهت شكوفايی
استعدادهاي خالق به منظور ارتقاي سطح نوآوري علمی سازمان تا سطح سازمانهاي مشابه در كشورهاي پيشرو.
اهداف سطح بخشی
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بخش انرژيهاي نو
 -1سنجش ظرفيت و تهيه اطلس كامل كشور براي منابع تجديدپذير با اولويت انرژيهاي باد ،خورشيد ،زيست توده و زمين
گرمايی.
 -2تدوين سند توسعه انرژيهاي تجديدپذير در راستاي برنامههاي توسعه و سند چشم انداز 20ساله كشور به منظور تعيين
اهداف كمی مربوط به هريک از منابع تجديدپذير.
 -3تالش در جهت مديريت و اجراي ماده  121قانون برنامه چهارم توسعه كشور و ماده  62قانون بخشی از مقررات مالی دولت
و تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصی به حضور در صنايع انرژيهاي تجديدپذير.
 -4ايجاد حداقل يک نمونه فعال سيستم توليد انرژي از منابع تجديدشونده در خصوص هريک از انرژيهاي نو به منظور توسعه
آگاهی و تشويق بخش خصوصی.

جدول  :16ماتريس ارزيابی عوامل خارجی ساتبا
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 12.1.3.1قانون عضويت دولت جمهوري اسالمی ايران در آژانس بين المللی اننرژيهناي تجديدپنذير
()IRENA

نوع سند :قانون
تصويب كننده :مجلس شوراي اسالمی
تاريخ1391/01/29 :
ماده واحده ذ  :به دولت اجازه داده میشود در «آژانس بينالمللی انرژيهاي تجديدپذير» عضويت يابد و نسبت به پرداخذت حذق
عضويت مربوط ،اقدام نمايد.
تبصره ذ  :در مورد ماده(« )16حل و فصل اختالفات» با رعايت اصل يكصد و سی و نهم ( )139قانون اساسی جمهوري اسالمی
ايران اقدام میشود.
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 13.1.3.1اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمی ايران به پروتكل كيوتو

نوع سند :اليحه
تصويب كننده :مجلس شوراي اسالمی
شماره:
تاريخ1383/10/30 :

مقدمه
تغيير اقليم در عصر حاضر بهعنوان مهمترين تهديد براي توسعه پايدار مطرح است كه به منابع طبيعی ،منابع پايه ،محيط زيست،
سالمت انسان ،امنيت غذايی ،فعاليتهاي اقتصادي و  ...آسيب می رساند .اين مبحث بذا اهميذت ،در دهذه  1970مذيالدي در
محافل علمی در پی افزايش ميزان غلظت گازهاي گلخانهاي جو در اثر فعاليتهاي انسانی مورد توجه قرار گرفت ،پس از آن در
سال  1992در اجالس ريو معاهدهاي تحت عنوان كنوانسيون تغيير آبوهوا مطرح شد و با امضاي  154كشذور جهذان از سذال
 1994الزماالجرا گرديد .جمهوري اسالمی ايران نيز در سال  6( 1996خردادماه  )1375به عضويت اين كنوانسيون درآمد .پس
از گذشت چند سال براي تقويت تعهدات كشورهاي توسعه يافته پروتكلی تحذت عنذوان پروتكذل كيوتذو در سذال  1997بذراي
امضاي كشورهاي عضو آماده شد كه در سال  2004اجرايی گرديد .با الزم االجرا شدن اين پروتكل كشورهاي توسعهيافته ملزم
به كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي طی سالهاي  2008تا  2012به ميزان  5/2درصد نسبت به سال  1990شدند .وليكن بايذد
اذعان داشت كه تاكنون در جهت كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي توسط كشورهاي عضو و كشذورهاي بذزرگ صذنعتی
اقدامات مؤثرتري صورت نپذيرفته است ،بهطوري كه سرانه انتشذار گازهذاي گلخانذه در كشذورهذاي صذنعتی حذدود  10برابذر
كشورهاي درحال توسعه میباشد و ادامه اين روند در طی سالهاي آتی موجب به زير آب رفتن برخی كشورها ،افزايش بالياي
طبيعی مثل طوفان ،گردباد ،سيل ،انقراض بيش از  30درصد گونههاي جانوري و گياهی و  ...خواهد شد .بنابراين با عنايذت بذه
وضعيت فعلی انتشار گازهاي گلخانهاي و عدم اجراي تعهد كشورهاي عضو (و پيرو آن افزايش ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي)،
بررسی درخواست هاي رسمی و مكرر دولت جمهوري بالروس براي پيشبرد اهدافش در الحاق به ضميمه (ب) پروتكذل كيوتذو

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
78

فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،دي 1393

براي بهره مندي از اجراي مكانيسم مشترك و با توجه به محدوديت دوره اجراي مكانيسم ياد شده (در فاصذله زمذانی  2008تذا
 )2012و فوريت امر ضروري است.
دولت جمهوري اسالمی ايران نيز براي الحاقكشور به پروتكل كيوتو در مورد تغييرات آب و هوا در چارچوب كنوانسيون سازمان
ملل متحد اليحهاي را به مجلس شوراي اسالمی ارسال كرد كه در دي ماه سال  1383با حضور رييس سازمان حفاظت محيط
زيست وقت «خانم معصومه ابتكار» به تصويب مجلس رسيد و براي تصويب نهايی به شوراي نگهبان ارسال شد .بر اساس ماده
واحده اين اليحه به دولت جمهوري اسالمی ايران اجازه داده می شود نسبت به الحاق به پروتكل كيوتو از ملحقات كنوانسذيون
تغيير آب و هوا سال  1371مشتمل بر يذک مقدمذه 27 ،مذاده و  2ضذميمه اقذدام و اسذناد مربوطذه در ايذن زمينذه را تسذيلم
سازمان هاي متولی كند .همچنين دولت تنها در صورتی مجاز به استفاده از ماده  18پروتكذل و مذاده  14كنوانسذيون در مذورد
اختالف است كه مراتب به تصويب مجلس شوراي اسالمی برسد .شوراي نگهبان در ابتداپذيرش پروتكل كيوتو را مغذاير اصذل
 139و بند سيزدهم اصل سوم قانون اساسی تشخيص داد واين اليحه را با توجه به دو ايراد ذيل رد كرد:

 -1نظر به اينكه در ماده ( )25پروتكل تصريح شده است كه هيچگونه حق شرطی را نمیتوان براي پروتكل منظور نمود،
لذا تحفظ مذكور در متن ماده واحده بالاثر بوده و از اين جهت پذيرش پروتكل مغاير اصل ( )139قانون اساسی اسذت
]اصل ( )139قانون اساسی :صلح دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به
تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطالع مجلس برسد .در مواردي كه طرف دعوي خارجی باشد و در مذوارد مهذم
داخلی بايد به تصويب مجلس نيز برسد .موارد مهم را قانون تعيين میكند[.
 -2با تأكيد بر اينكه دولت در كليه فعاليتهاي اقتصادي مطابق اصل ( )50قانون اساسی موظف به حفاظت محيط زيست
و مبارزه با هر نوع فعاليت مخرب محيط زيست و آلوده شدن آن است ،معالوصف از اين جهت كذه پذذيرش پروتكذل
موجب محدوديت استفاده از سوختهاي موجود در كشور است و استفاده از سوخت جايگزين نيز بالفعل مسلم نيسذت،
الحاق به اين پروتكل موجب اخالل در فعاليتهاي كشور درجهت استقالل اقتصادي ،صنعتی و خودكفايی است و لذذا
مغاير بند سيزدهم اصل سوم قانون اساسی شناخته شده است.

در جلسه مربوط به بررسی مجدد ،با توافق كميسيون و شوراي نگهبان و با ايراد اصالحيه در متن مذاده واحذده ( در سذطر اول
ماده واحده بعد از عبارت "اجازه داده میشود" عبارت "با رعايت اصول ( )50و ( )139قانون اساسی جمهوري اسالمی ايذران"
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اضافه گرديد) اليحه مربوطه تصويب گرديد و درحال حاضر ايران با تصويب پروتكل كيوتو درتذاريخ  23اوت  2005بذهعنذوان
يكی از كشورهاي غير عضو محسوب میگردد.
پروتكل كيوتو ،اهداف و مكانيسمهاي موجود در آن
پروتكل كيوتو در سومين اجالس متعهدين در كيوتو ژاپن تصويب و به مذدت يذک سذال جهذت امضذاي كشذورها و اعضذاي
كنوانسيون باز گذاشته شد .از اهداف اساسی پروتكل ،ايجاد ساختار اجرايی مناسب براي حصول بذه اهذداف كنوانسذيون و نيذز
تقويت تعهدات كشورهاي ضميمه ( )Iكنوانسيون در كاهش انتشار و كمک هاي فنی و مذالی بذه كشذورهاي درحذال توسذعه و
كشورهايی كه به شدت متأثر از آثار اقليم هستند (ماده ( )4/8تا ( )4/10كنوانسيون) میباشند.
هريک از اعضا ضميمه ( )Iبهطور مستقل يا مشترك توسط پروتكل كيوتو متعهد شدهاند تا انتشار گازهاي گلخانهاي را كذاهش
دهند بهطوري كه ميزان انتشار  6گاز گلخانهاي كشورهاي توسعهيافته در محدوده سالهذاي  2008 -2012بذه  5درصذد زيذر
سطح انتشار سال  1990كاهش يابد .از طرفی ،براي تعدادي از كشذورهاي ضذميمه ( ،)Iتعهذدات معينذی درخصذوص كذاهش
گازهاي گلخانهاي در قالب ضميمه ( )Bلحاظ شده است كه محدوده اين تعهدات از  8درصد كاهش (كشورهاي اتحاديه اروپذا)
تا  10درصد افزايش (ايسلند) نسبت به سطح انتشار سال  1990میباشد .جدول  2ماده ( )2پروتكل ،اعضاي متعهد به پروتكذل
را جهت حصول به تعهدات كاهش انتشار خود در سطح ملی به گسترش اقدامات زير ترغيب كرده است .ايذن اقذدامات عبذارت
است از:

 بهينهسازي مصرف سوخت،
 استفاده بيشتر از انرژيهاي تجديدناپذير،
 گسترش فناوريهاي جديد،
 اصالح روشهاي جنگلداري و كشاورزي.
همچنين كشورها ،سياست ها و اقدامات مختلفی را مانند ماليات بر كربن ،برنامههاي بهبود فناوري ،تدوين نظامنامهها و برنامذه
تجارت انتشار در سطح ملی پيگيري مینمايند .از طرفی ،پروتكل كيوتو جهت كاهش انتشار و تسهيل انجام تعهدات كشورهاي
توسعه يافته مكانيسمهاي انعطافپذيري تحت عنوان مكانيسمهاي مبتنیبر بازار در ماده ( )12و ساير مواد تنظيم كذرده اسذت،
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بهطوري كه براساس پروتكل كيوتو ،اعضاي متعهد میتوانند با اجراي پروژهها در ساير كشورها ،سياستهاي كاهش انتشار را از
لحاظ اقتصادي توجيه پذير نمايند .بدين منظور پروتكل كيوتو جهت ايجاد ساختار مبتنی بر نظام بازار سه مكانيسم زير را تعبيذه
كرده است:

 مكانيسم توسعه پاك ( :)CDMپروژههايی كه كشورهاي توسعهيافته جهت تحقق تعهدات خذود در كذاهش انتشذار و
همچنين كمک به توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه اجرا میكنند و بازاي كاهش انتشار ،گواهی كاهش انتشار
( )CER17دريافت مینمايند.
 اجراي مشترك (:)JIپروژههايی هستند كه با توجه به تجارب فنآورانه ساير كشورها ،بهمنظذور اجذراي تعهذد يذا اخذذ
گواهی توسط برخی از كشورهاي صنعتی در ساير كشورهاي توسعهيافته اجرا میگردند.
 تجارت انتشار ( :)ETبا توجه به اين كه كشورهاي صنعتی تحت پروتكذل كيوتذو متعهذد بذه كذاهش انتشذار گازهذاي
گلخانه اي هستند (هر كشور تعهد مستقلی دارد) ،در راستاي اين تعهدات اگر كشوري نتواند سهم تعهذدات خذود را در
كاهش انتشار برآورده نمايد ،میتواند از كشورهاي صنعتی ديگر كه بيش از سهم تعهد خود كاهش انتشار داشذتهانذد،
مجوز انتشار را خريداري نمايد كه اين موضوع را تجارت انتشار میگويند.

الزم بهذكر است كه براي كشورهاي غيرعضو ضميمه (( )Iايران نيز بهعنوان يكی از كشورهاي غيرعضو محسذوب مذیگذردد)
تعهدي درخصوص كاهش گازهاي گلخانهاي منظور نشده است .ليكن اين كشورها از كمکهاي مالی و فنی و انتقال فناوري از
طرف كشورهاي توسعه يافته ضميمه  Iبهمنظور دسترسی به بخشی از تعهداتشان میتوانند بهرهمند گردند.

نكات كليدي درخصوص منافع عضويت دولت بالروس در پيوست (ب) پروتكل كيوتو

Certified Emission Reduction

17
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 -1كنوانسيون تغييرات آبوهوا داراي دو ضميمه میباشد كه در ضميمه ( )1آن فهرست كشورهايی است كذه متعهذد كذاهش
انتشار گازهاي گلخانهاي هستند .در ضميمه ( )2آن از بين كشورهاي ضميمه ( )1كنوانسيون ،كشورهايی كذه تعهذد مذالی نيذز
دارند ،فهرست شدهاند.
 -2پروتكل كيوتو كه حدود پنج سال پس از كنوانسيون به تصويب رسيد ،نيذز داراي دو پيوسذت مذیباشذد .در پيوسذت (الذف)
فهرست گاز گلخانهاي كه قابليت كاهش در تعهدات كشورهاي ضميمه ( )1كنوانسيون اسذت ،ذكذر شذدهانذد .در پيوسذت (ب)
فهرست كشورهاي عضو ضميمه ( )1كنوانسيون و ميزان درصد مجاز آنها براي كاهش يا افزايش انتشار گازهاي گلخانهاي تذا
قبل از سال  2012ميالدي نسبت به سال پايه  1990میباشد ،ذكر شدهاند.
 -3جمهوري بالروس كه در پيوست (ب) فهرست نشده اسذت ،در سذال  2006در اجذالس كنفذرانس اعضذاي كنوانسذيون در
نايروبی تقاضا كرده است كه به عضويت پيوست (ب) درآيد و با اين هدف كه دستكم مجاز باشد تا سال  2012معادل  92درصد
ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي سال  1990را داشته باشد .اين خواسته درحالی است كذه هذماكنذون ميذزان انتشذار جمهذوري
بالروس  38درصد كمتر از سطح سال  1990آنها میباشد .بهعبارتی فقط میخواهد  8درصد متعهد شود و از الباقی  30درصذد
بهره ديگري ببرد.
 -4براساس مفاد بند « »4مواد ( )20و ( )21پروتكل كيوتو براي اصالح پيوست (ب) پروتكل در ابتدا اجماع و در صذورت عذدم
حصول اجماع حداقل سه چهارم كشورهاي عضو و حاضر در اجالس بايد در دو مرحله موافقت خود را بذا پيوسذتن كشذوري يذا
هرگونه اعمال اصالحی به پروتكل موافقت نماييد كه هماكنون جمهوري بالروس خواهان موافقذت جمهذوري اسذالمی ايذران
بهعنوان عضوي از سهچهارم اعضاي پروتكل میباشد.
 -5در صورت عضويت جمهوري بالروس به پيوست (ب) امكان فروش مجوز انتشار و يا فعاليت اجرايی مشترك با كشذورهاي
ضميمه ( )1كنوانسيون به ميزان  30درصد مازاد از گازهاي گلخانهاي براي آنها فراهم می گردد كه ايذن پذذيرش بذه مفهذوم
ايجاد حدود  4ميليارد دالر (حدود  2/9ميليارد يورو) درآمد براي آنها خواهد بود.
 -6از منظر حفاظت از اتمسفر جهانی و در چارچوب نظرات تخصصی موضذوع ،فذراهم كذردن زمينذه انتشذار بيشذتر گازهذاي
گلخانهاي ،حتی بهصورت مجاز و در چارچوب كنوانسيون و پروتكل ،توجيهی در حمايت از اقدام ندارد.
 -7اين پيشنهاد هرچند كه در سال  2006در اجالس اعضاي پروتكل كيوتو مورد تأييد قرار گرفته ،ليكن تا بذه امذروز چنذدان
مورد پذيرش دولتها نبوده است و تنها  23كشور بدان ملحق شدهاند.
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 -8با توجه به اينكه كشور بالروس بهدنبال اين است كه با قرار گرفتن در فهرست كشورهاي غيرعضو ضميمه (ب) ،از مزاياي
كشورهاي عضو اين ضميمه در قالب مكانيسمهاي مبتنیبر نظام بازار برخوردار شود ،رأي مثبت ايران بذه الحذاق بذالروس بذه
ضميمه (ب) پروتكل كيوتو ،در راستاي تقويت مناسبات بين دو كشور توجيه پذير است .اما در مذورد ميذزان تعهذد بذالروس در
ضميمه (ب) ابهام وجود دارد .به عبارت ديگر عضويت در ضميمه (ب) با درصد مشخص معنا پيدا میكند كه در اين اليحذه بذه
اين موضوع اشارهاي نشده است.

اظهارنظر كارشناسی درباره اليحه پذيرش اصالحيه ضميمه «ب» پروتكل كيوتو
ماده واحده
به دولت اجازه داده میشود با توجه به ماده ( )19و بند « »4ماده ( )20پروتكل كيوتو در مورد كنوانسيون چارچوب سازمان ملل
متحد در مورد تغيير آبوهوا ،اصالحيه ضميمه (ب) آن در مورد افزودن نام «بالروس» به ضميمه يذاد شذده را بپذذيرد و سذند
پذيرش را نزد امين اسناد توديع نمايد.
ارزيابی اليحه از ديدگاه حقوقی
با توجه به نكات مطرح شده و روابط دوستانه دولت جمهوري اسالمی ايران و دولت جمهوري بالروس و نظر به درخواستهاي
رسمی و مكرر دولت جمهوري بالروس براي پيشبرد اهدافش در الحاق به ضميمه (ب) پروتكل كيوتو بهنظر میرسذد كذه رأي
مثبت ايران در راستاي تقويت مناسبات دو كشور توجيه پذير است .ليكن اين امر نيازمند اصذالحات زيذر در اليحذه پيشذنهادي
میباشد:
 -1ميزان درصد تعهد كاهش گازهاي گلخانهاي توسط دولت بالروس معين گردد.
 -2با توجه به اينكه اليحه فوق اصالحيه پروتكل است و در غالب يک ماده واحده ارائه شده است و متن اصالحيه بهعنوان
ضميمه نيامده است ،اين شيوه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان خواهد بود .بنابراين پيشنهاد میشود با رايزنی با دولت محترم،
دولت اليحه را اصالح و مجلس شوراي اسالمی نيز نسبت به تصويب آن اقدام كند.
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 14.1.3.1اليحه دريافت عوارض برق تجديدپذير
نوع سند :اليحه
تصويب كننده :هيأت وزيران
شماره42735/102080 :
تاريخ1391/03/07 :

مقدمه

بر اساس ماده ( )62قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت ،وزارت نيرو مكلف بذه خريذد تضذمينی بذرق توليذدي از منذابع
تجديدپذير (برق تجديدپذير) از بخش غيردولتی با نرخهاي هزار و سيصد ( )1300ريال بر كيلووات ساعت در ساعات اوج بذار و
ميانباري و نهصد ( )900ريال در ساعات كمباري شده است .اين اعداد در سالهاي بعد از  1387نيز بر اساس فرمول مصذوب
در آييننامه اجرايی بند (ب) ماده ( ) 25قانون برنامه چهارم توسعه افزايش يافته است .از طرف ديگر ،قيمت آزاد برق كه توسذط
دولت پرداخت میشود (حتی پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها) تفاوت فاحشی با قيمتهاي مذذكور دارد و ايذن در حذالی
است كه تأمين مابهالتفاوت اين نرخ ها (نرخ تكليفی خريد تضمينی برق تجديدپذير از بخش غيردولتی و قيمت آزاد برق) بذراي
تحقق اهداف چهل و چهارم ( )44قانون اساسی ،قانون هدفمند كردن يارانذههذا و چشذمانذداز توليذد ( )5000مگذاوات انذرژي
تجديدپذير و ماده ( )126قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران ضروري میباشد .با عنايت به ضرورتها و
داليل توجيهی ياد شده ،اليحه دريافت عوارض برق تجديدپذير تنظيم شده است.
متن اليحه
ماده واحده
وزارت نيرو موظف است عالوه بر دريافت بهاي برق ،به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ بيسذت ( )20ريذال بذه
عنوان عوارض برق تجديدپذير در قبوض مربوط درج و از مشتركين برق كه خارج از الگوي مصرف تعيين شده مصرف میكنند،
دريافت نمايد .وجوه حاصله به حساب شركت توانير واريز و عين وجوه دريافتی با قابليت امكان انتقال به سنوات بعد صرفاً بابت
پرداخت به عن وان وجوه اداره شده يا يارانه سود تسهيالت و يا بهاي خريد تضذمينی بذرق از منذابع انذرژيهذاي تجديدپذذير از
بخشهاي تعاونی و خصوصی هزينه میگردد .منابع مذكور به عنوان درآمد شركتهاي ذيربط محسوب نمیگردد.
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كميسيونهاي ارجاعی
اصلی:
كميسيون اقتصادي -با حضور مسئولين ،كارشناسان دستگاه هاي اجرايی ذيربط و همچنذين كارشناسذان مركذز پذژوهشهذاي
مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ  1391/08/02با اصالحاتی به تصويب رسيد.
فرعی:
كميسيونهاي انرژي ،برنامه و بردجه و محاسبات
در جلسه مورخ  1391/07/16با حضور كارشناسان و مسئولين وزارتخانههذاي نيذرو ،نفذت و معاونذت برنامذهريذزي و نظذارت
راهبردي رئيس جمهور مورد بحث قرار گرفت و با اكثريت آراء رد گرديد.
نتيجهگيري
متن ماده واحده به خودي خود ،ايرادي ندارد و كمک به توليد انرژي از منابع تجديدپذير بايد همواره در تمام برنامههاي دولذت
جمهوري اسالمی ايران منظور شود .لكن عددي كه در متن اليحه ارائه شده و نارضايتی كه ممكن اسذت در بخشذی از افكذار
عمومی به وجود آورد و همچنين درآمدي كه از اين ميزان عوارض عايد میشود ،آورده ناچيزي است كه براي حذل مشذكالت،
اتفاق قابل توجهی رخ نخواهد داد.
در عين حال هرگونه تصميم گيري در خصوص برقراري عوارض پيشنهادي آن هم خارج از قانون هدفمند كردن يارانهها مذورد
تجويز نيست .باالخص كه در حال حاضر كليه مشتركينی كه خارج از الگوي مصرف و بالتر از آن مصرف مینمايند ،با نرخهاي
اعمال شده در قبوض مبالغ بيشتري را بابت برق مصرفی پرداخت میكننذد .ضذمن ايذنكذه مشذخص نيسذت چذه بخشذی از
درآمدهاي فوق صرف خريد برق از عرضهكنندگان تعاونی و خصوصی برق از منابع تجديدپذير خواهد شد.
بنابراين تصويب اليحه فوق توصيه نمیشود و پيشنهاد میشود به دولت توصيه شود در اليحه بودجه سال  1392منذابع الزم و
كافی جهت سرمايه گذاري در استفاده از منابع تجديدپذير را منظور نموده و ارائه كند و كسب مبلغ پيشبينذی شذده  50ميليذارد
تومانی از محل اجراي هدف اين اليحه در بهترين حالت هم نمیتواند مشكل موجود را مرتفع سازد.
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 15.1.3.1ابالغيه پايه نرخ خريد برق از نيروگاههاي انرژي نو و پاك

نوع سند :مصوبه
تصويب كننده :وزير نيرو (حميد چيت چيان)
شماره92/37534/20/100 :
تاريخ1392/08/28 :

در اجراي مفاد بند (ب) ماده ( )133قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايذران و مصذوبه شذماره 100/37732
مورخ  91/05/08شوراي محترم اقتصاد ،بدين وسيله پايه نرخ خريد برق از نيروگاه هاي موضوع ماده يک ايذن دسذتورالعمل در
سال  1393براي نيروگاههاي مشمول ماده ( )4دستورالعمل مزبور معادل  4442ريال و براي نيروگاههاي غيرمشمول اين مذاده،
معادل  4371ريال به ازاي هر كيلووات ساعت تعيين میگردد .قرارداد خريد تضمينی برق از ايذن نيروگذاههذا بذراي يذک دوره
حداكثر  5ساله و غيرقابل تمديد منعقد می گردد .ضمناً پس از دوره  5ساله ،سرمايه گذار موظف به فروش برق در قالب قذرارداد
دوجانبه ،بورس انرژي و بازار برق خواهد بود.
ضروري است شركت توانير گزارش عملكرد قراردادهاي منعقده با سرمايهگذاران بخشهاي خصوصی و تعاونی را براي اعالم به
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به منظور درج منذابع الزم بذراي پرداخذت مابذهالتفذاوت (مطذابق مذاده 6
دستورالعمل مذكور) در مقاطع زمانی شش ماهه تهيه و به معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو ارسال نمايد.
نرخ جديد برق از نيروگاههاي انرژي تجديدپذير
نوع سند :مصوبه
تصويب كننده :وزير نيرو (حميد چيت چيان)
تاريخ1393/05/14 :
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بر اساس مصوبه اخير وزير نيرو ،در اجراي مفاد بند (ب) ماده  133قانون برنامه پذنجم توسذعه و مصذوبه مذورخ 1391/05/08
شوراي اقتصاد ،پايه نرخ خريد برق از نيروگاههاي انرژيهاي تجديدپذير موضوع مذاده يذک ايذن دسذتورالعمل در سذال 1393
معادل  4480ريال به ازاي هر كيلووات ساعت تعيين میشود.
قرارداد خريد تضمينی برق از اين نيروگاهها براي يک دوره حداكثر  5ساله و غيرقابل تمديد منعقد میشذود .همچنذين پذس از
دوره  5ساله ،سرمايهگذار موظف به فروش برق در قالب قرارداد دوجانبه ،بورس انرژي و بازار برق خواهد بود.

 16.1.3.1تصویب نامه در خصوص خرید برق تولیدي بخشهاي غیردولتی از منابع انرژيهاي نو
نوع سند :مصوبه
تصويب كننده :هيأت وزيران
تاريخ1387/08/01 :

هيئت وزيران در جلسه مورخ  1387/08/01بنابه پيشنهاد شماره  75408/30/100مورخ  1387/7/22وزارت نيذرو و بذه اسذتناد
اصل يكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران تصويب نمود:
 -1نرخ خريد برق توليدي بخش هاي غير دولتی از منابع انرژيهاي نو به ترتيب از ششصد و پنجاه ( )650ريال در ساعات اوج
و عادي به هزار و سيصد ( )1300ريال و براي ساعات كم باري از چهار صد و پنجاه ( )450ريال به نهصد ( )900ريال تغيير می
يابد .اين ارقام براي سال  1387تعيين شده و در سال هاي بعد براساس فرمول مصوب در آيين نامه اجرايذی شذرايط و تضذمين
خريد برق موضوع بند «ب» ماده ( )25قانون برنامه چهارم توسعه ،موضذوع تصذويب نامذه شذماره /16825ت33188هذذمورخ
 1384/4/8اصالح خواهدشد.
 -2مابهالتفاوت ناشی از اجراي اين تصويبنامه از محل اعتبارات بند ( )7ماده واحده قانون بودجه سال  1387كذل كشذور و بذا
تصويب كارگروه مربوط در وجه شركت توانير به صورت هرسه ماه يكبار پرداخت میشود و در سال هاي بعد نيز در بودجههذاي
ساليانه پيشبينی میشود.
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 17.1.3.1قانون هدفمند كردن يارانه ها
ماده8
ب) دولت مكلف است سی درصد ( )%30خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمکهاي بالعوض ،يا يارانه
سود تسهيالت و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير هزينه كند:
اصالح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهرهوري انرژي ،آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير

 18.1.3.1ابالغيه اتصال به شبكه نيروگاه هاي تجديدپذير
نوع سند :ابالغيه
تصويب كننده :توانير
شماره11/3933 :
تاريخ1391/09/19 :

شرايط مجوز اتصال به شبكه به شرح زير ابالغ میگردد:
 -1نيروگاههاي كمتر از  20كيلووات نياز به هماهنگی با شركت توزيع برق دارد.
 -2نيروگاههاي بين  20كيلووات تا  2مگاوات از شركت توزع برق مربوطه مجوز دريافت نمايد.
 -3نيروگاههاي  2مگاوات و بيشتر كه به فيدر توزيع متصل می شود ،پذس از تأييذد توسذط شذركت توزيذع از طريذق معاونذت
هماهنگی توزيع مجوز دريافت نمايند.
 -4براي نيروگاه هايی كه مستقيماً و يا از طريق فيدر اختصاصی به پست فوق توزيع و نيروگاههاي  7مگذاوات و بذاالتر تذا 15
مگاوات كه به ولتاژ اوليه و يا ثانويهپستهاي فوق توزيع متصل می گردند ،پس از انجام مطالعات و تأييد شركت برق منطقهاي
ذيربط ،مجوز از معاونت برنامهريزي و توسعه شبكه دريافت گردد.
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 -5براي نيروگاههاي تجديدپذير  15مگاوات و باالتر و يا نيروگاههايی كه به شبكه انتقال (بيشتر از  132كيلذووات و و بذا هذر
ظرفيتی حتی كمتر از  15مگاوات) متصل میگردند ،پس از انجام مطالعات ،مجوز معاونت برنامهريزي و توسعه شذبكه دريافذت
گردد.
 -6مطالعات مربوط به اتصال نيروگاه هاي تجديدپذير به شبكه پس از صدور موافقت اوليه و در مطالعات امكانسذنجی ،توسذط
سرمايهگذار و يا مشاور انتخابی سرمايهگذار انجام گيرد.
 -7معاونت برنامهريزي و توسعه شبكه و يا شركتهاي زيرمجموعه ،اطالعات پايه براي انجام مطالعات را در اختيار سرمايهگذار
و يا مشاور انتخابی ايشان مطابق قوانين و مقررات قرار خواهند داد.
 -8موارد الزم براي انجام مطالعات شبكه به شرح زير میباشد:
 -1-8بررسی وضعيت موجود و طرحهاي آينده شركت برق ذيربط (شامل نيروگاه ،پست و خط)
 -2-8مشخصات واحدهاي نيروگاه تجديدپذير كه براي انجام مطالعات اتصال به شبكه الزم میباشند (نظير مگاوات و مگذاوار
توليدي هر واحد ،سال بهرهبرداري كل واحدها و )...
 -3-8بررسی موقعيت نيروگاه و ارايه طرحهاي اتصال نيروگاه به شبكه
 -4-8مطالعات فنی شامل مطالعات پخش بار ،اتصال كوتاه ،پايداري و ...
 -5-8ارايه طرح نهايی اتصال نيروگاه به شبكه و پيشنهادات الزم براي اتصال به شبكه
 -6-8مطالعات مربوط به هارمونيک (به خصوص قبل از بهرهبرداري و اتصال نيروگاه به شبكه) جهذت رعايذت اسذتانداردهاي
وزارت نيرو

 19.1.3.1طرح نيروگاههاي انرژيهاي نو

نوع سند :طرح
تصويب كننده :مجموعه شركت توانير
تاريخ شروع طرح1391/02/31 :
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شرح وظايف
 -1اطالعرسانی ،بسترسازي و برنامهريزي جهت توسعه نيروگاههاي تجديدپذير و طرح توليد پراكنده
 -2انجام هماهنگی الزم با ارگانهاي ذيربط جهت تسهيل در امور متقاضيان احداث نيروگاههاي تجديدپذير و طرح توليد
پراكنده
 -3ارائه اطالعات و همكاري در تدوين اهداف ،لوايح قانونی ،مقررات ،سياستها و ...
 -4تدوين و ايجاد رويههاي اجرايی مورد نياز
 -5ايجاد هماهنگی الزم با شركتهاي برق منطقهاي و توزيع نيروي برق
 -6پيشبينی بودجه و اعتبارات مورد نياز
 -7بررسی مدارك و مستندات جهت صدور موافقتنامه و پروانه احداث
 -8آمادهسازي قراردادهاي خريد تضمينی برق
 -9نظارت عاليه بر قراردادهاي خريد تضمينی برق
 -10همكاري در تدوين استاندارد و معيارهاي فنی مرتبط با نيروگاههاي تجديدپذير و طرح توليد پراكنده
هدف
در سال هاي اخير روند رو به رشد مصرف انرژي پديده بحران انرژي را در جهان به وجود آورده است .مطالعات نشان میدهد
منابع انرژي فسيلی بعد از سال  2100ميالدي عمالً قابل استفاده نيستند يا هزينه باالي استخراج ،اجازه بهرهبرداري از آن را
نمی دهد.از سوي ديگر خطرات ناشی از آلودگی محيط زيست از جمله عللی است كه استفاده از منابع انرژي فسيلی را محدود
میسازد؛ لذا برنامهريزي جهت افزايش راندمان و بهرهگيري از انرژيهاي تجديدپذير به عنوان سياستهاي راهبردي صنعت
برق مورد توجه میباشد.
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طرح توليد پراكنده و انرژي هاي نو به منظور توسعه توليد پراكنده در كشور و همچنين افزايش سهم توليد برق كشور از
انرژيهاي تجديدپذير در شركت توانير ايجاد گرديده است.

 20.1.3.1مصوبه شوراي عالی اداري درخصوص انجام مطالعات وتحقيقات درباره انرژيهاي نو
(تجديدپذير) و بهرهبرداري مؤثر از آن دركشور
نوع سند :مصوبه
تصويب كننده :وزير نيرو(حميد چيت چيان)
شماره92/37534/20/100 :
تاريخ1383/09/21 :

شوراي عالی اداري در صد و بيست و يكمين جلسه مورخ

1383/09/21

بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به منظور ايجاد انسجام تشكيالتی در ساختار دولت و استفاده بهينه از
منابع مالی ،فيزيكی ،انسانی و اطالعاتی در رابطه با انجام مطالعات و تحقيقات درباره انرژيهاي نو (تجديدپذير) و بهرهبرداري
مؤثر از آن در كشور و جلوگيري از تداخل وظايف بين دستگاههاي اجرايی تبصره  12قانون بودجه سال  1383كل
كشور،تصويب نمود:
1ذ كليه مأموريتها و فعاليتهاي قانونی مربوط به انرژيهاي نو (تجديدپذير) و امور سياستگذاري ،برنامهريزي نظارت و
حمايت از فعاليتهاي مربوط در بخش غير دولتی در وزارت نيرو متمركز میگردد.
تبصره :1وزارت نيرو مكلف است براي انجام تصديهاي مربوط به استفاده از انرژيهاي نو با حمايت از بخش خصوصی ،زمينه
را براي واگذاري اين گونه امور به بخش غير دولتی فراهم نمايد و پروژههاي عملياتی و توسعه فناوري خود را از طريق عقد
قرارداد با بخش غيردولتی انجام دهد.
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تبصره :2وزارت نيرو میتواند براي تقويت پژوهشهاي مربوط به انرژيهاي نو (تجديدپذير) ازطريق عقد قرارداد با دانشگاهها و
مراكز و مؤسسات پژوهشی دولتی و غير دولتی و ساير سازمانها نسبت به انجام مطالعات و تحقيقات الزم درباره انرژيهاي نو
(تجديدپذير) اقدام نمايد.
تبصره:3
 -1امور مربوط به حمايت از بهينهسازي مصرف سوختهاي فسيلی مانند توليد آبگرمكنهاي خورشيدي ،حمامهاي روستايی و
پمپهاي بادي آبكش ،با رويكرد سفارش كار به بيرون كماكان در وزارت نفت (سازمان بهينهسازي مصرف سوخت) انجام
خواهد شد.
2ذ كليه وظايف ،فعاليتها ،مسئوليتهاي قانونی ،اعتبارات ،نيروي انسانی و امكانات و تجهيزات سازمان انرژي اتمی ايران،
وزارت جهاد كشاورزي در رابطه با امور انرژيهاي نو (تجديدپذير) به وزارت نيرو منتقل میشود.
3ذ براي تعيين تكليف اعتبارات ،نيروي انسانی ،امكانات و تجهيزات دستگاههايی كه در اجراي اين مصوبه قابل انتقال به وزارت
نيرو میباشند ،كميتهاي متشكل از نمايندگان تاماالختيار وزارت نيرو ،سازمان انرژي اتمی ايران ،وزارت جهاد كشاورزي ،سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايی تشكيل و ظرف مدت سه ماه نسبت به آن تصميمگيري
خواهندنمود.
4ذ به منظور اجراي اين مصوبه ،درصورتی كه نياز به اصالحات در ساختار سازمانی دستگاههاي وابسته به وزارت نيرو باشد،
وزارت مذكور میتواند با رعايت سياستهاي تعيين شده ،ساختار سازمانی مناسب را تنظيم و به سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور پيشنهاد نمايد .اين پيشنهاد نبايد منجر به گسترش تشكيالت شود.
5ذ سازمان انرژي اتمی ايران و وزارت جهاد كشاورزي موظفند متناسب با مفاد اين مصوبه حداكثر ظرف مدت  3ماه نسبت به
بازنگري وتجديد تشكيالت مربوط اقدام و پيشنهاد الزم را براي تأييد به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه نمايند.
 -6سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است گزارش اجراي اين مصوبه را ظرف مدت  4ماه به شوراي عالی اداري
ارائه نمايد.
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 21.1.3.1قوانین بودجه
الف) قانون بودجه سالهاي1383و 1384كشور در رابطه با توليد و مصرف انرژي با تأكيد بر بهينهسازي
مصرف انرژي
نوع سند :قانون دايمی
تاريخ1383 -1384 :

بند الف تبصره  -12به منظور تشويق صنايع در امر بهينهسازي مصرف انرژي و همچنين ترويج انرژيهاي تجديدپذير ،طرحی
تحت عنوان يارانه سود تسهيالت براي كاهش شدت انرژي در نظر گرفته شود.

ب) قانون بودجه سال 1392
نوع سند :قانون
تصويب كننده :مجلس شوراي اسالمی
تاريخ1392/03/19 :
عطف به نامه شماره  241650مورخ  1391/12/09در اجراي اصل يكصدوبيستوسذوم()123قذانوناساسذی جمهذورياسذالمی
ايران ،قانون بودجه سال1392كلكشور كه به عنوان اليحه به مجلسشوراياسالمی تقديم گرديده بود ،بذا تصذويب در جلسذه
علنی روز يكشنبه مورخ  1392/03/19و تأييد شوراي محترم نگهبان ،به پيوست ابالغ میگردد.
ماده 19
بهمنظور اجراي طرحهاي افزايش بازدهی نيروگاهها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههاي سيكل تركيبی ،توسعه استفاده از
انرژيهاي تجديدپذير ،كاهش تلفات ،بهينهسازي مصرف ،صرفهجويی در مصرف سوخت مايع و افزايش سهم صادرات سوخت،
به وزارت نيرو اجازه داده میشود تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد( )120.000.000.000.000ريال به روش بيذع متقابذل بذا
سرمايهگذاران بخشهاي خصوصی و عمومی قرارداد اجراي طرحهاي افزايش بازدهی و توليذد نيروگذاههذاي بخذش دولتذی و
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خصوصی ،توسعه نيروگاهاي تجديدپذير ،كاهش تلفات و بهينهسازي مصرف انرژي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل
منعقد نمايد.
دولت مكلف است در قبال اين تعهد ،سوخت مايع(نفت گاز) صرفهجويی شده يذا معذادل آن نفذت خذام را بذا محاسذبه ميذزان
صرفهجويی حاصله در مدت حداكثر دوسال به سرمايهگذاران تحويل نمايد .آييننامه اجرائی اين بند توسط وزارتخانههاي نيرو و
نفت حداكثر دوماه پس از تصويب اين قانون با تأييد معاونت به تصويب هيأتوزيران میرسد.
ماده 26
دولت موظف است در ازاي برقی كردن چاههاي كشاورزي با منابع انرژي نوين (از جمله انرژي خورشيدي) به جذاي اسذتفاده از
سوختهاي فسيلی (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت يارانه سوخت را به شركتهاي توليدي سيستم برق منجمله خورشيدي
پرداخت نمايد و تجهيزات مربوطه را به كشاورزان تحويل نمايد.
ماده 69
وزارت نيرو موظف است عالوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی ( )30ريال بهعنوان
عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركين برق بهاستثناي مشتركين خانگی روستايی دريافت نمايد .وجذوه حاصذله بذه
حساب شركت توانير نزد خزانهداريكل كشور واريز و عين وجوه دريافتی صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهذداري شذبكههذاي
روستايی و توليد برق تجديدپذير و پاك هزينه میشود .منابع مذكور بهعنوان درآمد شركتهاي ذيربط محسوب نمیشود.
وضعيت پرداخت از محل صورت وضعيتهاي ارايه شده
 صورت وضعيت شماره  1به مبلغ  23893ميليون ريال به شركت توزيع مازندارن پرداخت شد.
 صورت وضعيت شماره  2به مبلغ  21173ميليون ريال به شركتهذاي توزيذع اردبيذل ،اسذتان اصذفهان ،كهگيلويذه و
بويراحمد پرداخت شد.
 صورت وضعيت شماره  3به مبلغ  139588ميليون ريال به شركتهاي توزيع همدان ،لرستان ،اهواز ،كردستان ،فارس،
شمال كرمان ،جنوب كرمان و گيالن پرداخت شد.
 صورت وضعيت شماره  4به مبلغ  237117ميليون ريال به شركتهاي توزيذع آذربايجذان شذرقی ،آذربايجذان غربذی،
استان اصفهان ،شهرستان اصفهان ،چهارمحال و بختياري ،مركزي ،نواحی تهران ،خراسان رضوي ،خراسذان جنذوبی،
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خراسان شمالی ،كهگيلويه و بويراحمد ،زنجان ،كرمانشاه ،سيستان و بلوچسذتان ،شذيراز ،غذرب مازنذدران ،گلسذتان و
هرمزگان در دست پيگيري و پرداخت میباشد.
 صورت وضعيت شماره  5به مبلغ  167377ميليون ريال به شركتهاي توزيع تبريز ،قم ،مشهد ،خوزستان ،كهگيلويه و
بويراحمد ،زنجان ،ايالم ،فارس ،هرمزگان و يزد در دست پيگيري و پرداخت میباشد.
 صورت وضعيت شماره  6به مبلغ  145950ميليون ريال به شركتهاي توزيع نيروي بذرق آذربايجذان غربذی ،مشذهد،
خراسان رضوي ،اهواز ،كهگيلويه و بويراحمد ،زنجان ،سمنان ،بوشهر ،استان مازندران ،گلستان و هرمزگذان در دسذت
پيگيري و پرداخت میباشد.
 22.1.3.1پروژه طراحی و استقرار پايگاه تحليلی قوانين و مقررات علم ،فناوري و نوآوري كشور
نوع پروژه :كاربردي
حوزه كاري :مطالعات راهبردي فناوري
مجري :گروه مطالعات راهبردي پژوهشكده مطالعات فناوري -رياست جمهوري
تاريخ :شهريورماه1392

شرح مختصر
تقابل آراء در موارد مختلف حقوقی مرتبط با علم و فنآوري ،مثل حمايت از مالكيت فكري ،حمايت از شركتهاي دانشبنيان و
از طرفی تدوين قوانين و مقررات علم و فنآوري توسط نهادهاي مختلف كه آراء متفاوت و بعضاً متقابلی نسبت به يكديگر
دارند ،باعث شكلگيري بدنهاي از قوانين و مقررات و اسناد علم و فنآوري كشور در سطوح مختلف شده است كه بعضاً از
يكپارچگی برخوردار نيستند و در برابر يكديگر قرار میگيرند.
تنقيح موارد اختالف و رفع چنين وضعيت نامطلوبی تنها با ايجاد تعامل بين مكاتب و نهادهاي مرتبط صورت خواهد گرفت .از
اين رو به نظر میرسد عالوه بر سياستپژوهی مستمر براي رصد ،ارزيابی و توليد گزينههاي سياستی جديد ،ايجاد يک شبكه از
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بازيگران مرتبط و تسهيلگري براي ايجاد گفتمان بين آنها و رفع تضادها و تقابلهاي نامطلوب در حال حاضر راهگشاي
حركت به سمت وضعيت بهتر خواهد بود.
پژوهش حاضر بر اساس دو محور اقدام پژوهی و شبكهسازي ،سعی در جمعآوري و به اشتراكگذاري قوانين و مقررات مرتبط با
علم و فنآوري كشور ،و سپس تالش براي تنقيح و رفع تقابل هاي نامطلوب خواهد داشت .طراحذی و اسذتقرار وبسذايت جذامع
قوانين و مقررات علم و فناوري ،تكميل و نمايه دادههاي مربوطه در وبسايت ،گردآوري و ايجاد تعامل بين بازيگران حوزه حقوق
و سياستگذاري علم و فنآوري از مهمترين اركان اين طرح خواهند بود.
ضرورت و اهداف
 فقدان بستر اطالعاتی براي مراجعه كنشگران علم و فنآوري كشور
 نبود نهاد تخصصی براي تحليل و تنقيح قوانين علم و فناوري (نگاه ملی به تدوين قوانين)
 نبود سازوكاري براي بازخورد و اصالح قوانين مصوب (يادگيري)
 لزوم ايجاد تعامل و تضارب آراء دربارهي قوانين علم و فناوري
مراحل انجام پروژه
الف) طراحی مدل اجرايی پروژه
 -1بررسی پيشينه فعاليتهاي انجام شده
 -2طراحی سازوكارهاي الزم مثل بازاريابی سايت ،پايايی ،ايجاد تعامل ،انگيزهبخشی براي مراجعه به پايگاه ،سياستهاي
انتشار
ب) گردآوري و تجزيه قوانين و مقررات (موجود و يا در حال تدوين و تصويب)
 -1اسناد سياستی ملی /قوانين مجلس /مصوبات شوراهاي عالی در سطح ملی نظير:
 قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات
 سند نقشه جامع علمی كشور
 فصل دوم از برنامه پنجم توسعه
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 بندهاي مرتبط از قانون بودجه در حوزه علم و فناوري
 سياستهاي كالن ابالغی از سوي مقام معظم رهبري نظير سياستهاي توليد ملی و حمايت از كار و سذرمايه ايرانذی
و....
 اسناد موضوعی و بخشی كه در سطح ملی تأثيرگذارند همچون :نظام جامع فناوري اطالعات كشور (سذند راهبذردي)،
سند راهبردي توسعه فناوري نانو ،سند راهبردي پژوهش و فناوري صنعت نفت ،سند جامع توسذعه هوافضذاي كشذور،
سند علوم شناختی ،سند زيست فناوري

 -2مصوبات دولت در سطح هيأت وزيران نظير ضوابط اجرايی قوانين بودجه وغيره.
 -3مصوبات معاونت علمی ،مصوبات وزارت علوم ،مصوبات وزارت صنايع (تا  30مصوبه كليدي)
 -4مصوبات قوه قضائيه مرتبط با ثبت اختراع همچون قانون ثبت اختراعات كشور

 2.3.1شناسايی بازيگران فعال در اين حوزه
در اين گزارش ،تالش شده است تا بازيگران اصلی در حوزه انرژيهاي تجديدپذير و به خصوص انرژي خورشيدي در كشور،
شناسايی و معرفی گردند .گروه اول از بازيگران ،نهاد هاي حاكميتی و دولتی هستند كه بيشتر نقش سياستگذاري و نظارت در
امور فوق الذكر را دارند .گروه دوم و سوم به ترتيب ،مراكز پژوهشی و مراكز دانشگاهی هستند .ليست بازيگران شناسايی شده در
اين قسمت آورده شده است.
الف) نهاد هاي حاكميتی و دولتی


مجمع تشخيص مصلحت نظام



مركز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام



كميته خاص محيط زيست مجمع تشخيص مصلحت نظام



مجلس شوراي اسالمی



مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی
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معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور



ستاد توسعه فناوري انرژيهاي نو



وزارت نيرو



شركت توانير



سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)



سازمان توسعه برق



سازمان حفاظت محيط زيست



سازمان منابع طبيعی



شوراي عالی انقالب فرهنگی



شوراي عالی علوم ،تحقيقات فناوري (عتف)



وزارت علوم



دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري

ب) مراكز پژوهشی


سازمان پژوهشهاي علمی صنعتی ايران



پژوهشگاه نيرو



پژوهشكده انرژي و محيط زيست پژوهشگاه نيرو



گروه انرژيهاي نو



مركز توسعه فناوري نيرو (متن)



پژوهشگاه مواد و انرژي



پژوهشكده انرژي پژوهشگاه مواد و انرژي



پژوهشكده انرژي و محيط زيست



موسسه پژوهش در مديريت و برنامهريزي انرژي
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موسسه مطالعات بينالمللی انرژي



مركز تحقيقات محيط زيست و انرژي دانشگاه علوم تحقيقات
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ج) مراكز دانشگاهی


دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور



دانشگاه علمی كاربردي صنعت آب و برق



دانشگاه صنعتی شريف



دانشكده مهندسی انرژي



پژوهشكده علوم و فناوري انرژي شريف



دانشگاه تهران



دانشكده مهندسی برق پرديس دانشكدههاي فنی



گروه انرژي هاي نو و محيط زيست دانشكده علوم و فنون نوين



دانشگاه علم و صنعت ايران



پژوهشكده سبز



دانشگاه فردوسی مشهد



پژوهشكده هواخورشيد

 1.2.3.1مجمع تشخيص مصلحت نظام
جمهوري اسالمی را میتوان از بی بديل ترين نظامهاي سياسی جهان معاصر خواند .اين نظام كه از سال  1358پس از تصويب
قانون اساسی براي نخستين بار فراروي جامعه جهانی قرار گرفت از ويژگيهاي منحصر بفرد حقوقی و سياسی برخوردار است.
تركيب و تحقق دو عنصر اسالميت و جمهوريت در قالب قوانين اجرايی از اصلیترين ويژگيهاي اين نظام به شمار میآيد.
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تحقق جمهور يت از طريق تشكيل مجلس شوراي اسالمی با انتخاب مستقيم نمايندگان توسط مردم و بعنوان يكی از جلوه هاي
حاكميت ملی باوظيفه قانونگذاري و تحكيم سنديت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسالميت در قوانين از طريق تشكيل نهاد
شوراي نگهبان ،تركيبی است كه در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران مصوب سال  1358پيش بينی شده بود.
بديهی است در فرآيند نخستين سالهاي شكل گيري و تحقق نظامی نو با ويژگيهاي ياد شده  ،اختالف نظر پيرامون منطبق
ساختن قوانين كشور با احكام شرع و قانون اساسی اجتنابناپذير نمايد (.)5
از جمله مجلس شوراي اسالمی با مالحظه ضرورتها ،لوايح و طرحهايی را به تصويب می رساند كه بعضاً وضعيت جديدي را
پايه گذاري می كرد ،شوراي نگهبان نيز گرچه همين هدفها را محترم می شمرد ولی اين قبيل مصوبات را حسب وظايف قانونی
خود خالف شرع يا قانون اساسی تشخيص می داد و وظيفه اي نيز براي مبنا قراردادن احكام ثانويه و حكومتی ،ضرورتها و
مصلحتها نداشت.
در چنين مواقعی شوراي نگهبان به دليل نوع و شيوه قانون گذاري در كشور ،الزام داشت نظرات خود را به مجلس شوراي
اسالمی اعالم كند( .عودت مصوبه مجلس) تاكيد مجلس شوراي اسالمی بر مصوبه خود و عدم تامين نظر شوراي نگهبان
شرايطی را به وجود می آورد كه ضرورت ايجاد يک نهاد فصل الخطاب براي تشخيص مصلحت اجتناب ناپذير نشان می داد.
با وجود رهبري در راس نظام جمهوري اسالمی ،تدوين كنندگان قانون اساسی در سال  1358تشكيالت و جايگاه جداگانه اي
براي حل اختالف بين دو نهاد ياد شده پيش بينی نكرده بودند ولی تكرار اختالف نظرها كه رو به تزايد بود عمالً باعث ورود
مقام رهبري به مباحث درونی يک قوه بعنوان يک روش می گرديد و حضور معظم له در مسير مستقيم قانون گذاري را بطور
محسوسی افزايش می داد و چنين روشی با ديدگاههاي بنيانگذار جمهوري اسالمی ايران حضرت امام خمينی (ره) مبنی بر
پرهيز از ورود مستقيم و گسترده در حوزه وظايف قوا تناسب نداشت ( البته اين مسئله با مديريت بحران ها و حل معضالت
اساسی كه همواره به عهده مقام رهبري است ،متفاوت است.
اختالف نظرهاي مورد بحث در سالهاي نخست شكل گيري نهادهاي قانونگذاري عمدتاً در دو موضوع قانون كار و قانون
اراضی شهري بيش از همه ظهور پيدا كرد.
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سرانجام پس از مكاتباتی بين مقامات عاليرتبه و ذيربط وقت كشور ،درخواستی در بهمن ماه  1362به امضاء رئيس جمهور وقت
( حضرت آيت ا ...خامنه اي ) ،رئيس وقت مجلس شوراي اسالمی آيت ا ...هاشمی رفسنجانی  ،رئيس وقت ديوان عالی كشور
آيت ا ...موسوي اردبيلی ،نخست وزير وقت جناب آقاي مهندس مير حسين موسوي و حجه االسالم حاج سيد احمد خمينی به
حضرت امام خمينی (ره) براي چاره جويی در اين باره ،تقديم گرديد.
حضرت امام (ره) در تاريخ  17بهمن  1366هجري شمسی با صدور فرمانی ،مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي رسيدگی به
اين قبيل امور تاسيس فرمودند .اين مجمع كه در آغاز تاسيس ،صرفاً بمنظور تشخيص مصلحت در موارد اختالف بين مجلس و
شوراي نگهبان تاسيس گرديده بود ،هنگاميكه قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران در سال  1368مورد بازنگري قرار گرفت
پس از بحث هاي مشروح درباره جايگاه مجمع تشخيص مصلحت ،وظايف يازده گانه اي مستند به اصول  110 ،111 ،112و
 177برعهده اين مجمع قرار گرفت ،تا بعنوان حلقه تكميلی در حاكميت نظام جمهوري اسالمی و در شرايط مختلف ايفاي نقش
نمايد.

وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام
وظايف مجمع  ،به استناد اصول و بندهاي قانون اساسی به شرح زير است:


ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي كلی نظام (به استناد بند  1اصل  110قانون اساسی)



پيشنهاد چگونگی حل معضالت نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست به مقام معظم رهبري (به استناد بند  8اصل
 110قانون اساسی)



تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسالمی را شوراي نگهبان خالف موازين شرع و يا قانون
اساسی بداند (به استناد اصل  112قانون اساسی)



مشاوره در اموري كه مقام رهبري به مجمع ارجاع میدهد (به استناد اصل  112قانون اساسی)



نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلی نظام (به استناد نامه مورخ  77/1/17مقام معظم رهبري)



مشاور رهبري در موارد اصالح يا تتميم قانون اساسی (به استناد اصل  177قانون اساسی)



عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل  177قانون اساسی)



انتخاب يكی از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري (به استناد اصل  111قانون اساسی)

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
101

فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،دي 1393



تصويب برخی از وظايف رهبري براي اجراء توسط شوراي موقت رهبري (به استناد اصل  111قانون اساسی)



انتخاب جايگزين هريک از اعضا شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايی انجام وظايف (به استناد اصل 111
قانون اساسی)



پيشنهاد چگونگی اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل يكصد ودهم كه در
اصل يكصدويازدهم تصريح گرديده است.

مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام
مركذز تحقيقذات استذراتذژيذک با هدف تدوين و تنظيم استراتژي براي جمهوري اسالمی ايران در ابعاد گوناگون ،در سال
 1368تشكيل گرديد .وظيفه اين مركز انجام مطالعات استراتژيک در زمينههاي مختلف بينالمللی ،سياسی،اقتصادي ،حقوقی،
فرهنگی و اجتماعی میباشد .اين مركز تا سال  1376در زمره يكی از مؤسسات تابعه نهاد رياست جمهوري قرار داشت ،اما در
اين سال براساس مصوبه شوراي عالی اداري از نهاد رياست جمهوري منتزع گرديد و به عنوان مركز تحقيقاتی به مجمع
تشخيص مصلحت نظام پيوست .در اين راستا انجام مطالعه و تحقيق پيرامون آن دسته از موضوعاتی كه براساس قانون در
حيطه وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد (تدوين سياستهاي كالن نظام ،ارائه مشاوره به رهبري ،بازنگري
احتمالی قانون اساسی ،ارائه راهحل در زمينه معضالت كالن و موضوعات مورد اختالف ميان نهادهاي قانونی و )...از ديگر
وظايف اين مركز میباشد .با توجه به اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت تدوين استراتژي كلی نظام عمل مینمايد،
لذا فعاليتهاي پژوهشی مركز نيز عمدتاً ماهيتی استراتژيک دارند .مركز تحقيقات استراتژيک بخش قابل مالحظهاي از نتايج
تحقيقات خود را براي مسؤوالن عالی رتبه كشور ارائه میكند و برخی را نيز به صورت كتاب منتشر میسازد .عالوه بر آن،
نشريه "راهبرد" فصلنامه مركز تحقيقات استراتژيک نيز بخش ديگري از نتايج تحقيقی را در قالب مقاالت منتشر میكند.
فصلنامه  National Interestنشريه ديگر اين مركز میباشد كه به زبان انگليس منتشر میشود.

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
102

فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،دي 1393

اهداف مركز تحقيققات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام
طراحی استراتژي جامع با سازگاري و انسجام درونی كه در عين وفاداري به آرمانها از واقع بينی كافی نسبت به توان و موقعيت
ملی و منطقهاي و بينالمللی كشور برخوردار باشد ،مستلزم نهادي است كه با بسيج تمامی توان علمی و كارشناسی كشور ،ساز و
كار رسمی براي دستيابی به چنين هدفی را فراهم آورد.
ساختار مركز تحقيققات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام

مركز تحقيقات استراتژيک داراي شش معاونت به شرح ذيل میباشد:
 -1معاونت پژوهشهاي روابط بينالملل
اين معاونت داراي  5گروه پژوهشی به شرح ذيل میباشد:


گروه پژوهشی دموكراسی و حقوق بشر



گروه پژوهشی امنيت بينالملل و تروريسم



گروه پژوهشی خلع سالح



گروه پژوهشی سازمانهاي بينالمللی



گروه پژوهشی توسعه پايدار و محيط زيست

 -2معاونت پژوهشهاي سياست خارجی
اين معاونت داراي  7گروه مطالعاتی به شرح ذيل میباشد:


گروه مطالعات مبانی سياست خارجی جمهوري اسالمی ايران



گروه مطالعات استراتژيک



گروه مطالعات خاورميانه و خليج فارس



گروه مطالعات اروپا و آمريكا
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گروه مطالعات آسيا



گروه مطالعات اوراسيا



گروه مطالعات اقتصاد سياسی بينالملل

 -3معاونت پژوهشهاي اقتصادي
اين معاونت داراي  10گروه پژوهشی به شرح ذيل میباشد:


گروه پژوهشی امور زيربنايی



گروه پژوهشی اقتصاد انرژي



گروه پژوهشی اقتصاد مسكن و ساختمان



گروه پژوهشی امور كشاورزي



گروه پژوهشی برنامه و بودجه



گروه پژوهشی شاخصسازي و آيندهپژوهی



گروه پژوهشی عدالت و رفاه اقتصادي



گروه پژوهشی فنآوريهاي نو



مديريت امور پژوهشی و اطالعرسانی



مديريت ارتباطات و هماهنگیهاي بينالمللی

 -4معاونت پژوهشهاي فرهنگی و اجتماعی
اين معاونت داراي  5گروه پژوهشی به شرح ذيل میباشد:


گروه پژوهشی اجتماعی



گروه پژوهشی اقوام و اقليتها



گروه پژوهشی رسانه
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گروه پژوهشی فرهنگی



گروه پژوهشی مديريت ،آموزش و منابع انسانی
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 -5معاونت پژوهشهاي فقهی و حقوقی
اين معاونت داراي  4گروه پژوهشی به شرح ذيل میباشد:


گروه پژوهشی انديشه اسالمی



گروه پژوهشی حقوق جزا و خصوصی



گروه پژوهشی حقوق عمومی و بينالملل



گروه پژوهشی فقه

 -6معاونت اجرايی و اطالعرسانی
مركز تحقيقات استراتژيک با هدف تبادلی افكار ميان صاحبنظران دانشگاهی از داخل و خارج از كشور و مسئولين اجرايی به
صورت دائم و منظم ميزگردها و سمينارهايی را در زمينه مسايل مهم بينالمللی و سياست خارجی و مسايل داخلی برگزار
مینمايد .اين مركز از نظرات كارشناسی صدها تن از اساتيد داخل و خارج و همچنين مديران رده باالي كشور به عنوان
كارشناس بهره میگيرد.
كميته خاص محيط زيست مجمع تشخيص مصلحت نظام
كميته خاص محيط زيست در بهمن ماه سال 1392در راستاي اهداف دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و عنايت به اصل
پنجاهم قانون اساسی با هدف تدوين و پيشنهاد سياستهاي كلی محيط زيست وارايه نظرات مشورتی به اركان آن ،در اجراي
ماده  33آيين نامه داخلی مجمع به منظور ارزيابی گزارشهاي دستگاه هاي دولتی جهت طرح در كميسيون هاي مجمع تشكيل
شد.
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وظايف و ماموريت هاي كميته خاص محيط زيست مجمع تشخيص مصلحت نظام
الف  -وظايف اساسی كميته


پيشنهاد سياستهاي كلی محيط زيست و چگونگی حل معضالت زيست محيطی



تشخيص مصلحت هاي زيست محيطی و ارايه نظر در خصوص موارد اختالفی مجلس و شوراي نگهبان با موضوع
محيط زيست



مشاوره در امور محيط زيست و اظهار نظر كارشناسی در خصوص مسايل زيست محيطی به رييس ،دبير و كميسيون
هاي دبيرخانه مجمع



نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلی مصوب محيط زيست

ب – شرح وظايف


تهيه پيش نويس سياستهاي كلی محيط زيست



تدوين راهبرد ،راهكار و شاخص ها جهت عملياتی شدن سياست هاي كلی



تهيه گزارش ساالنه از نحوه اجرا و پيشرفت سياست هاي كلی



بررسی و تنظيم گزارش هاي تخصصی طرح ها و لوايح اختالفی با موضوع محيط زيست



بررسی و تحليل عملكرد دستگاه هاي دولتی و غير دولتی در زمينه محيط زيست بر حسب ضرورت



بررسی و اظهار نظر در خصوص مسايل محيط زيست حسب ارجاع يا به اقتضاي مسايل روز مطرح



برقراري ارتباط كاري با مراكز مختلف پژوهشی ،علمی و متخصصين صاحب نظر محيط زيست به منظور بهره مندي
از نظرات آنان



برگزاري نشست هاي علمی و تخصصی ،همايش و اجالس هاي مرتبط هم انديشی در حيطه وظايف كميته در جهت
انتقال



تجربيات و كسب دانش



ارايه مشاوره در خصوص موضوعات محيط زيست مورد درخواست
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اظهار نظر و تشكيل جلسات مشترك با كميسيون ها در خصوص مسايل محيط زيست



نظارت بر اجراي سياست هاي كلی محيط زيست ابالغی از سوي مقام معظم رهبري



راهبري فعاليت هاي مرتبط با آگاهی بخشی و ايجاد باور عمومی و عزم ملی در خصوص رعايت پيشگيري از تخريب
محيط زيست و احياي منابع زيستی



راهبري در نظارت بر حسن اجرا و تحقق اهداف چشم انداز و برنامه هاي توسعه



انجام ساير وظايف محوله از طرف مجمع

 2.2.3.1مجلس شوراي اسالمی
مجلس در نظام جمهوري اسالمی ايران از اهميت ويژه و وااليی برخوردار بوده و محور بسياري از تصميم گيري ها،
قانونگذاري ها ،برنامه ريزي ها است و چراغ هدايت دولت و ملت را به دست دارد  .مجلس پايگاه اساسی نظام و مردم و مايه
حضور و مشاركت واقعی مردم در تصميم گيري ها و مظهر اراده ملی است .با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام
كشور ،وظايف عمده مجلس در دو بخش خالصه می گردد :


قانونگذاري



نظارت

در جهان امروز ،طرح پرسش هاي نو و مسائل پيچيده و چند وجهی در حوزه هاي مختلف ،نهادهاي قانونگذاري را ناگزير از
تأسيس مراكز علمی و پژوهشی ساخته تا با اتكا به تخص صها و مطالعات فراهم آمده در آن مراكز و بهره گيري از آن ها ،به
شناخت كارشناسانه مسائل و پاسخگويی به نيازهاي نو در تدوين قوانين توفيق يابند (.)6
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی
در جهان امروز ،طرح پرسشهاي نو و مسائل پيچيده و چندوجهی در حوزههاي مختلف ،نهادهاي قانونگذاري را ناگزير از
تأسيس مراكز علمی و پژوهشی ساخته تا با اتكا به تخصصها و مطالعات فراهم آمده در آن مراكز و بهرهگيري از آنها ،به
شناخت كارشناسانه مسائل و پاسخگويی به نيازهاي نو در تدوين قوانين توفيق يابند .مجالسی كه چنين تكيهگاههاي علمی و
تحقيقاتی سازمان يافتهاي در اختيار دارند ،با مجالسی كه نمايندگانشان با اتكا به توان علمی و تجربی خود به كارشناسی و
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تدوين قوانين مبادرت میورزند ،در روش و در نتيجه قابل مقايسه نيستند .مجلس شوراي اسالمی با درك اين ضرورت ،مركز
پژوهشهاي خود را بنا نهاده است.
مجلس شوراي اسالمی از نخستين دوره ،براي كارشناسی طرحها و لوايح ،از مشورت موردي كارشناسان استفاده میكرد .در
عين حال  ،اساس كار برفهم شخصی و توان علمی خود نمايندگان متكی بود؛ لكن از اواخر سال  1371به دستور هيأت رئيسه
محترم مجلس ،نهادي مستقل ،دائمی و سازمان يافته به نام «مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی» براي ارائه خدمات
مستمر كارشناسی و مطالعاتی در كنار مجلس قرار گرفت .مراحل قانونی تأسيس اين مركز در پاييز سال  1374به انجام رسيد.
اهداف و شرح وظايف مركز
مطابق قانون «شرح وظايف مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی» ،هدف از تأسيس مركز ،انجام دادن طرحهاي مطالعاتی
و تحقيقاتی به منظور ارائه نظرهاي كارشناسی و مشورتی به نمايندگان ،كميسيونها و هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمی
است .وظايف اين نهاد در ماده ( )2قانون شرح وظايف مركز پژوهشها مذكور به شرح زير است:


مطالعه ،بررسی و ارائه نظرهاي كارشناسی بر روي تمام طرحها و لوايح



گردآوري ،نقد و تنظيم نظرهاي محققان و پژوهشگران مراكز دانشگاهی و تحقيقاتی ،دستگاههاي اجرايی ،نهادها،
گروهها و احزاب سياسی و افكار عمومی در مورد نيازهاي جامعه



مطالعه ،بررسی و تحقيق نسبت به حسن اجراي قوانين و ساير ابعاد نظارتی مجلس و ارائه پيشنهادهاي كارشناسانه
براي رفع موانع و مشكالت اجرايی



تأمين نيازهاي اطالعاتی كميسيونها و نمايندگان مجلس از طريق تدارك و برقراري نظام اطالعرسانی



انجام پژوهشهاي موردي حسب درخواست هيأت رئيسه ،كميسيونها و نمايندگان مجلس



انجام مأموريتهاي محوله در رابطه با كتابخانههاي مجلس كه اين گونه موارد زيرنظر مستقيم رئيس مجلس قرار
میگيرند.



اشاعه نتايج مطالعات پژوهشی از طريق:



نشر كتب و نشريات
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انعكاس نظرات به واحدها و دستگاههاي ذيربط با نظر هيأت رئيسه مجلس.

اركان مركز
براساس تصريح ماده ( )3قانون شرح وظايف مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی ،اركان مركز عبارتند از:


هيأت امنا :متشكل از رئيس مجلس ،اعضاي هيأت رئيسه مجلس و رئيس مركز



رئيس مركز



شوراي پژوهشی

تصويب خط مشی كلی مركز بنا بر پيشنهاد رئيس مركز ،تأييد بودجه ،تأييد زيرمجموعه سازمانی و آيين نامههاي استخدامی،
مالی و معامالتی و نصب و عزل رئيس مركز ،از جمله وظايف هيأت امناست.
رئيس مركز را هيأت امنا با توجه به ماده ( )7قانون «شرح وظايف مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی» ،براي مدت چهار
سال از ميان افرادي ذي صالح كه داراي مدارج باالي علمی و تجربه كافی باشند ،انتخاب میكند .اهم وظايف رئيس عبارتند
از :ارائه خط مشی و پيشنهاد بودجه و نظارت عاليه بر امور اجرايی و پژوهشی.
شوراي پژوهشی ،متشكل از رئيس مركز ،پنج نفر از شخصيتهاي علمی و كارشناسی از بين نمايندگان مجلس به انتخاب
هيأت امناي مركز و پنج نفر از پژوهشگران متخصص داراي حداقل مرتبه استادياري با معرفی رئيس مركز و تصويب هيأت امنا
است .بررسی و تأييد طرحهاي پژوهشی ،همكاري در تدوين برنامه ساالنه مركز ،نظارت بر انتشار نشريههاي علمی و پژوهشی
مركز و تعيين برنامههاي اجرايی مركز براي ارتباط علمی با ساير مراكز آموشی و پژوهشی داخل و خارج كشور ،جزء وظايف
شوراي پژوهشی است.

 3.2.3.1معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ،كارگروه هاي تخصصی به
شرح زير وجود دارد (.)7


كارگروه برنامه ريزي تحول اداري
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كار گروه زيربنايی و عمران



كار گروه آب كشاورزي و منابع طبيعی



كارگروه صنعت و معدن



كار گروه بهينه سازي مصرف سوخت



كار گروه شهرسازي و معماري



كار گروه آمايش و محيط زيست



كار گروه گردشگري و ميراث فرهنگی



كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري



كار گروه توسعه صادرات



كار گروه پژوهش ،آمار و فناوري اطالعات



كار گروه آموزش و پرورش



كار گروه اجتماعی



كار گروه بهداشت ،درمان و تأمين اجتماعی



كار گروه فرهنگ ،هنر و تربيت بدنی
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 4.2.3.1ستاد توسعه فناوري انرژي هاي نو
معاونت محترم علمی فناوري رياست جمهوري اقدام به تشكيل ستادي به نام ستاد توسعه فناوري انرژيهاي نو نموده است تا
كارهاي پراكندهاي كه در زمينه انرژيهاي نو در دانشگاهها ،سازمانها و پژوهشگاههاي وابسته به وزارت علوم .ستاد توسعه
فناوري انرژيهاي نو ،در تير ماه  1387با اهداف فعال كردن كليه منابع موجود انسانی و مالی كشور ،پرهيز از موازي كاري،
شفاف سازي و ايجاد امكان نقد و ارزيابی فعاليتها ،تعيين ظرفيتهاي موجود در كشور و نهايتاً تجاري سازي نتايج حاصل از
تحقيقات به عنوان مهمترين حلقه زنجير نوآوري در زمينه انرژيهاي نو و تجديدپذير تأسيس شده است (.)8
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از ديگر اهداف اين ستاد ،فعال كردن كليه منابع موجود انسانی و مالی كشور ،پرهيز از موازيكاري ،شفاف سازي فعاليت
هاي ستادهاي مختلف و ايجاد امكان نقد و ارزيابی فعالی تها ،تعيين ظرفيت هاي موجود در كشور و نهايتاً تجاري سازي
نتايج حاصل از تحقيقات به عنوان مه مترين حلقه زنجيره در مسير نو آوري در زمينه انرژي هاي نو می باشد.
اعضاي اين ستاد را نمايندگانی از وزارت نيرو ،وزارت نفت ،وزارت صنايع و معادن ،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی
و سازمان حفاظت محيط زيست تشكيل می دهند .رياست ستاد بر عهده وزارت نيرو و به نمايندگی از وزارت نيرو ،معاونت
برق و انرژي عهده دار اين مسئوليت میباشند .پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان دبيرخانه ستاد انتخاب و رياست پژوهشگاه
صنعت نفت دبير ستاد میباشند.
به منظور استفاده از نظرات كارشناسی صاحب نظران مختلف در بررسی طر ح هاي تحقيقاتی ،پيشنهاد سرفصل هاي
پژوهشی ،تدوين برنامه پژوهشی ساالنه و ديگر موضوعات ارجاعی از سوي ستاد توسعه فناوري انرژي هاي نو ،هفت
كميته تخصصی انرژي آب ،باد و امواج ،پيل سوختی و هيدروژن ،خورشيدي ،زيست توده ،زمين گرمايی و برنامه ريزي و
سياستگذاري در آذر ماه  1387تشكيل گرديد.
وظايف اصلی كميته هاي تخصصی عبارتست از:


بررسی موضوعات و اظهارنظر در مورد طر حهايی كه از طرف دبيرخانه ارسال می گردند



ارائه پيشنهاد طرح هاي مورد نياز جهت تدوين دانش هاي نوين و نيل به فن آوري هاي پيشرفته مورد نياز كشور و
در راستاي سند ملی



پيشنهاد سرفص لهاي پژوهشی ساالنه با توجه به نيازهاي كشور

با تصويب اعضا ستاد مقرر گرديد هر يک از كميته ها شامل هفت عضو باشد( 5عضو حقوقی هر كدام يک نماينده،
پژوهشگاه صنعت نفت و سانا هر كدام يک نماينده) و در صورت تصويب میتوان از همكاري چند مشاور نيز در جلسات
استفاده نمود.
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 5.2.3.1وزارت نيرو
آغاز تشكيل وزارت آب و برق (كه بعدها به وزارت نيرو تغيير نام و وظيفه پيدا كرد) از اولين نظام نامه موسسه برق تهران
مصوب بيست و پنجم مهر ماه  1315كه به منظور برق رسانی به منازل و معابر شهر تهران تاسيس شده بود؛ وضعيت ساختار
اداري دولت پس از مشروطه تا سال  1342كه وزارت آب و بر ق تأسيس شد ،هميشه بگونه اي بوده كه ضرورت تمركز
مربوط امور آب و برق و انرژ ي در يک مجموعه منسجم احساس می شد .به همين دليل اين معضل دولتمردان را برآن
داشت تا با تاسيس يک سازمان كه بتواند وظايف ارايه خدمات آب و برق را درسراسر كشور برعهده بگيرد  ،موافقت كنند و
همين تفكر در نهايت منجر به تأسيس وزارت آب و برق شد.
اليحه قانون تأسيس وزارت آب وبرق مصوب بيست وششم اسفند  1342در واقع نقطه پايانی به تمامی سرگردان هايی بود كه
هم مصرف كنندگان آب و برق داشتند و هم شركت هايی كه دراين زمينه فعاليت میكردند (.)9
براساس اين مصوبه وظايف اصلی اين وزرات خانه عبارت بودنداز:


نظارت بر منابع آب كشور و اجراي طرح هاي تامين آب و انتقال آنها به مراكز مصرف



نظارت بر نحوه جاري شدن فاضالب شهرها و واحد هاي صنعتی



اجراي طرح هاي انتقال و توزيع برق درقالب ايجاد شركتهاي برق منطقه اي و نظارت بر نحوه استفاده از برق

وظايف اساسی وزارت نيرو نوع گسترده و همه جانبه اي از وظايف وزارت آب وبرق پيشين بود .ازجمله مهم ترين اين وظايف
كه در قانون تأسيس به آنها اشاره شده است؛ عبارتنداز:


مطالعه و تحقيق درباره انواع انرژي و تعيين سياستها و اجراي برنامههاي انرژي



سياستگذاري ،هماهنگی ،نظارت و بهره برداري از شركتها و مؤسساتی كه وظيفه توليد ،انتقال و توزيع انرژي درسراسر
كشور را به عهده دارند.



مطالعه و شناخت منابع آب كشور و بهرهبرداري از آنها



احداث نيروگاههاي برق و تأسيسات تصفيه و آبرسانی در تمام نقاط كشور



ساخت و توليد انواع كاالهاي آب و برق
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ماموريتهاي وزارت نيرو
وزارت نيرو عهده دار مديريت عرضه و تقاضاي آب ،برق ،انرژي ،خدمات آب و فاضالب و همچنين ارتقاي سطح آموزش،
پژوهش و فناوري و بسترسازي توسعه بازار كاال و خدمات صنعت آب و برق می باشد و نقش محوري خود را به نحو مؤثر در
صيانت از منابع ملی ،حفظ محيط زيست ،ارتقاي بهداشت عمومی ،رفاه اجتماعی و خود اتكايی براي توسعه پايدار كشور ايفا
می كند.
وزارت نيرو با سياست گذاري ،برنامه ريزي ،سازماندهی ،هدايت ،نظارت ،تدوين ضوابط و مقررات و لوايح مرتبط و ايجاد
فضاي مناسب براي حضور مؤثر بخشهاي غير دولتی و ساير نق شآفرينان ،بخش هاي آب ،برق و خدمات فاضالب را در
راستاي تحقق چش مانداز كشور راهبري و با تحقق خدمات در سطح استانداردها و شاخص هاي ملی و بين المللی ،حقوق و
رضايت ذينفعان به ويژه مردم را تامين می كند.
وزارت نيرو با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمی ،پژوهشی و روش هاي پيشرفته مديريت و همچنين توسعه فناوري
هاي نوين سازگار با محيط زيست ،عالوه بر توسعه و ارتقاي بهره وري و كيفيت ارائه خدمات در سطح ملی ،بازار صنعت آب
و برق كشور را به سطح جهانی ،به ويژه كشورهاي منطقه گسترش می دهد .وزارت نيرو رشد پايدار بخش آب و برق كشور را
با ايجاد تعادل بين منابع و مصارف ،ارتقاي بهره وري و مشاركت منابع انسانی به عنوان ارزشمندترين سرمايه محقق می
سازد.
وزارت نيرو در بخش هاي برق و انرژي عهده دار سياست گذاري و برنامه ريزي كالن انرژي و ايجاد تعادل بين عرضه و
تقاضاي برق و حفظ كيفيت آن در راستاي توسعه پايدار و امنيت عرضه انرژي كشور میباشد .وزارت نيرو در اين بخش با
سياست گذاري ،برنامه ريزي ،سازماندهی ،هدايت ،نظارت و تدوين ضوابط ،مقررات و لوايح مرتبط ،بسترهاي الزم را براي
ايجاد هماهنگی بين نقش آفرينان ،فعاليت بخش هاي خصوصی ،تعاونی و عمومی را در تمامی عرصه ها فراهم نموده و با
حمايت از بهينه سازي مصرف ،رونقبخشی به فضاي كسب و كار در عرصه ملی و فراملی بخش برق و انرژي ،حقوق كليه
ذينفعان خود شامل آحاد جامعه ،بخش هاي صنعت ،كشاورزي ،خدمات ،دولت و نهادهاي قانونگذار را رعايت می كند .وزارت
نيرو در اين بخش با ارتقا بهره وري و بهره گيري از فناوريهاي نوين ،سازگار با محيط زيست و متناسب با زيرساختهاي
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حال و آينده و توسعه مشاركت و بهره وري منابع انسانی متخصص و خالق به عنوان ارزشمندترين دارايی ،نقشی مؤثر در رفاه
اجتماعی و تبادل برق با كشورهاي منطقه ايفا نموده و در راستاي كاهش شدت انرژي ،افزايش خوداتكايی و توسعه كاربرد
انرژي هاي تجديدپذير اقدام میكند.

 6.2.3.1شركت توانير
هدف از تشكيل شركت توانير ساماندهی فعاليتهاي تصدي دولت در زمينه بهره برداري و توسعه صنعت برق در چارچوب
سياستهاي وزارت نيرو ،راهبري شركتهاي زيرمجموعه ،افزايش بازدهی و بهره وري و استفاده مطلوب از امكانات صنعت برق
كشور و در صور ت لزوم انجام برخی فعاليتهاي عملياتی و همچنين كارگزاري وزارت نيرو براي انجام نظارتها و تدوين برنامه
ها میباشد.
فعاليت هاي شركت توانير ،مديريت سهام و سرمايه هاي شركت در صنعت برق ،انجام هرگونه فعاليت درراستاي تأمين برق
مطمئن و اقتصادي براي كليه مصارف خانگی ،عموم  ،صنعتی ،كشاورز  ،تجاري و غير ه اعم از سرمايه گذاري  ،مديريت و
نظارت بر ايجاد و بهرهبردار ي از تأسيسات و انجام كليه معامالت مربوط به برق كه برا ي تحقق اهداف شركت الزم می
باشد از طريق شركتهاي زيرمجموعه و يا درصور ت لزوم با تصويب مجمع عمومی توسط خود شركت میباشد (.)10
موارد زير از جمله وظايف شركت توانير می باشد


بررسی و تدوين پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت صنعت برق و ارايه
آن به وزارت نيرو



اجراي سياستها ،برنامه ها و مصوبات وزارت نيرو



راهبري و پايش شبكه سراسري برق از طريق شركتهاي زيرمجموعه و همچنين ايجاد سازوكارهاي الزم براي توسعه
رقابت در امر توليد ،خريد و فروش برق از جمله ايجاد سيستمها و انجام عمليات بازار و بورس برق



تدوين و پيشنهاد تعرفههاي برق به وزارت نيرو



انجام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژي برق به نمايندگی از طرف وزارت نيرو و همچنين ترويج
فرهنگ مديريت مصرف به منظور بهينه سازي مصر ف و كاهش مصارف غيرضرور ي
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بررسی ،مطالعه و ساير اقدامات الزم براي توسعه فناوري ،انتقال دانش فنی و اطال عرسانی تأمين كاال و ساخت تجهيزات
موردنياز صنعت برق كشور



حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشی و پژوهشی در زمينه هاي تخصصی مرتبط با صنعت برق و پشتيبانی از برنامه هاي
تربيت متخصصان موردنياز صنعت برق كشور



مديريت و هماهنگی تجاري  ،فنی و برنامهاي بين شركتهاي زيرمجموعه و هدايت و هماهنگی آنها در جهت سياست-
هاي تعيين شده از طر ف وزار ت نيرو و دولت.

شركت توانير در جهت پيش برد اهداف و اجراي سياست هاي كالن انرژي كه توسط وزارت نيرو تعيين می گردد ابالغيه
هايی طرح و به سازمان انرژي هاي نو در زمينه نيروگاه هاي تجديدپذير و سازمان توسعه برق در زمينه نيروگاه هاي حرارتی
ارائه مینمايد .سپس اين سازمان ها اقدامات مطالعاتی را بر روي اين طرح ها انجام داده و جهت اجرايی كردن آنها از شركت
توانيردر خواست بودجه می نمايند .شركت توانير به طور ساالنه به اين طرح ها بودجه اختصاص می دهد كه بخشی از اين
بودجه توسط بخش خصوصی و بخشی نيز به صورت دولتی تأمين می گردد.

 7.2.3.1سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا)
امروزه رشد مصرف انرژي در جوامع مدرن صنعتی عالوه بر خطر اتمام سريع منابع فسيلی  ،جهان را با تغييرات برگشت ناپذير
و تهديد آميز زيست محيطی مواجه نموده است .لذا در برنامه ها و سياستهاي بين المللی در راستاي توسعه پايدار جهانی،
نقش ويژه اي به منابع تجديدپذير انرژي محول شده است.
در كشور ما نيز در اين راستا سازمان انرژيهاي نو ايران متعاقب سياستگذاريهاي معاونت امور انرژي وزارت نيرو از سال
 1374عهده دار پرداختن به اين مهم به منظور دستيابی به اطالعات و فناوريهاي روز دنيا در خصوص استفاده از منابع
انرژيهاي تجديدپذير ،پتانسيل سنجی و اجراي پروژه هاي متعدد (خورشيدي ،باد و زمين گرمايی ،هيدورژن و زيست توده)
بوده است .در اواخر سال  1378حجم عمليات و تنوع انجام آنها باعث گرديد كه وزارت نيرو با استناد به ماده هاي  1و 2
قانون تأسيس وزارت نيرو مصوب  1353و همچنين تبصره  2ماده واحده قانون بودجه سال  1378كل كشور پيشنهاد دولتی
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شدن شركت سانا را به هيأت محترم وزيران بدهد تا جايگاه خالی سازمانی كه در بدنه تشكيالت دولت به امر مهم توسعه
انرژيهاي تجديدپذير بپردازد ،مرتفع گردد.
در اواسط سال  1385با تغيير ساختاري در وزارت نيرو و ايجاد معاونت برق و انرژي ،عمال دفتر انرژي هاي نو حوزه ستادي
وزارت نيرو در اين سازمان گرديد .همچنين از ابتداي سال  1386تنها پروژه انرژيهاي تجديدپذير كه در خارج از مجموعه
سانا (پروژه نيروگاه بادي بينالود در شركت توانير) انجام میشد به سانا منتقل و در نهايت نقش آفرينی هايی كه ساير بازيگران
در اين عرصه نظير وزارت نفت و شركت توانير و حوزه ستادي وزارت نيرو عهده دار بودند به سانا منتقل شده و اين سازمان
تنها متولی امر توسعه انرژي هاي تجديد پذير در كشور گرديد (.)11
ماموريت سازمان انرژي هاي نو ايران(سانا) عبارت است از:
كمک به پايدارسازي و تنوع بخشی منابع انرژي ،توسعه ظرفيت ها و كاهش هزينه هاي درازمدت نظام توليد انرژي و صيانت
از محيط زيست و منابع انرژ ي تجديدناپذير كشور از طريق مديريت منابع تجديدپذير انرژي و مديريت گسترش توليد و
مصرف انرژي هاي نوين در كشور با تمركز بر حداكثر سازي مشاركت بخش خصوصی.
براي رسيدن و تحقق ماموريت فوق بايد فعاليت هاي زير صورت گيرد:


مشاركت فعال در تدوين طرح ملی انرژي و استراتژي انرژيهاي نو در كشور



مشاركت فعال در ايجاد و مديريت بازار تضمين شده براي توليدكنندگان انرژي هاي نو در كشور



تهيه اطلس و امكان سنجی منابع مختلف انرژ يهاي نو در كشور



شكل دهی و حمايت از روابط بين متخصصين و سازمان هاي فعال داخلی در زمينه انرژي هاي نو از يک طرف و
متخصصين ،سازمانها و جوامع بين المللی از طرف ديگر



شناسايی منابع بين المللی و تالش در جهت جذب و تخصيص اين منابع به فعاليت هاي تحقيقاتی و توليدي انرژيهاي
نو در كشور



تدوين استراتژي هاي توسعۀ تكنولوژي در زمينۀ انرژي هاي نو و تعيين اولويتهاي تحقيقاتی در حوزة انرژيهاي نو به
منظور حمايت از مراكز تحقيقاتی و توليدي در جهت توسعه تكنولوژي هاي مربوطه
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رديابی تحوالت تكنولوژي در حوزه انرژي هاي نو و آگاه سازي مراكز تحقيقاتی و توليدي كشور از دستاوردهاي آن



فراهم كردن بستر الزم براي انتقال ،جذب و صدور تكنولوژ ي هاي مربوط به انرژي هاي نو و حمايت از بنگاهها در
استفاده و تجاريسازي آنها



مشاركت فعال در تدوين معيار ها و قوانين براي حمايت از توليد و فعاليت هاي انرژيهاي نو



فرهنگسازي و تشويق جامعه به استفاده از انرژي هاي نو

وظايف سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) عبارت اند از:


توسعه فناوري با انجام تحقيقات ،پژوهش و اجراي پروژه هاي پايلوت و توسعه زير ساختها



افزايش سهم مشاركت بخش غير دولتی در توليدات سبد برق كشور از طريق خريد تضمينی برق تجديدپذير



توسعه و متنوع نمودن سبد انرژي برق كشور از طريق احداث نيروگاههاي تجديدپذير توسط سانا



سياست پژوهی و انجام مطالعات مرتبط به منظور برنامه ريزي در خصوص چگونگی توسعه انرژيهاي نو براي ارائه به
شركت توانير ،وزارت نيرو ،ستاد توسعه فن آوري انرژي هاي نو معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري



آگاهسازي و ارتقا روابط بين الملل به منظور توسعه و ترويج كاربرد انرژيهاي تجديدپذير



مشاركت فعال در تدوين طرح ملی انرژي و استراتژي انرژيهاي نو در كشور



تهيه اطلس و امكان سنجی منابع مختلف انرژيهاي نو در كشور



تدوين استراتژي هاي توسعه تكنولوژي در زمينه انرژيهاي نو و تعيين اولويتهاي تحقيقاتی در حوزه انرژي هاي نو به
منظور حمايت از مراكز تحقيقاتی و توليدي در جهت توسعه تكنولوژي هاي مربوطه

پروژه هاي انجام شده توسط سانا در زمينه انرژي خورشيدي


مطالعه و ساخت اتصاالت اٌهميک براي سلولهاي خورشيدي سيليسم و اليه نازك



تحقيقات در زمينه فناوري ساخت و تست قالب مربوط به آينه كلكتور نيروگاه شيراز ،خمكاري شيشه و تست آن با
دستگاه



18

CMM

طراحی  ،نصب و راه اندازي نيروگاه فتوولتائيک با ظرفيت اسمی  5كيلووات در منطقه دربيد يزد
Coordinate Measuring Machine

18
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طراحی و ساخت يک واحد حمام خورشيدي



طراحی ،نصب و راه اندازي نيروگاه فتوولتائيک با ظرفيت اسمی  97كيلووات در منطقه سركوير سمنان



برقرسانی به خانوارهاي روستايی (با استفاده از سيستم فتوولتاييک)



استفاده از انرژي خورشيدي فتوولتاييک در ساختمان معاونت امور انرژي به همراه سيستم كمكی بادي



طراحی ،ساخت و نصب چراغهاي خيابانی فتوولتائيک  ،پمپ آب كش براي مصارف كشاورزي ،تجهيز يک منطقه
مرزي،روشنايی تونل به كمک سيستمهاي فتوولتائيک



طراحی  ،نصب و راه اندازي نيروگاه فتوولتائيک با ظرفيت اسمی  30كيلووات متصل به شبكه در طالقان



طراحی ،ساخت و نصب و راهاندازي 350دستگاه آبگرمكن خورشيدي به ميزان  1400متر مربع



حداث نيروگاه خورشيدي سهموي خطی شيراز

پروژه هاي در حال اجرا توسط سانا در زمينه انرژي خورشيدي


خدمات مشاوره پژوهشی طراحی مفهومی نيروگاه هيبريدي خورشيدي شيراز ظرفيت  500كيلووات با بهره گيري از
كلكتور هاي پيشرفته سهموي خطی



مطالعات امكان سنجی فنی  -اقتصادي كاربرد و طراحی سيستم هاي هيبريد انرژي هاي تجديد پذير



ساخت آيينه هاي نيروگاهی خورشيدي شيراز به روش كند و پاش مغناطيسی



احداث پارك خورشيدي در سايت طالقان



خريد تجهيزات بمنظور انجام تحقيقات خورشيدي



شناخت فناوري هاي آب شيرين كن هاي خورشيدي و بررسی امكان استفاده از آن در مناطق مختلف ايران با توجه به
ويژگيهاي مختلف كشور



خريد تضمينی برق از منابع تجديدپذير



مطالعه رفتار مصرف كننده در خصوص استفاده از سيستم هاي خورشيدي (آبگرمكن و اجاق) در نقاط دور از شبكه گاز



شناخت محيط صنعت خورشيدي كشور به منظور تهيه سند ملی توسعه صنعت خورشيدي
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 8.2.3.1سازمان توسعه برق
در آغاز رشد و توسعه نوين در صنعت برق و تالش براي قطع وابستگیهاي صنعتی به ويژه صنعت برق ،افزايش رشد مصرف
و تالش براي احداث تاسيسات جديد صنعت برق ،برنامهريزان اين صنعت را برآن داشت تا از تفكر توسعه بازنمانند و با تغيير
در ساختار سازمانی نسبت به تشكيل سازمان برق ايران در سال  ،1366اقدام هاي گسترده اي را در جهت توسعه همه جانبه
برق آغاز نمايند .طی ده سال تالش و سازندگی در سال  1375اين سازمان به سازمان توسعه برق ايران تغيير نام يافت و با
تغييرات اساسی در عملكرد و ساختار ،به عنوان يكی از مدرنترين سازمان هاي اجرايی وزارت نيرو فعاليت هاي خود را با هدف
اجراي طرح ها و پروژه هاي صنعت برق در زمينه احداث و توسعه نيروگاه ها ،افزايش ظرفيت توليد برق ،احداث و توسعه
خطوط و پست هاي فشار قوي و شبكه هاي مرتبط با آن ادامه داد.
اين سازمان از زمان تأسيس تا پايان نيمه نخست سال  ، 86بيش از  17هزار مگاوات برق را در قالب بيش از  30نيروگاه
گازي ،سيكل تركيبی و بخاري اجرا كرده و به مرحله بهره برداري رسانده است .همچنين در طی اين مدت بيش از 80
ايستگاه پست فشار قوي ونزديک به  3000كيلومتر خط انتقال نيرو توسط سازمان اجرا شده است (.)8
خط مشی سازمان توسعه برق ايران


مطالعه و اجراي طرح هاي نيروگاهی در انواع گازي  ،بخاري  ،سيكل تركيبی و تجديد پذير (خورشيدي ،بادي ،آبی و)...
به عنوان كارفرما يا مديريت پروژه



انتقال دانش فنی و توسعه ساخت داخل طرح ها



كاهش قيمت تمام شده و اقتصادي نمودن طرح ها از طريق روش هايی نظير مهندسی ارزش



افزايش راندمان طرح هاي نيروگاهی در طرح هاي آينده



ايجاد فضاي رقابتی بيشتر جهت كارهاي مشاوره و پيمانكاري و شركت در مناقصه ها و عقد قراردادها



بهره گيري از روش هاي نوين تامين مالی طرح ها توسط سرمايه گذاري بخش خصوصی



ارتقاء سطح مديريت كارفرمايی



جذب و به كارگيري مشاورين خبره در زمينه هاي مختلف
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توجه كامل به مسائل زيست محيطی ،اثرات اجتماعی و فرهنگی در طراحی و اجراي طرح ها



ارائه پيشنهادها به شوراي انرژي كشور و همكاري در جهت سياست گذاري نوع نيروگاه ها درافق آينده

 9.2.3.1سازمان حفاظت محيط زيست كشور
تخريب محيط زيست و بهره برداري بيش از حد منابع در كشور ما نيز همانند بسياري از كشورهاي جهان در طی قرن گذشته،
چشمگير بوده و تسريع در اين روند در سال  1335منجر به تشكيل دستگاهی مستقل به نام كانون شكار ايران ،با هدف حفظ
نسل شكار و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به آن شد .در سال  1346در پی تصويب قانون شكار و صيد ،سازمان شكاربانی
و نظارت بر صيد جايگزين كانون فوق شد .بر اساس قانون اخير ،سازمان شكاربانی و نظارت بر صيد ،مركب از وزيران
كشاورزي ،دارايی ،جنگ و شش نفر از اشخاص با صالحيت بود.
بر اساس ماده  6قانون فوق ،وظايف سازمان شكاربانی و نظارت بر صيد از محدوده نظارت و اجراي مقررات ناظر بر شكار
فراتر رفته و امور تحقيقاتی و مطالعاتی مربوط به حيات وحش كشور ،تكثير و پرورش حيوانات وحشی و حفاظت از زيستگاه
آنها و تعيين مناطقی به عنوان پارك وحش و موز ههاي جانورشناسی را نيز در بر گرفت.
در سال  1350نام سازمان شكاربانی و نظارت بر صيد به سازمان حفاظت محيط زيست و نام شوراي عالی شكاربانی و نظارت
بر صيد به شوراي عالی حفاظت محيط زيست تبديل شد و امور زيستمحيطی از جمله پيشگيري از اقدامهاي زيانبار براي
تعادل و تناسب محيط زيست نيز به اختيارات قبلی آن افزوده شد.
در سال  1353پس از برپايی كنفرانس جهانی محيط زيست در استكهلم و با تصويب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
در  21ماده ،اين سازمان از اختيارات قانونی تازه اي برخوردار شد و از نظر تشكيالتی نيز تا اندازه اي از ابعاد و كيفيت سازگار
با ضرورتهاي برنامه هاي رشد و توسعه برخوردار شد (.)12
مهمترين اهداف سازمان حفاظت محيط زيست به ترتيب اهميت عبارتند از:


تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران به منظور حفاظت از محيط زيست و تضمين بهرهمندي
درست و مستمر از محيط زيست و همسو با توسعه پايدار
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وظايف اساسی سازمان حفاظت محيط زيست


مطالعه عوامل مخرب و آالينده هاي مختلف محيط زيست



به كارگيري فن آوريهاي سازگار با محيط زيست و ارائه دستورالعملهاي زيستمحيطی براي مكانيابی محل استقرار
واحدهاي صنعتی بزرگ ،كشاورزي و سكونتگاههاي انسانی



شناسايی و تعيين زيستگاههاي بحرانی با ارزش زيستبومی باال



گسترش همكاريهاي منطق هاي و بينالمللی در زمينه محيط زيست



تهيه و تدوين ضوابط و استانداردهاي زيست محيطی براي مديريت و بهرهبرداري از منابع آب ،خاك ،هوا ،مديريت
پسماندها و زبالههاي شهري ،روستايی ،صنعتی و كشاورزي ،كنترل دخالت در اكوسيستمها بر حسب ظرفيتهاي طبيعی
آنها



گسترش آگاهی زيست محيطی



اعمال نظارت و دخالت قانونی براي پيشگيري و منع ورود آاليندهها به منابع زيست محيطی

فعاليتهاي در دست اجراي سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه انرژي هاي تجديدپذير به شرح زير میباشد


تدوين استانداردهاي زيست محيطی براي تكنولورژي انرژي هاي تجديدپذير



تأمين تجهيزات آزمايشگاهی جهت تست آالينده هاي زيست محيطی و راه اندازي آزمايشگاه هاي مرتبط



تدوين و تعيين ميزان هزينه هاي زيست محيطی (ارزش گذاري اقتصادي آالينده ها در بخش انرژي نو)



تعيين ضرايب نشر آالينده هاي زيست محيطی در بخش نيروگاه هاي تجديدپذير



ارزيابی امكان سنجی و مكانيكی احداث نيروگاه هاي تجديدپذير



انجام پروژههاي  CDMجهت كاهش نشر دي اكسيد كربن و گازهاي گلخانه اي

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسالمی در رابطه با حفاظت محيط زيست به اين شرح است كه در جمهوري اسالمی
حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعدي بايد درآن حيات اجتماعی روبه رشدي داشته باشند ،وظيفهاي عمومی
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تلقی میشود .از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگی محيط زيست و يا تخريب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا
كند ،ممنوع است.

 10.2.3.1سازمان منابع طبيعی
پس از تصويب قانون تاًسيس وزارت منابع طبيعی در سال  ، 1346تشكيالت وزارت مزبور در ارديبهشت ماه  1347به تصويب
رسيد .همچنين برابر ماده  5قانون تشكيل وزارت منابع طبيعی به دولت اجازه داده شد سازمان هاي ديگري را كه در ساير
تشكيالت دولت وجود دارد و وظايف آنها با وظا يف وزارت منابع طبيعی مربوط می شود پس از تصويب كميسيون هاي
استخدام و دارائی مجلسين با بودجه و دارائی و كاركنان به وزارت منابع طبيعی واگذار نمايد (.)13
هدف سازمان منابع طبيعی حفظ و حمايت ،احياء ،توسعه و بهر هبرداري اصولی از جنگلها ،مراتع ،اراضی جنگلی ،بيشه هاي
طبيعی ،اراضی مستحدثه ساحلی ،حفاظت و حمايت از آب و خاك كشور از طريق مديريت علمی بر حوز ههاي آبخيز و رعايت
اصول توسعه پايدار می باشد.
برخی از وظايف سازمان منابع طبيعی به شرح زير می باشد:


تدوين سياست ها و راهبردهاي بخش منابع طبيعی و آبخيزداري و تنظيم و اجراي برنام ه هاي توسعه منابع طبيعی
وآبخيزداري در چهارچوب سياست هاي توسعه پايدار



حفظ ،حمايت ،حراست و بهره برداري اصولی از جنگل ها ،مراتع و بيابان ها و حوز ه هاي آبخيز كشور



تشخيص و تفكيک حريم قانونی اراضی ملی از مستثنيات اشخاص حقيقی و حقوقی و تثبيت حاكميت دولت بر منابع ملی
كشور



مطالعه و برنامه ريزي مناسب جهت افزايش بهر هوري در فعالی تهاي اجرايی



مطالعه و برنامه ريزي جهت توسعه مديريت و سرمايه انسانی سازمان به منظور ارتقاء بهره وري و اثربخشی

از آنجايی كه احداث مزارع خورشيدي نياز به اخذ زمين از مراتع كشور دارد ،بهره برداران مزارع خورشيدي نيازمند اخذ مجوز از
سازمان منابع طبيعی در اين جهت هستند .لذا مهمترين نقش اين سازمان در توسعه صنعت برق خورشيدي ارائه مجوز استفاده
از مراتع براي بهرهبرداران جهت احداث مزارع خورشيدي است.
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 11.2.3.1شوراي عالی انقالب فرهنگی
شوراي عالی انقالب فرهنگی وظيفه دارد در رأس فعاليتهاي خود به مديريت فرهنگی جامعه در عرصههاي مختلف بپردازد و با
سياستگذار يهاي اصولی خود زمينه را براي پيدايش جامعه اي بهره مند از حيات طيبه الهی فراهم سازد.
وظايف شوراي عالی انقالب فرهنگی


تدوين اصول سياست فرهنگی نظام جمهوري اسالمی ايران و تعيين اهداف و خط مشی هاي آموزشی ،پژوهشی،
فرهنگی و اجتماعی كشور



بررسی الگوهاي توسعه و تحليل آثار و پيامدهاي فرهنگی سياست ها و برنامه هاي توسعه سياسی ،اقتصادي و اجتماعی
كشور و ارائه پيشنهادهاي اصالحی به مراجع ذي ربط



تبيين و تعيين شاخص هاي كمی و كيفی براي ارزيابی وضع فرهنگی كشور



بررسی و ارزيابی وضع فرهنگ ،آموزش و تحقيقات كشور



تهيه و تدوين مبانی و شاخص هاي دانشگاه متناسب با نظام اسالمی و طراحی راه كارهاي تحقق آن



تعيين سياست هاي نظام آموزشی و پرورشی و آموزش عالی كشور

شوراي عالی انقالب فرهنگی عالوه بر وظايف فوق با كمک و تالش مستمر و فشرده نزديک به هزار نفر از صاحبنظران
دانشگاهی و حوزوي و مديران عرصه هاي مختلف علم و فناوري كشور دست به تهيه و تدوين نقشه جامع علمی كشور زده
است .در واقع نقشه جامع علمی كشور عبارتست از مجموعه اي جامع ،هماهنگ و پويا از اهداف ،سياست ها ،ساختارها و
الزامات برنامه ريزي تحول راهبردي علم ،فناوري و نوآوري مبتنی بر ارزش هاي اسالمی ،ايرانی و آينده نگر براي دستيابی به
اهداف چشم انداز بيست ساله كشور .در واقع شوراي عالی انقالب فرهنگی كشور در حوزه انرژيهاي نو ،الويت گذاري پژوهشی
در زمينه اين نوع انرژيها در قالب نقشه جامع علمی كشور بوده است كه فناوري انرژي خورشيدي نيز جزو اولويت هاي اين
نقشه بر شمرده شده است.
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 12.2.3.1شوراي عالی علوم ،تحقيقات و فناوري (عتف)
بر اساس ماده  99قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ،اقتصادي و اجتماعی كشور ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري تغيير نام داده و م أموريتهاي جدي و جديدي در حوزه پژوهش و فناوري به وزارت محول شده
است .بر همين اساس قانون اهداف ،وظايف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در شهريورماه  1383به تصويب
مجلس شوراي اسالمی رسيده است .بر اساس مواد  3و  4اين قانون ،تشكيل شوراي عالی علوم ،تحقيقات و فناوري با هدف
ايجاد هماهنگی و يكپارچگی در سياستگذاري كالن اجرايی در حوزه علوم ،تحقيقات و فناوري پيشبينی شده است.
شوراي عالی علوم ،تحقيقات و فناوري در جهت ارتقاي كيفيت سياستگذاري در زمينه هاي مختلف علوم ،تحقيقات و فناوري
و راهبري توسعه فناوري هاي داراي اولويت ملی  ،اقدام به تشكيل كميسيونهاي دوازده گانه نموده است .از مهمترين وظايف
اين كميسيون ها می توان به اولويت بندي و پيشنهاد اجراي طرح هاي اجرائی بلندمدت سرمايه گذاري كالن در بخش هاي
آموزشی ،پژوهشی و فناوري و همچنين بررسی و پيشنهاد منابع مالی مورد نياز در حوزه هاي علوم ،تحقيقات و فناوري اشاره
كرد (.)10
وظايف شوراي عالی علوم تحقيقات و فناوري به شرح زير می باشد:


اولويتبندي و انتخاب طرحها ي اجرائ ي بلندمدت سرمايه گذار ي كالن در بخش ها ي آموزش ي و



پژوهشی و فناوري



بررسی و پيشنهاد منابع مالی مورد نياز در حوزه هاي علوم ،تحقيقات و فناوري

مجلس شوراي اسالمی در بند  26قانون بودجه سال  ، 1388كليه دستگاههاي اجرايی را مكلف به گزارش دهی از عملكرد
بودجه هاي پژوهشی خود نموده و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري نيز موظف است گزارشات مزبور را جمع بندي و به شكل
جامعی به مجلس ارائه نمايد
در واقع با توجه به بند اول وظايف اين شورا ،ميتوان اين شورا را جزء سياست گذاران پژوهشی كشور قلمداد نمود كه تاثيرات
اين سياستگذاري در حوزه فناوريهاي تجديدپذير نيز بايد مورد توجه قرار گيرد .هرچند كه اين وظيفه شورا با ستاد انرژيهاي نو
و شوراي عالی انقالب فرهنگی تداخل دارد در هر صورت ميبايست مورد توجه قرار گيرد.
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 13.2.3.1وزارت علوم تحقيقات و فناوري
بعد از پيروزي انقالب اسالمی در اسفند ماه  1357با تغيير در سازمان و تشكيالت ،مجدداً دو وزارتخانه فرهنگ و هنر و علوم
و آموزش عالی در يكديگر ادغام شده و با نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انجام امور پرداخت .به دنبال آن ،طرح ادغام
موسسات آموزش عالی به مورد اجرا گذاشته شد و به موجب آن  53دانشگاه ،دانشكده و موسسه آموزش عالی در قالب 4
مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی ،ادبيات و علوم انسانی ،علوم اداري و بازرگانی و هنر سازماندهی شدند.
حدود اختيارات و ماموريت هاي وزارت علوم


در زمينه انسجام امور اجرايی و سياستگذاري نظام علمی و امور تحقيقات و فناوري



شناسايی مزيت هاي نسبی ،قابليت ها ،استعدادها و نيازهاي پژوهش و فناوري كشور بر مبناي آينده نگري و آينده پژوهی
و معرفی آن به واحدهاي توليدي ،تحقيقاتی ،دانشگاه ها و مراكز آموزشی و تحقيقاتی جهت بهرهبرداري



بررسی اولويتهاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همكاري يا پيشنهاد دستگاههاي اجرايی ذي ربط و پيشنهاد به شوراي
عالی علوم ،تحقيقات و فناوري



حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهشهاي مرتبط با فناوريهاي نوين بر اساس اولويتها



برنامه ريزي براي تدارك منابع مالی و توسيه فناوري كشور و مشاركت در ايجاد  ،توسعه و تقويت فناوري ملی و حمايت
از توسعه فناوريهاي بومی



اتخاذ تدابير الزم به منظور افزايش كارايی و اثر بخشی تحقيقات كشور و توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري
دستگاههاي ذي ربط.



اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي الزم در خصوص انتقال فناوري و دانش فنی و برنامه ريزي به منظور بومی كردن
فناوريهاي انتقال يافته به داخل كشور و ارايه آنها به شوراي عالی علوم ،تحقيقات و فناوري



ايجاد زمينه هاي مناسب براي عرضه فناوري درداخل و خارج كشور و حمايت از صدور فناوريهاي توليد شده در كشور و
كمک به ايجاد انجمنها و شركت هاي غير دولتی علمی ،تحقيقاتی و فناوري



اتخاذ راهكارهاي مناسب براي كمک به توسعه پژوهش و فناوري در بخش هاي غير دولتی



در زمينه اداره امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
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تعيين راهكارهاي الزم و برنامه ريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاهها  ،موسسات آموزش عالی ،مراكز تحقيقاتی
و فناوري و ديگر مراكز فعاليت هاي علمی -پژوهشی همانند شهركهاي تحقيقاتی ،آزمايشگاههاي ملی ،موزههاي
علوم و فنون با استفاده از منابع دولتی و غير دولتی و مشاركتهاي مردمی متناسب با نيازها و ضرورت هاي كشور



برنامه ريزي اجرايی ،آموزشی و تحقيقاتی متناسب با نيازها و تحوالت علمی و فنی در جهان



نظارت بر فعاليتهاي دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی كشور

در مجموع اين وزارتخانه هم نقش نظارت بر دانشگاههاي كشور را بر عهده دارد كه نقش مهمی در توسعه دانش انواع
فناوريها از جمله فناوريهاي انرژيهاي تجديدپذير است كه اين نقش مهم می بايست مورد توجه قرار گيرد و هم نقش
سياستگذاري نظام علمی و امور تحقيقات و فناوري را برعهده دارد هر چند با وظيفه شوراي عالی انقالب فرهنگی ،شوراي
عتف و ستاد توسعه فناوري انرژيهاي نو تداخل دارد ولی در مجموع میبايست مورد توجه قرار گيرد.

 14.2.3.1دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري
معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري در سال  1377جهت پاسخگويی به نيازهاي دفتر
در شش بخش پژوهش ،برنامه ريزي و نظارت ،حقوقی و قراردادها ،ارزيابی تكنولوژي ،اطالع رسانی داخلی و آموزش كاركنان
ايجاد گرديد .وظايف و برنامه هاي اين معاونت در بخشهاي مختلف به شرح زير میباشد:
الف) پژوهش
مطالعه در زمينه سياستها و برنامه هاي توسعه كشورهاي موفق ،مطالعه و پژوهش در زمينه عوامل مؤثر در توسعه و پيش
رفت كشور ،كمک به فرهنگسازي در عرصه تكنولوژي ،مطالعه و پژوهش در مبانی تكنولوژي ،تدوين مفاهيم و روشهاي
مناسب انتقال تكنولوژي ،مطالعه وضع موجود تكنولوژيهاي كشور ،پيش بينی روند توسعه تكنولوژيهاي داخل كشور و ساير
كشورها ،باالخص در زمينه تكنولوژيهاي مورد نياز كشور ،كمک به تشكيل و راه اندازي كانونهاي تحليلگري و ايجاد ارتباط با
مجموع ه هاي فكري موجود در داخل و خارج از كشور ،ايجاد ارتباط بين محققين و تحليلگران در عرصه تكنولوژي (.)14
ب) ارزيابی تكنولوژي

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
126

فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،دي 1393

بكارگيري ابزارهاي مديريت تكنولوژي و روشهاي مهندسی صنايع جهت بررسی و ارزيابی طرحهاي تكنولوژيكی و تكنولوژي
هاي منتخب از نظر ميزان تناسب با نيازهاي مشخص شده ،ارزيابی ميزان موفقيت در جذب تكنولوژي ها و رسيدن به اهداف
تكنولوژيكی و مطالعه امكان سنجی فنی – اقتصادي پروژ هها.
وظايف و فعاليت هاي دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري


تسهيل و كمک به انجام پروژه هاي مشترك با سورس هاي خارجی



ارتباط با ايرانيان مقيم خارج از كشور و تبادل اطالعات در زمينه فناوري هاي نوين



اين دفتر در حوزههاي مختلف تكنولوژيک فعاليت دارد كه يكی از آنها حوزه گروه انرژيهاي تجديدپذير می باشد.



در رده سياستگذاري نيز عضو كميته راهبري پيل سوختی و عضو شوراي عالی علوم ،تحقيقات و فناوري (عتف) می-
باشد.

 15.2.3.1سازمان پژوهش هاي علمی صنعتی ايران
هدف اصلی سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران حمايت از ايجاد فناوري (تحقيق و توسعه) در سطح ملی خواهد بود و
براي اين منظور می كوشد تا از طريق اعمال حمايتها و ارائه تسهيالت (علمی ،فنی ،مالی ،حقوقی ،اداري و فرهنگی) و فراهم
آوردن ترتيبات الزم برا ي تعامل بهرهور و مؤثر عرضه و تقاضاي فناوري زمينه هاي رشد خالقيت و نوآوري ،به كارگيري
نتايج تحقيقات و تجاري كردن فناوري ها ي حاصل از تحقيق و توسعه را در يک فضاي رقابتی فراهم آورد (.)15

 16.2.3.1پژوهشگاه نيرو
به منظور تحقق بخشی از وظايف پژوهشی وزارت نيرو و نيز ارتقاء كيفی امور آن وزارتخانه پژوهشگاه نيرو وابسته به وزارت
نيرو تأسيس گرديد .در ابتدا مجوز تأسيس  3پژوهشكده برق ،توليد نيرو و انتقال و توزيع نيرو صادر شد و پژوهشگاه رسما كار
خود را از سال  1376آغاز نمود .در سال  1377مجوز تأسيس  2پژوهشكده انرژي و محيط زيست و كنترل و مديريت شبكه
نيز اخذ شد .پژوهشگاه نيرو عالوه بر پروژههاي داخلی ،در چندين پروژه بينالمللی با مشاركت كشورهاي پيشرفته صنعتی نيز
حضور داشته و سعی دارد حضور خود را در اين قبيل پروژهها توسعه دهد ). (16
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اهداف پژوهشگاه نيرو


كمک به حل مسائل و مشكالت و تنگناهاي كشور در زمينه هاي مرتبط با وظايف وزارت نيرو



همكاري با مراكز آموزش عالی ،موسسات پژوهشی و سازمانهاي اجرايی در زمينه هاي پژوهشی



توسعه دانش و فناوري مرتبط با تخصص هاي موجود در وزارت نيرو



انتقال تجارب ساير كشورها در زمينه فناوري و دستيابی به دانش فنی با هدف خودكفايی در ارتباط با وظايف و نيازهاي
وزارت نيرو



انتشار انواع كتب علمی و نتايج تحقيقات و استفاده از فناوري ارتباطات با ايجاد شبكه هاي وسيع كامپيوتري به منظور
دستيابی به آخرين اطالعات فنی در جهان

فعاليتهاي پژوهشگاه نيرو


انجام طرحهاي پژوهشی بنيادي ،كاربردي و توسع هاي با هدف دستيابی به دانش فنی و مورد نياز وزارت نيرو در داخل
كشور باتوجه به اصل توسعه پايدار



بررسی و شناسايی نيازهاي گوناگون برنامه هاي تحقيقاتی موردنظر در زمينه هاي مختلف علمی تحقيقاتی و بهره گيري
مطلوب از امكانات در جهت برنامه ريزي طرح هاي تحقيقاتی مرتبط و متناسب با نيازهاي وزارت نيرو



انجام فعاليتهاي ضروري در جهت به كارگيري نتايج تحقيقات



فراهم آوردن امكانات الزم و متناسب با برنامه ها و طرحهاي تحقيقاتی مربوط



بررسی و شناسايی و رفع نيازهاي تحقيقاتی مورد نياز وزارت نيرو



ايجاد ارتباط فعال و سازنده با ساير موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج كشور از طريق برگزاري
گردهمايی هاي علمی ،مبادله محقق و يا اجراي پروژ ههاي تحقيقاتی مشترك جهت دستيابی هرچه بيشتر به علوم و فن
آوري جديد در زمينه هاي مرتبط با اهداف و سياستهاي پژوهشگاه



ايجاد ارتباط مطلوب با نيروهاي متخصص و مبتكر در مراكز علمی و پژوهشی كشور و فراهم نمودن امكانات الزم براي
آنها در جهت ياري رساندن به اهداف پژوهشگاه
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بهرهگيري از آخرين نتايج تحقيقات و پيشرفتهاي علمی به منظور توسعه علمی ،اقتصادي و اجتماعی در جهت توسعه
اهداف برنامههاي تحقيقاتی پژوهشگاه



مطالعه و تحقيق در مورد ساخت و تامين نيازهاي بنيادي و فنی انواع نيروگاهها ،پستها ،خطوط



انتقال نيرو و ساير مسائل مرتبط با وزارت نيرو و كارخانجات وابسته به آن

پژوهشكده انرژي و محيط زيست پژوهشگاه نيرو
پايان پذيري منابع انرژي فسيلی كشور از يک سو و وابستگی رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی كشور به درآمد حاصل از
صادرات اين منابع ،در كنار اثرات بسيار مخرب مصرف سوخت هاي فسيلی روي محيط زيست ،اهميت صيانت از منابع انرژي
اوليه كشور و بهره برداري بهينه از آنها را دو چندان نموده است .اين امر انجام تحقيقات كاربردي در محورهاي زير را اجتناب
ناپذير می نمايد:


بهينه سازي مصرف و استفاده منطقی از انرژي



بهره گيري از انرژ يهاي نو و تجديدپذير با توجه به پتانسيل بالقوه بسيار مناسب آنها در كشور



كنترل آالينده هاي آب ،هوا و خاك با هدف استفاده مجدد از دور ري ز ها به منظور صرف ه جوئی در مصرف انرژي و
مواد

پژوهشكده انرژي و محيط زيست پژوهشگاه نيرو در راستاي فعال نمودن محورهاي تحقيقاتی فوق الذكر از طريق انجام پروژه
هاي تحقيقاتی – كاربردي فعاليت خود را برنامه ريزي نموده است .به اين منظور  4گروه پژوهشی به شرح زير در اين
پژوهشكده تجهيز شده است


گروه انرژي و مديريت مصرف



گروه انرژ يهاي نو



گروه محيط زيست



گروه اقتصاد و مديريت برق
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گروه پژوهشی انرژيهاي نو
فعاليت اوليه گروه انرژي هاي نو از سال  1370در بخش مكانيک مركز تحقيقات نيرو (متن) شروع شده است و از سال
 ،1377گروه انرژي هاي نو بعنوان يک بخش از پژوهشكده انرژي و محيط زيست سازماندهی شد و پروژههاي متعدد
پژوهشی و اجرايی توسط اين گروه انجام گرفته و يا در حال تكميل می باشد
موضوعات پژوهشی انجام شده توسط گروه انرژ يهاي نو عبارتند از:
تحقيق و توسعه بر روي سيستمهاي تبديل انرژ يهاي تجديد پذير


انرژي باد



انرژي خورشيد



انرژي زيست توده



انرژي زمين گرمايی



انرژي نيروگاههاي آبی



انرژي اقيانوسی

سيستمهاي انرژيهاي نو توسط فن آوري هاي زير می توانند تكميل شوند


توربينهاي انبساطی



سيستمهاي پيل سوختی



نيروگاههاي زباله سوز



سيستم هاي MHD
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 17.2.3.1مركز توسعه فناوري نيرو
شركت متن در سال  1362شروع به فعاليت نمود .تا سال  1378تحت عنوان مركز تحقيقات نيرو (متن) عهده دار ارائه خدمات
پژوهشی صنعت برق كشور بود و بعد از آن فعاليتهاي خود را در زمينه ارائه خدمات مشاوره مهندسی و مديريت توسعه داد.
در اين مركز تاكنون افزون بر  700پروژه مطالعاتی ،تحقيقاتی و مشاوره اي با موفقيت به پايان رسيده است .مركز توسعه
فناوري نيرو (متن) عالوه بر فعاليت در زمينه هاي مختلف جهت انجام پروژه ها ي مورد نياز صنعت برق و انرژي ،عهده دار
اداره تعدادي دبيرخانه شامل شوراي تخصص ي فناور ي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،شوراي تحقيقات برق وزارت نيرو،
فناوري و توسعه ساخت داخل ،شوراي مهندسين مشاور صنعت برق ،حمايت از انجمن ها و مراكز علمی و تحقيقاتی ،همايش
بين المللی برق ،همايش ملی مديريت تكنولوژي ،همايش كيفيت و بهره وري ،همايش ملی انرژي و انجمن آينده نگري ايران
می باشد (.)17
فعاليت هاي مركز توسعه فناوري نيرو در زمينه انرژي تجديدپذير عبارتند از:


مديريت طرح يكپارچه سازي واحدهاي مختلف پروژه احداث پايلوتهاي انرژ ي سازگار با محيط زيست



احداث سايت انرژيهاي نو طالقان

 18.2.3.1پژوهشگاه مواد و انرژي
اين پژوهشگاه هم اكنون با توجه به اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی كشور ،همكاري گستردهاي با دانشگاهها،
مراكز تحقيقاتی ،صنايع ،موسسات اجرايی بخش دولتی و بخش خصوصی برقرار كرده است .پژوهشگاه ،هم اكنون داراي سه
پژوهشكده سراميک ،نيمه هادي ها و انرژي می باشد كه در  9گروه تخصصی به فعاليت هاي تحقيقاتی در زمينه هاي
مرتبط با مواد و انرژي می پردازند  .دو پژوهشكده جديد مواد نو و فلزات گرانبها و پيشرفته نيز عمال فعاليت هاي علمی و
تحقيقاتی خود را آغاز كرده است.
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سرلوحه اهداف پژوهشگاه ،گسترش علوم و تكنولوژي در زمينه هاي بنيادي ،كاربردي و توسعهاي است كه از طريق اجراي
پروژه هاي مربوط تحقق میيابد .عالوه بر اين ،پژوهشگاه آموزش بخشی از كادر پژوهشی مورد نياز كشور را از طريق تاسيس
و توسعه دوره هاي تحصيالت تكميلی در سطوح دكترا (مهندسی مواد) و كارشناسی ارشد (سراميک ،نانو مواد و تبديل و
ذخيره انرژي) و نيز آموزشهاي كوتاه مدت تخصصی داخلی و خارجی براي انتقال تجربه هاي فنی به عهده دارد.
اينک پژوهشگاه مواد و انرژي با پشتوانه چند دهه تجربه تحقيقاتی و با برخورداري از تخصص هاي حدود  45نفر عضو هيأت
علمی 45 ،نفر كارشناس و تكنيسين پژوهشی و نيز تجهيزات پيشرفته و بعضا منحصر به فرد در ايران ،نقش مهمی در توسعه
و بهبود كيفيت صنعت نوپاي كشور بعهده دارد  .بدون شک يكی از عوامل بسيار مهم در رشد سريع صنعت و فناوري طی
ساليان اخير در ايران كه در مواردي امكان رقابتهاي جهانی را فراهم ساخته است ،به دليل همكاري نزديک مراكز تحقيقاتی
نظير اين پژوهشگاه با بخش هاي توليدي و خدماتی بوده است (.)18
مهمترين پژوهشكده اين پژوهشگاه كه مستقيماً در حوزه انرژي هاي تجديدپذير فعاليت دارد ،پژوهشكده انرژي است كه در
ادامه به فعاليت هاي اين پژوهشكده اشاره میگردد.
پژوهشكده انرژي پژوهشگاه مواد و انرژي
اساس فعاليتهاي پژوهشكده انرژي روي تحقيقات در زمينه منابع انرژيهاي نو و آالينده هاي محيط زيست متمركز شده است.
در اين پژوهشكده طرحهاي متعدد تحقيقاتی به منظور بهينه سازي مصرف انرژي و جايگزين نمودن منابع انرژي تجديد پذير
(انرژي خورشيدي و باد و … ) به جاي منابع سوختهاي فسيلی و مطالعات مرتبط با محيط زيست در دست اجرا می باشد .زير
مجموعه هاي تحقيقاتی پژوهشكده انرژي عبارتند از:


گروه انرژي خورشيدي



گروه تبديل و ذخيره انرژي



گروه محيط زيست
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در گروه انرژي خورشيدي تحقيقات پيرامون كاربري انرژي خورشيدي در زمينه تبديل گرمايی انرژي خورشيدي در شاخه
دماي پايين (گرمايش و سرمايش) تبديل گرمايی دما باال (نيروگاههاي خورشيدي) و تبديل الكتروشيميايی (پيل سوختی)
انجام می شود.
در گروه تبديل و ذخيره انرژي تحقيقات بر روي روشها ،كارايی و بهينه سازي تبديل انواع انرژي ،ذخيره سازي و تكنولوژي-
هاي مربوط به آن صورت می گيرد.
در گروه محيط زيست آلودگيهاي ناشی از مواد زائد در محيط زيست و تبديل اين مواد به منابع توليد انرژي مورد بررسی قرار
می گيرد .همچنين فعاليتهاي تحقيقاتی در زمينه آالينده هاي محيط زيست و روشهاي كاهش آنها در اتمسفر و آب صورت
می گيرد .پژوهشگران اين گروه قادرند انواع تركيبات شيميايی و مواد آالينده را شناسايی وبه طور كمی و كيفی اندازه گيري
نمايند.
فعاليت هاي پژوهشگاه مواد و انرژي در زمينه انرژي تجديدپذير عبارتند از:


ساخت پيل سوختی اكسيد جامد



در زمينه انرژي خورشيدي



سيستم هاي تبريد خورشيدي



نانوسياالت در كاربردهاي حرارتی خورشيدي



ساخت پيل سوختی خورشيدي فعال شده با رنگ با استفاده از نانو پودر دي اكسيد تيتانيوم



ساخت و مدل سازي توربين  3پره



ساخت توربين هاي 2كيلووات خانگی و خانگی و بومی سازي تكنولوژي آن



ساخت ژنراتور و پره
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 19.2.3.1پژوهشكده انرژي و محيط زيست
دانشگاه شهيد باهنر كرمان به عنوان دانشگاه مادر در جنوب شرق كشور با پژوهشگران شاخص و توانمندي ها و ظرفيت هاي
بارز پژوهشی در زمينه هاي مختلف علمی به ويژه گرايش هاي بين رشته اي مانند انرژي و محيط زيست بر اساس نياز
استانی ،منطقه اي و ملی از اوايل سال  1381با ساماندهی و شكلگيري سه گروه پژوهشی زير فعاليت خود را شروع نموده
است.


انرژيهاي تجديدناپذير ( نفت  ،گاز ،زغال سنگ و …)



انرژيهاي تجديدپذير ( خورشيدي  ،پيل سوختی  ،باد و …)



حفاظت و مهندسی محيط زيست

شرايط فيزيكی و تجهيزاتی مناسبی براي توسعه فعاليتهاي پژوهشی گروه هاي سه گانه و تاسيس رسمی پژوهشكده انرژي و
محيط زيست فراهم و با اخذ مجوزبه عنوان اولين پژوهشكده در جنوب شرق رسماً در آبان ماه سال  1386تأسيس و شروع به
كار نمود.
تمركز ظرفيتهاي پژوهشی سه گروه در پژوهشكده انرژي و محيط زيست و هماهنگی امور پژوهشی هاي اجرايی مرتبط با
موضوعات ذكر شده باعث ارتباط با واحدهاي صنعتی ،مراكز تحقيقاتی و دستگاه توسعه و ارتقاي كيفی و كمی و همچنين
تقويت جايگاه علمی دانشگاه و كشور خواهد شد.
از فعاليت انجام شده در پژوهشكده انرژي و محيط زيست در زمينه انرژي تجديدپذير ميتوان به تحقيقات در حوزه هيدروژن و
پيل سوختی اشاره نمود (.)14
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 20.2.3.1مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامهريزي انرژي
مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامه ريزي انرژي با هدف كلی توسعه فعاليت هاي پژوهشی و آموزشی در زمينه هاي مختلف
برنامه ريزي و مديريت سيستم انرژي در سطح پيشرفته جهانی با بهرهگيري از توانايی ها دانشگاه تهران و امكانات وزارت
نيرو تأسيس می گردد .مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامه ريزي انرژي وابسته به دانشكده فنی دانشگاه تهران میباشد و با
مساعدت وزارت نيرو تشكيل گرديد  .مركز فعاليت اين مؤسسه در تهران است .موسسه داراي يک بخش معاونت آموزشی و
پژوهشی میباشد كه امور آموزش جذب هيات علمی و برگزاري دورههاي آموزشی را عهدهدار است (.)19
همچنين موسسه از  4بخش پژوهشی مستمر تشكيل شده كه عبارتند از:


بخش فن آوري انرژي



بخش مطالعات استراتژيک انرژي



بخش عرضه و تقاضاي انرژي



بخش مدلسازي انرژي

در كنار اين بخشها بخش پژوهشهاي موردي نيز وجود دارد كه بصورت مستمر نبوده و بر حسب نياز نيروهايی جهت تحقيق
درباره يک موضوع بخصوص با موسسه همكاري می نمايند .بخش شوراي علمی موسسه كه وظيفه اصلی آن مشاوره علمی
به رياست موسسه است نيز در كنار مديريت پشتيبانی و ارتباطات از ديگر بخشهاي موسسه می باشند.
اهداف مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامه ريزي انرژي عبارتند از:


تأمين تخصص هاي الزم براي برنامه ريزي و مديريت سيستمهاي انرژي كشور



گسترش مرزهاي دانش و توسعه فناوري پيشرفته در زمينه هاي مختلف برنامه ريزي و مديريت



سيستمهاي انرژي ارتقا و تحكيم موقعيت علمی و فناوري كشور در زمينه هاي فوق در سطح جهانی



تأمين نيازهاي پژوهشی و مطالعاتی مؤسسات دولتی و خصوصی در حوزه برنامهريزي انرژي



وظايف مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامهريزي انرژي انجام پژوهشهاي علمی بين رشتهايی فنی اقتصادي اجتماعی



تدوين برنامه هاي آموزشی و برگزاري دور ههاي كارشناسی ارشد و دكتري
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ايجاد ارتباطات علمی با مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی جهان



برگزاري گردهماي يهاي ملی و بينالمللی



برگزاري دورههاي پيشرفته تخصصی و كارگاههاي آموزشی



ارائه خدمات مشاوره اي و انجام فعاليتهاي مرتبط با اهداف مؤسسه به منظور تأمين بخشی از منابع مالی مورد نياز انتشار
مدارك ،گزارشات ،كتب و نشريات تخصصی



تجهيز مؤسسه و تربيت نيروي انسانی متخصص جهت تأمين هيئت علمی

راهبردهاي پژوهشی اين مؤسسه عبارتند از:


انجام پروژه هاي تحقيقاتی مورد نياز صنعت انرژي در زمينه هاي اصالح مقررات گذاري؛ اصالح نظام تعرفه ،يارانه و
قيمتگذاري انرژي ،تجديد ساختار بخش انرژي



توسعه مدلسازي و بانک اطالعاتی بخش انرژي از طريق روشهاي مناسب از قبيل:



طراحی و توسعه مدلهاي مناسب به منظور تحليل سياستهاي انرژي و محيط زيست



طراحی و توسعه مدلهاي مناسب به منظور پيش بينی ساختاري انرژي



توسعه و به كارگيري نرم افزارهاي بهينهسازي توليد و مصرف انرژي



مطالعه ابعاد امنيتی و استراتژيک بخش انرژي



طراحی سيستم اطالعات جغرافيايی  GIS19به منظور مديريت بهينه منابع فسيلی و تجديدپذير كشور



بكارگيري تكنيكهاي  GISجهت تحليل متغيرهاي اجتماعی ،اقتصادي ،زيست محيطی با تأكيد بر نقش منابع فسيلی و
تجديدپذير



ايجاد بانک اطالعات انرژي ،اقتصاد ،محيط زيست



انجام مطالعات به منظور توسعه سياستهاي مصرف بهينه انرژي در بخشهاي مختلف اقتصادي اجتماعی

Geographic Information System

19
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تحليل و مدلسازي بازار جهانی و منطقه اي انرژي و به ويژه مطالعه عرضه و تقاضاي جهانی انرژي و تحوالت مهم در
بازارهاي انرژي ،تحليل قيمتهاي جهانی انرژي ،سياستها و استراتژيهاي انرژي كشورهاي مصرف كننده انرژي ،و تحليل
ابعاد امنيتی و ژئوپولتيک انرژي

راهبردهاي فناوري انرژي اين مؤسسه به شرح زير است:


شناسايی فناوريهاي موجود در بخش انرژي



بومی سازي و انتقال فناوري انرژي



برنامه ريزي توسعه و بكارگيري فناوري هاي نو



بررسی فرآيند نوآوري در فناوري انرژي



مطالعات مسائل فناوري انرژي از بعد فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادي و سياسی

راهبردهاي آموزشی اين مؤسسه نيز به شرح زير است:


ارائه آموزشهاي كوتاه مدت در زمينه فعاليتهاي مؤسسه به صنايع و سازمانهاي مختلف



تهيه و تدوين گرايشها و رشته هاي مورد نياز با همكاري گروههاي آموزشی مرتبط و پی گيري اخذ مجوز



راه اندازي دور ههاي چند جانبه با مشاركت دانشگاههاي خارج كشور ،مؤسسه و صنايع داخلی



مديريت دور ههاي آموزشی مصوب مورد نياز در قالب 2+2



برگزاري سمينارهاي علمی تخصصی و كارگاههاي آموزشی در سطح ملی و بين المللی

 21.2.3.1موسسه مطالعات بين المللی انرژي
موسسه مطالعات بين المللی انرژي در سال  1370تأسيس و در سال  1375موفق به اخذ مجوز پژوهشكده مطالعات بين
المللی انرژي از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري گرديد .اين موسسه به وزارت نفت جمهوري اسالمی ايران وابسته است.
موسسه مطالعات بين المللی انرژي به عنوان يک مركز تحقيقاتی و اتاق فكر از زمان تأسيس تاكنون ،توانسته است به جايگاه
مناسب خود در سطح بين المللی و داخلی دست پيدا كند). (20
حوزه فعاليت موسسه مطالعات بين المللی انرژي به شرح زير می باشد:
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بررسی و تحليل روند عرضه و تقاضاي انرژي در ايران و جهان و پيش بينی روندها



بررسی و تحليل تحوالت بازارهاي بين المللی انرژي



مطالعات تامين مالی در بازارهاي بين المللی انرژي



مطالعه ساختار شركت هاي ملی نفت و شركت هاي بين المللی



بررسی سياست هاي راهبردي در درون اوپک



مطالعه موضوعات زيست محيطی در چارچوب مسائل انرژي و كنوانسيون هاي مرتبط بين المللی



بررسی خط مشی ،سياست ها و راهبردهاي انرژي در سطح كشورها ،سازمان ها و شركت ها در كشورهاي توليد كننده و
مصرف كننده



بررسی روابط سياسی و ترتيبات منطقه اي و بين المللی در زمينه انرژي



شناخت چالش هاي فراروي جهان انرژي و راه حل يابی



مطالعه فن آوري در حوزه انرژي



توسعه مهندسی ارزش در طرح ها وپروژه هاي اجرايی



ارائه خدمات مشاوره به مديران عامل شركت هاي فعال در بخش انرژي



آموزش و ارتقاي متخصصان صنعت نفت وگاز



تعامل با مراكز علمی -پژوهشی در داخل و خارج براي انجام پروژه هاي مشترك



برگزاري همايش ها و سخنرانی هاي تخصصی در زمينه انرژي در سطوح ملی و بين المللی



برگزاري دوره هاي فوق ليسانس و تأمين مالی پروژه هاي فوق ليسانس و دكتري در زمينه انرژي



تهيه بانک هاي اطالعاتی در زمينه انرژي

مطالعات پژوهشی موسسه مطالعات بين المللی انرژي كه مرتبط با انرژيهاي نو هستند به شرح زير میباشد:


تحليلی بر جايگاه انرژي هاي نو در اروپا
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تحليلی بر فرآيند جايگزينی انرژي هاي پاك به جاي فسيلی



سهم انرژي هاي تجديدپذير در كل انرژي جهانی



نقش انرژي هاي تجديد شونده در تامين تقاضاي شديد انرژي هند



توسعه كاربرد انرژي هاي تجديدپذير



بررسی تحوالت بالقوه و چشم انداز آتی بازار انرژي هاي تجديد پذير و هسته اي در جهان

مهمترين نقش موسسه مطالعات بينالمللی انرژي ،برنامهريزي كالن انرژي است كه بخشی از اين برنامهريزي كالن مربوط
به توسعه انرژيهاي تجديدپذير است كه الجرم اين برنامهريزي در توسعه صنعت انرژي خورشيدي كشور نيز تأثير گذار است.

 22.2.3.1مركز تحقيقات محيط زيست و انرژي دانشگاه علوم وتحقيقات
دانشكده محيط زيست و انرژي واحد علوم و تحقيقات ،فعاليت خود را در قالب سه رشته اصلی تحصيلی مهندسی محيط
زيست ،مديريت محيط زيست و علوم محيط زيست از سال  1369در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتري آغاز نموده است و
تاكنون نيز ادامه دارد .همچنين دو گرايش در سطوح كارشناسی ارشد حقوق محيط زيست و اقتصاد محيط زيست از زيرگروه
مديريت محيط زيست از نيمسال اول  1382تاسيس شده است و دو گرايش مهندسی طراحی محيط زيست و مهندسی منابع
آب از زير گروه مهندسی محيط زيست در سطح كارشناسی ارشد از نيمسال اول سال  1383دانشجو پذيرفته است و گروه
مهندسی انرژي نيز از ابتداي سال تحصيلی  1383به اين دانشكده پيوسته است (.)21
پژوهشكده انرژي دانشگاه علوم وتحقيقات در زمينه مشاوره ،مديريت ،اجرا ،تجزيه و تحليل نمونه ،اندازه گيري ،كنترل و
آموزش در مسائل مختلف محيط زيستی و انرژي فعاليت دارد و زير مجموعه دانشكده محيط زيست وانرژي می باشد.
زمينه مطالعات و تحقيقات انرژي
الف) مصرف انرژي و مديريت تامين


ساختار مديريت مصرف انرژي



تجزيه و تحليل و پيش بينی تقاضاي انرژي با توجه به اجزاي مختلف آن



هزينه تامين انرژي
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سياست ها و طرح هايی براي تامين انرژي



بهره وري از سيستم هاي مختلف در بخش انرژي تامين



مدل سازي سيستم عرضه انرژي بهينه



بررسی چالش هاي پيش روي خصوصی سازي بخش انرژي
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ب) فناوري انرژي


فناوري  ،طراحی و انتخاب سيستم هاي توليد انرژي سازگار با محيط زيست و انرژي هاي تجديدپذير



ارزيابی پتانسيل از انرژي هاي تجديد پذير مختلف (بادي  ،خورشيدي  ،جزر و مد و )...

ج) استراتژي هاي بلند مدت براي توسعه پايدار در بخش انرژي


انرژي و محيط زيست



چالش هاي استراتژيک در بخش انرژي



قيمت گذاري و سياست هاي پرداخت يارانه در بخش انرژي



مالحظات سياسی در زمينه انرژي و توسعه پايدار

پروژه هاي تعريف شده توسط ستاد توسعه فناوري انرژي هاي نو به مركز تحقيقات محيط زيست و انرژي دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقيقات بدين شرح است:


تكميل و تجهيز آزمايشگاه مرتبط با انرژي باد



تهيه نرم افزارهاي مرتبط با انرژي باد



برگزاري كارگاه هاي آموزشی و برگزاري دوره هايی براي آموزش تكنسين ها در زمينه انرژي باد

 23.2.3.1دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور
وزارت نيرو به عنوان يكی از تخصصیترين ،و صنعت آب و برق به عنوان يكی از حياتی ترين صنايع فعال كشور ،همواره به
منظور برقرار بودن چرخه نظارت ،تعمير و نگهداري و به روز نمودن اين صنعت حياتی ،الزام داشته تا از بهترين نيروها و
آموزش ديده ترين نيروهاي كشور استفاده نمايد .دانشگاه صنعت آب و برق به عنوان اصلی ترين مركز آموزش علمی–
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كاربردي ،نه تنها نيروي انسانی مورد نياز وزارت نيرو ،بلكه نيروي انسانی مورد نياز بسياري از ديگر صنايع كشور را نيز تأمين
نموده و می نمايد.
دانشكده مهندسی انرژي دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور ) با در اختيار داشتن  11واحد آزمايشگاهی 8 ،واحد كارگاه
تخصصی و همچنين  13واحد ثبت شده تخصصی و با توجه به حضور فعال  22عضو هيأت و تكنسينهاي مجرب در بخشهاي
آزمايشگاهی و كارگاهی ،توانائی قابل توجهی در انجام پروژههاي مختلف اعم از پژوهشی و خدمات فنی و مهندسی دارد.
اين دانشكده بنابر قابليتها و تجارب موجود ساليان گذشته ،داراي توانايی فعاليت در بخشهاي مختلفی مانند صنايع نيروگاهی
و موضوعات مرتبط به آن از جمله مباحث تخمين عمر ،تحليل خرابی و خوردگی ،مديريت انرژي ،انرژيهاي نو ،سيستمهاي
تبديل انرژي از جمله توربوماشينها ،سيستمهاي مكانيكی و حرارتی و غيره می باشد .بديهی است كه موارد مزبور اشاره به
حداقل ها داشته و دامنه فعاليت اين دانشكده با توجه به امكانات نرم افزاري و سخت افزاري موجود می تواند دربرگيرنده
موضوعات متنوع ديگر ،مرتبط با تخصص اعصاي هيأت علمی آن باشد ( )22در حال حاضر حوزه ستادي معاونت پژوهشی
دانشگاه صنعت آب و برق بعنوان واحد سياستگذاري و مديريت فعاليتهاي پژوهشی مشتمل بر چهار دفتر زير است.
 امور پژوهشی
 فناوري و خدمات مهندسی
 كتابداري و تدوين دانش فنی
 فناوري اطالعات و خدمات رايانه اي

 24.2.3.1مؤسسه آموزش عالی علمی كاربردي صنعت آب و برق
اين مؤسسه با برخورداري از امكانات پنج مجتمع بزرگ آموزشی و پژوهشی و  9واحد آموزشی و يک مركز تخصصی ،تربيت و
تأمين نيروهاي متخصص صنعت آب و برق كشور را به عهده دارد .مؤسسه آموزش عالی علمی كاربردي صنعت آب و برق با
بيش از ربع قرن تجربه در برگزاري دورههاي آموزشی صنعت آب و برق ،تنها مؤسسه وابسته به وزارت نيرو است كه براي
اجراي فعالی ت هاي رسمی آموزش هاي عالی علمی كاربردي وزارت نيرو در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم،
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تحقيقات و فناوري و در راستاي سياست هاي كلی نظام ،برنامه توسعه ،چشم انداز بيست ساله كشور و سياست هاي وزارت
نيرو فعاليت می كند (.)8
مأموريت اصلی مؤسسه تدوين و انتقال دانش كاربردي و فناوري روز و ارتقاء مهارت هاي موردنياز صنعت آب و برق است .
مؤسسه با هدف پاسخگويی به ذينفعان كليدي خود ،عالوه بر ارائه دور ه هاي آموزشی ،به وظايف غيررسمی خود توجه داشته
و از طريق نيازسنجی آموزشی ،توليد محصوالت و بستههاي آموزشی ،مستندسازي ،اطالع رسانی ،مشاوره ،ارتباط با صنعت و
كمک به شناسايی و حل مشكالت صنعت آب و برق نيز در جهت مأموريت خود گام برمیدارد .

 25.2.3.1دانشگاه صنعتی شريف
الف) دانشكده مهندسی انرژي
طرح ايجاد دانشكده مهندسی انرژي ،با هدف كلی نهادينه كردن و سازماندهی موثر فعاليتهاي دانشگاه صنعتی شريف در
زمينه هاي مهندسی سيستمهاي انرژي و مهندسی هستهاي ،در مهر 1383ازطرف تعدادي از اعضاي هيات علمی دانشگاه
پيشنهاد شد و پس از تصويب در شوراي تحصيالت تكميلی و شوراي دانشگاه (آبان  ،)1383در تاريخ  1384/10/5در شوراي
گسترش آموزش عالی مورد تصويب قطعی قرار گرفت .تشكيالت دانشكده نيز در بهمن  1384در هيات امناي دانشگاه تصويب
و در خرداد  1385ابالغ شده است (.)23
چشم انداز دانشكده


ايجاد يک قطب كيفی آموزشی ،پژوهشی و خدماتی در سطح كشور و منطقه در زمينههاي مختلف مهندسی انرژي



توسعه و به كارگيري دانش مهندسی انرژي در ارتقاي بخش انرژي كشور ،گسترش كاربرد منطقی انرژي و استفاده
بهينه از منابع خداداد انرژي در جهت توسعه پايدار كشور و منطقه



مشاركت موثر در تالش ملی ،منطقه اي و بين المللی براي توسعه فناوريهاي پاك در توليد ،انتقال و مصرف
انرژي درجهت حفاظت از زيست بوم كشور ،منطقه و جهان

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
142

فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،دي 1393

ماموريت


تربيت نيروي انسانی متخصص كيفی با دانش ومهارت باال در زمينههاي تخصصی مهندسی انرژي ،به منظور تامين
نياز كشور



تربيت كادر هيات علمی و پژوهشگران مورد نياز كشور در زمينه هاي تخصصی مهندسی انرژي



گسترش مرزهاي دانش و توسعه رشتههاي جديد مورد نياز در زمينه مهندسی انرژي



برگزاري دورههاي آموزشی تخصصی  ،براي ارتقاي دانش و مهارت كارشناسان دستگاههاي اجرايی و صنعت



سازماندهی و انجام پژوهشهاي بنيادي ،كاربردي و توسعهاي مورد نياز بخش انرژي كشور



انجام مطالعات وپژوهشهاي الزم براي تصميمسازي و سياستگذاري و نشر اطالعات علمی در زمينه علوم و فناوري
انرژي



برقراري ارتباطات و همكاريهاي علمی و فنی بين المللی و منطقهاي با مراكز علمی مشابه در كشورهاي پيشرفته،
كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي اسالمی ،در زمينه هاي فعاليت دانشكده

زمينه هاي فعاليت


مهندسی هسته اي



مهندسی سيستمهاي انرژي



فناوريهاي نوين انرژي



انرژي و محيط زيست

رشته هاي تحصيلی
دانشكده مهندسی انرژي در حال حاضر برگزار كننده رشتههاي زير در مقطع تحصيالت تكميلی است :
 -1كارشناسی ارشد مهندسی هستهاي ،در چهار گرايش:


مهندسی راكتور



چرخه سوخت هستهاي
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كاربرد پرتوها و راديوايزوتوپها



مهندسی پرتوپزشكی

 -2كارشناسی ارشد مهندسی سيستمهاي انرژي ،در سه گرايش:


سيستمهاي انرژي



فناوريهاي انرژي



انرژي و محيط زيست

 -3دكتراي مهندسی انرژي هسته اي
 -4دكتراي مهندسی سيستمهاي انرژي
امكانات آزمايشگاهی
امكانات آزمايشگاهی دانشكده مهندسی انرژي به شرح زير است:


آزمايشگاه فيزيک هستهاي



آزمايشگاه آشكارسازي و دوزيمتري



آزمايشگاه كاربرد پرتوها و راديوايزوتوپها



آزمايشگاه الكترونيک



آزمايشگاه پردازش موازي



آزمايشگاه شبيه ساز راكتور



آزمايشگاه مميزي انرژي



آزمايشگاه هيدروژن و پيل سوختی



آزمايشگاه زيست توده



آزمايشگاه لولههاي حرارتی
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آزمايشگاه سيستمهاي خورشيدي

ب)پژوهشكده علوم و فناوري انرژي شريف
گروه مطالعات جامع انرژي در سال  1371با اجراي پروژه طرح جامع انرژي كشور بر اساس قرارداد همكاري بين دانشگاه
صنعتی شريف و سازمان برنامه و بودجه شكل گرفت .در سال  1374آزمايشگاه سيار صرفه جويی انرژي بنا به پيشنهاد گروه
مطالعات جامع انرژي و با حمايت سازمان برنامه و بودجه و سازمان جايكا -ژاپن در دانشگاه صنعتی شريف راه اندازي شد .گروه
مزبور در سال  1376پروژه تخصيص مجدد يارانه انرژي براي هدفمندسازي يارانههاي انرژي را براي وزارت نفت انجام داد و در
پی آن و بنا به پيشنهاد گروه مطالعات جامع انرژي مقرر گرديد فعاليت گروه در دانشگاه به سطح يک نهاد پژوهشی ارتقاء پيدا
كند .در پی پيشنهاد مزبور تفاهم نامه همكاري بين وزارت نفت و دانشگاه صنعتی شريف براي راه اندازي گروه مهندسی
سيستم هاي انرژي در سطح كارشناسی ارشد و ايجاد پژوهشكده علوم و فناوري انرژي به امضاء رسيد .در سال  1383نيز تفاهم
نامه همكاري بين شركت ملی نفت ايران و دانشگاه صنعتی شريف به امضاء رسيد و بر اساس آن مقرر شد پژوهشكده علوم و
فناوري انرژي شريف ،گروه پژوهشی در زمينه مدل سازي انرژي را سازماندهی نمايد و شركت ملی نفت ايران نيز در شوراي
راهبردي پژوهشكده مشاركت داشته باشد .اين پژوهشكده داراي  5گروه پژوهشی به شرح زير است:


مدل سازي و سيستم اطالعات انرژي



مديريت و بهينهسازي انرژي



فناوريهاي نوين انرژي



انرژي و محيط زيست



آزمايشگاه فناوري انرژي

چشم انداز و اهداف آرمانی


داشتن سهم مهمی در فعاليتهاي نوآورانه مرتبط با انرژي ،توسعه اقتصادي ،پيشرفت اجتماعی و پايداري محيط
زيست .اين فعاليت ها شامل بهبود فناوريها ،ساختارها و سياستهايی است كه محصوالت و فرآيندهاي اثربخشتر،
كاراتر ،سالمتر و عادالنهتر را دربردارد.
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ايجاد مركز تحقيق برتر و منبع اطالعات معتبر در سطح ملی و بين المللی ،مرجع علمی براي دولت ،دانشگاه ها،
مراكز تحقيقاتی ،صنايع و جامعه مدنی در زمينه تحقيقات و فناوريهاي نوين انرژي



داشتن سهم مهمی در پيشرفت اجتماعی ،توسعه اقتصادي و پايداري محيط زيست در ايران



توسعه و بكارگيري دانش مهندسی سيستمهاي انرژي در ارتقاي كارايی بخش انرژي كشور ،گسترش كاربرد منطقی و
استفاده بهينه از منابع انرژي در جهت توسعه پايدار كشور و منطقه و جهان



مشاركت موثر در تالش ملی ،منطقه اي و بين المللی براي توسعه فناوريهاي پاك در توليد ،تبديل ،انتقال و مصرف
حاملهاي انرژي  ،در جهت حفاظت از زيست بوم كشور ،منطقه و جهان

بيانيه ماموريت


سازماندهی نيروي انسانی متخصص كيفی و پژوهشگران انرژي با دانش و مهارت باال در زمينههاي تخصصی
مهندسی انرژي به منظور انجام تحقيقات و توسعه فناوريهاي نوين و كاراي انرژي



گسترش مرز دانش و توسعه فناوري در حوزه انرژي از طريق انجام تحقيقات بنيادي ،كاربردي و توسعه اي و مشاركت
در فرآيند تصميمسازيها و سياستگذاريهاي كالن انرژي



انجام مطالعات و پژوهشهاي الزم براي تصميمسازي و سياستگذاري و نشر اطالعات علمی در زمينه علوم و
فناوري انرژي



ارائه خدمات علمی ،فنی و مشاورتی به دولت ،دانشگاهها ،مراكز و واحدهاي تحقيق و توسعه ،سازمانهاي تأمين كننده
انرژي ،نهادهاي خصوصی و دولتی مصرفكننده انرژي و صنايع عرضهكننده تجهيزات و خدمات توليد و تبديل انرژي
در سطح ملی و بين المللی و جامعه مدنی



استفاده از فناوريهاي پيشرفته و تجاري سازي فناوريهاي منتج از تحقيقات ،با توجه به شرايط اقتصادي ،اجتماعی،
قانونی و زيستمحيطی



تمركز بر روي كيفيت فعاليتها و نتايج به عنوان اصل اول و گسترش فعاليتها به صورت تدريجی و همراه با تيم-
سازي و توانمند كردن اعضاء به عنوان اصل دوم

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
146

فاز  :1تدوين مباني سند


ويرايش اول ،دي 1393

تكيه بر اعضاي هيات علمی ،محققين با تجربه ،متخصصين صنعتی ،پژوهشگران جوان ،پرسنل ستادي و ساير كسانی
كه باورمند و پرتالش براي حصول به چشم انداز مشترك پژوهشكده فعاليت می كنند و سهم مهمی در فعاليتهاي
نوآورانه مرتبط با انرژي دارند



برقراري ارتباطات و همكاريهاي علمی و فنی بين المللی و منطقهاي با مراكز علمی مشابه در كشورهاي پيشرفته و
در حال توسعه در زمينههاي فعاليت پژوهشكده

اهداف راهبردي


انجام تحقيقات ميان رشته اي كه به ارزيابیهاي كل نگر و همه جانبه مشكالت و ارائه راه حلهاي كل نگر و فراگير
براي توليد و استفاده از منابع و انرژي میانجامد



اجراي پروژههاي تحقيقات بنيادي ،كاربردي ،توسعهاي و مطالعات سياستگذاري در زمينه انرژي در سطح ملی ،منطقه
اي و بين المللی



ايجاد تيمهاي ميان رشتهاي تا از اين طريق بتوان قوتهاي دانشگاه صنعتی شريف در مهندسی ،علوم پايه ،كاربردي و
اقتصاد را در همكاريهاي تحقيقاتی گردهم آورد



طرحريزي و اجراي ساز و كارهاي اثربخش و كارا جهت تعامل با دولت ،دانشگاه ها ،مراكز تحقيقاتی ،صنايع و
نهادهاي مدنی جهت ارائه بسته ارتباطی با پژوهشكدههاي مختلف و راهكارهاي موثر كاربردي و تجاري سازي
فناوريها در زمينه انرژي



طرح ريزي و اجراي ساز و كارهاي اثربخش و كارا جهت تعامل و همكاري با دانشگاه ها ،مراكز تحقيقاتی ،صنايع،
نهادهاي مدنی و محافل تصميم گيري در مناطق كشور جهت توسعه توانمنديها و ايجاد ظرفيتهاي علمی و
پژوهشی در كليه نواحی شهري و روستائی ،استانها و مناطق كشور



شناساندن مجموعه فعاليتهاي پژوهشكده به مخاطبين ملی و بين المللی



استقرار سيستم مديريت راهبردي جهت شناسايی زمينههاي تحقيقاتی انرژي با پتانسيل باال



برگزاري دوره هاي تخصصی-كاربردي ،سمينارها و تشكيل انجمن ها در زمينه انرژي
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تشكيل شبكه متخصص ان و ايفاي نقش رهبر و كانون شبكه جهت هماهنگ و كاربردي كردن تحقيقات انرژي در كل
كشور



تمركز بر فعاليتهاي مهندسی و علوم پايه در عرصه فناوريهاي كليدي و مدلسازي انرژي



تدوين ،اجرا و نظارت بر سيستم مبادله ايدههاي مرتبط با علوم و فناوري انرژي

 26.2.3.1دانشگاه تهران
الف) دانشكده فنی
دانشكده فنی دانشگاه تهران با حدود هفتاد سال قدمت ،مهد مهندسی كشور و مادر دانشگاههاي صنعتی ايران محسوب
میشود .اين دانشكده از آغاز تاكنون با پذيرش استعدادهاي برتر افتخار دارد جمع كثيري از دانشمندان و متخصصان كشور را
كه بسياري از آنان نقش بسزايی در راهاندازي و تداوم حركت چرخهاي صنعت كشور و پذيرش مسئوليتهاي سنگين در اداره
مملكت دارند تربيت كرده است .بسياري از اين دانشآموختگان نيز قدم فراتر از اين گذاشته و پرچم علم و دانش را در
عرصههاي پيشرفته علم و تحقيق ،در سطح جهانی و بينالمللی برافراشتهاند.
پس از تاسيس دانشگاه تهران در سال  ،1313دانشكده فنی به عنوان يكی از دانشكدههاي ششگانه دانشگاه ،به همت و تالش
خستگیناپذير پروفسور محمود حسابی تاسيس شد و از مهرماه همان سال فعاليت خود را آغاز نمود .به علت عدم وجود محل
خاصی براي استقرار دانشكده فنی ،طبقه دوم مدرسه دارالفنون به عنوان دانشكده فنی مورد استفاده قرار گرفت .در همين سال
( ،)1313از بين  100نفر از فارغالتحصيالن دبيرستانها 40 ،نفر دانشجو در رشتههاي مهندسی راه و ساختمان ،مكانيک ،برق و
معدن از طريق كنكور پذيرفته شده و تحصيل خود را آغاز نمودند (.)24
از ميان دانشكدههاي مختلف دانشگاه ،دانشكده مهندسی برق در زمينه انرژي هاي تجديدپذير و علیالخصوص ،سلولهاي
خورشيدي فعاليت بيشتري دارد .اين دانشكده همزمان با تاسيس دانشكده فنی در سال  1313ايجاد شده و در سال  1320از
محل اوليه آن كه دارالفنون بود به محل فعلی دانشكده فنی انتقال يافت .مهندسان الكترومكانيک تربيت شده در آن دوران ،در
رشتههاي صنايع ،تأسيسات و برق فارغالتحصيل میشدند كه مجموعاً “الكترومكانيک" ناميده میشد .در دهه  1340شعبه
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الكترومكانيک ،به رشتههاي مهندسی برق و مهندسی مكانيک تقسيم شد .در سال  1344تعداد اعضاي هيأت علمی مهندسی
برق مجموعاً در دو گرايش جريان قوي و جريان ضعيف  13نفر بود .از سال  1349دروس اين دانشكده به صورت سيستم
واحدي تغيير شكل يافت.
در حال حاضر ،دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر با بهره مندي از بيش از  80عضو هيات علمی ،در مقطع كارشناسی و در رشته
مهندسی برق در پنج بخش الكترونيک ،قدرت ،كنترل ،مخابرات و مهندسی پزشكی و در رشته مهندسی كامپيوتر در سه بخش
فناوري اطالعات ،سخت افزار و نرم افزار ،با باالترين استانداردهاي بينالمللی ،به تربيت مهندسان برجسته میپردازد .همچنين
اين دانشكده در مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا ،عالوه بر زمينههاي فوق در سه گرايش هوش ماشين و رباتيک ،معماري
كامپيوتر و نانوتكنولوژي ،به تربيت نيروهاي متخصص و محقق میپردازد.
امروزه ،دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر پرديس دانشكدههاي فنی دانشگاه تهران با سه قطب تحقيقاتی ،در زمينههاي
سيستمهاي الكترومغناطيسی كاربردي ،نانوالكترونيک و كنترل و پردازش هوشمند ،سرآمد كليه مؤسسات آموزش عالی كشور در
اين زمينه میباشد .همچنين ،اين دانشكده با برخورداري از بيش از  50آزمايشگاه آموزشی و تحقيقاتی كه بعضاً ،مانند
آزمايشگاههاي اليه نازك و فشارقوي ،در سطح خاورميانه كم نظير هستند ،طرحهاي تحقيقاتی متعددي را در زمينههاي مختلف
و مرتبط با موفقيت به اتمام رسانده و فناوريهاي نوينی را به كشور عرضه نموده است.
با توجه به سابقه درخشان و توان علمی ،آموزشی و تحقيقاتی استادان و دانشجويان دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر ،اين
دانشكده همكاريهاي تحقيقاتی ،تخصصی و آموزشی مختلف و متعددي با مراكز مختلف بخشهاي دولتی و غير دولتی داخل
كشور و همچنين مراكز علمی خارج از كشور دارد .تعداد قابل توجهی از فارغالتحصيالن اين دانشكده ،در واحدهاي صنعتی،
پژوهشی و دانشگاهی در سطح كشور به خدمت مشغولاند و تعداد قابل مالحظهاي از اساتيد برجسته دانشگاههاي كانادا ،امريكا
و اروپا نيز از فارغالتحصيالن موفق اين دانشكده هستند.
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گروه الكترونيك
گرايش الكترونيک يک مجموعه رو به رشد میباشد كه در دو راستاي تدريس و تحقيق برنامههاي مفصلی دارد .به طور كلی
اين گرايش از دو زير گرايش مدار و سيستم و زيرگرايش افزاره و نانو تشكيل شده است .زمينههاي تحقيقاتی ارائه شده در زير
بخشی از تحقيقات مفصلی است كه در اين گرايش در جريان میباشد.


مدارات مجتمع توان پايين



سامانههاي فركانس باال



طراحی مدارات مجتمع



طراحی و شبيه سازي افزاره



مدارات و سيستمهاي فركانس راديويی



هوش سيليكانی



مدارات پيشرفته براي مخابرات داده



سيستمهاي مجتمع بيو



نانوسيستمهاي توان پايين و با بهرهوري باال



سلولهاي خورشيدي و اليه نازك



نانوالكترونيک



ادوات نانو بيو-الكترونيک



طراحی و ساخت سامانههاي ريز ماشينكاري



ادوات انرژي نانوساختار



بلور فوتونی و ادوات مخابراتی



اتصاالت ميانی در مدارات و سيستمهاي مجتمع نانو



انتقال كوانتمی



محاسبات كوانتمی
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گروه قدرت
گروه مهندسی برق قدرت دانشگاه تهران يكی از پيشتازان پژوهش و آموزش در سطح بينالمللی است .در اين گروه مهندسان
در سطوح كارشناسی ،كارشناسی ارشد و دكتري جهت فعاليت در صنعت برق و انرژي الكتريكی از توليد ،انتقال تا مصرف
آموزش داده میشوند .بعضی از فعاليتهاي پژوهشی جاري اين گروه به شرح زير است:


اتوماسيون پستهاي فشار قوي و شبكه توزيع



الكترونيک قدرت



انرژيهاي تجديدپذير



برنامهريزي و بهرهبرداري شبكههاي قدرت



پايداري و ديناميک شبكههاي قدرت



تبديل انرژي خورشيدي و بادي



حفاظت پيشرفته سيستم قدرت



خودروي برقی



درايو ماشينهاي الكتريكی و عيب يابی آنها



سيستمهاي انتقال قدرت انعطاف پذير



شبكههاي هوشمند و ريز شبكه



طراحی و بهينهسازي ماشينهاي الكتريكی



عايقهاي الكتريكی



فناوري قطع جريانهاي باال



قابليت اطمينان و امنيت شبكههاي قدرت



مدل سخت افزاري سيستم قدرت



ماشينهاي الكتريكی خطی



مبدلهاي چند سطحی
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ب) دانشكده علوم و فنون نوين
تأسيس دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران در تاريخ  5بهمن  1388به تصويب هيات امناي دانشگاه تهران رسيد .اين
دانشكده با هدف اصلی تربيت نيروي متخصص مورد نياز كشور در مقاطع تحصيالت تكميلی و در زمينههاي علوم و
فناوريهاي نوين ميانرشتهاي ،جذب نخبگان و پژوهشگران و انجام پژوهشهاي كاربردي به منظور خلق و ارائه دانش مورد
نياز جامعه به مراكز صنعتی و ملی در جهت چشمانداز و اهداف بلند كشور تأسيس گرديد .اين دانشكده در تاريخ  30فروردين
 1390نيز به دست رياست محترم جمهور افتتاح شد .دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران همگام با دانشگاههاي برتر و
حتی پيشرو جهان و مبدع علوم بينرشتهاي نوين دنيا در پاسخ به نيازهاي علمی نخبگان ،پژوهشگران و كارآفرينان پيشرو و
خالق ملی و بينالمللی فعال خواهد بود.
گروه «انرژيهاي نو و محيطزيست» دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران فعاليت خود را در قالب يک رشته اصلی با
عنوان "مهندسی انرژيهاي تجديدپذير" ،از مهر ماه سال  1389در مقطع كارشناسی ارشد آغاز نموده است .هدف اصلی اين
گروه تربيت نيروي متخصص مورد نياز كشور ،در مقاطع تحصيالت تكميلی در زمينههاي علوم و فناوريهاي بين رشتهاي در
حوزه تخصصی مهندسی انرژي و انرژيهاي تجديدپذير و محيط زيست است .در اين گروه قصد آن است تا با جذب
مستعدترين اساتيد ،پژوهشگران و دانشجويان نخبه و ارتقاء امر پژوهش در زمينههاي علوم و فناوريهاي انرژيهاي
تجديدپذير به عنوان يكی از مراكز برتر و مرجع اين حوزه علمی مطرح گردد .بهرهگيري از منابع و امكانات روز دنيا براي انجام
تحقيقات بنيادي و كاربردي در زمينه انرژيهاي تجديدپذير و برقراري ارتباط فعال با دانشمندان علوم پيشرو در ايران و جهان
جزء برنامههاي اصلی اين گروه است.
اطالعات آماري گروه:


تعداد اعضاي هيأت علمی12 :



تعداد دانشجويان در مقطع دكتري تخصصی15 :
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تعداد دانشجويان در مقطع كارشناسی ارشد51 :

رشته هاي تحصيلی در حال اجرا و برنامه ريزي شده در گروه:

كارشناسی ارشد:


مهندسی انرژيهاي تجديد پذير



مهندسی سيستمهاي انرژي – گرايش سيستمهاي انرژي



مهندسی سيستمهاي انرژي – گرايش تكنولوژيهاي انرژي



مهندسی طبيعت



مهندسی اكولوژي

دكتري:
 مهندسی سيستمهاي انرژي – گرايش مدلسازي انرژي
 مهندسی سيستمهاي انرژي – گرايش فناوريهاي انرژي
 مهندسی سيستمهاي انرژي – گرايش انرژي و محيطزيست

 27.2.3.1دانشگاه علم و صنعت ايران
پژوهشكده سبز دانشگاه علم و صنعت ايران
پژوهشكده سبز جهت پژوهش در زمينه انرژي و محيط زيست تاسيس گذذرديده است .اساسیترين كار پژوهشكده بررسی نحوه
كاهش مصرف انرژي فسيلی و كاهش آلودگی محيطزيست بوده و مسائل فرهنگی ،اقتصادي ،اجتماعی را همراه با موضوعات
علمی و نوين در نظر گرفته و به حل مشكل انرژي در كشور میپردازد .همچنين پژوهشكده سعی دارد راهكارهاي جايگزينی
منابع انرژي تجديدناپذير را با منابع انرژي تجديدپذير بررسی كند و از روشهاي علمی و عملی استفاده نمايد تا ميزان مصرف
انرژي تجديدناپذير كاهش يابد .پژوهشكده كليه فعاليتهاي خود را در سه گروه مديريت انرژي ،انرژيهاي تجديدپذير و محيط
زيست سامان داده است كه هر گروه با همكاري كليه اعضاء هيات علمی فعال در زمينه انرژي به تحقيق در حوزه كاري خود
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میپردازد .همچنين پژوهشكده با سازمانها و مراكز تحقيقاتی ذيربط نيز تماس داشته و از تجربيات آنها نيز در صورت لزوم
استفاده كرده و تبادل اطالعات انجام میدهد .براي ارتباط با مخاطبين كليدي از روشهاي گوناگون نظير ارائه سمينارهاي
علمی آموزشی ،ارائه كارگاه هاي آموزشی در صنايع جهت آگاهی مديران و كارشناسان صنعت و شركت در برنامه هاي صدا و
سيما استفاده میكند .پژوهشكده همواره تالش دارد كه پژوهشهاي انجام شده را بدون دوبارهكاري و مطابق با برنامه سوم
توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی كشور همگام سازد .پژوهشكده سبز داراي سه گروه پژوهشی مديريت انرژي ،انرژيهاي
نو و سيستمهاي انرژي میباشد (.)25
گروه پژوهشی مديريت انرژي
پژوهشكده سبز با برخورداري از اساتيد مجرب در زمينه بهينهسازي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف همكاريهاي علمی
و خدمات خود را به صنايع بشرح زير ارائه مینمايد:


مميزي انرژي در كارخانجات



ارائه آموزش و برگزاري سمينارهاي تخصصی مديريت مصرف انرژي



مديريت بار جهت كاهش مصرف در ساعات اوج



برنامه ريزي جامع انرژي جهت صنايع



ارائه راهكارهاي بهينهسازي مصرف انرژي در خط توليد جهت افزايش بهرهوري انرژي

گروه پژوهشی انرژيهاي تجديدپذير
باتوجه به اهميت بحث انرژيهاي تجديدپذير در كشور ،گروه پژوهشی انرژيهاي تجديدپذير با هدف تحقيق بنيادي و
كاربردي در زمينه انرژي تجديدپذير ،فناوريهاي نوين در توليد ،ذخيره و تبديل انرژي در سال  1378در پژوهشكده سبز ،كار
خود را بصورت فعال با اهداف زير آغاز نمود .


تربيت محقق و نيروي انسانی متخصص در زمينه منابع انرژي جديد



همكاري با سازمانهاي مسئول در زمينه انرژي در رفع مشكالت كشور



ايجاد پايگاه مناسب براي كليه محققين كشور در زمينه انرژيهاي نو
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بررسی راهكارهاي جايگزينی منابع انرژي تجديدناپذير با منابع انرژي تجديدپذير



استفاده از روشهاي علمی و عملی دركاهش مصرف انرژي تجديدناپذير



ارتباط مستمر با سازمانها و مراكز تحقيقاتی ذيربط و تبادل اطالعات



ارائه سمينارهاي علمی آموزشی و ارائه كارگاههاي آموزشی

گروه پژوهشی سيستمهاي انرژي
هدف از اين گروه ،آشنايی با اصول انرژي ،منابع انرژي ،فرآيندهاي تبديل انرژي ،حاملهاي انرژي و اثرات زيست محيطی
انواع سيستمهاي توليد ،تبديل ،ذخيرهسازي و انتقال انرژي میباشد .انجام پروژههاي تحقيقاتی و كاربردي با هدف كاهش
اثرات زيستمحيطی در موضوعات زير مورد توجه محققين اين گروه است:


نيروگاهها (گازي ،بخاري ،تركيبی ،هستهاي و )...



توليد مشترك حرارت و الكتريسيته )(CHP20



سيستمهاي تبديل انرژي پيشرفته

نمونه هايی از پايان نامه هاي انجام شده در پژوهشكده سبز مرتبط با انرژي خورشيدي


طراحی ،محاسبه و ساخت يک نمونه از آينههاي متحرك نيروگاه خورشيدي



كارآيی متمركزكننده خورشيدي در جريان متغير



طراحی و محاسبه نيروگاه خورشيدي همراه با ساخت نمونه آزمايشگاهی



طراحی گرمايش يک ساختمان با استفاده و ذخيرهسازي انرژي خورشيدي



اصول طراحی سيستمهاي خورشيدي – طرح و محاسبه و ساخت هيدراتور و اجاق خورشيدي



سيكل تركيی نيروگاه فسيلی با پيش گرمكن خورشيدي



طراحی ،محاسبه و ساخت آبگرمكن خورشيدي با گردآور پارابوليک



طرح و محاسبه كولر خورشيد

Combined Heat & Power

20
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طرح و محاسبه ساخت آب گرمكن خورشيدي با جريان اجباري



آب گرمكن خورشيدي با گردآور پارابوليک



طرح و محاسبه آبسردكن خورشيدي



طراحی و محاسبه دستگاه هواساز و تنظيمكننده شرايط محيطی براي گلخانههاي زمستانی توليد صيفیجات با استفاده
از سوختهاي فسيلی و انرژي خورشيدي



پمپاژ خورشيدي با استفاده از سيستم ديش استرلينگ



كاربرد انرژي خورشيدي در صنعت تهويه و تبريد



طرح ،محاسبه و ساخت هوا گرمكن خورشيدي



طرح ،محاسبه و ساخت تست گردآور خورشيدي آبی با پروفيل آلومينيومی



طراحی و محاسبات سيستم گرمايش و سرمايش خانه خورشيدي



پمپاژ خورشيدي



طرح ،محاسبه و ساخت آبگرمكن خورشيدي كلكتور و مخزن مشترك



اتومبيل خورشيدي – الكتريكی



بررسی و محاسبه مصرف كنندههاي انرژي در ساختمانها و ارائه طرحهايی جهت صرفهجويی در مصرف انرژي



سيستم فتوولتايی و خصوصيات آن

 28.2.3.1دانشگاه فردوسی مشهد
با تبديل آموزشگاه عالی بهداري در سال  1328به دانشكده پزشكی  ،نخستين گام در راه تاسيس سومين دانشگاه ايران در شهر
مقدس مشهد برداشته شد.
در سال  1334با صدور مجوز ديگري دانشكده ادبيات با پنج رشته جداگانه تاسيس يافت  .با گسترش آموزش عالی در كشور
به ترتيب د انشكده معقول و منقول (كه بعدأبه الهيات تغيير نام يافت ) دانشكده علوم ،دانشكده دندانپزشكی ،دوره شبانه،
دانشكده علوم دارويی و تغذيه ،دانشكده علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشكده كشاورزي ،دانشكده مهندسی ،مؤسسه بينايی-
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سنجی ،دبيرستان دانشگاه و مركز تعليمات به مجموعه دانشگاه مشهد كه ازسال  1353به دانشگاه فردوسی تغيير نام يافته بود
شد.

افزوده

ضرورت گسترش آموزش پس از انقالب اسالمی سبب شد كه پس از تغييردر برخی واحدها و تفكيک دانشگاه علوم پزشكی از
دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشكده علوم اداري و اقتصادي ،دانشكده دامپزشكی ،آموزشكده كشاورزي شيروان ،دانشكده تربيت
بدنی و علوم ورزشی ،دانشكده علوم رياضی ،پژوهشكده علوم گياهی ،مركز تحقيقات زمين لرزه شناسی ،كالج دانشگاه،
دانشكده منابع طبيعی و محيطزيست ،دانشكده معماري و شهرسازي يكی پس از ديگري به مجموعه واحدهاي دانشگاه اضافه
شود.
هم اك نون دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومين دانشگاه كشور از نظر قدمت پس از دانشگاههاي تهران و تبريز در حال
حاضر شصت و سومين سال فعاليتش را سپري می كند .بر اساس چشمانداز سند راهبردي دانشگاه فردوسی مشهد ،اين دانشگاه
در سال  1399يكی از دو دانشگاه برتر جامع كشور در توليد علم ،نظريه پردازي و توسعه فناوري ،برخوردار از جايگاه معتبر در
بين  10دانشگاه اول جهان اسالم و جزء  500دانشگاه ممتاز جهان با هويتی اسالمی -ايرانی است (.)26
در زمينه انرژيهاي تجديدپذير و علیالخصوص ،انرژي خورشيدي ،پژوهشكده هوا و خورشيد دانشگاه فردوسی مشهد فعاليت
دارد .پژوهشكده هواخورشيد دانشگاه فردوسی مشهد مهرماه  1389و در پرديس دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح گرديد .ماموريت
پژوهشكده هواخورشيد پژوهش ،فناوري ،طراحی و تجاري سازي در حوزه انرژيهاي نو از جمله مولدهاي بادي و نيروگاههاي
خورشيدي و همچنين طراحی و نمونهسازي هواپيماهاي جت تجاري است .منابع انسانی پژوهشكده هواخورشيد در بر گيرنده
متخصصان دانشگاهی و صنعتگران ،از جمله اعضاي هيات علمی ،پژوهشگران و دانشجويان تحصيالت تكميلی و كارشناسان
مجرب در حوزه هاي پژوهش و فناوري و صنعت می باشند.
ماموريت پژوهشكده هواخورشيد


طراحی و ساخت نمونه توربينهاي بادي و تست آنها طبق استانداردهاي جهانی



طراحی و ساخت نمونه سلول هاي فتوولتايی و تست آنها طبق استانداردهاي جهانی
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اهداف پژوهشكده هواخورشيد


طراحی و بومی سازي و ساخت نمونه ،تست و راه اندازي توربينهاي بادي مگاواتی



ساخت نمونه سلولهاي فتوولتايی با راندمان باال از جمله سلولهاي ارگانيک و سيليكانی و اليه نازك



ايجاد آزمايشگاههاي مرجع بخش انرژيهاي بادي و خورشيدي

پروژههاي انجام شده در زمينه انرژي خورشيدي در پژوهشكده هواخورشيد


امكان سنجی و مطالعات اوليه سيستم هاي متمركز كننده سهموي خورشيدي و دودكش هاي خورشيدي



طراحی بهينه ،ساخت و تست ميدانی ردياب خورشيدي تک محوره جهت افزايش بهرهوري نيروي خورشيدي



طراحی نيروگاه  110كيلووات



طراحی ،نصب و بهره برداري سيستمهاي فتوولتايی  2كيلو وات مستقل از شبكه



طراحی سيستم فتوولتايی متصل به شبكه با هدف تضمين تأمين برق در مواقع اضطراري



تأسيس آزمايشگاه تست ميدانی فتوولتايی



امكان سنجی احداث نيروگاه فتوولتائيک به ظرفيت  5مگاوات به سفارش برق منطقهاي خراسان



طراحی نيروگاه فتوولتائيک به ظرفيت  100كيلووات براي بند انحرافی شير تپه به سفارش آبفاي خراسان رضوي



طراحی خانه سبز به سفارش پژوهشگاه مواد و انرژي



تهيه پيشنويس دستورالعمل اتصال به سيستمهاي فتوولتائيک به شبكه به سفارش برق منطقهاي استان



امكانسنجی استفاده از سيستمهاي فتوولتايی براي گلخانهها به سفارش جهاد كشاورزي استان



طراحی سيستم پشتيبان انرژي خورشيدي به سفارش سازمان پدافند غيرعامل



امكانسنجی روشنايی خورشيدي بلوار شانديز به طول  17كيلومتر به سفارش شركت پديده شانديز



امكان سنجی تأمين  500كيلووات برق از طريق شبكه سراسري ،انرژيهاي تجديدپذير(باد و خورشيد) CHP ،و ديزل
ژنراتور به سفارش سازمان مديريت پسماند مشهد



طراحی پشت بام سبز خورشيدي به سفارش شهرداري مشهد



امكان سنجی استفاده از المانهاي خورشيدي براي پارك خورشيد به سفارش شهرداري مشهد
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امكان سنجی احداث پارك انرژي تجديدپذير به سفارش شهرداري مشهد



برگزاري دوره آموزشی جهت استفاده از انرژي فتوولتائيک در شركت سيمان شرق

پروژههاي در حال اجرا در زمينه انرژي خورشيدي در پژوهشكده هواخورشيد


سنتز مواد اوليه ساخت سلول هاي خورشيدي



ساخت ردياب خورشيدي اتوماتيک جهت پانلهاي فتوولتايی



تجهيز آزمايشگاه تست ميدانی سيستمهاي فتوولتايی



طراحی و اجراي يک نمونه سيستم فتوولتايی خانگی



مطالعه چندين نرم افزار شبيه سازي انرژيهاي تجديدپذير



طراحی ،ساخت و تجهيز اتاق تميز و آزمايشگاه سلولهاي خورشيدي



طراحی ،ساخت و تست ردياب خورشيدي دو محوره جهت افزايش بهرهوري پنلهاي خورشيدي

پروژههاي آتی در زمينه انرژي خورشيدي در پژوهشكده هواخورشيد


روشهاي نو ذخيرهسازي انرژي



طراحی ،ساخت و بهينهسازي انواع سلولهاي خورشيدي

 29.2.3.1جمع بندي
پس از شناسايی نهادها و سازمانهاي مرتبط با اين حوزه میتوانيم تمامی فعاالن در اين بخش را به صورت گراف زير نمايش
دهيم.
با توجه به شكل مشاهده میگردد كه تمامی بازيگران به سه دسته كلی تقسيم میگردند؛ دسته اول نهادهاي سياستگذار كه
خود به دو دسته سياستگذار كالن و سياستگذار پژوهشی تقسيم میشوند .در دسته دوم كه دسته ميانی ناميده میشود،
نهادهاي حاكميتی تنظيم كننده ،تسهيل كننده و ارائه دهنده خدمات هستند ،قرار دارند .در اين دسته مراكز پژوهشی و
دانشگاهی نيز قرار میگيرند و در دسته سوم كه دسته عملياتی میباشد زنجيره اصلی صنعت را در برميگرد.
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طبق اين دسته بندي نهاد رهبري(مجمع تشخيص مصلحت نظام) ،وزارت نيرو و ستاد توسعه فناوري انرژيهاي نو باتوجه به
عملكرد و وظايفشان در دسته سياستگذاري كالن انرژيهاي تجديدپذير قرار میگيرند و شوراي عالی انقالب فرهنگی ،شوراي
عالی علوم ،تحقيقات و فناوري(عتف) و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در دسته سياست گذار پژوهشی قرار میگيرند.
در دسته ميانی مزارت نيرو ،شركت توانير ،معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور و سازمان حفاظت از محيط زيست ،در
دسته نهادهاي تنظيم كننده قرار دارند و وزارت اقتصاد و دارائی ،دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري و وزارت نفت در
دسته نهادهاي تسهيل كننده قارداند و وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن هم نقش تنظيم كننده و تسهيل كننده را دارند.
سازمان توسعه برق و سازمان منابع طبيعی نيز در دسته ارائه دهنده خدمات قراردارند و سازمان انرژيهاي نو ايران(سانا) كه
كليدي ترين سازمان در رابطه با انرژيهاي تجديدپذير میباشد هر سه نقش تنظيمكنندگی ،تسهيل كنندگی و ارائه دهندگی
خدمات را به عهده دارد .همچنين مراكز پژوهشی و دانشگاهی نيز در رده ميانی قرار دارند.
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شكل  9گراف نهادهاي مرتبط با فناوري انرژي خورشيدي

 3.3.1مرزبندي فنی
با توجه به اينكه ماهيت سند پرداختن به مباحث توسعه فناوري میباشد ،در اين سند بايد گامهاي زير طی شوند:
 -1شناسايی فناوري
 -2انتخاب فناوري
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 -3اكتساب فناوري
در بحث شناسايی فناوريها و روشهاي شناسايی در مراحل بعدي به تفصيل بحث خواهد شد .در اين فصل صرفا جهت
بررسی ابعاد سند به نگاشت فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي میپردازيم.
در اين ابتدا در نگاشت فناوري تمامی فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي را در نظر میگيريم .اما بنا با داليلی به برخی از
فناوري ها نخواهيم پرداخت .در واقع فناوريهايی از قبيل باتريها ،در سند مربوط به ذخيره سازها مورد بررسی قرار میگيرند
به همين دليل پرداختن به آن از حوصله اين سند خارج است .همچنين فناوري هاي حرارتی مانند كوره ،كلكتور و موارد مشابه
به اين دليل كه كشور به آن فناوريها (به دليل ساده بودن و قدمت آنها) دست يافته است ،پرداختن به آنها مورد اشكال
است .همچنين فناوري استفاده از انرژي نور خورشيدي نيز در سند ديگري در پژوهشگاه نيرو مورد بررسی قرار میگيرد لذا بدان
پرداخته نخواهد شد.
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شكل  10درخت فناوري انرژي خورشيدي
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فصل دوم

 .2تبيين مشخصههاي فناوريهاي
مرتبط با انرژي خورشيدي

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
164

فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،دي 1393

 1.2مقدمه
هر فناوري را میتوان بر حسب ويژگیهاي متمايز كننده در گروه و دستهاي از فناوريها جاي داد .به منظور داشتن نتايج به
دور از انحراف از واقعيت ،اسناد راهبردي بايد براساس ويژگیهاي خاص هر گروه فناوري تنظيم گردد .به عبارت ديگر الزم
است تا از ابزارهاي سياستگذاري و نيز روششناسیهاي تدوين راهبرد متناسب با هر گروه فناوري مورد استفاده قرار گيرند.
محقق شدن اين هدف ،ضرورتی است تا جايگاه فناوري موردنظر را با ارائهي يک طبقهبندي از مفهوم فناوري معين نمود.
از طبقهبندي فناوري از ابعاد مختلف ،فناوريهاي داراي مشخصات مشابه در يک گروه قرار میگيرند .اينكار تصميمگيري در
مورد فناوري هاي همگروه را در مراحل بعدي تدوين اسناد ملی فناوري تسهيل خواهد نمود .در اين قسمت ،از ميان طبقهبندي-
هاي مختلف ،يک ادبيات براي فناوري ارائه شده است ،تنها به مواردي اشاره میشود كه قابليت كاربرد در روششناسی
پيشنهادي را دارا بوده و بر مؤلفههاي آن اثرگذار باشد.
اين مولفه با بررسی جايگاه فناوري از ابعاد ماهيت ،پارادايم فناورانه و چرخهعمر ،تصويري از خصوصيات فناوري راهبردي مورد
مطالعه به سياستگذار و تحليلگر ارائه مینمايند .آگاهی از اين مشخصهها بر نوع تصميمگيري در مراحل بعدي تدوين سند
اثرگذار خواهد بود (به عنوان مثال اگر فناوري در مراحل ابتدايی چرخهعمر خود باشد ،مناسب است تا رويكرد توسعهاي مبتنی
بر تحقيق و توسعه داخلی و پيشرو بودن برگزيده شود ،در حاليكه رويكرد مناسب توسعه در شرايطی كه فناوري در مراحل بلوغ
فناورانه قرار دارد ،پيروي هوشمندانه و اتكا بر روشهاي همكاري فناورانه است).
 2.2تعيين ماهيت فناوري از ديدگاه جديد يا موجود بودن فناوري
سابقه فناوري :براساس سابقه حضور فناوريها به دو دستهي فناوريهاي جديد و فناوريهاي موجود تقسيم میشوند.
فناوريهاي جديد عبارتند از فناوريهايی كه براي اولين بار در مرز بنگاهی ،ملی يا بخشی مورد استفاده قرار میگيرند .بعنوان
مثال نرمافزار جديدي كه در طراحی محصول بكار گرفته میشود و جايگزين روش دستی میشود .فناوري جديد لزوماً نوظهور
نيست بلكه میتواند سال ها پيش خلق شده و توسط ديگران مورد استفاده قرار گرفته باشد .منظور از سابقه حضورشكلگيري
بازار فناوري است .فناوريهايی كه بازار آنها شكل گرفته باشد را بايد جزء فناوريهاي موجود قلمداد كرد.
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اگرچه از ديرباز استفاده از انرژي خورشيد به عنوان يكی از در دسترسترين منابع انرژي دوران باستان رايج بوده است ،اما ظهور
فناوريهاي نوين براي استفاده از نور خورشيد در سالهاي اخير صورت گرفته است.
استفاده از انرژي حرارتی خورشيد به هزاران سال قبل برمیگردد اما براي اولين بار در سال  1866استفاده از تكنولوژي سهموي
خطی براي توليد بخار مورد استفاده قرار گرفت .همچنين اولين اختراع ثبت شده براي كلكتور خورشيدي نيز در سال  1886در
ايتاليا بوده است .بهره برداري از تكنولوژي حرارت خورشيد براي توليد برق براي اولين بار در سال  1968در ايتاليا و اولين
نيروگاه سهموي خطی به روش نوين در سال  1984در آمريكا مورد بهرهبرداري قرار گرفته است.
كشف فناوري فتوولتائيک در سال  1839با چاپ مقالهاي توسط فيزيکدان فرانسوي  Edmond Becquerelعنوان شد
اما در دههي شصت دانشمندان آزمايشگاه بل براي نخستين بار سيليكون را در سلولهاي خورشيدي به كار گرفته و توانستند
بازده چهار درصدي تبديل انرژي خورشيد به الكتريسيته را به دست آورند .در طی چند سال اين صفحات توانستند توان مورد
نياز ماهوارهها و سفينهها را تامين كنند .فيلمهاي نازك خورشيدي از اواخر دههي  ،1970همزمان با ظهور ماشين حسابهاي
خورشيدي كه با اليهي باريكی از سيليكون آمورف كار میكردند در بازار ظاهر شدند .دهههاي اخير نيز شاهد ظهور
فناوريهاي نسل جديد در حوزه انرژي خورشيدي بوده است.
با بررسی تاريخچه تكنولوژيهاي مرتبط با انرژي خورشيدي ،برخی تكنولوژيها داراي قدمت بااليی هستند در حالی كه برخی
به تازگی مورد استفاده قرار گرفتهاند ،همچنين برخی تكنولوژيها به طور كامل تجاريسازي شده اند و موجود میباشند در
حالی كه در بسياري موارد طرحهاي مطرح شده هنوز در فاز تحقيقاتی به سر میبرند و در دسترس موجود نمیباشند .بنابراين
براي بررسی سن تكنولوژيها و در دسترس بودن آنها بايد تكنولوژيها را به تفكيک مورد بررسی قرار داد كه اين كار در
فازهاي بعدي به جزئيات ارائه شده است.
 3.2تعيين منشا تغييرات فناوري
براي داشتن درك درستی از منشاء تغييرات فناوريهاي انرژي خورشيدي كافيست نگاهی به توسعه فناوريهاي فتوولتائيک در
ساليان اخير انداخته شود .با مشاهده نمودار زير آنچه كه بيش از هرچيز توجه را به خود جلب میكند ،ايجاد فناوريهاي جديد
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فاز  :1تدوين مباني سند

بخصوص در  5سال اخير است .كشف و ابداع روشهاي جديد براي بهرهگيري از انرژي خورشيدي جز با توسعه تحقيقات و
تمركز بيشتر بر فعاليتهاي فناورانه قابل دستيابی نيست.
بنابراين براي پيشرفت در حوزه انرژيهاي خورشيدي تحقيقات يكی از مهمترين بخشها براي سياستگذاريها بايد باشد.
اينكه تحقيقات در چه حوزهاي و به چه نحوي بايد باشد نياز به بررسی تخصصی دارد و براي تكنولوژيهاي مختلف انرژي
خورشيدي متفاوت است كه در ادامه اين سند و در فصلهاي بعدي مفصال به آن پرداخته خواهد شد.

شكل  11تغييرات بازدهی فناوريهاي مختلف فتوولتاييك خورشيدي

 4.2تعيين چرخه عمر فناوري
چرخه عمر فناوري ،مفهومی است كه نحوه بهبود عملكرد يک فناوري را در طول زمان نشان میدهد به عبارت ديگر ،محل
قرارگيري يک فناوري در چرخهعمر ،متأثر از منحنیهاي چرخهعمر فناوريهاي وابسته به آن میباشد .از آنجا كه فناوريهاي
پيچيده غالباً از فناوريهاي ديگري در سطوح پايينتر تشكيل شدهاند ،چرخهعمر آنها نيز مركب از چرخهعمر اجزاي تشكيل
دهنده آن است .اين منحنی داراي چهار مرحلهي جنينی ،رشد ،بلوغ و زوال است .زمانی كه يک فناوري به محدوديت طبيعی
خودش برسد ،جايی براي بهبود نداشته و به سمت زوال و جايگزينی با فناوريهاي ديگر حركت میكند .بنابراين الزم است تا
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فناوريهايی براي توسعه انتخاب شوند كه در مرحله زوال خود قرار نداشته باشند .برنامهريزي براي توسعه قطعات موجود در
مرحله زوال منجر به هدررفت سرمايهگذاريهاي صورت گرفته و از دست دادن رقابتپذيري میگردد.
با استفاده از سهم عيار تنوع مدلهاي موجود فناوري ،نوع بهبودهاي صورت گرفته و نوع چيرگی موجود در صنعت ،میتوان
بصورت كيفی جايگاه هر فناوري را در چرخهعمر فناوري معين نمود .شكل زير ،نشان دهنده ويژگی هر يک از اين معيارها در
مراحل چرخهعمر فناوري است.

شكل 12مراحل چرخه عمر يك فناوري

بر اساس توضيحات ارائه شده ،در تكنولوژيهايی كه در مرحله اول از چرخه عمر خود هستند ،نمونههاي اوليه از محصول كه
حاصل از توسعه فناوري است ساخته میشوند .در پايان مرحله دوم توليد انبوه محصول به وقوع میپيوندد .بيشترين رشد توسعه
تكنولوژي در بازار را در مرحله سوم از چرخه عمر يک محصول میتوان ديد .در اين مرحله بيشترين جذابيت براي
سرمايهگذاران ،بيشترين نرخ كاهش قيمت و بيشترين نرخ فروش محصول رخ میدهد .مرحله چهارم از عمر يک محصول هم
زمانی است كه به حد كمال خود رسيده باشد .در اين زمان در بازار ديگر جايی براي نرخ كاهش قيمت وجود نخواهد داشت .اين
مراحل را میتوان در نمودار زير مشاهده كرد .همچنين تكنولوژيهاي مختلف فتوولتائيک را میتوان از منظر چرخه عمر
فناوري در نمودار زير مشاهده كرد.
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شكل  13مشخصات هر قسمت از چرخه عمر يك فناوري
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فناوري
هاي نوين:

فناوري Si

MJ
CIGS
CaTe
Organic
InOrganic
QuantomDot

Perovskite

DSSC

شكل  14فناوريهاي فتوولتاييك خورشيدي روي منحنی چرخه عمر
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 .1هوشمندي فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
 1.1بررسي روش هاي شناسايي حوزههاي فناورانه
بهمنظور تدوين ارکان جهتساز (مشتمل بر چشمانداز ،اهداف کالن ،راهبردها و سياستها) و نيز انجام مطالعات آيندهپژوهي،
الزم است تا در ابتدا کاربردها ،اجزا و زيرسيستمهاي تشكيلدهندهي اين فناوريها مشخص شوند .در روش پيشنهادي ،از
عبارت حوزههاي فناورانه براي استناد به اين اجزا استفاده ميشود .حوزههاي فناورانه در برگيرندهي دو مفهوم اصلي است:
زيرفناوريها ،کاربردها ،و يا هر دو .در بعضي فناوريهاي راهبردي مانند توربين بادي ،منظور از حوزهي فناورانه ،قطعات و
زيرفناوريهاي تشكيلدهنده آن است .در گونهاي ديگر از فناوريهاي راهبردي مانند نانو فناوريها ،حوزههاي فناورانه مشتمل
بر استفاده از آنها در صنايع الكترونيك ،نساجي ،پزشكي بوده و معني کاربرد را بهخود ميگيرد .درنهايت ،در فناوريهاي
راهبردي مانند پيلسوختي ،حوزهي فناورانه را بايد متشكل از کاربرد و زيرفناوري (بهصورت تواَمان) دانست ،مانند استفاده از
پيلسوختي  SOFC1در کاربردهاي قابل حمل .در يك جمعبندي:
" مجموعهاي از حاالت مختلف بهکار رفتن زيرفناوريهاي داراي زمينه دانشي مشترك در کاربردهاي مختلف محصولي يا
فرآيندي است".2
در ادبيات مديريت فناوري ،رويكردهاي مختلفي براي شناسايي حوزههاي فناورانه ارائه گرديده است .با توضيح هر روش و نيز
انجام مقايسه ميان آنها از يك طرف ،و با توجه به ويژگيهاي موجود در هر مسئله از طرف ديگر ،ميتوان روش مناسب براي
شناسايي حوزههاي فناورانه در فناوريهاي راهبردي را انتخاب نمود.

1

Solid Oxide Fuel Cell
در اين مطالعه ،عبارت حوزه فناورانه برگرفته از مفهوم  Strategic Technical Unitارائه شده در کتاب هكس و ماجلوف ( )1996مايباشاد .معناي ايان مفهاوم بار
اساس کتاب مرجع عبارت است از مجموعه مهارتها و رشتههايي که در يك محصول ،فرايند ،يا خدمت ،بهمنظور برطرف ساختن نيازي از بازار بهکار گرفته ميشاوند .ايان
تعريف هم به مجموعه زيرفناوريها اشاره دارد و هم به کاربردهاي مختلف آن در محصوالت و بازارهاي مختلف .نياز اين مطالعه به بهرهگيري تواماان کاربردهااي مختلاف
در کنار زيرفناوريها بهعنوان واحد تحليل ،بهرهگيري از اين مفهوم را در برنامهريزي سطح ملي نيز ضروري ساخت .در ترجمه کتاب کيزا توسط قاضايناوري و مهاديخاني
( ،)1384اين مفهوم به صورت واحد تكنولوژي استراتژيك (در سطح بنگاه) برگردان فارسي شده است .اما در کتاب حاضر بهدليل اينكه راجع به فناوري در سطح ملي صحبت
ميشود و واژه واحد تكنولوژي ممكن است تداعي کنندهي ويژگيهاي فناوري در سطح بنگاه باشد ،از عبارت حوزه فناورانه استفاده شده است.
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 1.1.1مدلهاي شناسايي فناوري
شناخت فناوري منجر به تعيين مرزهاي دانشي ميگردد .در ادبيات راههاي مختلفي مانند تعيين نزديكي ميان حوزههاي فناورانه
با اندازهگيري فاصلهي فناورانه ،[1] 3و برآورد حجم بازآموزي موردنياز که متخصصان يك حوزه براي کار در ساير حوزهها الزم
دارند از طريق نظر خبرگان و تحليلهاي کتابسنجي 4و پتنت ] ،[2براي شناسايي اجزاي فناوري مورد مطالعه استفاده مي-
گردد.
در کنار اين دو روش ،در ادبيات مديريت فناوري ،حوزهاي به نام شناسايي فناوري 5وجود دارد که همين هدف شناخت فناوري را
دنبال ميکند .براساس هكس و ماجلوف ،)1996( 6شناسايي فناوري ميتواند عالوه بر شناخت فناوري ،شامل يك ارزيابي اوليه
بهمنظور حذف گزينههاي نامربوط نيز باشد .اين عمل باعث ميگردد تا تعدادي از حوزهها که ارزش راهبردي بيشتري دارند در
قدمهاي بعدي ارزيابي گردند و حوزههايي با اثر بخشي کمتر از گردونه ارزيابي خارج گردند و در زمان و هزينه فرآيند تدوين
راهبرد صرفهجويي شود .با اين تعريف ،روشهاي فناوري را ميتوان به دو گروه تقسيم نمود :روشهايي که تنها به شناسايي
ليست ساده از فناوريها ميپردازند .روشهايي که عالوه بر شناسايي ،دست به ارزيابي اوليه و حذف فناوريهاي نامربوط نيز
ميزنند.
در ادبيات مديريت فناوري ،رويكردهاي مختلفي براي شناسايي فناوري ارائه گرديده است ] .[3در اينجا به توضيح مختصر
روشها و مقايسه ميان آن پرداخته ميشود .با توضيح هر روش و نيز انجام مقايسه ميان آنها ميتوان روش مناسب براي
شناسايي زيرفناوريها در فناوريهاي راهبردي را انتخاب نمود.
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 2.1.1نگرش زنجيره ارزش فناوري
اين روش توسط مايكل پورتر 7در سال  1985ارائه گرديده است ،او هر بنگاه را مجموعهاي از فعاليتهايي ميداند که به منظور
طراحي ،توليد ،بازاريابي ،فروش و خدمات پس از فروش محصول يا خدمات انجام ميشوند .اين فعاليتها به دو دسته
فعاليتهاي اصلي و فعاليتهاي پشتيباني تقسيم ميشوند:
فعاليتهاي اصلي ،شامل توليد محصول/خدمات ،فروش و انتقال به خريدار ،همچنين خدمات پس از فروش ميباشند .فعاليت-
هاي پشتيباني بعنوان حمايتکننده فعاليتهاي اصلي بوده و شامل تهيه مواد اوليه ،فناوري ،نيروي انساني و غيره ميباشد.
مايكل پورتر ،معتقد است که هر فعاليت با ارزش در اين زنجيره ،اعم از فعاليتهاي اصلي و پشتيباني در برگيرنده يك يا چند
فناوري ميباشد.
فناوري در تمام فعاليتهاي توسعه (چه فعاليتهاي اصلي و چه فعاليتهاي خرد) نهفته است .با جايگزين نمودن فعاليتهاي
زنجيره ارزش ترسيم شده براي توسعه با فناوريهاي متناظر با آن ،بنگاه قادر بر شناسايي حوزههاي فناورانه خواهد بود .مراحل
شناسايي فناوري با اين روش نيز بهصورت زير است:
 توسعه زنجيره ارزش بنگاه
 شناسايي فناوريهاي موجود بهکار رفته در هر فعاليت
 شناسايي فناوريهاي جديدي که قابليت استفاده در فعاليتهاي زنجيره ارزش را دارا ميباشند
 3.1.1نگرش فرآيندي
فرآيند بهصورت مجموعهاي از فعاليتها تعريف ميشود که ورودي را به خروجي تبديل ميکند .اين تبديل به منظور ايجاد نتايج
ارزشمند براي مشتريان داخلي و خارجي صورت ميپذيرد] . [4هر بنگاه يا سازمان از سه نوع فرآيند تشكيل شده است
.فرآيندهاي اصلي ،8فرآيندهاي خرد ،9و فرآيندهاي مديريتي . 10فناوري در تمام فرآيندهاي بنگاه که وروديها را به خروجي
تبديل کرده و براي مشتري ارزشآفريني ميکنند ،به چشم ميخورد .در اين ميان ،فناوريهاي راهبردي نيز فناوريهايي هستند
7
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که در فرآيندهاي کليدي بنگاه بهکار رفتهاند يا قابليت استفاده را دارند .فرآيندهاي کليدي نيز فرآيندهايي هستند که بيشترين
نقش را در موفقيت بنگاه دارا ميباشند.
براي استفاده از اين روش ،در ابتدا زنجيره اصلي فرآيند شناسايي ميشود و فرآيندهاي کليدي آن معين ميگردد .از آنجا که هر
فرآيند متشكل از چندين فعاليت ميباشد ،با شناسايي فناوريهاي مرتبط با هر فعاليت ،ميتوان حوزهي راهبردي را انتخاب
نمود .جهت تكميل شناسايي ،شناخت فناوريهاي رقيبي که در هر فعاليت ميتوانند جايگزين فناوري فعلي باشند نيز به عمق
شناسايي کمك شاياني مينمايد .فناوريهاي شناسايي شده ميتوانند از نوع سختافزاري ،نرمافزاري و يا مهارتهاي فناورانه و
مانند آن باشند .البته معموالً در فرآيندهاي توليدي ،تعداد فعاليتها و فناوريهاي شناسايي شده زياد بوده و همگي نيز از وزن و
اهميت يكسان برخوردار نيستند .لذا ارزيابي حوزههاي شناسايي شده به عنوان قدم ضروري بعدي تعريف ميگردد .در اين
رابطه ،ورنت و آراستي (1997) 11مدلي مبتني بر استفاده از مهندسي مجدد فرآيندهاي کسبوکار 12براي شناسايي و ارزيابي
فناوريهاي راهبردي بنگاه ارائه نمودهاند.
دو مزيت عمده براي رويكرد فرآيند محور در برابر زنجيره ارزش فناوري را ميتوان تمرکز بر نتايج بهجاي کارکردها/وظايف و
داشتن يك نگاه يكپارچه به شناسايي فناوري نام برد .اين روش معموالً براي شناسايي فناوريهاي فرآيندي (مانند فناوريهاي
فرآيند توليد يك محصول) در سطح بنگاه و يا صنعت بكار ميرود.
 4.1.1نگرش QFD13
اين روش يكي از ابزارها و روشهاي بكارگرفته شده در مديريت کيفيت جامع ( )TQM14بوده و بدنبال شناخت انتظارات
مشتريان از محصول/خدمات ارائه شده ميباشد .اين روش ابزار مناسبي براي شناسايي فناوريهاي محصول/خدمات ميباشد.
در اين روش ،خواستهها و نيازهاي مشتريان ،بعنوان يك ورودي دريافت شده و سپس در قالب خصوصيات کيفي ،تبيين گشته و
مبناي کار مهندسين براي برآورده نمودن خواست مشتري قرار ميگيرد .مهندسين اين خصوصيات کيفي را با فعاليتهاي
مربوطه ارتباط داده و فناوريهاي موجود يا جديدي را که بتوانند در اين زمينه به آنها کمك کند ،شناسايي ميکنند .اين ابزار
11
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روشي سيستماتيك براي شناخت انتظارات مشتري و اعمال اين انتظارات در محصول ميباشد و روش علمي جهت طراحي،
مهندسي و توليد محصول ارائه مينمايد .بعالوه ارزيابي عميقي از فناوريهاي موجود و يا آينده محصول ارائه مينمايد.
استفاده از روش  QFDدر شناسايي فناوري مستلزم طي مراحل زير است:
 ترجمه نيازهاي مشتري به ويژگيهاي کيفيتي از طريق ماتريس کيفيت
 ارتباط دادن ويژگيهاي کيفيتي به ماتريس کارکردهاي محصول/سرويس
 شناسايي فناوريهايي که براي تأمين کارکردهاي محصول/سرويس بهکار رفته و موجب بهبود عملكرد کلي آن
ميشود.
روش  QFDراهي براي شناسايي حوزههاي فناوريهاي کليدي ،ارزيابي اوليه آنها و انتخاب حوزههاي منتخب در سطح بنگاه
است .بهطور کلي ،جهت شناسايي کاربردهاي فناوري موجود در يك بنگاه اقتصادي معموالً از نگرش فرآيندي و زنجيره ارزش
براي فناوريهاي فرآيندهاي توليد و از نگرش  QFDبراي زيرفناوريهاي محصول استفاده ميگردد.
 5.1.1نگرش نگاشت فناوري

15

عموماً از نگاشت فناوري در برنامهريزي فناوري در سطح ملي استفاده ميشود .برنامهريزي فناوري به فهم عميقي از فناوريها
و روند تغييرات آن نياز دارد .رسم يك نگاشت به تصميمگيران در بحث و تبادل نظر کمك ميکند] . [6نگاشت به صورت
متني يا گرافيكي به تعيين ارتباطات در ميان فناوريها کمك ميکند .ترسيم نگاشت ،يك راه ايدهآل براي نمايش گرافيكي يا
متني از اجزاء ،پيكربندي و ارتباطات بين اجزاء دانش مورد نظر بوده و موجب فهم دقيقي از موضوع ،حتي براي افراد ناآشنا،
ميشود .نگاشت فناوري معموالً در سطح ملي و براي يك بخش يا حوزه فناوري يا صنعتي مورد استفاده قرار ميگيرد.
در يك تعريف ساده عموماً يك نگاشت ،شامل تعدادي گره 16و خط 17ميباشد .هر گره ميتواند بيانگر يك موضوع ،مفهوم،
فناوري ،کاربرد يا هرگونه اطالعات ديگر بوده و خطوط بين گرهها ،ارتباط بين آنها را نشان ميدهد .يكي از مهمترين
کاربردهاي نگاشت فناوري براي مديران ،برنامهريزان و مديران تحقيق و توسعه ،امكان شناسايي و تحليل و تصميمگيري بر
15
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روي فناوري مرتبط با فعاليتها يا فرآيندهاي بنگاه ،همچنين کنترل و رديابي اثرات فناورانه آنها بر محصوالت و خدماتشان
ميباشد .از اين روش ميتوان براي شناسايي حوزههاي فناورانه در هر دو حالت زيرفناوري و کاربردي نيز استفاده نمود.
چهار روش شناخته شده زير ،براي ترسيم نگاشت فناوري وجود دارد که با توجه به نياز تحليلگران و برنامهريزان ميتواند مورد
استفاده قرار گيرد ،اين چهار روش عبارتند از:
 نگاشت تاريخي :18اين نوع نگاشت بيشتر به منظور تعيين مسير و رونديابي تغييرات و پيشرفت فناوري استفاده
ميشود.
 نگاشت همبستگي کلمات :19بر اساس تعداد انتشارات و حق ثبت اختراعاتي که در يك دوره زماني ظهور ميکنند،
روند رشد دانش با اين روش تعيين ميگردد .اين فعاليت باعث ميگردد جهتگيريهاي علمي و تمرکز متخصصان
که احتماالً بيشترين تغييرات فناورانه را به دنبال خواهد داشت روشن گردد.
 نگاشت عِلي و معلولي :20در نگاشت نوع سوم به روابط عِلي و معلولي يك فناوري و موضوعات تأثيرگذار بر روي آن،
توجه و اين اثرات ترسيم ميگردند.
 نگاشت مفهومي :21اين نگاشت به ترسيم موضوعات و مفاهيم مرتبط با يك فناوري از منظر مورد عالقه ميپردازد .با
اين نگاشت مي توان حوزههاي فناورانه را به صورت مبسوط ترسيم کرده و مورد بررسي قرار داد.
به عبارت دقيقتر ،با اين رويكرد ،ابتدا هر حوزه فناورانه بر اساس بازار/کاربرد تقسيم ميشود .سپس در هر حوزه انواع
محصوالت ذکر ميگردند .سپس در محصول ،فناوريهاي آن ذکر ميگردند .در ادامه همين موضوع به تفصيل بيان خواهد
گشت:
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 1.5.1.1ترسيم درخت فناوري بر مبناي حوزههاي کاربرد يا بازار:
ابتدا ،درخت کاربردهاي فناوري مورد نظر ( )applicationحداکثر در دو سطح ترسيم خواهد گشت .اين کاربردها شامل نيازها،
درخواستها يا مقاصد عملي هستند که يك يا گروهي از فناوريها يا محصوالت آن نياز را پاسخ ميگويند يا در آن کاربرد قرار
ميگيرند.
 2.5.1.1ترسيم درخت فناوري بر مبناي محصوالت  /خروجيها  /خدمات  /سيستمها
در ذيل هر کاربرد از درخت ،خروجيهاي فناورانهاي هستند که بايستي حداکثر در  2يا  3سطح تنظيم گردند .اين خروجيها
شامل محصوالت ،خدمات ،فرآيندهايي هستند که ذيل هر کاربرد قرار ميگيرند.
 3.5.1.1ترسيم درخت فناوري بر مبناي انواع فناوريها يا زيرسيستمهاي فناورانه
در ذيل هر يك از محصوالت ،خدمات و يا فرايندهاي فوق ،ميبايست زيرسيستمها يا اجزاي فناورانه را ترسيم نمود .معموالً
اجزاي اين درخت شامل دانش فني مورد نياز براي طراحي ،توليد و يا تست محصولي فناورانه ميشود .اين موضوع بسته به
موضوع فناورانه متفاوت است که بايد دقت الزم در ترسيم درخت فناوري را به خرج داد.
 4.5.1.1ترسيم درخت فناوري ترکيبي
معموالً در هر نگاشت فناوري ،ترکيبي از موارد فوق مورد استفاده قرار ميگيرد .عمدتاً سطوح اول ،بر مبناي کاربرد يا نياز است،
سطوح بعدي بر مبناي محصول است ،بعد از آن بر مبناي نوع فناوريها و در سطوح انتهايي بر مبناي زيرسيستمها و يا اجزاي
فناورانه خواهد بود.
 6.1.1انتخاب روش مناسب شناسايي فناوري
در اين قسمت ،چهار روش ذکر شده در شناسايي فناوري از منظر محدوديتها و مزيتهايشان باهم مقايسه ميگردد .هر يك از
اين روشها داراي سطح توانمنديهاي متفاوتي ،از شناسايي زيرفناوريهاي محصول در يك بنگاه گرفته تا شناسايي کاربرد
فناورانه در سطح ملي .روشهاي شناسايي فناوري ميتواند به دو گروه روشهاي شناسايي فناوري و روشهاي شناسايي-
ارزيابي فناوري تقسيم شوند.
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براي انجام بهتر مقايسه ميتوان از ماتريس ارائه شده توسط آراستي و باقري مقدم ) (2010استفاده نمود ] . [3اين ماتريس
ميتواند بهعنوان يك ابزار تصميمگيري در انتخاب روش مناسب شناسايي فناوري مورد استفاده قرار گيرد.
شناسايي

شناسايي-ارزيابي

فناوريهاي محصول

نگاشت فناوري

QFD

فناوريهاي فرآيند

زنجيره ارزش پورتر

نگرش فرآيند محورQFD-

کاربردهاي فناورانه

نگاشت فناوري

جدول  :1مقايسه روشهاي شناسايي فناوري

بر اساس اين ماتريس ،براي شناسايي فناوريهاي بخش انرژي خورشيدي که از جنس فناوريهاي محصول و کاربردهاي
فناورانه قلمداد ميگردد ،بهترين روش استفاده از نگاشت فناوري است.
درخت فناوري موضوع بسيار حياتي ،مهم و زيربنايي در تدوين سند راهبردي توسعه فناوري است .زيرا در قسمت تدوين
راهبردهاي توسعه فناوري ذکر خواهد شد که جهت اولويتبندي فناوريها بايد از اين درخت استفاده گردد.
 2.1نگاشت فناوري انرژي خورشيدي
از جمله بزرگترين چالشهاي پيشروي انسان در قرن اخير جايگزيني منابع انرژي تجديدپذير بجاي سوختهاي فسيلي با
حفظ ميزان تعادل مابين مصرف و توليد و جلوگيري از افزايش نياز بشر به انرژي در سراسر جهان با وجود افزايش بيرويهي
جمعيت و باالرفتن ميزان تقاضا در کشورهاي درحال توسعه ميباشد .روشن است که دسترسي به منابع انرژي تجديدپذير
ماندگار که از لحاظ اقتصادي نيز مقرون بهصرفه باشند ،براي توسعهي يك جامعهي جهاني پايدار ضروري خواهد بود .طبق
اعالم مؤسسه  EIA22ميزان انرژي مورد نياز در سال  2040نسبت به سال  %56 ،2010افزايش خواهد داشت] . [7اين افزايش
بخصوص در کشورهاي غير عضو در ( OECD23سازمان همكاري اقتصادي و توسعه) بيشتر خواهد بود .در نمودارهاي شكل
زير اين پيشرفت در تقاضا مشخص است.

U.S. Energy Information Administration
Organisation for Economic Co-operation and Development

22
23
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شكل  :1نمودارهاي پيشرفت در تقاضا

عالوه بر رشد ميزان انرژي مورد نياز ،با بررسي پيش بيني قيمت سوخت هاي فسيلي نيز به اين نتيجه ميرسيم که استفاده از
جايگزيني غير از سوخت هاي فسيلي براي تأمين انرژي امري اجتناب ناپذير است .در جدول زير که توسط مؤسسه  EIAبدست
آمده ،ميزان رشد قيمت گاز طبيعي که از منابع مهم توليد برق در کشور به حساب مي آيد ،تا سال  2040به ميزان  %5/6ساالنه
افزايش قيمت خواهد داشت .لذا ما نيز همچون ديگر کشورها ناچاريم به فكر جايگزيني براي اين منبع فسيلي باشيم .با توجه به
پتانسيل باالي کشور از لحاظ تابش خورشيد ،يكي از مناسب ترين اين منابع مي تواند منبع تجديدپذير خورشيدي باشد.

جدول  :2ميزان رشد قيمت گاز طبيعي

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
10
ويرايش اول ،تير 1394

فاز  :2هوشمندي فناوري

ميانگين جهاني ميزان مصرف انرژي در سال  2008تقريباً  15تراوات گزارش شده است ،در حاليكه کارشناسان انرژي با در نظر
گرفتن پيشبينياي خوشبينانه و با فرض معقول نسبت به رشد جمعيت و مصرف انرژي ،ميزان انرژي مورد نياز جهان را از
منابع تأمين کنندهي انرژي به منظور حفظ رشد اقتصادي تا سال  30 ،2050تراوات پيشبيني ميکنند .شكل ،2راه حلي را که
ميتوان پاسخگوي اين چالش دانست ،استفاده از انرژيهاي پاك و رايگاني است که در دسترس تمام جهان قرار دارد.

شكل  :2نمودار پيشبيني تقاضاي انرژي مورد نياز جهان ][8

مؤسسهي ناظر بر آبوهواي جهاني ( ،)IPCC24گزارشي مبني بر افزايش چشمگير دياکسيدکربن ،متان و اکسيد نيتروژن ناشي
از استفادهي زياد سوختهاي فسيلي را ارائه داده و متذکر شده است که وجود اين ترکيبات به مقدار زياد ،باعث افزايش دماي
جهاني نيز شده است .لذا استفاده از منابع ديگر انرژي همچون آب ،باد و انرژي خورشيدي ضرورت مييابد .ميزان انرژي تابشي
خورشيد بر روي کره زمين 6000 ،برابر کل مصرف انرژيهاي ساليانه بر روي زمين است که اين مطلب نشاندهنده اهميت
توجه به اين منبع در تأمين نيازهاي روزمره بشر است  .به عبارت ديگر ،تبديل  0/1از انرژي رسيده به سطح زمين توسط سلول
خورشيدي با بازدهاي حدوداً برابر با  ،%10نياز کنوني ما را تأمين مينمايد.
خورشيد نوري با طيف گستردهاي از طول موجهاي مختلف ،از اشعهي ماوراء بنفش ،نور مرئي و مادون قرمز را از خود ساطع
مينمايد .ماکزيمم مقدار نور مرئي ،طيفي مشابه يك جسم سياه در دماي  5760کلوين از خود نشان ميدهد .با اين وجود تحت
تأثير شرايط جذب جوي و موقعيت خورشيد ميباشد .نور ماوراء بنفش توسط اُزن موجود در جو فيلتر ميشود ،آب و دي-

Intergovernmental Panel on Climate Change

24
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اکسيدکربن به طور عمده نور مادون قرمز را در نقاط شيب (فرو رفتگي ،سرازيري) آن در طيفهاي  1400 ،1100 ،900و 1900
نانومتر (توسط آب) و در طيفهاي  1800و  2600نانومتر (توسط دياکسيدکربن) جذب مينمايند .خورشيد به عنوان يك منبع
آشكار از انرژي پاك و ارزان در اختيار همگان قرار دارد .انرژي خورشيدي داراي بزرگترين پتانسيل براي برآوردن نياز جهان در
آينده به عنوان يكي از منابع تجديدپذير ميباشد .ميزان تابش انرژي خورشيدي در نقاط مختلف جهان متغير بوده و در کمربند
خورشيدي زمين بيشترين مقدار را داراست.
کشور ايران نيز در نواحي پرتابش واقع است و مطالعات نشان مي دهد که استفاده از تجهيزات خورشيدي در ايران مناسب بوده
و ميتواند بخشي قابل توجهي از انرژي مورد نياز کشور را تأمين نمايد .ايران کشوري است که به گفته متخصصان اين فن با
وجود  300روز آفتابي در بيش از دو سوم آن و متوسط تابش  4/5 – 5/5کيلووات ساعت بر متر مربع در روز يكي از کشورهاي
با پتانسيل باال در زمينه انرژي خورشيدي معرفي شده است .همچنين کارشناسان انرژي خورشيدي ادعا ميکنند که ايران در
صورت تجهيز مساحت بياباني خود به سامانههاي دريافت انرژي تابشي ميتواند انرژي مورد نياز بخشهاي گستردهاي از منطقه
را نيز تأمين و در زمينه صدور انرژي برق فعال شود ].[9
شكل زير ميزان تابش خورشيد در مناطق مختلف جهان را نشان مي دهد .اين نقشه توسط مؤسسه  SolarGISرسم شده
است .همانطور که مشخص است کشور ايران جزو مناطق پرتابش جهان مي باشد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
12
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،تير 1394

شكل  :3ميزان تابش خورشيد در مناطق مختلف جهان ][10

نمودار زير پيش بيني مؤسسه  EIAاز برق توليد شده بوسيله منابع تجديد پذير مختلف مي باشد .همانطور که مشخص است
انرژي خورشيدي بيشترين رشد را بين ديگر منابع تجديدپذير خواهد داشت .چرا که به عقيده اين مؤسسه انرژي خورشيدي
کمترين ضرر را براي محيط زيست دارد و به دليل مسائل زيست مجيطي که تا چنديد سال آينده از مهمترين چالش هاي
جهان خواهد بود اين منبع انرژي مي تواند برتري زيادي نسبت به ديگر منابع داشته باشد.

شكل  :4پيش بيني مؤسسه  EIAاز برق توليد شده بوسيله منابع تجديد پذير ][11
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از اينرو براي بهرهگيري از اين منبع بايد راهي جست تا انرژي پراکنده آن با بازده باال و هزينه کم به انرژي قابل مصرف
الكتريكي تبديل شود .روشهاي مختلفي براي استفاده از انرژي خورشيدي پيشنهاد شده است .اين روشها يا انرژي خورشيدي
را مستقيماً به انرژي الكتريكي تبديل ميکنند ،مانند سلولهاي فوتوولتاييك ،و يا انرژي خورشيد را ابتدا به انرژي حرارتي تبديل
کرده و سپس حرارت را به کمك مبدلهايي به الكتريكسيته تبدل ميکنند .در بسياري از کاربردهاي خانگي از حرارت ناشي از
پرتوهاي خورشيدي مستقيماً استفاده مي گردد .در اين کاربرد اين حرارت براي گرمايش ساختمان و يا توليد آب گرم مصرفي
بكار ميرود .در اين ميان استفاده ازسيستمهاي فتوولتائيك براي استفاده از نور خورشيد به عنوان منبع انرژي بسيار رايجتر است.
استفاده از پنلهاي فتوولتائيك در کشورهاي پيشرفته به سرعت رو به گسترش است .استفاده از انرژي خورشيدي که يكي از
اشكال انرژي موسوم به “سبز” يا پاك است از سوي طرفداران محيطزيست پشتيباني ميشود .علت اين استقبال را بايد در
ويژگيهاي انرژي خورشيدي جُست .اولين ويژگي انرژي خورشيدي در اين است که تمام نشدني و پايانناپذير است .اين نوع
انرژي ،انرژي تميزي است و هيچ آسيبي به محيطزيست وجامعه بشري نميرساند .همچنين ظرفيت آن را متناسب با نيازها
ميتوان طراحي کرد .از انرژي خورشيدي توسط سيستمهاي مختلف و براي مقاصد متفاوت استفاده ميگردد که مهمترين آنها
عبارتند از:


سيستمهاي فتوولتائيك ()PV25
26



کلكتورهاي خورشيدي



نيروگاههاي حرارتي خورشيدي

27

28



دودکش خورشيدي



کورهها و اجاقهاي خورشيدي



سيستمهاي تهويه مطبوع خورشيدي

25

Photovoltaics
Solar Collectors
27
Solar Thermal Power Plants
28
Solar Updraft Chimney
26
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به طور کلي بايد توجه داشت که عملكرد هر سيستم خورشيدي به آب و هواي محل نصب ،بستگي زيادي دارد .زمان و شدت
و زاويه تابش خورشيد ،موقعيت جغرافيايي و محلي ،شدت ابر ،سرعت و جهت وزش باد ،بارش برف و باران ،رطوبت ،گرد و غبار
و چندين عامل ديگر را ميتوان از جمله عوامل محيطي که بر کارکرد يك سيستم خورشيدي مؤثر ميباشند ،ذکر نمود.
اگرچه شدت تابش خورشيد در خارج باالي اتمسفر زمين (ثابت خورشيد) حدود  1353وات بر متر مربع ميباشد ،ولي مقدار
تشعشعي که به سطح زمين ميرسد ،کمتر از اين مقدار ميباشد ،زيرا قسمتي از اشعه خورشيد در مسير گذر از جو زمين جذب
شده و قسمتي نيز پراکنده شده و منعكس ميگردد .در واقع اليههاي مختلف جو زمين و ذرات معلق موجود در آن ،بخار آب و
ابرها مقداري از نور خورشيد را جذب و يا پراکنده مينمايند .لذا اشعه خورشيد در سطح زمين در تمام جهات به صورت اشعه
مستقيم (موازي) و اشعههاي پراکنده ( بدون جهت مشترك) وجود خواهد داشت.
با در نظر گرفتن اهميت نگاشت فناوري و انتخاب روش درخت فناوري ،درخت فناوري انرژي خورشيدي تهيه شده است ،در
شكل زير درخت فناوري انرژي خورشيدي قابل مشاهده است:
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شكل  5درخت فناوري انرژي خورشيدي

در ادامه به تشريح هر يك از سيستمهاي خورشيدي ذکر شده ميپردازيم.
 1.2.1سيستمهاي فتوولتائيك
روشهاي مختلفي براي استفاده از انرژي خورشيد وجود دارد .اما مي توان گفت معمولترين روش آن توليد جريان الكتريسيته
از انرژي خورشيد به وسيله سلولهاي فتوولتائيك مي باشد .فتوولتائيك سيستمي است که قادر به تبديل مستقيم انرژي
خورشيدي به انرژي الكتريسيته ميباشد .استفاده از سيستمهاي فتوولتائيك به ما اين قابليت را ميدهد که محيط زيست
پاکيزهاي داشته باشيم ،چرا که سيستم توليد الكتريسيته فتوولتائيك اثرات جانبي بسيار ناچيزي بر طبيعت دارد .به پديده اي که
در اثر تابش نور بدون استفاده از مكانيزم هاي محرك ،الكتريسيته توليد کند پديده فتوولتائيك و به هر سيستمي که از اين
پديده استفاده کند سيستم فتوولتائيك گويند.
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عبارت فتوولتائيك " "Photovoltaicترکيابي از کلمه يوناني " "Photosبه معني نور با " "Voltبه معناي توليد الكتريسيته
از نور است .کشف پديده فتوولتائيك به فيزيكدان فرانسوي  Edmond Becquerelنسبت داده ميشود که در سال  1839با
چاپ مقالهاي ( )1839 ،Becquerelتجربيات خود را با باتري تر 29ارائه نمود .او مشاهده نمود که ولتاژ باتري وقتي که صفحات
نقرهاي آن تحت تابش نور خورشيد قرار ميگيرند ،افزايش نمي يابد .اما اولين گزارش از پديده  PVدر يك ماده جامد در سال
 1877بود وقتيكه دو دانشمند کمبريج  R.E. Dayو  W.G.Adamsدر مقالهاي تغييراتي که در خواص الكتريكي سلنيوم وقتي
که تحت تابش نور قرار ميگيرد را ،توضيح دادند .در سال  Charles Edgar Fritts 1883که يك مهندس برق اهل نيويورك
بود ،يك سلول خورشيدي سلنيومي ساخت که از برخي جهات شبايه به سلولهاي خورشيادي سيليكوني امروزي بود .اين
سلول از يك ويفار نازك سلنيوم تشكيل شده بود که با يك توري از سيامهااي خيلي نازك طال و يك ورق حفاظتي از شيشه
پوشانده شده بود .اما سلول ساخت او خيلي کم بازده بود .بازده يك سلول خورشيدي عبارت از درصدي از انرژي خورشيدي
تابيده به سطح آن ميباشد که به انرژي الكتريكي تبديل شده باشد .کمتر از  1%انرژي خورشيدي تابيده شده به سطح اين
سلول ابتدايي به الكتريسيته تبديل ميشد .با وجود اين ،سلولهاي سلنيومي در نورسنجهاي عكاسي به طور وسيعي بكار گرفته
شد.
امروزه سيستمهاي فتوولتائيك يكي از پر مصرفترين کاربرد انرژي هاي نو مي باشند و تا کنون سيستمهاي گوناگوني با
ظرفيتهاي مختلف ( 0/5وات تا چند صد مگاوات) در سراسر جهان نصب و راه اندازي شده است و با توجه به قابليت اطمينان
و عملكرد اين سيستمها هر روزه بر تعداد متقاضيان آنها افزوده مي شود .از سري و موازي کردن سلولهاي خورشيدي ميتوان به
جريان و ولتاژ قابل قبولي دست يافت .به يك مجموعه از سلولهاي سري و موازي شده پنل 30فتوولتائيك ميگويند.
پنلهاي فتوولتائيك يا به عبارت سادهتر صفحات خورشيدي ،وسايلي هستند که با استفاده از آنها نور خورشيد مستقيماً به
الكتريسيته (برق جريان مستقيم) تبديل ميگردد .صفحات فتوولتائيك در ابعاد و اندازههاي مختلفي (از چند ميليمترمربع تا بيش
از  2مترمربع) ساخته ميشوند .نمونههاي کوچك اين صفحات بر روي ماشينهاي حساب نوري بسيار متداول است و نمونههاي

Wet Cell
Panel
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بزرگتر اين صفحات براي ساخت نيروگاههاي فتوولتائيك مورد استفاده قرار ميگيرد .شكل ،5يك نيروگاه فتوولتائيك را
نمايش ميدهد.

شكل  :6نيروگاه فتوولتائيك

استفاده از اين گونه سيستم ها مي تواند هم بصورت متصل به شبكه و هم بصورت مستقل از شبكه صورت گيرد .در روش
متصل به شبكه انرژي الكتريكي حاصل از سيستم فتوولتائيك (با استفاده از تجهيزات الكتريكي مبدل جريان مستقيم به جريان
متناوب ،همچون اينورترهاي متصل به شبكه و  )...ضمن تغيير شكل و تطبيق سطح ولتاژ و فرکانس انرژي الكتريكي حاصل
ازسيستم فتوولتائيك ،با مشخصات سطح ولتاژ ،اختالف فاز ،فرکانس و ...به شبكه سراسري برق تزريق مي گردد .با استفاده از
نيروگاههاي فتوولتائيك متصل به شبكه سراسري بصورت متمرکز و يا غيرمتمرکز (ضمن تقويت انرژي جاري در شبكه توزيع)،
بدليل تزريق ولتاژ و جريان مانع افت ولتاژ شبكه توزيع گرديده و در نتيجه از فشار بر روي نيروگاهها در طي روز جلوگيري نمود.
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اين امر به مثابه اين است که هر مشترك شبكه سراسري برق ،با نصب سيستم متصل به شبكه ،خود بعنوان يك توليدکننده
پراکنده کوچك ( ،)DG31بصورت نيروگاهي کوچك عمل نمايد .دراين روش عالوه بر تأمين بخشي از انرژي الكتريكي مورد
نياز مصرفکننده ،انرژي الكتريكي (مازاد بر مصرف) به شبكه سراسري برق تزريق مي شود .روش مستقل از شبكه براي تأمين
انرژي الكتريكي ايستگاه هاي مخابراتي و تلويزيوني ،خانههاي مسكوني ،چادرهاي عشايري ،کلبههاي روستايي و بصورت کلي
رفع نياز انرژي الكتريكي مناطقي که فاقد شبكه سراسري برق مي باشند کاربرد دارد .اين بخش سهم بااليي از سيستمهاي
مستقل ازشبكه را در جهان به خود اختصاص داده است .در بسياري از کشورهاي جهان بويژه در کشورهاي در حال توسعه
جهت تأمين انرژي الكتريكي مورد نياز روستاهاي فاقد برق از اين سيستم استفاده ميگردد بطور مثال در سال  2007کشور
اندونزي برق رساني به  15000خانوار روستايي را از اين طريق آغاز نموده است .در کشور ايران نيز در چند روستا برق مورد نياز
خانوارها از طريق سيستم فتوولتائيك تأمين گرديده است .روستاهاي آقسو با حدود پنج خانوار و يك مدرسه و روستاي چراپا با
حدود  10خانوار واقع در شهرستان خلخال به همت کارشناسان سازمان انرژيهاي نو ايران توسط سيستمهاي فتوولتائيك برق-
دار شده اند .عدم نياز به سوخت و مشكالت سوخت رساني بويژه در مناطق صعب العبور و عدم نياز به تعمير ونگهداري مداوم
وطول عمر مناسب از جمله عمده مزايايي است که در رشد و توسعه اين سيستمها بويژه در نقاط محروم کشور نقش عمده و
بسزايي دارد.
مواد گوناگوني تاکنون در ساخت سلولهاي خورشيدي استفاده شدهاند که بازده و هزينههاي ساخت متفاوتي دارند .در واقع هر
کدام از اين مواد زمينه ظهور فناوريهاي جديد در زمينه سلولهاي فتوولتائيك را فراهم نمودهاند .برخي از اين مواد همچون
سيليكون امروزه کاربرد وسيعي در اين زمينه دارند .بطوريكه  %90از بازار کنوني سلولهاي فتوولتائيك در اختيار اين نوع سلول
ها مي باشد .برخي از مواد ديگر همچون کادميوم تلورايد و  ...اگرچه بازار زيادي در اختيار ندارند اما روند رو به رشدي را براي
آنها شاهد هستيم .برخي مواد نيز هنوز راهي به بازار نيافتهاند و در مرحله مطالعات تحقيقاتي و آزمايشگاهي قرار دارند .مهمترين
موادي که در حال حاضر براي ساخت سلولهاي فتوولتاييك استفاده ميشود ،شامل:
 -1کريستال ضخيم سيليكوني (سيليكون تكکريستالي و يا چند(پلي)کريستالي با ضخامت چند صد ميكرون)

Diffused Generator
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 -2مواد اليه نازك( 32به طور عمده سيليكون بي شكل)
صفحات خورشيدي تك کريستالي در مقايسه با صفحات خورشيدي چند کريستالي داراي راندمان باالتري بوده ولي در عوض
گرانتر ميباشند .مزيت صفحات خورشيدي اليه نازك ،انعطافپذيري ،وزن و نيرو مقاومت هوا کمتر اين صفحات است و بدين
ترتيب ميتوان آنها را براي تجهيزات قابل حمل به راحتي بكار گرفت .در حال حاضر بيشتر سيستمهاي فتوولتائيك از
سلولهاي تكکريستالي و يا چندکريستالي استفاده ميکنند .مدولهاي تكکريستالي به طور معمول داراي راندماني در حدود
 %20ميباشند در حاليكه سلولهاي خورشيدي چند کريستالي راندماني حدود  %15دارند .در تحقيقات آزمايشگاهي به
سلولهاي خورشيدي با راندمان باالتر از  %40نيز دست يافتهاند.
به طور کلي مي توان فناوريهاي فتوولتائيك را به  3دسته تقسيم کرد .دسته اول سلولها ،نسل اول مي باشند که بر پايه
استفاده از ويفرهاي کريستالي سيليكون بنا نهاده شدهاند .دسته دوم يا نسل دوم سلولهاي اليه نازك مي باشند .اين سلولها
هرچند امروزه نسبت به سلولهاي نسل اول بازار چنداني در اختيار ندارند اما با توجه به پتانسيل کاهش قيمت آن ،آيندهي
خوبي براي اين نوع سلولها متصور شدهاند .دسته ي سوم نيز سلولهاي نسل  3ميباشند که شامل سلولهاي نوظهور و تازه-
اي همچون سلولهاي ارگانيك ،سلولهاي متمرکزکننده و  ...مي شوند .در دو دهه اخير با پيشرفت فناوريها در زمينه
فتوولتائيك ،تغييرات مثبتي در زمينه بازدهي ،طول عمر و همچنين کاهش هزينههاي ساخت سلولها شاهد بوديم .پيش بيني
ميشود اين روند در آينده نيز ادامه پيدا کند تا جاييكه اين منبع توليد الكتريسيته بتواند به عنوان ارزانترين منبع توليد انرژي
مورد استفاده قرار بگيرد .هدف نهايي تحقيقات و توسعه را مي توان در  3مقوله افزايش بازدهي ،افزايش طول عمر و کاهش
هزينه جاي داد.
اگرچه هزينه برق توليدي با استفاده از صفحات فتوولتائيك از ساير روشهاي توليد برق خورشيدي باالتر است ولي کاربرد
صفحات خورشيدي به دليل مزاياي اين سيستمها نظير عدم پيچيدگي ،پايين بودن هزينه تعمير و نگهداري،سهولت افزايش
ظرفيت سيستم و غيره به شدت افزايش يافته است .عالوه بر نيروگاههاي بزرگ صفحات خورشيدي کاربردها و استفادههاي

Thin Film
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فراواني دارند .از آن جمله ميتوان به روشنايي معابر که در شكل  6نشان داده شده است ،خودروهاي خورشيدي ،ماهوارهها و
غيره اشاره نمود.

شكل  :7استفاده از سيستم فتوولتائيك براي چراغهاي روشنايي

يكي از نكات مهم در خصوص صفحات خورشيدي ،زاويه نصب آنهاست .با توجه به تغيير زاويه تابش خورشيد در طول روز و
در طي سال ،پنلهاي خورشيدي ميبايست در زاويهاي قرار گيرند که بيشترين ميزان تابش خورشيد را جذب نمايند .زاويه
نصب پنلها بر اساس موقعيت و همچنين آبوهواي مكان نصب سيستم فتوولتائيك محاسبه ميگردد.
سيستمهاي فتوولتاييك را ميتوان به دو گروه سيستمهاي مستقل از شبكه 33و سيستمهاي متصل به شبكه 34تقسيمبندي کرد.
معموالً سيستمهاي مستقل از شبكه براي تأمين انرژي در جاهايي است که دسترسي به شبكه برق وجود ندارد .در اين
سيستمها بطور معمول زمان توليد انرژي (که منحصر به طول روز است) با زمان مصرف همخواني ندارد ،به همين جهت اين
سيستمها همواره به يك سيستم ذخيره کننده انرژي نياز دارند .لذا در اين سيستمهاي مستقل از شبكه معموالً از باتري براي
ذخيره انرژي الكتريكي استفاده ميشود .در سيستمهاي متصل به شبكه ،شبكه برق سراسري به عنوان منبع ذخيرهکننده انرژي
Stand-alone systems
Grid-connected systems
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توليدي عمل ميکند و بنابراين نيازي به باتري ندارند .در صورتي که سيستم فتوولتاييك توسط منبع توليد کننده انرژي ديگري
مانند ژنراتور بادي يا ديزلي پشتيباني شود ،سيستم فتوولتاييك هيبريدي 35تشكيل ميشود .شكل  ،8تقسيمبندي کلي
سيستمهاي فتوولتاييك را نشان ميدهد.

شكل  :8تقسيمبندي کلي سيستمهاي فتوولتائيك

سلولهاي فتوولتائيك تاکنون با استفاده از مواد و فناوريهاي مختلفي ساخته شدهاند ولي در اين ميان سلولهاي فتوولتائيك
سيليكوني بيشترين کاربرد را داشته و انتظار ميرود با توجه به راندمان و هزينه ساير انواع سلولهاي فتوولتائيك ،استفاده از اين
سيستمها در آينده نيز همچنان بيشتر از ساير انواع سلولهاي فتوولتائيك باشد

Hybrid PV system

35

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
22
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،تير 1394

 1.1.2.1انواع سيستمهاي فتوولتائيك
رايجترين ماده توده براي سلول خورشيدي ،سيليكون کريستالي ( )c-Siاست .سيليكون يكي از فراوانترين عناصر حال حاضر
کره زمين مي باشد .اين عنصر يك نيمه هادي بسيار مناسب براي استفاده در سيستمهاي فتوولتائيك مي باشد .سلولهاي
کريستالي سيليكون بسته به اين که ويفرهاي سيليكوني به چه روش ساخته مي شوند به  2دسته کلي تقسيم بندي مي شوند:
تكکريستال سيليكوني و چند(پلي)کريستال سيليكوني .دسته ديگر از سلولهاي کريستالي HIT36مي باشد.
سيليكون خواص شيميايي ويژهاي در ساختار بلورينش دارد .يك اتم سيليكون 14 ،الكترون دارد که در سه پوستهي محتلف
روي هم قرار گرفتهاند .دواليهي اول نزديكتر به مرکز کامالً پر شدهاند .ولي اليهي بيروني با داشتن  4الكترون نيمهپر است.
به طوري که اتم سيليكون هميشه در جستجوي راهي براي پر کردن اليهي آخر است (تا  8الكترون را کامل بگيرد) .براي
انجام اين کار ،اين الكترونها را با  4تا از اتمهاي سيليكون همسايهاش شريك خواهد کرد .سيليكون خالص رساناي ضعيف
الكتريكي است ،زيرا هيچيك از الكترونهاي آن مثل الكترونها در رساناهاي خوبي چون مس ،به اطراف حرکت نميکنند .در
عوض الكترونها در ساختار بلوري کامالً قفل شدهاي قرار دارند .بنابراين براي استفاده از اين نوع ساختارها در سلول هاي
خورشيدي مي بايست تغييراتي در آن ايجاد کرد .اين تغييرات که به منظور ايجاد رسانايي در آن صورت مي گيرد شامل ايجاد
ناخالصي در آن است .به عنوان مثال با قرار دادن يك اتم فسفر در مجاورت اتم سيليكون ،مي توان به اين رسانايي مورد نظر
رسيد .فسفر الكتروني دارد که از هيچ طرف به چيزي متصل نيست .اين الكترون مي تواند نقش الكترون آزاد را در رسانايي ماده
بازي کند.
وقتي انرژي به سيليكون خالص اضافه ميشود (مثالً بهصورت گرما) ،مي تواند موجب شود که پيوند تعدادي از الكترونها
شكسته شود و اتمهايشان را ترك کنند .يك حفره در هر نمونه از آزاد شده است .سپس اين الكترونها ،به طور اتفاقي پيرامون
شبكهي بلوري پراکنده ميشوند و حفرهي ديگري را جستجو ميکنند که درون آن سقوط کنند .اين الكترونها «حاملهاي
آزاد» ناميده ميشوند و ميتوانند جريان الكتريكي را جابهجا کنند .بنابراين تعداد کمي از آنها در سيليكون خالص وجود دارند
(هر چند خيلي مفيد نيستند) .سيليكون ناخالص که با اتمهاي فسفر ترکيب شده داستاني متفاوت دارد .انرژي بسيار کمتري
براي ضربه زدن به يكي از الكترونهاي سست فسفر صرف ميشود؛ زيرا آنها در يك پيوند ،مقيد نشدهاند .به همين خاطر
Heterojunction with Intrinsic Thin layer
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بيشتر اين الكترونها آزاد ميشوند و ما نسبت به سيليكون خالص حاملهاي آزاد بسيار بيشتري در سيليكون خالص داريم.
سيليكون بهدست آمده به دليل پخش الكترون هاي آزاد نوع  Negative ،Nناميده ميشود .سيليكون آالييدهي نوع  ،Nرساناي
بسيار بهتري نسبت به سيليكون خالص است.
حال اگر بجاي فسفر از اتم بور به عنوان ناخالصي استفاده کنيم ،سيليكون از  Positiveخواهد شد .اتم بور به جاي  4الكترون
فقط  3الكترون در اليهي بيروني خود دارد .به همين دليل سيليكون بجاي داشتن الكترون آزاد اين بار حفرهي آزاد خواهد
داشت .حفرهها در واقع فقط فقدان الكترونها هستند .پس آنها بار قرينه  +حمل ميکنند.
سلولهاي فتوولتائيك براي توليد جريان نياز به يك ميدان الكتريكي دارند .حال با استفاده از اتصال سيليكون  Positiveو
سيليكون  Negativeمي توان اين ميدان الكتريكي را بوجود آورد .پيش از اين ،سيليكون از نظر الكتريكي کامالً خنثي بود اما
با اضافه شدن الكترونهاي اضافي و همچنين حفره ها ،تعادل را از بين ميرود .بنابراين ما يك ميدان الكتريكي فعال بهدست
آورده ايم؛ مانند يك ديود که در آن الكترونها فقط ميتوانند در يك جهت حرکت کنند.
هنگامي که نور در قالب فوتونها ،به سلول خورشيدي برخورد کنند ،انرژي آنها زوج الكترون-حفره آزاد ميکند .هر فوتون با
انرژي کافي معموالً يك الكترون را به طور کامل آزاد خواهد کرد و يك حفرهي آزاد را نيز نتيجه ميدهد .اگر اين رويداد به قدر
کافي به ميدان الكتريكي نزديك باشد ،يا اگر الكترون آزاد و حفرهي آزاد رويداد انحراف به درون گسترهي تأثيرش رخ دهد ،اين
ميدان الكترون را به سمت  Nو به سمت  Pحفره گسيل خواهد کرد .حرکت الكترون جريان را توليد ميکند ،و ميدان سلول
ولتاژ را بهوجود ميآورد .با داشتن جريان و ولتاژ توان را داريم که حاصلضرب اين دو خواهد بود.
بنابراين ساختار صفحات فتوولتائيك متشكل از دو اليه مواد نيمه هادي نوع  Pو نوع  Nاست .هنگامي که اين صفحات در
مقابل نور خورشيد قرار ميگيرند ،در نيمه هادي نوع  Nالكترون آزاد (بار منفي) و در نيمه هادي نوع  Pحفره (بار مثبت) ايجاد
ميگردد و اتصال اين اليهها بصورت مناسب سبب ايجاد جريان الكتريكي خواهد شد .شكل  ،9ساختار يك سلول فتوولتائيك را
نمايش ميدهد.
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شكل :9ساختار يك سلول فتوولتائيك

سلولهاي خورشايدي سايليكوني باا رانادمان باال از دهاه  80شروع به سااخت شادهاناد .امروزه انواع مختلفي از اين نوع
سلولها وجود دارد .امروزه سلولهاي سيليكوني بيشترين سهم را در بازار سلولهاي خورشيدي به خود اختصاص دادهاند.
ماژولهاي فتوولتائيك اليه نازك
غالب سلولهاي فتوولتائيك را امروزه سلولهاي سيليكوني تشكيل ميدهند و امروزه اکثر ماژولهاي موجود در بازار به صورت
سيليسيوم تكبلوره يا چندبلوره ميباشند اما استفاده از سلولهاي اليه نازك روند رو به رشدي را پيدا کرده است .با توجه به
پتانسيل فناوري اليه نازك در کاهش قيمت ،پيشبيني ميشود که در آينده استفاده از اين فناوري سهم باالتري از بازار را به
خود اختصاص دهد .عليرغم اينكه راندمان اين ماژولها کمتر از ماژولهاي سيلسيومي ميباشد ،اما داشتن قيمت کمتر استفاده
از اين ماژولها را در سيستمهاي بزرگ فتوولتائيك مقرون به صرفه ساخته است .به عنوان نمونه نيروگاه در دست احداث
مزرعه خورشيدي توپاز 37در اياالت متحده با توان نامي  550مگاوات از ماژولهاي اليه نازك بهره برده است.
سلول هاي اليه نازك همانطور که از نامش مشخص است از يك اليه نازك نيمه رسانا براي جذب فتونها استفاده مي کند.
اولين سلول اليه نازك ساخته شده از نوع آمورف بود .اما اين سلول به دليل بازدهي کم و همچنين نرخ رسوب باال نتوانست به
عنوان موفق ظاهر شود .در عوض سلول هاي کادميوم تلورايد به دليل بازدهي باال در حال رقابت با سلول هاي سيليكوني
Topaz Solar Farm
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هستند .بازدهي اين نوع سلول در ابعاد آزمايشگاهي تا کنون به  %20نيزرسيده است .سلول اليه نازك  CIGS38نيز نوعي ديگر
از اين نوع سلول مي باشد که براي آن نيز آينده ي خوبي متصورند.
 %10تا  %15بازار انرژي خورشيدي را سيستمهاي اليه نازك تشكيل ميدهند و به سه دسته تقسيم بندي ميشوند:
 -1سيليكون آمورف و ميكروکورف
 -2کادميوم تلورايد
 -3مس ديسلنيد اينديوم و مس-اينديوم-ديسلنيد گاليوم
ساخت فتوولتائيكهاي اليه نازك نيازمند اليهنشاني  3اليه است :يك اليهي پايه الكترود ،يك اليه نيمههادي و يك اليه
شيشهاي رساناي شفاف .ترکيب اليهها در اليه نازكها را در شكل زير ميتوانيد مشاهده کنيد.

شكل  :10اليههاي تشكيل دهنده فتوولتائيك

مزاياي اين فناوري مانند قيمت کم ،وزن پايين و توانايي توليد آنها روي يك اليه قابل انعطاف و چسباندن آنها به ديوار،
سقف و حتي پنجره ميتواند سبب اين پيشرفت در بازار شود.
Copper Indium Gallium Selenide

38

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
26
ويرايش اول ،تير 1394

فاز  :2هوشمندي فناوري

الف) اليهنازكهاي سيليکوني آمورف
فناوري اليه نازك آلياژهاي سيليكون آمورف فرصت مناسبي براي کاهش هزينههاي مواد اوليه است ،به دليل اينكه آلياژ
سيليكون آمورف نور را با بازده باالتري نسبت به حالت کريستالي خود جذب ميکند و ضخامت سلول ساخته شده به اين روش
تا  300برابر کمتر از ضخامت سلولهاي معمول است.
کاهش عملكرد سلولهاي اليه نازك در مدت زمان طوالني عملكرد کمتر از  %1است .از طرفي ضريب دمايي اين سلولها
منفي  %0/021بازاي هر درجه سانتيگراد است در حاليكه ضريب دمايي سلولهاي کريستالي به طور ميانگين منفي  %0/5بازاي
هر درجه سانتيگراد است .بدين ترتيب کاهش عملكرد سلولهاي اليه نازك در دماي  60درجه چيزي بين  %4تا  %6خواهد بود
در حاليكه اين کاهش عملكرد براي سلولهاي کريستالي  %17است.
اين افزايش کارايي در نهايت منجر به کارايي بهتر در فصل گرم و همچنين عملكرد تحت تابش پخشي خواهد شد.
ب) اليههاي نازك  CIGSروي فويل فلزي
از ابتداي مطالعات مربوطه در ميانه دههي  70ميالدي  CIGSبا توجه به بازده مناسب خورشيدياش مادهي پيشرو در اين
زمينه بود( CIGS .همچنين  )CIGSSeمخفف ترکيبات ( )Cu(In,Ga)Se2بوده و يك تكنولوژي براي ساخت سلولهاي
خورشيدي اليه نازك از عناصر مس ،انديوم ،گاليوم،گوگرد و سلنيوم مي باشد .مهمترين نمونههاي اين ترکيبات عبارتند از
و

 .اين ترکيبات شكل گرفته از نيمه رساناهاي گروههاي يك ،سه و پنج جدول تناوبي ميباشند.

به خاطر ساخت خاص بلوري اين ترکيبات آنان را بيشتر به نام چالكوپايرايتها 39ميشناسند .مسلماً اليه نازكهاي بر پايه
 CdTe40و مس ( )Cu(In,Ga)Se2کارايي بهتري در بين ساير اليه نازكها در درون يك ماژول دارند .سلولها و ماژولهاي
 CIGSبه ترتيب  %19/5و  %13بازده را نشان ميدهند ،در حاليكه اين مقادير براي  CdTeبه ترتيب برابر با  %16/5و %10/2
است.

Chalcopyrite
Cadmium Telluride
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اليه نازك  CIGSمتعلق به ترکيبات مس-کالكوژيريت است که باند انرژي آن ميتواند با عناصر گروه  3شامل اينديوم ،گاليوم
و آلومينيوم و آنيونهاي بين سلنيوم و گوگرد اصالح شود .بازده گسترده باند انرژي ميتواند با استفاده از ترکيبات مختلف
حاصل شود ،و از آنجايي که باند انرژي مورد نظر براي اين فناوري بين  1تا  1/7الكترونولت ميباشد CIGSها مقدار مورد
نظر را تأمين ميکنند .فاصله باند انرژي

کاپر انديوم داي سلنايد  1/07الكترون ولت ميباشد که با افزودن گاليوم

ميتوان اين باند انرژي را به حد اکثر آن يعني  1/68الكترون ولت رساند (

کاپر گاليوم داي سلنايد).

با بازده  %19/5تحت شرايط استاندارد آزمايشگاه بهترين سلول  CIGSدارايي کارايي همتراز سلولهاي سيليكوني پليکريستال
خواهد بود .در باب عملكرد سلولهاي  CIGSاليه نازك و همچنين چند سلول اليه نازك ديگر جدول زير اطالعات مفيدي را
در اختيار ميگذارد ،همچنان که قابل مشاهده است از لحاظ کارايي اين فناوري به فناوري سلولهاي کريستالي بسيار نزديك
است.

جدول  :3مقايسه شرکتهاي سازنده پنلهاي اليه نازك

عالوه بر اين ،مكانيزمي وجود ندارد که به کارايي سلول آسيب بزند ،اين ماژولها به شدت پايا هستند و معموالً ماژولهاي
تجاري با  25سال ضمانت به مصرفکننده تحويل داده ميشود .روش ساخت اين نوع سلول تقريباً سخت و پرهزينه مي باشد.
البته امروزه تحقيقاتي در رابطه با جايگزيني اينديوم با موادي ارزانتر مطرح شده است که مي تواند در آينده با کاهش هزينه اين
نوع سلول بيانجامد .هرچند امروزه نيز با روش هايي همچون استفاده از فاز مايع اين ماده ،ميزان مصرف آن را کاهش دادهاند.
يكپارچه بودن سلولهاي اليه نازك منجر به کاهش قيمت در ساخت آنها در مقايسه با فناوري کريستالي ميشود ،همچنين
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با توجه به اينكه ماژولهاي  CdTeو  CIGSالمانهاي ساختاري مشترکي دارند و همچنين هزينهي ساخت هر واحد سطح
برابري دارند ،بازده ماژول در حقيقت فاکتور تعيين کننده در قيمت بازاي هر وات خوهد بود .در حقيقت اين دو فناوري اليه
نازك ساختار مشابهي دارند که ميتوان به مواردي چون بستر ،الكترود مبنا ،جاذب اليه اتصال الكترود فوقاني گامهاي الگودهي
براي يكپارچه سازي اشاره کرد .در شكل زير اليه بندي دو فناوري قابل مشاهده است:

شكل  :11اليههاي فتوولتائيك  CdTeو CIGS
ج) اليه نازكهاي CdTe

سلولهاي کادميوم تلورايد نوعي از سلولهاي فتوولتائيك هستند که بر پايه يك اليه نازك از کادميوم تلورايد براي جذب
انرژي خورشيد و تبديل آن به انرژي الكتريسيته بنا شدهاند .اين نوع سلول خورشيدي تنها نوع از سلولهاي اليه نازك ميباشد
که نسبت به سلولهاي سيليكوني از قيمت پايينتري برخوردار است.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
29
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،تير 1394

از نگاه مسائل اقتصادي و زيست محيطي ،اين نوع سلول کمترين توليد دي اکسيد کربن ،کمترين مصرف آب و همچنين
کوتاهترين زمان بازگشت سرمايه را دارد .ماژولهاي  CdTe/CdSاز لحاظ محيطزيستي بيشتر دوستدار محيطزيست هستند
تا ساير موارد استفاده از کادميوم .اوالً هم کادميوم و هم تلورايد محصوالت جانبي فرايند استخراج معادن هستند (کادميوم از
تصفيهي بازماندههاي روي و تلورايد از پااليش مس) بنابراين از ورود المان خطرناك کادميوم به محيط جلوگيري ميشود.
عالوه بر اين در طي عمليات ساخت ماژولها هيچگونه آاليندهاي توليد نميشود .قابليت بازيابي کامل ماژولها در پايان
استفاده از آنها يكيديگر از مزاياي محيطزيستي آنهاست.
باند انرژي  CdTeدر  1/45الكترونولت مطابقت خوبي با طيف نور خورشيد دارد بنابراين تبديل انرژي به نحو بهتري نسبت به
کريستالهاي سيليكون انجام ميگيرد .بنابراين کادميوم-تلورايد توانايي رقابت با سيليكون در بازده تبديل انرژي خورشيد به
انرژي الكتريسيته با تنها  %1مواد نيمههادي مورد نياز است .در يك سلول واقعي اين باند انرژي ممكن است نتيجهي در تماس
بودن با  ،CdS41با باند انرژي تقريبي  2/4الكترونولت ،تغيير کند.
ساختار معمول شيشه/SnO2/CdS/CdTe/اتصاالت است .اليه جاذب براي محصوالت تجاري استفاده ميشود .ماژولهاي
خورشيدي مرسوم در باب تبديل انرژي خورشيدي با باال رفتن دما کارايي کمتري دارند .اين ماژولها همچنين نورهاي کم و
پخشي را نيز جذب ميکنند و بنابراين تبديل چنين نورهايي در شرايط هواي ابري و مه و گردوغبار ،که سلولهاي متداول خوب
عمل نميکنند ،بازده مناسبي دارد .بنابراين تحت شرايط واقعي الكتريسيتهي بيشتري توليد ميشود.
تحقيقات در مورد سلولهاي خورشيدي کادميوم تلورايدي اولين بار به سال  1950يعني همان سالهاي ابتدايي سلولهاي
خورشيدي بر ميگردد .چرا که به اين نوع ماده براي تبديل بهينه انرژي فوتون در طيف صادر شده از خورشيد مناسب به نظر
مي رسيد .بعدها در حدود سال  1960ابتدا شرکت  General Electricو سپس شرکتهاي Kodak, Monosolar,

 Matsushitaو  AMETEKسلولهاي خورشيدي از اين نوع ساختند .براي اولين بار در سال  1992پروفسور تينگ چو در
دانشگاه فلوريدا بازدهي اين نوع سلول را به بيش از  %15رساند که موفقيت بزرگي براي آن زمان محسوب ميشد .چرا که اولين
نوع از سلولهاي اليه نازك بود که به اين بازدهي مي رسيد.

Cadmium sulfide
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امروزه مهمترين توليدکننده سلولهاي کادميوم تلورايدي شرکت  First Solarمي باشد .اين شرکت توسط آقاي Harold

 McMasterدر سال  1990تاسيس شد .دفتر اصلي اين شرکت در آريزونا مي باشد .اين شرکت به عنوان دومين توليد کننده
بزرگ سلولهاي فتوولتائيك شناخته شده است .همچنين اين شرکت رتبه ششم از بين  50شرکت نوآور را از آن خود کرده
است .در سال  2013نيز مجلهي Solar Power World magazineاين شرکت را به عنوان بزرگترين شرکت در زمينه
فتوولتائيك انتخاب کرد .طبق آمار  NREL42تا سال  2011شرکت  First Solarبيش از  1920مگاوات ماژول ساخته شده يا
در حال ساخت براي قرار گرفتن در نيروگاه ها دارد .اين مقدار تقريبا  5/1کل ظرفيت نيروگاه هاي در ابعاد بزرگ آمريكا مي
باشد(بيش از  50مگاوات) .همچنين دو پروژه عظيم  Desert Sunlight Solar Farmو  Topaz Solar Farmنيز در دست
اين شرکت مي باشد .شرکت  First Solarشرکتي آمريكايي است که تنها از فناوري اليه نازك کادميوم تلورايد براي توليد
برق از سلول فتوولتائيك بهره ميگيرد .اين شرکت در سال  2009توانست براي اولين بار هزينه تمام شده ماژول براي هر وات
را به زير  1دالر برساند .در سال  2013اين شرکت توانست با رساندن بازدهي سلولهاي کادميوم تلورايدي به  ،%14اين هزينه
را به  59سنت براي هر وات کاهش دهد.
ميزان سهم بازار اين نوع سلول خورشيدي امروزه  %5ميباشد .البته در رقابت با سلولهاي اليه نازك اين نوع سلول  %50سهم
بازار را از آن خود کرده است.
د) اليه نازكهاي CIS43
ماژولهاي  CISاز چندين اليه سلول  CISکه به صورت سري به هم متصل شده اند تشكيل شده است .اين ماژولها بازدهي
وسيعي از طيف نور را جذب ميکند و بيشترين توان خروجي حتي در شرايط آبوهوايي نهچندان مطلوب توليد ميکنند .ساختار
اين سلولها به شكل زير است.

National Renewable Energy Laboratory
Copper indium selenide
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شكل  :12ساختار سل CIS

اولين ماژولهاي ساخته شده صنعتي داراي بازده باالتر از  %8در سال  2001بودند .ميانگين بازده ماژولها در سال 2002
افزايش يافت و به  %9الي  %10رسيد ،اين افزايش بازده ادامه داشت و اکنون بازده اين سلولها  %13هستند .تغييرات بازده اين
سلولها را تا سال  2010در نمودار زير مشاهده ميکنيد.

شكل  :13تغييرات بازده سلول  CISدر طول زمان
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کاهش عملكرد سيستم با افزايش دما و کاهش تابش به صورت زير خواهد بود .نمودار با کمترين توان مربوط به هواي ابري
است.

شكل  :14تغييرات ولتاژ با تغيير دما در سلول CIS

اما بد نيست نگاهي بيندازيم به مطالعهي انجام گرفته جهت مقايسه عملكرد اين فناوري با فناوري سلولهاي سيليكوني.

شكل  :15نمودار توان توليد شده توسط هرکدام از فناوريهاي فتوولتائيك
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 2.1.2.1ماژولهاي فتوولتائيك کريستالي
همانطورکه پيشتر بيان گرديد ،مهمترين نوع سلولهاي فتوولتائيك ،سلولهاي فتوولتائيك سيليكوني هستند .سلولهاي
فتوولتائيك سيليكوني به دو نوع تقسيم ميشوند :تكکريستالي 44و چند(پلي) کريستالي .45سلولهاي فتوولتائيك تكکريستالي
داراي راندمان باالتري در مقايسه با سلولهاي چندکريستالي بوده ولي هزينه توليد آنها باالتر است .بطور کلي راندمان
سلولهاي فتوولتائيك سيليكوني تكکريستالي و چندکريستالي تجاري به ترتيب در حدود  %14تا  %17و  %10تا  %14است.
اين راندمان مربوط به شرايط آزمايشگاهي بوده و در شرايط واقعي عمالً راندمان آنها کمتر خواهد بود .شكل  ،13ماژولهاي
فتوولتائيك سيليكوني تكکريستالي و چندکريستالي را نمايش ميدهد .مشخصه سلول فتوولتائيك تكکريستالي يكنواختي
سطح آن (در مقايسه با سلول چندکريستالي) است.

شكل  :16سلولهاي تك کريستالي (سمت چپ) و چند کريستالي (سمت راست)

با انتخاب مناسب ماژول بر اساس فاکتور هايي نظير نوع ماژول ،توان نامي ،راندمان (يا پارامتر واحد سطح بر وات ماژول) ،قيمت
و دسترسي ميتوان هزينه ساخت نيروگاههاي فتوولتاييك را تا حد امكان کاهش داد .دو فاکتور مساحت ماژول و قيمت ،ارتباط
مستقيمي با جنس سلولهاي بكار رفته در ماژول دارند .فاکتور ديگري که ميتواند در هزينه تمام شده سيستمهاي توان باالي
فتوولتاييك موثر باشد ،انتخاب مناسب توان هر ماژول ميباشد.
- MonoCryistalline
- PolyCryistalline
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الف) سلولهاي سيليکون تكکريستالي
سلولهاي تكکريستالي با استفاده از يك کريستال بزرگ سيليس توليد مي شوند در صورتي که براي ساخت سلولهاي پلي-
کريستالي از تجمع چندين کريستال سيليس در يك سلول استفاده مي شود .سلولهاي سيليكون تكکريستالي در صنعت
فتوولتائيك بسيار رايج هستند .روش اصلي براي توليد سيليكون تك کريستالي روش  CZ46ميباشد .سيليكون تكکريستال
داراي يك ساختار مولكولي يكنواخت است .اين ماده در مقايسه با مواد غيرکريستالي داراي بازده تبديل انرژي بااليي است.
بازده باالي تبديل سلول فتوولتائيك باعث توليد الكتريسيته بيشتري از منطقهاي که در معرض نور خورشيد قرار گرفته است.
پنلهاي ساخته شده از سلولهاي مونوکريستال داراي سطح کمتري نسبت به پنلهاي پلي کريستال مشابه خود هستند يا به
عبارتي راندمان آنها باالتر است .اما از طرفي قيمت باالتري نيز دارند .چرا که روش ساخت بدين صورت است که ويفرهاي تك
بلور از شمشهاي تك بلور ،به ضخامت يك سوم تا نيم ميليمتر ،تشكيل ميشوند که در دمايي در حدود  ،1400°Cرشد داده
مي شوند .اين روش ،روشي بسيار گران است و سيليكون بدست آمده بايد بسيار خالص با ساختار بلوري تقريباً کامل باشد .به
اين نوع از سلولهاي خورشيدي ،سلولهاي خورشيدي نسل اول نيز اتالق مي شود .تكنولوژي نسل اول انرژي باالتر و هزينه
بيشتري براي ساخت نياز دارد .به برخي از معايب و مضرات اين نوع سلول اشاره اي مي کنيم:
مزايا:


به دليل اينكه از بهترين نوع سيليكون ساخته شده اند داراي باالترين بازدهي نيز مي باشند .مقدار بازدهي اين نوع
سلول در بازهي  %15تا  %25مي باشد.



به دليل بازدهي باال براي مقدار مشخص توان خروجي ،نسبت به ديگر سلول ها سطح کمتري الزم دارد.



عمر اين نوع سلول ها باال مي باشد .گارانتي که شرکتهاي معتبر براي اين نوع سلول در نظر ميگيرند در حدود 25
سال مي باشد.



قابليت توليد توان در نورهاي کم اين نوع سلول باال مي باشد.

معايب:

Czochralski process
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از لحاظ قيمت تمام شده ،برق توليد شده از اين نوع سلول نسبت به سلولهاي پليکريستال و حتي اليه نازك،
گرانتر مي باشد.



در صورت پوشيده شدن اين نوع سلول با برف يا هرگونه پوشش ديگر ،توانايي سلول تا حد زيادي کم مي شود.
همچنين امكان شكستگي در اين نوع سلولها زياد است.

اما نكتهاي که حائز اهميت است اين است که سلولهاي سيليكوني محدود کنندهاي به نام نقره دارند(توضيحات استفاده نقره در
سل)] . [13اما امروزه با تحقيقاتي گسترده در اين زمينه ،محققان توانستند جايگزين هايي براي اين ماده داشته باشند .يكي از
جايگزين ها مطرح شده مس مي باشد.
ب) سيليکون پليکريستالي
همانطور که به آن اشاره شد تفاوت سلولهاي خورشيدي تكکريستال و پليکريستال در نوع سيليس بكار رفته در ساخت آنها
است .سلولهاي تكکريستال با استفاده از يك کريستال بزرگ سيليس توليد مي شوند در صورتي که براي ساخت سلولهاي
پليکريستال از تجمع چندين کريستال سيليس در يك سلول استفاده مي شود.
سيليكون پليکريستال شامل دانههاي ريزي از سيليكون تكکريستال مي باشد .بازده سلولهاي فتوولتائيك سيليكون پلي-
کريستال کمتر از سلولهاي فتوولتائيك سيليكون تكکريستال است .مرز دانهها در سيليكون پلي کريستالي مانع جريان
الكترونها شده و کاهش توان بيروني را در پي خواهد داشت .بازده تبديل انرژي براي مدولهاي تجاري ساخته شده از
سيليكون پليکريستال در محدودهي  %14-%10ميباشند .در مناطق خيلي گرمسير شايد استفاده از پنلهاي پليکريستال
مناسبتر باشد چون سطح آنها روشنتر است و حرارت کمتري را از انرژي تابشي خورشيد جذب ميکنند .به همين دليل ميزان
افزايش مقاومت الكتريكي سيستم در اثر گرمتر شدن نيز کمتر خواهد بود و افت توان کمتري از پنلها مشاهده خواهد شد.
يك شيوه رايج براي توليد سلولهاي فتوولتائيك سيليكون پليکريستال ،تهيه ويفرهاي نازك بريده شده از بلوكهاي سيليكون
پليکريستال ريختهگري است .سيليكون پليکريستال در مقايسه با سيليكون تكکريستال محكمتر هستند و به همين دليل آن
را تا يكسوم سيليكون تكکريستال ميتوان بريد .همچنين اين نوع از سلولها در مقايسه با سيليكون تكکريستال هزينهي
کمتري دارند .به هر حال هزينه پايين توليد اين سلولها ،بازده کم اين سلولها را جبران ميکند.
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ج) نحوه ساخت سلول تك کريستالي با روش Czochralski process

براي ذوب سيليكون به دمايي در حدود  1850درجه سانتيگراد نياز است .با استفاده از الكترودهايي با توان  24کيلووات گرماي
مورد نياز براي ذوب کردن سيليكون فراهم ميگردد .در ادامه براي استفاده از روش گسترش شبكه کريستالي در مرز مشترك
جامد مايع ،يك قالب سيليكون تكکريستالي جامد مكعب مستطيلي با طولي در حدود  10سانتيمتر و سطح مقطع يك در يك
سانتيمترمربع بر روي سطح سيليكون مذاب قرار داده ميشود .در نتيجه فصل مشترك و در نتيجه خنك شدن ،سيليكون مذاب
بر روي سيليكون جامد نشسته و شبكه کريستالي گسترش مييابد .يكي از مهمترين مواردي که بايستي مورد توجه قرار بگيرد،
اطمينان از گسترش شبكه کريستالي به صورت تكکريستالي است .در انتها استوانهاي با قطري حداکثري در حدود  50و طول
حداکثري  185سانتيمتر بوجود مي آيد .بايستي بدين نكته توجه نمود که فرآيند گسترش شبكه کريستالي در شرايط خالء و به
صورت نيمه اتوماتيك با نظارت پيوسته اپراتور صورت ميگيرد .در ادامه قسمتهاي زائد باال و پايين اين استوانه به دست آمده
بريده ميشود .سپس در قسمت برش لبهها ،لبههاي استوانه بريده ميشود بطوريكه سطح مقطع به صورت مربعي درآيد .پس از
اين مرحله ،مكعب مستطيل بدست آمده به قطعات کوچكتري با طول  30سانتيمتر بريده شده و به دستگاه اساليسر وارد
ميشود .در دستگاه اساليسر با استفاده از روش برش به کمك سيم و با استفاده از سيمهايي از جنس سليكون با ضخامت 280
ميكرومتر ،قطعه  30سانتيمتري به اساليسهايي با ضخامت  180ميكرومتر بريده ميشود.

شكل  :17فرايند توليد سيليكون مونوکريستال به روش Czochralski process
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شكل  :18نمونه استوانه سيليكون مونوکريستالي توليد شده به روش Czochralski process

شكل  :19دستگاه اساليسر بالك سيليكون و توليد ويفر خام
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با توجه به اينكه ممكن است در مرحله قرار دادن و پختن خميرها در دو سمت ويفر ،بين دو سمت اتصاالتي بوجود آمده باشد،
ضروري است تا لبههاي ويفر سنگ زده شود .براي اين منظور هر چهار لبه مرطوب شده و توسط دستگاه Schiller

 Prozessautomationسنگ زده ميشود .در ادامه براي خشك شدن ،ويفرها از هواي گرم عبور داده ميشوند .سپس نوارهاي
آلومينيومي بر روي اتصاالت لحيم ميشود تا مدار الكتريكي کامل گردد .در ادامه با استفاده از دستگاه ،نوارها به طول مناسب
بريده ميشوند.
 2.2.1فناوري فتوولتائيكهاي متمرکزشونده

47

CPV

فناوري فتوولتائيكهاي متمرکزشونده از تجهيزات اپتيكي مانند لنزها و يا آينههاي منحني براي متمرکز کردن نور خورشيد
روي يك سطح کوچكي از فتوولتائيك خورشيدي استفاده ميکند .در مقايسه با سيستمهاي غير متمرکزشونده اين سيستمها
ميتوانند با صرفهجويي در هزينه مربوط به سلولهاي خورشيدي به کاهش هزينه سيستم کمك کنند .اين کاهش قيمت از
کاهش سطح و در نتيجه مواد مصرفي حاصل ميشود ،بنابراين در اين سلولها ميتوان از مواد با قيمت باالتر و در عوض با
بازده باالتر استفاده کرد .براي اينكه نور خورشيد روي يك سطح متمرکز شود نياز است تا با صرف هزينهي اضافي نسبت به
سيستم غير متمرکزشونده از تجهيزاتي براي تمرکز نور خورشيد ،سيستم ردياب و سيستم خنكکننده استفاده کرد .با توجه به
کاهش چشمگير سطح صفحات فتوولتائيك مورد نياز در اين روش جهت توليد هر يك وات از توان الكتريكي ،معموالً از سلول-
هاي فتوولتائيك گرانتر موسوم به  Triple Junctionکه داراي راندمان تبديل انرژي بسيار باالتري نسبت به سلولهاي عادي
هستند استفاده بعمل ميآيد .نتيجتاً عليرغم گرانتر بودن اين نوع از سلولها ،با توجه به افزايش راندمان تا  %35و کاهش
مساحت مورد نياز نسبت به پنلهاي فتوولتائيك در توان مشابه ،ارزانتر و مقرون به صرفهتر خواهند بود .سلولهاي Triple

 Junctionداراي فناوري بسيار بااليي بوده و تاکنون صرفاً در کاربردهاي فضايي مورد استفاده قرار ميگرفتهاند که هم اکنون
با معرفي فناوري  CPVدر توليد انرژي ،در رقابت با پنلهاي معمولي فتوولتائيك مورد استفاده قرار ميگيرند.
به دليل استفاده از اين تجهيزات استفاده از اين نوع فتوولتائيكها کمتر رايج است اما با اينحال استفاده از اين تجهيزات در
مرحلهي توسعه و پيشرفت است ،همچنين تحقيقات انجام شده اين فناوري را به سمت کاهش هزينهها سوق ميدهد.

Concentrated photovoltaics
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اين فناوري همچنين با سيستمهاي متمرکزشوندهي گرمايي انرژي خورشيدي در حال رقابت هستند .اين سيستمها انرژي
خورشيد را مستقيماً به انرژي الكتريسيته تبديل ميکنند در حاليكه در سيستمهاي گرمايي انرژي خورشيد به گرما و سپس به
الكتريسيته تبديل ميشود .براي اولين بار در دنيا در سال  1970توسط آزمايشگاه ملي سنديا سيستم  CPVدر ايالت کاليفرنيا
توليد شد.
از آنجاييكه اين سيستم توانايي جذب و تمرکز تابش پخشي ناشي از شرايط هوايي را ندارد ،بايد بيشترين تابش مستقيم
خورشيدي را دريافت کند .بنابراين استفاده از رديابهاي خورشيدي در اين سيستم الزامي است .طراحي متمرکزکننده خورشيدي
مشكالت خاص خودش را دارد ،اين سيستم بايد کارا ،مناسب براي توليد گسترده ،قدرت تمرکز باال ،غير حساس نسبت به
خطاهاي هنگام ساخت و پيادهسازي را داشته باشد .تمامي CPVها يك تجهيزات متمرکزکننده اپتيكي و يك سلول خورشيدي
دارند .به جز موارد بسيار نادر حتماً يك ردياب خورشيدي نيز نياز است .خصوصيات نيمههاديها به سلولها اجازه ميدهد تا در
صورتي که نور متمرکز شده باشد ،با کارايي باالتري عمل کنند ،البته به شرطي که دماي سلول با استفاده از تجهيزات مناسب
خنك شود .بازده سلولهاي  MJ48توسعه يافته امروزه به  %44ميرسد ،و اين توانايي وجود دارد که اين بازده در سالهاي پيش
رو به  %50ارتقا يابد .همچنين مسئله مهم ديگر در اين سيستمها بازده تجهيزات اپتيكي است.
لنزهاي اپتيكي متمرکزکننده نور در اين صفحات ،داراي فناوريهاي متفاوتي هستند .در صورتيكه سلولهاي  CPVدر مناطقي
با تابش کامالً مستقيم خورشيد مورد استفاده واقع شوند از لنزهاي متمرکزکننده دقيق استفاده شده که گرانتر بوده و در نهايت
کل پنل خورشيدي نيز نياز به سيستم تعقيب نور مستقيم خورشيد در دو جهت خواهد داشت ( .)Dual Axis Trackingچنين
سيستمهايي گران قيمت بوده و در مناطق استوايي با ميزان باالي تابش مستقيم نور مورد استفاده واقع مي شوند و البته داراي
راندمان و توان خروجي بسيار باالتري نيز ميباشند .در مقابل در مناطقي که تابش مستقيم محدود بوده و در عين حال جهت
کاهش هزينه تمام شده از سيستمهاي  Trackingاستفاده نميشود از لنزهاي  Nonimagingکه قادر به دريافت نور از زواياي
پهنتر و وسيعتري مي باشند ،استفاده ميگردد .اين نوع لنزها به دليل فناوري ساخت سادهتر ،ارزانتر بوده و نياز به سيستمهاي
تعقيب نور خورشيد نيز ندارند ولي راندمان و توان خروجي دريافتي چنين سيستمهايي در مقايسه با نوع متمرکزکننده به ميزان
قابل توجهي کمتر خواهد بود .در مجموع استفاده از اين روشها ،کاهش هزينه سرمايهگذاري به حدود  1 USD/Wنسبت به
Multi-junction solar cells
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 3 USD/Wتا  5 USD/Wبراي صفحات معمول سيليكوني را به دنبال خواهد داشت .اين سلولهاي خورشيدي که در
آزمايشگاه  Fraunhoferتوسعه يافته ،در شرکت  Soitecبه توليد انبوه ميرسد ،اين کمپاني تاکنون تعدادي سلول خورشيدي
براي نصب در ايتاليا ،فرانسه ،آفريقايجنوبي و کاليفرنيا و همينطور  14کشور ديگر ساخته است.

شكل  :20استفاده از لنزهاي  Nonimagingدر CPV

نوع ديگري از محصوالت  CPVکه هم اکنون توسط شرکتهاي معدودي در دنيا ساخته و عرضه ميگردد Dish CPV ،نام
دارد و همانطور که از نام آن پيداست عمل تمرکز نور بر روي ماژول  CPVبا استفاده از آينههاي نصب شده بر روي يك ديش
سهموي شكل حاصل مي گردد .شرکت  Solar Systemsاستراليا يكي از توليدکنندگان و ارائه دهندگان برتر اين محصول در
دنياست که تاکنون پروژه هاي متعددي را با استفاده از اين بشقاب هاي عظيم توليدکننده انرژي پاك الكتريكي در استراليا اجرا
کرده است .در اين فناوري به دليل استفاده از ديش ،نيازي به کاربرد شيشههاي اپتيكي گران قيمت و لنزهاي متمرکز کننده
خاص نبوده و ديش از آينههاي يكسان با فناوري ساخت نسبتاً معمولي استفاده مي نمايد .نمونه اي از اين نوع سلول در شكل
زير قابل مشاهده است.
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شكل Dish CPV :21

 1.2.2.1طبقه بندي انواع CPVها
 :LCPV49فتوولتائيكهاي متمرکزشونده با نسبت تمرکز کم ،که در واقع نور متمرکز شده بين  2تا  100برابر نورخورشيد است.
به داليل مسائل اقتصادي در اين سيستمها از سلولهاي مرسوم سيسليكوني و يا در نهايت از سلولهاي اصالح شده سيليكوني
استفاده ميشود ،در اين سيستمها شار حرارت به حدي کم است که نيازي به خنكکاري سيستم نيست .قوانين اپتيك که
دريافتکننده خورشيدي با نسبت تراکم کم مي تواند نور را در زواياي پذيرفته شده بااليي دريافت کند و به همين دليل نيازي به
سيستم رديابي خورشيدي نيز وجود ندارد.
 :MCPV50اين سيستم براي سيستمهاي با  100تا  300خورشيد گفته ميشود ،اين سيستمها به رديابهاي دو محوره و
سيستم خنكکاري نياز دارند.
 :HCPV51در سيستمهاي با نسبت تمرکز باال ،از تجهيزات اپتيكي مانند بازتابدهندههاي خورشيدي و عدسيها استفاده مي-
شود تا شدت تابش به  1000خورشيد و حتي بيشتر برسد .سلولهاي خورشيدي به جاذبهاي حرارت با ظرفيت باال نياز دارند تا
از آسيب ناشي از حرارت و گرما جلوگيري کنند و همچنين با مديريت دما بازده سيستم را کنترل کنند .در اين سيستمها از
سلولهاي خورشيدي  MJاستفاده ميشود ،بدليل اينكه اين سلولها کاراتر هستند و مهمتر از آن ضريب دمايي عملكرد پاييني
دارند که سبب افت کمتر بازده با افزايش دما ميشود .هرچند با افزايش نسبت تمرکز بازده همهي انواع سلولهاي خورشيدي
49

Low Concentration Photovoltaic
Medium Concentration Photovoltaic
51
High Concentration Photovoltaic
50
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افزايش مييابد اما اين افزايش بازده براي سلولهاي  MJسريعتر است .در نمودار زير نيروگاههاي نصب شده  HCPVدر
اياالت متحده قابل مشاهده است.

شكل  :22نيروگاههاي  HCPVنصب شده در اياالت متحده

در تقسيمبندي ديگري سيستمهاي متمرکز شونده را ميتوان به سه دسته تقسيمبندي کرد:
 -1سيستمهايي که از بازتابش خورشيدي براي تمرکز نور استفاده ميکنند.
 -2سيستمهايي که از عدسيها براي تمرکز نور خورشيد استفاده ميکنند.
 -3سيستمهايي که از ترکيب دو سيستم فوق براي تمرکز نور استفاده ميکنند.
از همين رو ميتوان سيستمها را تقسيم بندي کرد .از نمونههاي دسته اول ميتوان به سيستمهاي ديش ،سهموي خطي ،دايره-
اي خطي و آينه هاي تخت اشاره کرد .در سيستم ديش سطحي که نور خورشيد روي آن متمرکز ميشود به يك سطح کوچك
محدود ميشود و در واقع در اين سيستم نور بايد در يك نقطه متمرکز شود که به داليلي نظير زاويه نور خورشيدي ،نور در يك
سطح دايروي به جاي يك نقطه متمرکز ميشود.
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در سيستمهاي سهموي خطي نيز بايد نور روي يك خط متمرکز شود که باز به همان دليل اين خط به يك سطح تبديل مي-
شود.
در سيستم آينههاي تخت و سيستم دايرهاي خطي ،نور خورشيد روي يك صفحه متمرکز ميشود .سيستمهاي  LCPVعمدتاً از
اين دو نوع سيستمها هستند .معموالً در اين سيستمها از فتوولتائيكهاي مرسوم استفاده ميشود .نماي سيستمي که از عدسي-
ها استفاده ميکند را در شكل  18مشاهده ميکنيد .اين سيستمها معموالً از PVهاي  MJبا بازده باال استفاده ميکنند.

شكل  :23استفاده از عدسي در سيستم آينههاي تخت

يكي از قسمتهاي مهم در اين سيستمها بحث مربوط به خنكکاري سيستم است .همچنان که در تمامي سيستمهاي
فتوولتائيك قسمت زيادي از انرژي خورشيدي رسيده به سلول به گرما تبديل ميشود (به دليل کم بودن بازده تبديل انرژي
خورشيدي).
سيستمهايي که از لنز استفاده ميکنند اين قابليت را دارند که گرما را از اطراف سلول دفع کنند .در مقايسه با ماژولهاي صفحه
تخت معمولي گرماي در واحد سطح کمتري را بايد دفع کنند به اين دليل که اين سيستمها فقط تابش مستقيم خورشيدي را
دريافت ميکنند و در عوض با بازده باالتر توان بيشتري توليد ميکنند .لنزها بايد قابدار باشند ،اين عمل هم براي سالمتي
قسمت داخلي لنز است و هم براي حفظ ساختار سيستم ،همچنين اين قاب از مسائلي همچون تقطير آب درون لنزهاي فرنلي
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جلوگيري ميکند .روشهاي خنكکاري اين نوع سيستمها را در شكل  19مشاهده ميکنيد .در اين سيستم از فين براي خنك-
کاري سلول استفاده شده است.

شكل  :24خنك کاري سيستم CPV

از مسائل ديگر در طراحي سيستمهاي متمرکز شونده ،سيستم رديابي است .با توجه به اينكه مبناي اين سيستم استفاده از تابش
مستقيم خورشيد است ،بنابراين بايد در هر لحظه سمت و سوي سيستم به سمت خورشيد باشد .براي اينكار از سيستمهاي
ردياب استفاده ميشود .همانطور که در بخش دوم گفته شد سيستمهاي ردياب به چندين گروه تقسيمبندي ميشوند که عبارتند
از سيستمهاي تكمحوره و دومحوره.
در سيستمهاي متمرکز شونده با توجه به نوع سيستم (لنزي ،آينهاي و يا ترکيبي) نوع سيستم رديابي نيز متغير خواهد بود .در
سيستمهاي که از آينه استفاده ميشود (سهموي خطي ،دايرهاي خطي و آينه تخت) کافي است تا از يك سيستم رديابي تك-
محوره استفاده شود ،سيستمهاي  HCPVکه معموالً از لنز براي تمرکز نور خورشيد استفاده ميکنند از سيستمهاي رديابي دو
محوره براي تمرکز نور خورشيد استفاده ميکنند .در جدول زير تقسيم بندي فتوولتائيكهاي متمرکز شونده را مشاهده ميکنيد،
به عالوه در جدول زير مشخصات ديگر هر سيستم نيز قابل مشاهده است .با توجه به اطالعات ارائه شده و بررسي شرايط اين
فناوري در ايران ،جدول مشخصههاي آن به صورت زير ميباشد.
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جدول  :4مشخصات سيستمهاي فتوولتائيك متمرکز شونده

 2.2.2.1لنزهاي فرنل
لنزهاي فرنلي سيستمي است با عدد  fکوچك .عدد  fعبارت است از نسبت فاصله کانوني به قطر لنز يا آينه .لنزهاي مخروطي
مرسوم با عدد  fکوچك معموالً خيلي ضخيم و سنگيناند .به همين دليل مفهوم لنز فرنلي ،نور خورشيد در همان ابعاد معمول
متمرکز ميشود با اين تفاوت که لنز از قسمتهاي مجزايي تشكيل شدهاست.
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شكل  :25لنزهاي فرنلي ][14

اين يكي از روشهاي رايج در متمرکز کردن نور خورشيد است ،از مزاياي اين روش ميتوان به سادگي ساخت ،سبك بودن و
سادگي استفاده اشاره کرد .لنزهاي فرنلي تابشهاي خورشيد را اصالح ميکنند ،همگرايي تابشها را افزايش ميدهند .بنابراين
دريافتکننده ميتواند زير لنز قرار بگيرد ،همچنين سطح آن به اندازهاي بزرگ است که گرما بتواند دفع شود.
SOE52 3.2.2.1
در سيستمهاي متمرکزکننده دو مرحلهاي ،يك متمرکزکننده ثانويه وجود دارد .معموالً سيستمهايي که از لنزهاي فرنلي و
عدسيها استفاده ميکنند داراي يك متمرکزکننده ثانويه هستند .متمرکزکننده ثانويه (که از جنس آينهي سهموي يا لنز فرنلي
است) موجب ميشود تا شرايط به حالت ايدهآل و شبهايدهآل نزديك شود .در واقع متمرکزکننده ثانويه در فضاي بين
متمرکزکننده اوليه و دريافتکننده قرار ميگيرد .هرچند طراحي متمرکزکنندههاي دو مرحلهاي و ثانويه بسيار سختتر(به واسطه
تعداد زياد پارامترهاي مهم در طراحي) است اما بازده باالتر توجيه کننده خواهد بود .اَشكال مختلفي براي متمرکزکنندههاي
ثانويه طراحي شده است .در شكل زير انواع متمرکزکنندهها را به همراه بازده نوري هر کدام مشاهده ميکنيد.

Secondary Optical Element
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شكل  :26بازده اپتيكي انواع متمرکزکنندههاي ثانويه ][14

 4.2.2.1مشخصات ماژولها
ماژول  CPVبايد بتواند موارد زير را تأمين کند:
کارايي اپتيكي ،عايق الكتريكي ،پخش حرارت و اتصال بين سلولها.
يكي از وظايف ماژول ثابت نگهداشتن و پشتيباني از لنزهاي فرنلي در مكان خودشان ،درست کردن فاصله با سلول بدون تغيير
شكل در اثر تغييرات دمايي و همچنين ضد آب نگه داشتن سلول است .سلولها در صفحهي کانوني لنزها قرار ميگيرند و
موقعيتشان نسبت به محور اپتيكال بسيار حساس است .فاصله بين لنزها بايد با مواد نرم پر شود تا از ايجاد تنش جلوگيري کند
و همچنين براي يكدست شدن چينش لنزها استفاده از اين مواد توصيه ميشود .روشهايي براي استفاده از شيشه در باال و
پايين وجود دارد .به اين دليل که توليد لنزهاي با نسبت تمرکز باال و با کيفيت مناسب از شيشه امكانپذير نيست لنزها هيبريد
هستند ،به اين شكل که اين لنزها از پالستيك پليمر توليد ميشود و دندانهها روي لنز با تراش و يا ريختهگري توليد ميشوند.
سيليكون شفاف مادهاي مناسب و انعطاف پذير و مستحكم براي ساخت لنز است .پتنتهايي که استفاده از اين روشها را
تشريح ميکنند در سال  1979ثبت شدهاند ،همچنين در حال حاضر شرکت  Concentrixاز اين روشها استفاده ميکند.
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کارايي اپتيكي لنزهاي فرنلي عدد  fکم است ،در نتيجه معموالً نميتوان ماژولي با لنزهاي فرنلي و عدد  fکوچكتر از  1پيدا کرد.
زماني که نياز است تا ماژول نازکي ساخته شود ،بايد از لنزهاي کوچك استفاده کرد و براي  f=1ابعاد سلول تقريباً به سطح لنز
و سطح متمرکزکننده مرتبط خواهد شد و رابطه بصورت زير خواهد بود.
معادله 1

Cell size (m2) = L2/Cg = F2/2Cg

صفحه دريافتکننده بصورت موازي صفحه لنز قرار ميگيرد ،اين کار براي دفع گرما از اطراف ماژول به هواي اطراف صورت
ميگيرد .معموالً اين صفحه از فلز ساخته ميشود و بايد داراي ضخامت مناسبي براي پخش گرما باشد .گاهاً فينهايي نزديك
سلول اضافه ميشوند تا تبادل هوا راحتتر صورت بپذيرد.
 5.2.2.1سلولهاي Multi-junction

سلولهاي  Multi-junctionو يا به اختصار  MJسلولهايي با کارايي بسيار باال هستند و به نحوي ساختهشدهاند که تمامي
نورهاي تابيده شده که داراي طول موج نورهاي مرئي هستند جذب شده و توان توليد کنند .براي اين کار از تعداد بيشتري
سلول در ضخامتهاي مختلف استفاده شده است به نحوي که هر اليه داراي فاصله باند الكتروني مختلفي هستند و در واقع هر
اليه بازهي خاصي از نور را جذب ميکند.
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شكل  :27اليههاي تشكيل دهنده سلولهاي MJ

 6.2.2.1اينورتر

53

بطور کلي اينورتر وسيلهاي است که توان (ولتاژ و جريان)  DCورودي خود را به توان (ولتاژ و جريان)  ACتبديل ميکند .به
نوعي ميتوان گفت که اين وسيله عكس کاري را که منابع تغذيه در تبديل کردن توان  ACورودي به توان  DCدر خروجي
خود انجام ميدهند را بر عهده دارد .در سيستمهاي فتوولتائيك ،اينورتر خورشيدي به عنوان واسطي ميان آرايه فتوولتائيك و
شبكه برق و بارهاي  ACعمل ميکند .وظيفه اصلي اينورترهاي متصل به شبكه تبديل کردن توان  DCتوليدي آرايه
فتوولتائيك به توان  ACو همچنين تنظيم کردن فرکانس و سطح ولتاژ خروجي مطابق برق شبكه ميباشد .امروزه با توجه به
رشد فزاينده ادوات الكترونيك قدرت ،اينورترها به راندمانهاي نزديك به يك دست يافتهاند.
در سيستمهاي متصل به شبكه فتوولتائيك ،خروجي اينورتر بطور مستقيم يا توسط يك ترانسفورماتور افزاينده (در شرايطي که
توان سيستم بسيار باال باشد) به شبكه اصلي برق متصل ميشود و بدين طريق توان توليدي توسط ماژولهاي فتوولتائيك به
شبكه منتقل ميشود .گفتني است که اينورترها و سيستمهاي فتوولتائيك با توان نامي کوچكتر از  5کيلووات ميتوانند بصورت
تكفاز طراحي و به شبكه متصل شوند و سيستمهاي بزرگتر بايستي بصورت سهفاز به شبكه متصل گردند .اين امر لزوماً
Inverter

53
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توسط سازندگان اينورترهاي متصل به شبكه رعايت ميگردد .به منظور انتقال بيشينه توان ممكن به شبكه برق سراسري،
اينورتر بايستي در نقطه کار بيشينه توان آرايه فتوولتائيك کار کند .به همين منظور ،يك ردياب  MPP54در تمامي اينورترهاي
خورشيدي قرار گرفته است و اين واحد تضمين ميکند که در تمامي شرايط آبوهوايي و تابشي ،بيشينه توان ممكن از آرايه
فتوولتائيك به شبكه منتقل ميشود .بدين ترتيب ،وظايف اصلي يك اينورتر متصل به شبكه به شرح زير ميباشد:


تبديل جريان  DCتوليدي آرايه فتوولتائيك به جريان  ACاستاندارد



تنظيم نقطه کار اينورتر



ثبت ،نمايش و انتقال دادههاي مربوط به سيستم



فراهم کردن امكانات حفاظتي  DCو  ACمانند حفاظت پالريته ،55حفاظت از ولتاژ بيش از حد 56و حفاظت از اضافه
بار



57

فراهم کردن ايزوالسيون شبكه از نيروگاه فتوولتاييك با استفاده از يك ترانسفورماتور در سمت فرکانس پايين ()LF58

يا فرکانس باالي ( )HF59اينورتر
امروزه اکثر اينورترهاي مدرن شامل امكانات حفاظتي ديگري نيز ميباشند .براي نمونه فيوزها ،محافظهاي جهش ولتاژ 60و
کليد اصلي قطع کننده در سمت  DCو قطع کنندهها و ايزوالتورها 61در سمت  ACو همچنين محافظ زمينشدگي ،62همگي در
يك اينورتر متصل به شبكه وجود دارند و نيازي به خريد و وصل کردن جداگانه اين وسايل نميباشد .در حقيقت با اين امكانات
اضافي فراهم شده در داخل اينورتر ،يك سيستم فتوولتائيك متصل به شبكه تنها شامل آرايه فتوولتائيك و اينورتر خواهد بود.
در کاتالوگ محصوالت ،تمامي امكانات جانبي موجود در اينورتر بيان ميشود .اين امر هنگام انتخاب اينورتر متصل به شبكه
بيشتر تشريح ميشود .انواع مختلف اينورترها معموالً با توجه به دو پارامتر وجود يا عدم وجود مبدل  DC-DCو وجود يا عدم
وجود ايزوالسيون طبقهبندي ميشوند.
54
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 7.2.2.1باتري
باتري جهت ذخيرهسازي انرژي الكتريكي در سيستمهاي فتوولتائيك مستقل از شبكه به کار برده ميشود .با توجه به اينكه در
سيستمهاي خورشيدي مستقل از شبكه ،به طور معمول باتريها در طول روز کامالً شارژ و در طي شب دشارژ ميگردند ،شرايط
کاري آنها با باتريهاي معمولي نظير آنچه که در خودروها مورد استفاده قرار ميگيرد ،کامالً متفاوت است .همچنين از آنجا که
اين باتريها در سيستمهاي مستقل از شبكه و معموالً در نقاط دوردست يا صعبالعبور نصب ميشوند ،ميبايست نياز آنها به
تعمير و نگهداري کم باشد .لذا باتريهاي مورد استفاده در سيستمهاي خورشيدي ميبايست داراي عمر باال ،نياز کم به تعمير و
نگهداري بوده و براي تحمل شارژ و دشارژهاي عميق 63طراحي شده باشد.
يكي از انواع باتريهاي مناسب جهت استفاده در سيستمهاي فتوولتائيك ،باتريهاي  Sealed Lead-Acidاز نوع Deep-

 Cycleميباشد .اين باتريها کامالً آببندي شدهاند و لذا اسيد باتري از آن خارج نميشود و بنابراين نياز به نگهداري و اضافه
کردن آب باتري در آنها از بين ميرود.
 8.2.2.1شارژ کنترلر

64

شارژ کنترلر وسيلهاي است که کنترل شارژ و دشارژ باتري را بر عهده دارد و از شارژ بيش از حد و يا تخليه بيش از حد باتري
که موجب آسيب ديدن باتري و کاهش عمر آن ميشود جلوگيري ميکند .برخي از دستگاههاي شارژ کنترلر مجهز به سيستم
 MPPT65هستند که در واقع با توجه به تابش خورشيد و جريان توليدي ماژولها ،ولتاژ شارژ باتري را طوري کنترل ميکند که
باتري با بيشترين توان ممكن شارژ گردد .امروزه محصوالتي در بازار ارائه شدهاند که وظيفه شارژ کنترلر ،سيستم  MPPTو
حتي اينورتر را به طور توأم در يك دستگاه انجام ميدهد.

63

- Deep-Cycle
Charge Controller
65
Maximum Power Point Tracker
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 3.2.1فناوريهاي نوين فتوولتائيك
1.3.2.1سلول خورشيدي Peroveskite
سلولهاي خورشيدي با بازده باال ،امروزه کاربردهاي بسياري در فضاپيماها يا ماهوارهها دارند اما اين سلولها به دليل ساختار
بسيار پيجيده و مواد اوليه بسيار گران در کاربردهاي عادي بسيار کم مورد استفاده قرار ميگيرند.
هنگامي که صحبت از توليد انرژي در مقياس انبوه مي شود شاخص مهم قيمت بر وات انرژي است که اهميت بازده را تا حد
زيادي کاهش مي دهد .در خصوص سلولهاي خورشيدي اين بدين معنا است که ميتوان بازده را در برابر استفاده از مواد
ارزانتر و ساختاري سادهتر طي فرايند ساخت قرباني کرد تا قيمت نهايي توليد انرژي کاهش پيدا کند.
سلولهاي خورشيدي بر پايه perovskitesها (گروهي از بلورهاي معمول با ساختاري مشخص) جهت ساخت چنين
سلولهاي ارزان و مفيدي به دو دليل بسيار مناسب به نظر ميرسند.
مولفه  perovskiteعنواني است که براي توصيف ساختار بلوري معدني به کار ميرود که در نوع معدني اکسيد تيتانيوم
کلسيم که خود از کلسيم تيتانات ساخته شده ،يافت ميشود
ساختار :
اولين نمونه از ماده  perovskiteدر کوههاي اورال روسيه مرکزي در سال  1839کشف شد .اين سنگ بلورين ،عمدتا از
تيتانات کلسيم تشكيل شده ،اما هيچ کس در آن زمان به خواص ويژه آن آگاه نبود.
بعدها معلوم شد اين سنگ خاصيت جذب نور دارد و مي تواند به عنوان يك نيمه هادي عمل کند .براي اولين بار ،در سال
 ،2009محققان آن را در سلول هاي خورشيدي آزمايش کردند.
 Perovskiteماده هيبريدي آلي و غير آلي است که کربن و سرب را ترکيب مي کند .از آن جايي که  Perovskiteپنج
سال پيش به عنوان يك ماده سلول خورشيدي مورد استفاده قرار گرفت  ،بهبودهاي صورت گرفته افزايش بازده تبديل نيروي
آن به نزديك  20درصد را موجب شده اند.
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ماده  Perovskiteنيز ابتدا در قالب يك جوهر مايع شكل مي گيرد و دانشمندان پويايي آن را طي فرآيند رشد که در هوايي
با دماي پايين صورت مي گيرد به دقت کنترل مي کنند .اين مساله توليد ارزان دستگاه هاي  Perovskiteبا سطوح عملكرد
باال را موجب مي شود.
پانل هاي خورشيدي مبتني بر سيليكون حداقل  180ميكرومتر ضخامت دارد ،اما پانل هاي ساخته شده از  perovskiteکمتر
از يك ميكرومتر ضخامت دارند و مي توانند همان مقدار انرژي را از نور خورشيد توليد کنند.
محقق مشهور در زمينه انرژي خورشيدي ،Michael Grätzel ،با اين ماده فوق العاده نازك در سال هاي اخير مشغول به
کار شده و توانسته است يك نمونه اوليه با بازده  ٪15بسازد .او انتظار دارد با تنظيم هاي دقيق تر به بازده  ٪25-20نيز برسد.
ماده  Perovskiteنيز ابتدا در قالب يك جوهر مايع شكل مي گيرد و دانشمندان پويايي آن را طي فرآيند رشد که در هوايي
با دماي پايين صورت مي گيرد به دقت کنترل مي کنند .اين مساله توليد ارزان دستگاه هاي  Perovskiteبا سطوح عملكرد
باال را موجب مي شود.

معايب و مزايا :
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توليد آن ارزان بوده و زماني که به عنوان افشانه به کار ميرود ،اتالف اندکي توليد ميکند چنين موضوعي همراه با اين واقعيت
که افشانه را ميتوان به آساني به توليد انبوه رساند ،به معناي پايينبودن هزينه توليد و در نتيجه بهاي کمتر آن براي مشتريان
است.
 Perovskiteيك کالس مخصوص از مواد است که نظر محققين را در سه سال اخير به دليل بازدهي باالتر و روش توليد
آسانتر جلب کرده است .اعضاي اين گروه اعالم کردند اين روش بسيار ارزان و ساده براي توليد انبوه است.
نقطه ضعف صفخات پروسكات استفاده از سرب در ساختار آنها است در صورتي که شرکتها بخواهند وارد توليد عمده اين
صفحات بشوند بايد پروسه اي در دماي باال انجام دهند که باعث ايجاد ذرات معلق سرب و همچنين بخار سمي آن ميشود که
براي سالمتي بسيار مضر است .هرچند جديدا چند آزمايشگاه خبر از موفقيت استفاده از قلع به جاي سرب داده اند
توليد  Perovskiteبسيار کم هزينه است و ماده اي بسيار نازك  -يك هزارم ضخامت سلول خورشيدي سيليكوني عادي
 محسوب مي شود .انعطاف پذيري Perovskiteباال بوده و به عنوان مثال مي توان آن را از ديوار آويزان کرد و يا درساخت يك مزرعه خورشيدي به کار گرفت.
از آن جايي که  Perovskiteفعال در مواجهه با هوا ناپايدار است و با گذشت زمان شرايط بدتري مي يابد ،پژوهشگران روي
پايداري بلند مدت به منظور با ثبات کردن آن کار مي کنند.
استفاده از تكنولوژي خورشيدي  perovskiteبسيار ارزان است ،در واقع اين ماده در سراسر جهان و درانواع شرايط زمين
شناسي يافت مي شود و به دليل خواص نيمه هادي درونش  ،يك روند ساده براي فرآوري به فيلم هاي نازك دارد.
تحليل هزينه :
اين پژوهشگران تصميم گرفتند که از اين سلولهاي خورشيدي به صورت اسپري با استفاده از  perovskiteبه عنوان اليه
ي جاذب انرژي خورشيد استفاده کنند .بازدهي اين سلول ها  11درصد بود که کمتر از سلولهاي معمول سيليكوني است اما
اين فناوري نسبت «هزينه بر وات انرژي» توليد شده را به طرز قابل توجهي کاهش مي دهد که آن را به جرگه سلول هاي
خورشيدي ارزان قيمت و رقابتي وارد مي کند .پيش از اين نيز سلولهاي خورشيدي به روش اسپري ساخته شده بود اما تعويض
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مواد آلي با perovskiteها بازدهي آنها را افزايش داده است .روش اسپري ضمن ساده کردن ساخت در مقياس انبوه ،ميزان
ماده ي هدر رفته را نيز کاهش مي دهد.
البته هنوز براي تخمين قيمت نهايي اين سلولها بسيار زود است چراکه هيچ خط توليدي از اين سلولهاي طراحي و ساخته
نشده است ،اما با توجه به نرخ رشد فناوري اين سلولها مي توان به آنها بسيار اميدوار بود .به اعتقاد پژوهشگران حاضر در اين
پژوهش اين سلولها در آينده نقش تعيين کننده اين در جذب و استفاده از انرژي خورشيدي خواهند داشت.
محققان در اين زمينه بر اين باورند که توليد انبوه سلول هاي خورشيدي مبتني بر  perovskiteمي تواند به طور قابل توجهي
ارزانتر تمام شود.
وزارت انرژي اياالت متحده در اين زمينه مقايسه اي را انجام داده است .به گفته اين آژانس ،پانل هاي خورشيدي در حال
حاضر براي توليد انرژي 75 ،سنت به ازاي هر وات وسوخت هاي فسيلي حدود  50سنت به ازاي هر وات هزينه دارند.
اگر پانل هاي مبتني بر  perovskiteبه طور گسترده اي مورد استفاده قرار گيرد ،پژوهشگران بر اين باورند که انرژي توليد
شده مي تواند  20-10سنت به ازاي هر وات هزينه در بر داشته باشد
 1.3.2.1سلولهاي ارگانيك
سلولهاي خورشيدي ساخته شده از مواد ارگانيك در مقايسه با همتاي سيليكوني خود ،بازده بسيار کمتري دارند .اما به دليل
هزينه ساخت پايين و همچنين قابليتهايي مانند انعطافپذيري براي مصارف غيرصنعتي مناسب هستند .شارژر موبايل قابل
حمل ،کار گذاشتن باتريها در سطوح داراي انحناء مانند بدنه ماشينها و حتي استفاده از آنها در لباسها ،از مصارفي است که
براي سلولهاي خورشيدي ارگانيك پيشبيني ميشود .خصوصيت ديگر آنها انعطافپذيري در طول موجي است که در آن
بيشترين جذب را دارند .در نتيجه اگر براي مثال ماده آلي با جذب در ناحيه زير قرمز استفاده شود ،از سلول خورشيدي ارگانيك
ميتوان در شيشههاي اتومبيل ،شيشههاي خانهها و هر مكان ديگري که بايد شفاف باشد ،استفاده کرد.
اين سلولها از مواد پليمري ساخته شده و داراي  3بخش الكترون دهنده ،الكترون گيرنده و حالل مي باشند .بخش الكترون-
دهنده سلولهاي ارگانيك را مولكولهاي کربن تشكيل ميدهند  .اين بخش اغلب از پليمرها ساخته شده که تغيير مكان
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الكترونهاي آزاد حاصل از پيوند اُربيتال مادهي الكترون گيرنده و حالل مي باشند  .بخش الكتروندهنده سلولهاي ارگانيك را
مولكولهاي کربن تشكيل مي دهند  .اين بخش اغلب از پليمرهايي ساخته شده که تغيير مكان الكترون هاي آزاد حاصل از
پيوند اُربيتالهاي مادهي الكترون گيرنده در آن صورت مي گيرد  .اين الكترون ها ممكن است در اثر تحريك توسط نور يا
امواجي با طول موج نزديك به بخش مرئي طيف نوري آزاد شده باشند  .در حقيقت اختالف انرژي بين باالترين اُربيتال
مولكولي اشغال شده ماده الكتروندهنده با پايينترين اُربيتال مولكولي اشغال شده ماده انرژيگيرنده ،تعيينکننده ميزان نوري
است که مي تواند توسط سلول جذب شود .از آنجا که سلولهاي فتوولتائيك ارگانيك به سادگي قابليت حل شدن در حاللهاي
ويژه را دارند ،مي توانند با انواع مواد فرعي نظير شيشه ،پالستيك و حتي کاغذ ترکيب شده ،الكتريسيته توليد نمايند.
اساس کار سلولهاي خورشيدي مرکب ،انتقال الكترون بين دو ماده مختلف در اثر محرکي به نام نور است .از اينرو به اين
سيستمها ،سيستمهاي دهنده-گيرنده الكترون نيز اطالق مي شود .در اين سلولها از مواد الكتروندهنده و الكترون گيرنده به
جاي اتصاالت سيليكوني استفاده شده است  .انتقال الكترون بين دو ماده  ،از طريق تبديل دو متريال به فاز گاز در فضاي خالء
تعبيه شده بين آن دو و جداسازي اکترونهاي آزاد يك ماده و انتقال آن به ديگري است .براي اين منظور  ،ابتدا مادهي دهنده
الكترون و مادهي گيرنده آن در يك حالل ،حل ميشوند و سپس با افت انرژي يا چرخش و يا ورود يك ماده فرعي محرك،
برانگيخته ميشوند.
تحقيقات نشان ميدهد که بيشترين بازدهي سلولهاي فتوولتائيك ارگانيك در آرايشي به دست مي آيد که در آن يك زنجيره
پليمر الكترون دهنده و ترکيباتي از فوليرين به عنوان ماده الكترونگيرنده در يك حالل واسطه ترکيبشده و به تبادل الكترون
براي توليد الكتريسيته ميپردازند .از اين رو بيشترين تحقيقات پژوهشگران براي افزايش بازدهي اين سلولها بر بهبود خواص
دو ماده الكتروندهنده و الكترونگيرنده متمرکز گشته است.
 2.3.2.1سلولهاي رنگدانهاي
سلولهاي خورشيدي حساس شده با رنگدانه ( )DSSC or DSC66يكي از انواع سلولهاي خورشيدي مبتني بر مواد آلي
هستند که در مقايسه با انواع ديگر خورشيدي داراي بازده کمتري ميباشند .امروزه به دليل امتيازهاي مثبت و فراوان اين

Dye-sensitized solar cell
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سلولها (مانند هزينه کم و غيره) ،تالش در راستاي افزايش بازدهي اين نوع سلولها به يكي از مهمترين موضوعهاي پژوهشي
جهان تبديل گشته است.
مراحل مختلف مكانيزم عمل سلولهاي خورشيدي رنگدانهاي عبارتند از:
 -1نور خورشيد از طريق شيشه هادي اکسيدي ( )FTO67وارد سلول شده و به رنگدانههاي روي سطح تيتانيوم برخورد
ميکند.
 -2فوتونهاي داراي انرژي کافي ،جذب شده و رنگدانه را تهييج ميکنند .در نتيجه الكترونها به پايينترين اوربيتال
مولكولي اشغال نشده رنگ ( )LUMO68منتقل و در باالترين اوربيتال مولكولي اشغال شده رنگ ( )HOMO69حفره
ايجاد ميگردد.
 -3الكترونها به درون نوار هدايت

تزريق و بخاطر وجود شيب غلظت به سطح مشترك

نفوذ کرده و

توسط مدار خارجي به سمت کاتد حرکت ميکنند.
 -4مولكولهاي رنگدانه الكترون از دست دادهاند و اگر الكترون ديگري جذب نكنند تجزيه خواهند شد .پس الكترون
مورد نياز خود را از الكتروليت تأمين ميکند .بدين ترتيب که کاتيونهاي رنگدانه توليد شده بوسيله  I -احيا ميشوند
و يونهاي  I -3تشكيل ميگردد و در نهايت الكترونهاي ايجادي به  HOMOرنگدانه ميروند.
 -5يونهاي  I-3توليد شده به سمت کاتد رفته و در آنجا دوباره به I -تبديل ميشوند .براي تسريع اين مرحله از پوشش
پالتين بر روي کاتد شمارنده استفاده ميشود.
 3.3.2.1سلولهاي خورشيدي کوانتوم-دات
اساس شكلگيري اين فناوري ،افزايش بازده آزادسازي الكترون در اثر برخورد فوتونها است .در سلول سيليكوني،تمام
فوتونهاي برخورد کرده به سطح نيمههادي باعث آزادسازي الكترون نميشوند ،بر همين مبنا دانشمندان به دنبال راهي
براي افزايش بازده کوانتومي سلول خورشيدي بودهاند.
67

Fluorine doped Tin Oxide
Lowest Unoccupied Molecular Orbital
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Highest Occupied Molecular Orbital
68

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
58
ويرايش اول ،تير 1394

فاز  :2هوشمندي فناوري

اولين تجربه علمي اين نظريه در سال  2001توسط ويكتور کليموف انجام گرفت .وي نشان داد با استفاده از اين نقاط
کوانتومي ،با ابعادي در حدود  2تا  20نانومتر ،ميتوان در اثر مواجهه با نور ماوراء بنفش ،بازاي هر فوتون انرژي 7 ،الكترون
را آزاد کرد.
اصليترين مدل سلولهاي خورشيدي کوانتوم-دات در حقيقت مدل تغيير يافته سلولهاي خورشيدي رنگدانهاي است .در
اين سلولها بجاي استفاده از رنگدانه

توسط نقاط کوانتومي (معموالً  ،)CdSeحساس ميشوند.

شكل  :28نحوه کارکرد سلولهاي خورشيدي کوانتوم-دات

 4.3.2.1سلولهاي خورشيدي غيرارگانيك
اساس کار سلولهاي غير ارگانيك نسل سوم بر پايه استفاده از ساختاري به نام  CZTSSe70بافرمول شيميايي (SXSe4-

 )xCu2ZnSnاست .با توجه به وفور اين مواد  ،دسترسي راحت و ويژگيهاي مناسب آن ،در سالهاي اخير توجه زيادي جهت
استفاده از اين ماده در زمينه توليد انرژي خورشيدي شده است .اين سلولها قيمت پايينتري نسبت به سلولهاي سيليكوني
دارند و از پايداري نسبتاً خوبي نيز برخوردار ميباشند .سلولهاي  CZTSSeدر حقيقت نوعي از سلولهاي اليه نازك ميباشند
و روش ساخت آنها نيز مانند  sping-coatedو يا  Sputteringاست .معموالً ساخت اين سلولها در دماهاي باال (500 -400
درجه سلسيوس) انجام ميشود.

Copper Zinc Tin Sulfur-Selenium Alloy
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امروزه بزرگترين مشكل ساخت اين سلولها ،توليد مواد اوليه آن است .روشهايي که براي توليد  CZTSSeارائه شده است از
نظر استكيومتري ميزان کمي از ماده مطلوب را خروجي نتيجه ميدهد .از جمله مدلهاي سلول  CZTSSeميتوان به
 Cu2Zn(Sn0.75,Ge0.25)a(S,Se)4 ،Cu2ZnSn(S,Se)4و  Cu2Zn(Sn0.30,Ge0.70)a(S,Se)4اشاره کرد.
در چند سال اخير محققاني همچون Mark ،Grayson M. Ford ،Qijie Guo ،Yingwei Li ،Marc Meuris

 Winklerو  Wei Wangدر اين زمينه متمرکز شدهاند.
مؤسسات اصلي فعال در اين زمينه :
•

IBM71

•

()Solliance Netherland

•

NREL

•

University of Washington

•

SUNSHOT INITIATIVE - U.S. Department of Energy

•

))Solar Frontier Japan

•

TOK72

 4.2.1فناوريهاي حرارتي متمرکز )(CSP73

 1.4.2.1دودکش خورشيدي

74

دودکش خورشيدي جزو روشهاي در حال تحقيق و توسعهي استفاده از انرژي خورشيدي ميباشد .اگرچه در حال حاضر هزينه
اوليه ساخت آن بسيار باال ميباشد (در حدود  )3500 $/KWو در حدود  5برابر نيروگاه گازي قيمت دارد ولي با پيشرف و

71

International Business Machines Corp
Tokyo Ohka Kogyo
73
Concentrating Solar Power
74
Solar Chimney
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توسعهي اين فناوري ،ميتوان در آينده بيشتر از اين فناوري استفاده کرد .بزرگترين مزيت اين سيستم عدم نياز به سوخت و
هزينهي تعمير و نگهداري بسيار پايين آن است.
اساس کار دودکش خورشيدي استفاده از اختالف فشار ناشي از اختالف دما است .اين اختالف فشار جرياني را در دودکش ايجاد
ميکند که موجب حرکت توربين ،ژنراتور و توليد برق ميشود .هوا در زير يك سقف شفاف که تشعشع خورشيدي را عبور
ميدهد ،گرم ميشود .وجود اين سقف و زمين زير آن بهعنوان يك کلكتور يا جمعکننده خورشيدي عمل ميکند .در وسط اين
سقف شفاف يك دودکش يا برج عمودي وجود دارد که هواي زيادي از پايين آن وارد ميشود .بايد محل اتصال سقف شفاف و
اين برج بهصورتي باشد که منفذي نداشته باشد و اصطالحاً “هوا بند” شده باشد هواي گرم چون سبكتر از هواي سرد است به
سمت باالي برج حرکت ميکند .اين حرکت باعث ايجاد مكش در پايين برج ميشود تا هواي گرم بيشتري را به درون بكشد
و هواي سرد پيراموني به زير سقف شفاف وارد شود .براي اينکه بتوان اين فناوري را بهصورت  24ساعته مورد استفاده قرارداد
ميتوان از لولهها يا کيسههاي پرشده از آب در زير سقف استفاده کرد .اين موضوع بسيار ساده انجام ميشود يعني در طول روز
آب حرارت را جذب کرده و گرم ميشود و در طول شب اين حرارت را آزاد ميکند .قابل ذکر است که بايد اين لولهها را فقط
براي يك بار با آب پر کرده و به آب اضافي نيازي نيست .بنابراين اساس کار بدين صورت است که تشعشع خورشيدي در اين
برج باعث ايجاد يك مكش به سمت باال ميشود که انرژي حاصل از اين مكش توسط چند مرحله توربين تعبيه شده در برج به
انرژي مكانيكي تبديل شده و سپس به برق تبديل ميشود.
ميتوان توان خروجي برجهاي خورشيدي را بهصورت حاصلضرب انرژي خورشيدي ورودي در راندمان مربوط به جمعکننده،
برج و توربين بيان کرد .در داخل برج جريان گرمايي ناشي از کلكتور به انرژي سينتيك و انرژي پتانسيل (افت فشار در توربين)
تبديل ميشود .بنابراين متوجه ميشويم که اختالف چگالي هوا که ناشي از افزايش دما در کلكتور است ،بهعنوان يك نيروي
محرکه عمل ميکند .هواي سبكتر موجود در برج در قسمت تحتاني و در قسمت فوقاني برج به هواي اطراف متصل است و از
اينرو باعث ايجاد يك حرکت روبه باال ميشود .در چنين حالتي يك اختالف فشار بين قسمت پايين برج (خروجي کلكتور) و
محيط اطراف ايجاد ميشود .بر اين اساس با افزايش ارتفاع برج ،اختالف فشار افزايش خواهد يافت .البته اين اختالف فشار را
ميتوان (با فرض قابل صرفنظر کردن اتالفهاي اصطكاکي) به اختالف استاتيك و ديناميك تقسيم کرد.
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قابل ذکر است که اختالف فشار استاتيك در توربين افت ميکند و اختالف فشار ديناميك بيانگر انرژي سينتيك جريان هوا
است .در عمل افت فشار استاتيك و ديناميك ناشي از توربين است .در حالتي که توربين وجود نداشته باشد ميتوان به حداکثر
سرعت جريان دست يافت و تمام اختالف فشار موجود به انرژي سينتيك تبديل ميشود .مهمترين عامل در راندمان برج ،ارتفاع
آن است .با دقت در معادالت ميتوان دريافت که توان خروجي يك دودکش خورشيدي متناسب با سطح کلكتور و ارتفاع برج
است.

شكل  :29شماتيك يك دودکش خورشيدي ][15

فناوري دودکش خورشيدي هنوز مراحل جنيني خود را طي ميکند و تا مرحله تجاريسازي فاصله دارد .در دنيا نيروگاههاي
فعال به اين شكل نداريم و چند مورد محدود به صورت آزمايشگاهي و نمونه ساخته شدهاند .شايد بتوان گفت بزرگترين مانع
پيش روي تجاري شدن اين فناوري هزينهي باالي ساخت و راهاندازي آن است .قسمتهاي عمراني اين پروژهها و مخصوصاً
دودکش خورشيدي آن بخش بزرگي از هزينه را در بر ميگيرد .عالوه بر اين ،اين نيروگاهها ،همانطورکه در ادامه اشاره مي شود
– نياز به توربينهاي خاصي دارند که پيچيدگيهاي خود را دارد و هنوز در مراحل تحقيق و توسعه است .اين فناوري نياز به
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زمين در دسترس زيادي دارد ،از اين جهت مناطق باير و زمينهاي بدون استفاده براي اين سيستمها مناسب است و حتي مي-
توان در برخي موارد در قسمت گلخانهاي آن استفادههاي کشاورزي نيز ايجاد کرد.
بطور کلي دودکشهاي خورشيدي فناوريهاي سادهاي هستند که بخش عمده آن را قسمتهاي عمراني تشكيل ميدهند .در
اين بين ساخت دودکشها به علت ارتفاع آنها مورد تحقيقات گستردهاي قرار گرفته است و انواع متنوعي از آنها ارائه شده است.
سيستم توليد برق دودکش هاي خورشيدي نيز از دو قسمت اصلي توربين و ژنراتور تشكيل شده که به علت ثابت بودن نسبي
دبي و رفتار جريان هواي عبوري ،طراحي نسبتاً سادهتري از سيستمهايي مانند توربينهاي بادي خواهند داشت.
با توجه به مناطق گسترده ي کويري موجود در ايران که داراي تابش و دماي مناسبي براي دودکش خورشيدي هستند ميتوان
نگاه ويژهاي به پيشرفت و گسترش اين حوزه در کشور داشت .به اين منظور ايجاد مراکز و پروژههايي به منظور پيشبرد صنايع
اصلي اين حوزه از قبيل توربينهاي مخصوص و توانايي ساخت دودکشهاي مناسب ،الزم است.
از آنجايي که توليد و استفاده از دودکشهاي خورشيدي هنوز به صورت گسترده و تجاري صورت نميگيرد نميتوان تخمين
دقيقي دربارهي هزينه ساخت و برق توليدي آنها ارائه داد .شرکتهاي پيشگام در مسير تحقيق و توسعهي اين فناوري از
گزارشاتي در حدود  25-40 cent/KWhارائه کردهاند که اين مقدار ميتواند با انبوه شدن استفاده از اين فناوري و پيشرفتهاي
فناورانهي مرتبط کاهش يابد.
الف) توربين دودکش خورشيدي
با بكارگيري توربينها ،انرژي موجود در جريان هوا به انرژي مكانيكي دوراني تبديل ميشود .توربينهاي موجود در دودکش
خورشيدي شبيه توربينهاي بادي نيستند و بيشتر شبيه توربينهاي نيروگاههاي برقابي هستند که با استفاده از توربينهاي
محفظهدار ،فشار استاتيك را به انرژي دوراني تبديل ميکنند .سرعت هوا در قبل و بعد از توربين تقريباً يكسان است .توان قابل
حصول در اين سيستم متناسب با حاصلضرب جريان حجم هوا در واحد زمان و اختالف فشار در توربين است .از نقطه نظر
بهرهوري بيشتر از انرژي ،هدف سيستم کنترل توربين ،بحداکثر رساندن اين حاصلضرب در تمام شرايط عملياتي است.
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توربينهاي دودکش خورشيدي در فضاي بسته کار ميکنند و حد باالي کارکرد باز آنها  %100است .جهت باد ورودي و
خروجي در اين توربينها نيز مشخص و ثابت است .بر خالف توربينهاي بادي ،اين توربينها تحت تاثير شرايط بادهاي مخرب
قرار نميگيرند و بارهاي ديناميكي وارد بر آنها کمتر است ولي بطور کلي دماي کاري آنها باالتر ميباشد .افت فشار بعد از
توربين در توربينهاي دودکش خورشيدي تا  10برابر بيشتر از توربينهاي بادي است .اين توربينها هم بصورت محور افقي و
هم بصورت محور عمودي در دودکش خورشيدي استفاده ميشوند .اين توربينها براي کنترل سرعت و افت فشار باد معموالً به
روش  pitch angleکنترل ميشوند ] .[16تحقيقات نشان داده است که افت فشار ايجاد شده توسط اين توربينها در حدود
 %0/8تا  %0/9ميباشد ].[16

شكل  :30توربين دودکش خورشيدي ][15
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بطور کلي توربينهاي دودکش خورشيدي مشخصاتي بين توربينهاي بادي و توربينهاي گازي دارند .اين توربينها اغلب بيش
از دو يا سه پره دارند ولي تعداد پرههايشان به زيادي تعداد پرههاي توربينهاي گازي نيست .به مانند توربينهاي گازي جريان
داخلي و ثابت از آنها عبور ميکند ولي در عين حال مانند توربين بادي ،پرههاي قابل تنظيم دارند .اين قابليت تنظيم به توربين
کمك ميکند تا بتواند سرعت باد و توان خروجي را تنظيم کند .بازده اين توربينها در حدود  %80گزارش شده است ].[17
توربينهاي محور افقي در داخل کلكتور نصب ميشوند و توربينهاي محور عمودي در دودکش نصب ميشوند .توربينهاي
نصب شده در دودکش بايد بيشترين سطح ممكن دودکش را دربر بگيرند .بنابر شرايط طراحي ميتوان از يك توربين بزرگ يا
چند توربين کوچك استفاده کرد.

شكل  :31نمايي از توربين دودکش خورشيدي ][15

اين توربين بهواسطهي رژيم يكنواخت جريان ،سرعت چرخش نسبتاً پايداري دارد و طراحي ژنراتور براي آنها با مشكالتي که
در مسير توربينهاي بادي وجود دارد روبرو نيست .هزينه اختصاص يافته براي توربين از رابطهي خطي نسبت به توان کاري
تبعيت نميکند و محاسبه آن کمي پيچيدهتر ميباشد .براي مثال يك توربين با توان  200 MWباعث ايجاد هزينهاي در حدود
 280 $/KWخواهد بود ،درحاليكه هزينهي توربيني با توان نامي  5 MWدر حدود  1340 $/KWاست.
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ب) کلکتور
هواي گرم مورد نياز براي دودکش خورشيدي توسط پديده گلخانهاي در يك محوطهاي که با پالستيك يا شيشه پوشانده شده
و حدوداً چند متري از زمين فاصله دارد ،ايجاد ميشود .البته با نزديك شدن به پايه برج ،ارتفاع ناحيه پوشانده شده نيز افزايش
مييابد تا تغيير مسير حرکت جريان هوا بهصورت عمودي با کمترين اصطكاك انجام پذيرد .اين پوشش باعث ميشود که امواج
تشعشع خورشيد وارد شده و تشعشعهاي با طول موج باال مجدداً از زمين گرم بازتاب کند .زمين زير اين سقف شيشهاي يا
پالستيكي ،گرم شده و حرارت خود را به هوايي که از بيرون وارد اين ناحيه شده است و بهسمت برج حرکت ميکند ،پس
ميدهد .در صورت استفاده سقف شيشهاي ،بهدليل بيشتر شدن وزن سقف ميبايست از اتصاالت و سازهي محكمتري براي
کلكتور استفاده کرد .ارتفاع کلكتور را در حدود  1/8تا  2متر در نظر ميگيرند تا بهراحتي بتوان تعميرات الزم را در مورد آن
انجام داد .هر چه سطح سازهي کلكتور بزرگتر باشد انرژي دريافتي از خورشيد بيشتر است .در اين مورد تنها عامل محدود
کننده هزينه و زمين در دسترس است که موجب ميشود يك حد بهينه براي مساحت کلكتور به وجود آيد .با استفاده از جنس
مناسب براي کلكتور و نگهداري و تعمير صحيح آن مي توان عمر کلكتورها را به  60سال رساند.
بازده کلكتور از رابطه ي زير بدست ميآيد:
معادله 2

=η
Q' = m'.Cp.∆T
m' = ρ .V.Ac
سطح مقطع دودکش Ac :

کلكتورها ميتوانند در حدود  15تا  35درجه اختالف حرارت ايجاد کنند.
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شكل  :32نمايي از سطح زير کلكتور دودکش خورشيدي][14

در هنگام طراحي ،با توجه به شرايط طرح ممكن است کلكتورها بصورت يكپارچه طراحي گردند و جريان هوا در انتها به کمك
تيغههاي نصب شده داراي جهت مناسب گردند و يا از ابتدا ،کلكتورها بصورت داالنهاي براي عبور هوا تعبيه گردند .اين مسير-
ها با توجه به زمين در دسترس ميتوانند بصورتهاي مختلفي طراحي شوند.

شكل  :33نمونهاي از طراحي مسير عبور جريان هوا ][15
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کلكتورها از نظر شكل سازه به صورتهاي مختلفي قابل ساخت هستند .از قبيل سقف ساف ،خميده و و يا شيرواني شكل در
صورت استفاده از مواد سنگينتر ميبايست داراي پايهها و اتصاالت قويتر باشند .در مناطق کويري و شني هر چند روز يكبار
بايد سطح کلكتورها تميز گردد تا خللي در جذب نور و خاصيت گلخانهاي کلكتور بوجود نيايد .کلكلتورها معموالً  %20تا %40
هزينهي پروژه را به خود اختصاص ميدهند .هزينه متوسط کلكتور در حدود  8-12 $/m2است .عامل اصلي محدود کنندهي
سطح کلكتور مورد استفاده نيز قيمت کلكتور و فضاي موجود قابل استفاده ميباشد .در مواردي ميتوان با انتخاب متفاوت جنس
کلكتور (ورقههاي پالستيكي) اين هزينه را تا  %30کاهش داد.
ج) سيستم ذخيره گرمايي
به منظور ذخيره گرماي ناشي از تابش خورشيد در روز و استفاده از آن در ساعات شبانه و گرم کردن جريان هواي عبوري مي-
توان ذخيرهسازهاي گرمايي در سطح زيرين فضاي گلخانهاي قرار داد .معمولترين اينها لوله يا مخازن آب است که ميتوانند
گرما را در روز ذخيره کنند و در شب پس دهند.

شكل  :34شماتيكي از سيستم ذخيره گرمايي ][15
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اين منابع بسته ميباشند و نياز به تغذيه مجدد آب ندارند .عمق آنها بسته به شرايط مورد استفاده ميتواند بين  5تا  25سانتيمتر
باشد .بطورکلي وجود اين مكانيزم منجر به يكنواختتر شدن جريان هوا و توان خروجي در طول (و شب) ميگردد.
د) دودکش ()chimney
برج به خودي خود نقش موتور حرارتي نيروگاه را بازي ميکند و همانند يك لوله تحت فشار است که به دليل دارا بودن نسبت
مناسب سطح به حجم از اتالف اصطكاکي کمي برخوردار است .در اين برج سرعت مكش به سمت باالي هوا تقريباً متناسب با
افزايش دماي هوا ) (ΔTدر کلكتور و ارتفاع برج است .در يك دودکش خورشيدي چند مگاواتي ،کلكتور باعث ميشود که
دماي هوا بين  30تا  35درجه سانتيگراد افزايش يابد و اين بهمعني سرعتي معادل  15متر بر ثانيه است که باعث حرکت
شتابدار هوا نخواهد شد و بنابراين براي انجام عمليات تعمير و نگهداري ميتوان بهراحتي وارد آن شد و ريسك سرعت باالي
هوا وجود ندارد.
باالتر رفتن ارتفاع برج بطور مستقيم موجب بيشتر شدن توان خروجي ميشود .هرچه دماي محيط اطراف نيز پايينتر باشد بازده
برج بيشتر خواهد بود .اگرچه هرچه ارتفاع برج باالتر باشد توان خروجي بيشتر خواهد بود ولي در عمل محدوديتهايي وجود
دارد .يكي از اين محدوديتها ،باالتر رفتن هزينهي نهايي ميباشد .دودکش معوالً يكسوم هزينه کل پروژه را به خود
اختصاص ميدهد.
يكي ديگر از مزاياي مهم دودکش خورشيدي کاربرد آن در مناطق داراي آلودگي هوا براي انتقال آاليندههاي موجود در هواي
نزديك سطح زمين به اليههاي بااليي جو و در نتيجه کاهش آلودگي هواست.
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شكل  1 -2انواع دودکش ][15

بطور کلي دو نوع برج از نظر ساختماني وجود دارد .برجهاي ساده يا آزاد و برجهاي مهار شده يا داراي نگهدار .عمر برجهاي آزاد
به صدها سال نيز ميرسد ولي برجهاي مهار شده معموالً عمر کوتاهتري دارند.
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شكل  :35برج مهار شده (سمت راست) و برج آزاد (سمت چپ) ][15

دودکشهاي خورشيدي انواع مختلفي دارند و از جنسهاي مختلفي ساخته ميشوند .بهبود عملكرد اين سازه هنوز در دست
مطالعه و بررسي است .نمونههاي تحقيقاتي مختلفي نيز ارائه شدهاند از قبيل دودکشهاي معلق که اساس آنها بر استفاده از
مواد سبكتر از هوا در بدنه دودکش و معلق ماندن آن در هوا است (براي مثال استفاده از لولههاي حاوي گاز هليوم در بدنه
دودکش) .توان دودکشها معموالً پايين و در حدود  %0/3است .ميزان بازده کارنو دودکش نيز  %10است.
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شكل  :36بازده اجزاي مختلف دودکش خورشيدي ][15

يكي از روشهاي در دست تحقيق و بررسي استفاده از دودکشهاي خورشيدي ،استفاده از دامنه کوهها بعنوان دودکش ميباشد.
براي مثال چين درحال تحقيق بر روي چنين طرحي با ارتفاع و شعاع دودکش  250متر و  14متر و کلكتوري به شعاع 600
متري در دامنهاي به زاويهي  30درجه ميباشد همچنين در اسپانيا نيز طرحي مشابه در دست اجراست.

شكل  :37دودکش خورشيدي در دامنه کوه ][15
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 2.4.2.1فناوري ديش/استرلينگ خورشيدي )(SDC75
اساس کار سيستمهاي متمرکز کننده ديش استرلينگ بر پايه تجمع اشعه خورشيد در يك نقطه کانوني ،ايجاد حرارت باال و
استفاده از اين حرارت بهمنظور توليد برق مي باشد .به همين دليل ميتوان اين فناوري را جزو فناوريهاي توليد برق به صورت
غير مستقيم دستهبندي کرد .در اين سيستمها ابتدا نور خورشيد به وسيله ديشهاي سهموي شكلي که از طريق سيستمهاي
کنترلي همواره بهترين جهتگيري را نسبت به خورشيد دارند در نقطهي کانوني بازتاب پيدا ميکنند .از اين طريق دمايي بااليي
در حدود  1000درجه در اين نقطه ايجاد ميشود .از طريق نصب يك سيستم  receiverو کلكتور اين حرارت باال جذب ميشود
و به صورت مستقيم يا غير مستقيم به موتور استرلينگ (و يا در موارد خاصي به سيكل برايتون) منتقل ميشود و فرآيند توليد
برق ميدهد.
مزيت اصلي اين فناوري بازده باالي آن نسبت به روشهاي ديگر استفاده از انرژي خورشيدي است .بازده اين سيستمها در
شرايط کارکرد مناسب تا  %29نيز ميرسد و قابليت ايجاد دمايي در حدود  750درجه سلسيوس را دارند .از طرف ديگر هنوز
قيمت سرمايهگذاري اوليهي اين روش بسيار باال است و نياز است تا با توسعه و تحقيق بيشتر ،اين فناوري را پيشرفت داد تا
هزينه نهايي آن نيز کاهش يابد .افزايش ظرفيت CSPها نيز ميتواند منجر به پايينتر آمدن هزينه تمام شده آنها گردد .در حال
حاضر بازار اين فناوري هنوز به طور کامل تجاري نشده است و اگرچه براي مجموع نيروگاههاي  CSPدر حدود 4 GW
ظرفيت نصب شده در دنيا وجود دارد ولي هنوز مراحل توسعه خود را ميگذراند .درحال حاضر بيشتر تحقيقات در اين زمينه ،بر
روي توسعه استفاده به صورت متصل به موتورهاي استرلينگ توليد کننده برق متمرکز هستند .از اين نظر ميتوان اين فناوري
را جزو فناوري هاي جديد به حساب آورد .از آنجايي که اين فناوري هنوز به توليد انبوه نرسيده است نميتوان نظر دقيقي درباره
قيمت نهايي توليد انبوه آن ارائه داد.
يكي از مزيتهاي بزرگ اين سيستم قابليت کارکرد هيبريد آنها با هر نوع سوخت ديگري است (موتورهاي استرلينگ قابلت کار
با انواع سوخت ها را دارند) .اين سيستمها در حال حاضر در حال توسعه ميباشند .تحقيقات بر روي سيستمهاي جذب و بهبود
کارکرد خورشيدي موتور ادامه دارد که ميتواند باعث کاهش بيشتر قيمت آنها نيز باشد .اغلب گفته ميشود بازاي هر ديش توان
توليد تا  25 KWبرق موجود ميباشد .اين ديشها را ميتوان جدا و يا به صورت مرتبط با هم نصب کرد .براي افزايش حرارت
Stirling Dish Technology

75
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و توان دريافتي از اشعههاي خورشيد بازتابي ،الزم است که سيستم کنترلي تعقيب کنندهاي جهت ديش را طوري تنظيم کند تا
زاويه برخورد تابش ( )incidence angleهمواره کم باشد.
با توجه به سيستمهاي جذب گرما و توليد برق (موتورهاي استرلينگ و ژنراتور) ديش استرلينگها و اجزاي متفاوتي که در مسير
توليد برق وجود دارند ،ميتوان اين فناوري را جزو فناوريهاي پيچيده به حساب آورد .اگرچه اين فناوري نسبت به برخي
فناوريهاي مشابه انرژي خورشيدي مانند برخي سلولهاي فتوولتائيك از درجه پيچيدگي پايينتري برخوردار است .قسمت
عمدهي پيچيدگي اين فناوري مربوط به سيستمهاي  receiverو موتور و ژنراتور توليد کنندهي برق آن ميباشد.
بطور کلي فناوري ديش استرلينگ براي هرنوع شرايط جغرافيايي و آبوهوايي (به شرط وجود تابش) مناسب است .اين امر
بيشتر به سبب نداشتن اجزاي متحرك زياد و يكنواخت بودن سيستم توليد توان آن است .به همين داليل ،اگرچه اين سيستمها
هزينه اوليه باالتري نسبت به بسياري از فناوريها دارند ولي داراي هزينههاي نگهداري پاييني هستند .بازده اين نيروگاهها نيز
نسبت به روشهاي ديگر باال است .بازده نيروگاههاي ديش استرلينگ در حدود  %12تا  %25است و در بيشترين حالت به %30
نيز ميرسد .البته درحال حاضر نمونه نيروگاهي از اين نوع سيستمها موجود نيست و تنها به صورت پراکنده در بعضي نقاط
نمونههايي نصب شده است.
شرايط تابشي مناسب براي استفاده از اين سيستمها ،تابش خورشيد بيش از  6 kWh/m²/dayاست .برخالف سلولهاي
خورشيدي ،نيروگاههاي بشقابي مشكلي در کار کردن در هواي گرم و خشك ندارند و راندمان آنها کاهش نمييابد .اين نيروگاه-
ها نياز جدي به آب در سيكل کاري خود ندارند .از اين جهات و اگرچه قيمت نهايي آنها باالتر از سلولهاي P+

 Vاست ،مي توان به اين نوع نيروگاه به عنوان گزينه مناسبي براي شرايط جغرافيايي کشورمان توجه بيشتري داشت .ايران
داراي مناطقي گرم و خشك با طول مدت تابش بااليي است که ميتواند شرايط مناسبي براي استفاده از اين نيروگاهها باشد.
هزينه نصب و اجراي نيروگاه ديش استرلينگ در حدود  8000-12500 $/KWاست که نسبت به روشهاي مشابه انرژي
خورشيدي باال ميباشد .به همين دليل اين نوع نيروگاهها هنوز جنبهي تجاري پيدا نكردهاند و در مسير تحقيق و توسعه و
کارکردهاي آزمايشگاهي ميباشند .البته به دليل تجاري نبودن اين فناوري ،هزينه نهايي آن نيز براي هر مورد ميتواند متفاوت
باشد و تعيين قيمت ثابت براي آن در حال حاضر انجام نشدني است.
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الف) متمرکز کننده
متمرکزکنندههاي سهموي از چرخش يك سهمي به دور محورش پديد ميآيند .وظيفهconcentrator reflectorها انعكاس و
تجميع اموج در يك نقطه کانوني ميباشد .بازده کلكتور تابعي از ميزان تابشي است که به سطح کلكتور ميرسد و ميزان
بازتابشي که از کلكتور به دريافت کننده مي رود .بازده کلكتور از رابطه زير بدست ميآيد:
معادله3

مشخص است که بازده به جنس کلكتور ،ضريب بازتابش آن ،زاويه تابش و ميزان سايه سطح بستگي دارد .يكي از تكنولوژي-
هاي معاصر در زمينه متمرکز کنندهها که هنوز جنبهي تحقيقاتي دارد ،استفاده از سلولهاي  PVبه عنوان متمرکزکننده مي-
باشد .در صورت پيشرفتهاي مناسب در اين زمينه گفته ميشود ميتوان در اين زمينه به بازده در حدود  %30براي اين سلول-
هاي  PVرسيد.

شكل  :38متمرکزکننده ][14
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بطور کلي مدلهاي مختلفي براي ساخت ديش متمرکزکننده وجود دارد ،ساخت يك ديش يكتكه .ساخت چند پارچهي ديش،
ديش دايرهاي ،ديش شش گوشه و  ....از نظر مواد سازنده نيز تنوع نسبي وجود دارد .جدا از سيستمهايي خاصي مانند هيبريدي
 PVکه در روي سطح ديش از سلولهاي فتوولتائيك استفاده ميکند ،معموالً Glass fibreها يا پوششهاي آلومينيومي در
سطح ديش استفاده مي شود.
ب) موتور استرلينگ
موتوراسترلينگ موتورهاي گرماکاري هستند که حرارت را تبديل به جنبش ميکنند و نسبت به موتور بنزيني و ديزلي کارآيي
بيشتري دارند .امروز هچنين موتورهايي براي موردهاي خاص استفاده ميکنند مثل زيردريايي يا قايق خصوصي .گازهايي که
درون موتور استرلينگ استفاده ميشود هرگز از موتور خارجي ميشوند .درچنين موتورهايي هيچ احتراقي صورت نميپذيرد ،هيچ
اگزوزي وجود ندارد و هيچ صدا يا انفجاري شنيده نميشود به همين دليل چنين موتورهايي فاقد صدا هستند .اين موتورها از
منبع گرماي خارجي مثل آتش استفاده ميکنند .گرما به گاز درون سيلندر گرمشده اضافه ميشود .همين امر سبب ايجاد فشار
ميگردد و پيستون را به سمت پائين ميبرد .زمانيكه پيستون راست پائين ميرود پيستون چپ به سمت باال برده ميشود .سپس
گاز گرم را به سيلندر خنك شده وارد مينمايد که خيلي سريع گاز را خنك ميسازد و فشار آن را پائين ميآورد .پيستون سيلندر
خنكشده گاز را فشرده ميسازد .گرماي ايجاد شده توسط چنين فشردهسازي توسط منبع خنكساز بخار ميگردد .موتور
استرلينگ فقط نيرو را در مدت بخش اول چرخش به وجود ميآورد .دو روش اساسي جهت افزايش نيروي خارجي چرخه -
استرلينگ وجود دارد :در مرحله اول ،فشار گاز گرم شده بر پيستون فشار وارد ميآورد .افزايش فشار در اين مرحله نيروي خارجي
موتور را افزايش ميدهد .يك روش افزايش فشار ،افزايش درجه حرارت گاز است .گاز استفاده شده در داخل موتورهاي
استرلينگ هيچ وقت موتور را ترك نميکند و مانند موتورهاي ديزل و بنزيني سوپاپ دود که گازهاي پرفشار را تخليه ميکند و
محفظه احتراق وجود ندارد .به همين علت موتورهاي استرلينگ بسيار بيصدا هستند .چرخه استرلينگ از يك منبع حرارتي
خارجي که ميتواند هرچيزي از بنزين و انرژي خورشيدي تا حرارت ناشي از پوسيدگي گياهان باشد استفاده کند و هيچ احتراقي
داخل سيلندرهاي موتور رخ نميدهد.
سيكل استرلينگ  4مرحله دارد:
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 -1حرارت به گاز داخل سيلندر گرم منتقل ميشود (چپ) و سبب ايجاد فشار ميشود اين فشار پيستون را مجبور ميکند
تا به سمت پايين حرکت کند و اين قسمتي از سيكل استرلينگ است که کار انجام ميدهد.
 -2هنگامي که پيستون راست به طرف پايين حرکت ميکند پيستون چپ باال ميآيد .اين جابجايي گاز داغ را به داخل
سيلندر سرد ميراند ،که به سرعت گاز داخل منبع سرد را سرد ميکند و فشار آن کاهش مييابد .اين عمل فشرده
کردن گاز را در قسمت بعدي سيكل سادهتر ميکند.
 -3پيستون داخل سيلندر سرد (راست) شروع به فشرده کردن گاز ميکند و گرماي توليد شده توسط اين متراکمسازي به
وسيلهي منبع سرد حذف ميشود.
 -4هنگامي که پيستون چپ پايين ميرود پيستون سمت راست باال ميآيد .اين عمل گاز را به داخل سيلندر گرم ميراند،
که به سرعت گرم شده و فشار ايجاد ميکند .دراين هنگام سيكل تكرار ميشود .موتور استرلينگ فقط در طول مرحله
اول سيكل نيرو توليد ميکند.
موتورهاي استرلينگ جزو موتورهاي احتراق خارجي محسوب ميشوند و داراي سيكل بسته ميباشد .به اين معني که هيچ دود
يا مادهي خروجي ندارند و تنها تبادل انرژي ميکنند .اين موتورها به دليل نياز به زمان گرم شدن در ابتداي کار و نوسانات
کندشان قابليت رقابت با موتورهاي احتراخ داخلي را ندارند ولي در مواردي مانند CSPها بسيار مناسب ميباشند .بازده کاري
آنها نسبتاً باال و در حدود  %25ميباشد و قابليت بازفرآوري گرمايي اتالفي را بهخوبي دارند.
هزينه تعمير و نگهداري اين موتورها کم و در حدود  0/6 cent/KWhميباشد و هزينهي اوليه آن (باتوجه به هزينه هاي
جانبي نصب و  )...باالتر از  1000-2000 $/KWاست .مشكل اصلي اين موتورها قابليت اطمينان پايين آنها با توجه به
پيچيدگي ساختمان آنهاست .براي توسعه و تجاريسازي سيستمهاي ديش استرلينگ ميبايست صنعت موتورهاي استرلينگ را
توسعه داد.
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شكل  :39موتور استرلينگ ][14

در مواردي استفاده از سيكل برايتون و توربين بخار آب نيز بهجاي استفاده از موتور استرلينگ مطرح است ،ولي اين طرح بيشتر
در مرحله تئوري و تحقيقاتي قرار دارد .استفاده از توربين بخار ميتواند مناسب برخي کاربردهاي هيبريدي ديش استرلينگ
باشد.
ج) Receivers
لولههاي دريافتکننده در نقطهي کانوني ديش قرار ميگيرند و وظيفه جذب گرماي اشعه خورشيد را به عهده دارند .اين لولهها
در بسياري موارد در داخل يك اليه خالء مي باشند تا اتالف گرمايي کمتري داشته باشند .سيال داخل لوله گرما را جذب مي-
کند و براي استفاده آن را به موتور استرلينگ (ديواره اطراف سيلندر يا  )...منتقل ميکند .جنس لولهها ،شيشهي خالء ،دبي
سيال ،قطر لوله و  ...از عوامل مهم در جذب و انتقال حرارت ميباشند.
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شكل  :40عملكرد دريافتکننده ][14

بطور کلي دريافتکنندهها به دو صورت تقسيم ميشوند .روش اول استفاده از دريافتکنندهي مستقيم تابش يا  DIR76که
انرژي حرارتي را مستقيم به موتور استرلينگ منتقل ميکنند است .اين receiverها از لولههاي نازك (به قطر حدود )3 mm
تشكيل شدهاند که سيال کاري (هليوم ،هيدروژن ،هوا يا )...را در فشار باال ( 5تا  20مگاپاسكال) به دمايي در حدود  800درجه
سلسيوس ميرسانند.

Direct Irradiation Receiver
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شكل  :41دريافت کننده ][14

در روش دوم از يك سيال واسط ( )liquid sodiumاست .با تبخير سديم در اثر تابش ،گرما به سيال کاري موتور استرلينگ
منتقل ميشود و موتور شروع به کار ميکند .ظرفيت گرمايي سديم تبخير شده در حدود  800 W/cm2است.
دماي  receiverتابعي از ميزان تايش و ضرايب اصالح ميزان تابش مربوط به هندسه تابش و همينطور جنس مواد فعال در اين
فرآيند است .جنس مبدل حرارتي معوال از آلياژ نيكل ميباشد تا بتواند شرايط خاص کاري را تحمل کند .اين جزء ديش
استرلينگ جزو فناوريهاي درحال توسعه به حساب ميآيد و پيچيدگيهاي فناورانهي نسبتاً زيادي نيز دارد.
د) رديابها
بازده سيستم تبديل انرژي خورشيدي به شدت به موقعيت سيستم مبدل نسبت به تابش خورشيد وابسته است ،به نحوي که
بهترين نتايج زماني حاصل ميشود که نور خورشيد به شكل عمود به دستگاه بتابد .با توجه به تغيير موقعيت خورشيد درآسمان
براي اينكه سيستم مبدل انرژي در حالت بهينه کار کند بايد دستگاه را دائما در جهت عمود بر نور خورشيد تنظيم کنيم .بنابراين
براي اينكار از رديابهاي خورشيدي استفاده ميشود .هر چند با اينكه استفاده از رويكرديابي درسيستم مقرون به صرفه است يا
نه ،بايد جدا بررسيهايي را انجام داد.
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اين سيستمها اغلب سيستمهاي مكانيكي هستند که وظيفه تنظيم جهت ديش نسبت به خورشيد را دارند .ديش همواره بايد
نسبت به خورشيد وضعيتي داشته باشد تا زاويه برخورد حداقل باشد و تابش به سمت کانون حداکثر گردد .عوامل موثر بر اين
سيستم معموالً عوامل هندسي و جغرافياي محل هستند که نحوهي حرکت خورشيد و زاويه آن با زمين را در طول ساعات
مختلف شبانهروز تعيين ميکنند .بدنه سيستم تِرکينگ 77معموالً سازهاي از جنس استيل ميباشد.
روابط بين زواياي تابش ،زمان و هندسهي سيستم ،ما را به ميزان تابش و نوع حرکتي که بايد سيستم تعقيب کنندهي خورشيد
ايجاد کند ميرساند .رابطهي زير ،نحوه محاسبه زاويه برخورد را نشان ميدهد]. [17
معادله 4

Tracking
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شكل  :42زواياي بين تابش خورشيد و محورهاي زمين ][14

رديابها از نظر نوع عملكرد به دو روش  Activeو  Passiveتقسيم ميشوند .روش رديابي خورشيد زماني  Passiveاست که
از روش حلقه-باز استفاده کند و زماني  Activeاست که از يك حلقهي بسته استفاده کند .روشهاي  Passiveمكانهاي
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خورشيد را بعنوان تابعي از مكان و زمان محاسبه ميکنند .اين روش مكانيابي ميتواند داراي خطا باشد اگر هيچگونه بازخوردي
از مكان نسبي ردياب در هر لحظه گرفته نشود ،روش اکتيو از سنسورهاي اکترونيكي براي موقعيتيابي خورشيد استفاده مي-
کنند .محدوديت اين روش مربوط خواهد بود به دقت حساسيت سنسورها و هوش سيستم .روش رديابي اکتيو به روش
“درخشانترين نقطهي آسمان” عمل ميکند ،بنابراين تغييرات ناخواسته در جستجوي خورشيد در شرايط ابري قابل انتظار
خواهد بود که موجب مصرف انرژي خواهد شد .بازهي دقت روش اکتيو بسته به سيستم بين  0/2تا چند درجه است .ترکرها
ممكن است از تعداد محورهاي مختلفي تشكيل شده باشند .سادهترين ترکرها  ،ترکرهاي تكمحوره هستند .اين تراکرها تنها
يك درجه آزادي دارند و حول يك محور ميچرخند .محور چرخش ممكن است افقي ،عمودي يا مايل باشد.
نوع ديگر ترکرها ،تِرکرهاي دومحوره هستند .اين ترکرها معموالً از دو محور عمود بر هم تشكيل شدهاند که يكي از آنها نسبت
به زمين ثابت است و محور اصلي نام دارد .سيستم  trackingمعموال به دو صورت ( tip-tiltقطبي) و آزيموس-ارتفاعي
78

(  )AADATطراحي ميشود ].[18

شكل  :43سيستم ترکينگ دومحوره :قطبي-آزيموس ارتفاعي ][14

Azimuth-Altitude Dual Axis Tracker
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د ر نوع قطبي يك محور وظيفه تعيين حرکت شرق به غرب را دارد و يك محور نسبي ديگر ميزان مايل بودن ديش را تعيين
ميکند .در حاليكه در ترکر آزيموث – ارتفاعي يك محور عمود برزمين قرار دارد و يك محور نصب شده بر روي اين محور و
عمود بر آن وجود دارد که وظيفه جابجايي و کنترل ديش را برعهده دارند.
انتخاب نوع ترکر به عوامل متعددي از قبيل سايز نصب شده ،محدوديت زمين ،عرض جغرافيايي و آبوهوا مربوط است .بطور
کلي ميتوان گفت براي طراحي ردياب خورشيدي موارد فني زير بايد تاييد شوند:
 -1کمترين مصرف انرژي براي بيشينه کردن بازده کل نصب و بهينه بودن موارد اقتصادي.
 -2قابليت اطمينان در عملكرد ،تحت شرايط مشوش مانند باد ،مه ،تغييرات دمايي مهم و غيره.
 -3سادگي سيستم حرکتي (موتور ،چرخدندهها ،سنسورها) جهت کاهش قيمت و افزايش عملكرد.
 -4وجود يك سيستم يكپارچه جهت نظارت و کنترل.
در ترکرها بسته به نوع استفاده از موتور و گيربكسهاي الكتريكي و يا پمپهاي هيدروليكي و گازي استفاده ميشود .در
سيستمهاي مكانيكي -الكتريكي موارد فني مورد نياز براي به حرکت درآوردن پنل عبارتند از:
 -1موتور الكتريكي DC

 -2سيستم کنترل موتور از نوع هوشمند ،کامالً ديجيتال که اجازه کنترل ديجيتالي موتور را ميدهد
 -3يك دستگاه اندازهگيري نور و يا نقشه خورشيدي
انتخاب نوع ردياب به فاکتورهاي زيادي بستگي دارد مانند :ابعاد سيستم ،مشخصات نامي سيستم الكتريكي ،قيود زمين،
مشخصات منطقه و شرايط آبوهوايي .سيستمهاي تك محوره افقي معموالً براي سيستمهاي بزرگ توليد پراکنده استفاده مي-
شود .ترکيب بهبود انرژي و هزينه کمتر محصول و سادگي نصب ،موجب اقناع سيستم از نظر اقتصادي در جهت استفاده از
تجهيزات بزرگ است .به عالوه کارايي بسيار مناسب در هنگام عصر مبحث بسيار ايدهآلي است براي فتوولتائيكهاي متصل به
شبكهي بزرگ به اين دليل که معموالً از توان توليدي اين سيستمها براي تأمين توان مورد نياز ساعات پيك استفاده ميشود.
عالوه بر اين اين سيستمها (سيستم هاي رديابي افقي) موجب افزايش توان توليدي در فصول بهار و تابستان که خورشيد در
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ارتفاع بااليي قرار دارد خواهد شد .استحكام ذاتي اين نوع سيستمها و همچنين سادگي مكانيسم به کار رفته موجب افزايش
قابليت اطمينان خواهد شد و همچنين هزينههاي جانبي را پايين نگه خواهد داشت .به اين دليل که پنلها افقي هستند به طور
کامل روي محورها قرار ميگيرند بدون اينكه زير سايه خود قرار بگيرند ،همچنين هر لحظه امكان تميز کردن پنلها نيز وجود
دارد.
سيستمهاي تكمحوره افقي نيز که به صورت ثابت و يا قابل تنظيم (براي هر فصل) نصب ميشوند معموالً براي مناطق با
عرض باال استفاده ميشوند ،مناطقي که مسير خورشيدي خيلي باال نيست اما روزهاي بسيار طوالني در تابستان دارند و مسير
حرکت خورشيد يك کمان بزرگ است .سيستمهاي دومحوره نيز عموماً براي سيستمهاي کوچك مسكوني و يا در مناطقي که
از تسهيالت ويژه و باالي دولتي در زمينه انرژي خورشيدي بهره ميبرند مناسب هستند.
د )1-سيستمهاي ردياب تك محوره
سيستمهاي ردياب تكمحوره داراي يك درجه آزادي هستند .محور چرخش معموالً در راستاي شمال واقعي قرار ميگيرد.
هرچند با توجه به ملزومات طراحي محور چرخش را ميتوان در هر راستاي ديگري و فقط با داشتن يك الگوريتم پيشرفته
رديابي محور چرخش را قرار داد .اين سيستمها خود به انواع سيستمهاي رديابي تكمحوره افقي ،عمودي ،مورب و قطبي
تقسيم ميشوند.
همانطور که از نامشان پيداست محور چرخش سيستمهاي رديابي تكمحوره افقي ،افقي هستند .يكي از مزاياي اين سيستمها
قابليت متصل کردن چندين رديف به يك ردياب هستند که در قيمت تمام شده بسيار صرفهجويي ميشود .شكل اين سيستم در
زير قابل مشاهده است.
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شكل 2 -2
شكل  :44سيستم ردياب تك محوره افقي ][14

سيستمهاي رديابي تكمحوره عمودي داراي محور چرخش عمود بر سطح زمين هستند .در اين سيستم پنلهاي از شرق به
غرب ميچرخند (شكل زير).

شكل  :45سيستم ردياب تك محوره عمودي ][14
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سيستمهاي تكمحوره مورب عمدتاً براي مكانهايي با عرض جغرافيايي باالتر ساخته ميشوند ،سيستم همانند سيستمهاي
افقي است اما با اين تفاوت که شيبي به سيستم داده شده است.

شكل  :46سيستم ردياب تك محوره مورب ][14

رديابهاي قطبي نوع خاصي از رديابهاي تكمحوره شيبدار هستند .در اين موارد خاص زاويه شيب برابر است با عرض
جغرافيايي منطقه مورد نظر .اختصاص دادن فضاي مناسب ميتواند نسبت انرژي به هزينه را بيشينه کند ،اين مسئله به
مشخصات مكان مورد نظر بستگي (طول و عرض جغرافيايي) دارد .محور چرخش سيستم رديابي تك محوره معموالً به سمت
شمال واقعي قرار ميگيرد اما ممكن است با انجام بهينهسازيهاي پيشرفته جهت محور را تغيير داد.
د )2-سيستم رديابي دو محوره
سيستمهاي دو محوره داراي دو درجه آزادي هستند ،دو محور چرخش حرکت سيستم را مشخص ميکند که معموالً اين دو
محور بر هم عمود هستند .محوري که نسبت به زمين ثابت است ميتواند محور اوليه در نظر گرفته شود و محور ديگر را محور
ثانويه ميناميم .يك مقدار مرسوم براي زاويه آزيموت ،درجه است که از شرق به شمال افزايش مييابد به اين معني که زاويه
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آزيموت  0به سمت شمال و زاويه  90به سمت شرق است .زاويه آلتيتيود نيز زاويهاي است که نسبت به محور عمود بر زمين
سنجيده ميشود ،شكل زير گوياي اين مطالب است:

شكل  :47زاويه آلتيتيود و مرجع اندازهگيري آن ][14

سيستمهاي ردياب دومحوره نيز خود به دو دستهي  tip-tiltو  Azimuth-Altitudeتقسيمبندي ميشوند .نوع  tip-tiltيا به
اختصار  TTDAT79داراي محور اوليه موازي سطح زمين و محور ثانويه عمود بر آن ميباشد .سيستمهاي دو محوره قطبي نيز
نوع خاصي از رديابهاي  TTDATهستند .شكل زير نمايشدهندهي اين نوع رديابها هستند.

Tip-Tilt Dual Axis Tracker
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شكل  :48سيستم ردياب دو محوره [14] TTDAT

نوع دوم يا به اختصار AADATها داراي محور اوليه عمود بر زمين و محور ثانويه عمود بر آن هستند.

شكل  :49سيستم ردياب دومحوره [14] AADAT
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 3.4.2.1نيروگاه خورشيدي دريافتکننده مرکزي ((TSP80
ايده اصلي توليد الكتريسيته با نيروگاه خورشيدي هليوستاتي براي اولين بار به وسيله دانشمندان روسي در اوايل دهه 1950
مطرح گرديد و اولين بار نيروگاه دريافت کننده مرکزي در سال  1982با ظرفيت  10مگاوات در آمريكا به بهرهبرداري رسيد.
نيروگاه حرارتي از نوع برج دريافتکننده مرکزي با متمرکز نمودن پرتوهاي تابش خورشيد بر روي برج دريافتکننده انرژي
الكتريكي توليد ميکنند .در اين نيروگاهها ،پرتوهاي خورشيد بهوسيله مزرعهاي متشكل از تعداد زيادي آينه منعكس کننده به
نام هليوستات برروي يك دريافتکننده که در باالي برج نسبتاً بلندي استقرار يافته است متمرکز ميگردد .هريك از آينهها به
طور جداگانه خورشيد را رديابي ميکنند .سطوح متمرکز کننده طوري تنظيم ميشوند که همواره پرتوها را روي دريافت کننده
ثابتي که همان برج مرکزي است ،منعكس ميکنند .در نتيجه روي محل تمرکز پرتوها انرژي گرمايي زيادي به دست ميآيد
که اين انرژي به وسيله سيال عامل که داخل دريافت کننده در حرکت است ،جذب ميشود و به وسيله مبدل حرارتي به سيستم
آب و بخار مرسوم در نيروگاههاي سنتي منتقل شده و بخار مافوق گرم در فشار و دماي طراحي شده براي استفاده در توربين
ژنراتور توليد گردد.

شكل  :50شماتيك نيروگاه دريافت کننده مرکزي ][14
Tower Solar Plant
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اين سيال عامل در مبدلهاي حرارتي در مبدل هاي حرارتي در کنار آب قرار گرفته و موجب تبديل آن به بخار با فشار و حرارت
باال ميگردد .در برخي از سيستمها ،سيال عامل ،آب است و مستقيماً در داخل دريافت کننده به بخار تبديل ميشود .براي
استفاده دائمي از اين نيروگاه در زماني که تابش خورشيد وجود ندارد ،مثالً ساعات ابري يا شبها ،از سيستم ذخيره حرارت و يا
احياناً از تجهيزات پشتيباني که ممكن است از سوخت فسيلي استفاده کنند جهت ايجاد بخار براي توليد برق کمك گرفته مي-
شود .مطالعات و تحقيق در زمينه فناوري و سيستمهاي اين نيروگاهها ادامه دارد و آزمايشگاهها و مؤسسات متعددي در سراسر
دنيا در اين زمينه فعاليت ميکنند .کليه مطالعات اوليه ،پتانسيلسنجي و طراحي اولين نيروگاه خورشيدي ايران از نوع دريافت
کننده مرکزي به وسيله سازمان انرژيهاي نو ايران و با کمك شرکتهاي مشاور و سازنده داخلي با ظرفيت يك مگاوات و
سيال عامل آب و بخار در طالقان انجام پذيرفته است و يك نمونه هليوستات نيز ساخته شده است.

شكل  :51نيروگاههاي هليوستات  SP10و [14] SP20

بزرگترين نيروگاه هليوستاتي احداث شده در دنياا ،نيروگااه  Solarواقاع در ايالات کاليفرنيااي آمريكاسات کاه از  1818عادد
هليوستات به مساحت  240مترمربع تشكيل شده است .بازدهي کلي اين نيروگاه  %13برآورد شده است.
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شكل  :52نيروگاه  Solarدر کاليفرنيا ][14

قسمتهاي اصلي نيروگاه خورشيدي از نوع دريافتکننده مرکزي
همانطورکه در سيكل توليد برق به وسيله نيروگاههاي هليوستاتي ذکر شد ،اين نيروگاهها با انعكاس پرتوهاي خورشيد به وسيله
تعداد زيادي منعكس کننده بر روي يك سيستم دريافتکننده ،باعث ايجاد حرارت باال شده که اين حرارت به وسيله سيال عامل
باعث به حرکت در آمدن توربين و توليد برق ميگردد .پس ميتوان دريافت که بخشهاي اصلي اين نيروگاه ،هليوستاتها،
سيستم دريافتکننده مرکزي ،سيستم انتقال حرارت و سيستم ذخيره حرارتي ميباشد.
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شكل  :53يك نيروگاه هليوستات ][14

الف) هليوستات
هليوستاتها ،آينههاي منعكس کننده قابل کنترل ي هستند که قابليت تعقيب خورشيد در طول روز را دارند و با زاويه خاصي کاه
هرکدام از آنها در طول روز با خورشيد دارند ،به نحوي خورشيد را دنبال ميکنند که بيشترين ميزان دريافت و انعكاس پرتوهاي
خورشيد را داشته باشند .هليوستات ها خود از چند قسمت اصلي تشكيل شدهاند که عبارتند از :آينهها ،سازه فلزي ،فوندانسايون،
سيستم محرك و سيستم کنترلکننده خورشيدي.
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شكل  :54قسمتهاي مختلف يك هليوستات ][14

الف )1-آينهها
آينهها مهمترين بخش هليوستات ميباشند که وظيفه انعكاس پرتوهاي خورشيد بر روي دريافتکننده مرکزي را بر عهده دارند.
براي ساخت آينه ها ،بايد سطحي در نظر گرفته شود که بتوان پوششي نازك از بعضي فلزات را بر روي آن قرار داد .جنس اين
سطح بر آينههايي که فلز پشت آن پاشيده ميشود از شيشه يا پليمرهاي شفاف است و براي آينههايي که فلز روي آن ماليده
ميشود ،پليمر کدر ميباشد .آينهها به وسيله قابهاي فلزي بر روي سازه فلزي ساخته شده ،نصب و محكم ميگردد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
94
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،تير 1394

شكل  :55صحنهاي از نصب هليوستات ][14

الف )2-سازه فلزي و فونداسيون
قسمتي از هليوستاتها که آينههاي منعكسکننده بر روي آن نصب و محكم ميشود ،سازه فلزي نام دارد .در ساخت
هليوستاتهاي کوچك و متوسط از سازههايي که از يك ستون و چند تير کمكي متقاطع تشكيل شده است ،استفاده ميشود.
اين سازه داراي قابليت حرکت مناسب با بازه مطلوب ميباشد ولي براي هليوستاتهاي بزرگ از يك ستون اصلي و خرپاهاي
فضايي استفاده ميشود .واسطه نصب و محكم شدن هليوستاتها برروي زمين ،فوندانسيون آنها ميباشند که معموالً از نوع
بتني است و حفرههايي بر روي آنها تعبيه شده که ستون سازه در آن قرار ميگيرد.
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شكل  :56نمايي از قسمت پشتي يك هليوستات ][14

الف )3-سيستمهاي محرك و کنترل کننده
سيستم محرك هليوستات ،قابيلت حرکت هليوستاتها را در دو جهت افقي و عمودي براي تمرکز بيشتر نور خورشيد فراهم
مي کند و سيستم کنترل ،عمل رديابي خورشيد در طول روز را با اعمال فرمان حرکت در دو جهت عمودي و افقي به سيستم-
هاي محرك امكانپذير ميکند .سيستمهاي کنترل کننده داراي انواع مختلفي چون کنترل مكانيكي ،کنترل هيدروليكي و
کنترل توسط کامپيوتر هستند که در سيستم مكانيكي ،يك دينامومتر متصل به گيربكس به نحوي عمل ميکند که باعث
حرکت هليوستاتها از طلوع تا غروب خورشيد ميشود .در سيستم کنترل هيدروليكي ،حرکت هليوستات توسط يك سيلندر
هيدروليكي انجام ميگيرد و در طول روز مقداري روغن که ميزان آن مشخص است به داخل سيلندر پمپاژ ميشود و با فشاري
که پمپ در سيلندر توليد ميکند باعث ميشود تا هليوستاتها در طول روز به دنبال خورشيد به حرکت درآيند.
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سيستم کنترل توسط کامپيوتر گرانقيمت بوده ولي بسيار مطمئن و دقيق ميباشد و در اغلب نيروگاهها از آن استفاده ميشود.
در اين روش ،کنترلي براي هر هليوستات با موقعيت مكاني خاص خودش يك برنامه به کامپيوتر داده ميشود که شكل
موقعيت جغرافيايي آينهها ،فاصله آنها تا برج دريافت کننده و ميزان سايه انداختن هليوستاتها بر روي هم در زمانهاي مختلف
سال است و سيستم کنترل کامپيوتر براي هر هليوستات ،يك برنامه جهت اعمال به سيستم محرك طرح ريزي ميکند.

شكل  :57شماتيك بررسي سايهاندازي نيروگاه ][14

ب) سيستم دريافتکننده مرکزي
سيستم دريافتکننده مرکزي وظيفه تمرکز و جذب حرارت ايجاد شده توسط هليوستاتها و انتقال انرژي حرارتي ايجاد شده به
سيال عامل را ايفا ميکند .اين دريافتکننده در باالي برج دريافتکننده قرار گرفته و در معرض بيشترين تشعشعات منعكس
شده تا حدود  3000تا  7000کيلووات بر مترمربع است ،قرار دارند .ديواره اين دريافتکنندهها از يك سري لولههاي موازي که
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در کنار هم قرار دارند و در داخل آنها سيال جريان دارد تشكيل شده است .انرژي خورشيدي به سطح خارجي لولهها منعكس
شده و انرژي جذب شده توسط لولهها به سيال داخل آنها منتقل ميشود .اين لولهها از قسمت فوقاني مسدود شدهاند و نتيجتاً
انبساط حرارتي در قسمت پايين آنها اتفاق ميافتد .ظرفيت حرارتي سيستم دريافتکننده به مجموع انرژي ورودي به سيكل
انتقال حرارت و ميزان انرژي ذخيره شده در ساعات روز گويند که اين پارامتر به عوامل ديگري همچون طول لولههاي دريافت-
کننده ،تلفات هليوستاتها و ديگر تلفات موجود در سيستم بستگي دارد .يكي از اين عومل محدود کننده ،طول لولههاي
دريافتکننده است که نميتواند حداکثر از  30متر تجاوز کند و اين امر باعث محدود شدن قابليت جذب دريافتکننده ميگردد.
ج) سيستم انتقال حرارت
سيستم انتقال دهنده حرارت همانطور که از نام آن پيداست ،وظيفه انتقال حرارت توليد شده در سيستم دريافت کننده مرکزي به
سيال عامل براي توليد بخار جهت تجهيزات توليد توان و پمپها را دارد و از بخشهاي سيال انتقال دهنده حرارت و لولههاي
دريافت کننده تشكيل شده است .در ساختمان نيروگاههاي هليوستاتي سيالهاي مختلفي مثل بخار آب ،فلزات مايع ،نمكهاي
مذاب و گازها ميتوان استفاده کرد که هريك از اين سيالها ،ويژگيهاي خاص خود را دارند.
 استفاده از آب به عنوان سيال
در سيستمهايي که در آن ،آب به عنوان سيال دريافتکننده مرکزي است ،آب تحت فشار با فشار حدود  100بار و دماي 500
درجه سانتي گراد تبديل به بخار داغ مي شود و بخار داغ به صورت مستقيم براي حرکت توربين در پايين برج نصب شده مورد
استفاده قرار ميگيرد و بخار اضافي توليد شده را ميتوان در يك سيستم ذخيره حرارت براي مصرف در حاالت ابري و يا در
شب ذخيره کرد.
 استفاده از نمك نيترات به عنوان سيال
در بعضي سيستمها از نمك نيترات مذاب به عنوان سيال انتقال حرارت استفاده ميشود .نمك نيترات داراي نقطه ذوب حدود
 220درجه سانتيگراد ميباشد و نسبت به ساير مايعات نظير آب و روغن حرارت بيشتري در خود نگه ميدارد .در اين نيروگاهها،
نمك تا حدود  560درجه سانتي گراد داغ ميشود و پس از اينكه حرارت نمك براي مافوق گرم کردن بخار در مبدل حرارتي
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گرفته شد ،نمك با حدود  280درجه سانتيگراد دما در يك مخزن ذخيره مي شود تا در موقع لزوم استفاده گردد .استفاده از اين
روش داراي اين مزيت است که نمك را ميتوان به صورت داغ در يك مخزن ذخيره کرد و نمك داغ حرارت خود را تا 13
ساعت حفظ مينمايد .در استفاده از سديم مايع تا حدود  620درجه سانتيگراد در سيستم دريافتکننده گرم شده و گرماي آن در
يك سيكل مبدل حرارتي باعث چرخش توربين ميشود.

شكل  :58استفاده از نمك نيترات در هليوستاتها ][14

د) سيستم ذخيره انرژي حرارتي )(TES81
با توجه به حرکت خورشيد در طول روز و تغيير ميزان جذب انرژي تشعشعات خورشيد ،وجود يك سيستم ذخيره کننده حرارتي
براي زمانهاي ابري يا در هنگام شب جهت تأمين توان الكتريكي الزم با نرخ ثابت و بصورت پيوسته و مستمر ضروري بهنظر

81

Thermal Energy Storage
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ميرسد .سيستمهاي ذخيره انرژي ميتوانند شيميايي ،الكتروشيميايي و مكانيكي باشند ولي ويژگي خاص نيروگاههاي
هليوستاتي باعث ميشود تا بيشتر از سيستمهاي ذخيره حرارتي با استفاده از تانكهاي ذخيره سيال داغ استفاده شود.
 4.4.2.1نيروگاههاي خورشيدي سهموي خطي ((PTC82
در اين نيروگاهها ،از منعكس کنندههايي که بصورت سهموي خطي ميباشند جهت تمرکز پرتوهاي خورشيد درخط کانوني آنها
استفاده ميشود و گيرنده به صورت لولهاي در خط کانوني منعكس کنندهها قرار دارد.

Parabolic Trough Collector
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شكل  :59نمايي از دو نيروگاه سهموي خطي ][14

در داخل اين لوله روغن مخصوصي در جريان است که بر اثر حرارت پرتوهاي خورشيد گرم و داغ ميگردد .اين روغن از مبدل
حرارتي عبور کرده و آب را به بخار تبديل ميکند اين سيستم آب و بخار به مدارهاي مرسوم در نيروگاههاي حرارتي انتقال داده
ميشود تا به کمك توربين بخار و ژنراتور به توان الكتريكي تبديل گردد.

شكل  :60شماتيك نيروگاه سهموي خطي ][14
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براي بهرهگيري بيشتر و افزايش بازدهي لوله دريافت کننده ،سطح آن را با اکسيد فلزي که ضريب بااليي را پوشش ميدهند و
همچنين در محيط اطراف آن لوله شيشهاي به صورت لفاف پوشيده ميشود تا از تلفات گرمايي و افت تشعشعي جلوگيري گردد
و نيز از لوله دريافت کننده محافظت بعمل آيد .ضمناً بين دو لوله خالً بوجود ميآورند .در اين نيروگاهها يك سيستم ردياب
خورشيد نيز وجود دارد که بوسيله آن آينههاي شلجمي دائماً خورشيد را دنبال ميکنند و پرتوهاي آن در روي لوله دريافتکننده

متمرکز مينمايند .تغييرات تابش خورشيد در اين نيروگاهها توسط منبع ذخيره وگرمكن سوخت فسيلي جبران ميشوند.

شكل  :61نيروگاه سهموي ][14

اجزاي نيروگاه خورشيدي سهموي خطي
با توجه به توضيحات فوق ،اجزاي اين نيروگاه به صورت زير است:
الف) کلکتور
 متمرکزکننده (آينه)
متمرکز کننده ،يك سطح صيقلي براق است که به انحناي مورد نظر در آمده تا پرتوهاي خورشيد پس از برخورد به سطح آن،
روي خط کانوني سهمي (محل قرارگيري لولهي دريافتکننده) متمرکز شوند .براي آينه متمرکزکننده ،عمدتاً از ورقههاي نقره،
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آلومينيوم و استيل براق يا جام شيشهاي با اکسيد آهن کم استفاده ميگردد .در نمونه طراحي و ساخته شده توسط مرکز
تحقيقات نيرو ،از شيشههاي تقريباً عاري از ناخالصيهاي فلزي استفاده شده است که سطح زيرين آن با نقره خالص پوشش
داده ميشود .سپس با آب مس و دو اليه رنگ روغني در مقابل شرايط محيط پوشش داده شده است.
 لوله دريافتکننده
اين قسمت شامل لوله استيل (که روغن داغ در آن جريان پيدا ميکند) ،حباب شيشهاي ،نمايشگر شيميايي وجود خال (بين لوله
استيل و حباب شيشهاي) و لوله انبساطي است .رنگي که براي پوشش لوله استيل به کار گرفته ميشود بايد به گونهاي باشد
داراي حداقل انعكاس و صدور و حداکثر جذب باشد .عموماً براي اين کار از سرمت استفاده ميشود.
 فوندانسيون و اسكلت فلزي کلكتور
ب) سيال ناقل حرارت
سيال ناقل حرارت در اين سيستم ها ،عالوه بر قابليت پايداري در دماي عملكرد سيستم ،بايد داراي خواصي نظير مقاوت در برابر
اکسيده شدن و غير خورنده بودن را داشته باشد .روغنهاي حرارتي از جمله اين سياالت ناقل است که از پايههاي هيدروکربني
معدني و مصنوعي ترکيب يافتهاند.
ج) ردياب خورشيد
براي افزايش کارايي کلكتور ،وضعيت آن نسبت به خورشيد همواره بايد طوري اصالح شود که بيشتر ميزان تابش را جذب کند.
از اين رو عموماً از يك ردياب تكمحوره (که ميتواند شرقي-غربي يا شمالي-جنوبي باشد) استفاده ميشود که هر کدام داراي
مزايا و معايب خاص خود هستند.
در طرحهاي معمول ،از يك جفت سلول فتورزيستور با استفاده از موتور  DCاستفاده ميشود .اختالف پتانسيل فتورزيستور در
يك برد الكترونيكي تبديل به فرمانهاي حرکتي با دقت مورد نظر شده که به صورت پالسي ،موتور الكتريكي سيستم انتقال
حرکت را تغذيه ميکند.
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د) سيستم انتقال حرکت
در سيستمهاي متداول ،از يك الكتروموتور  DCو گيربكس يا سيستمهاي هيدروليكي همراه با جك استفاده ميشاود .در ناوع
اول فرمانهاي الكترونيكي سيستم دنبال کننده مستقيماً وارد الكتروموتور شده و شفت آن بطور متناوب حرکات مايکناد و در
نهايت ،متمرکزکننده در مسير پرتوهاي مستقيم خورشيد قرار ميگيرد .در نوع دوم فرمانهاي الكترونيكي سيستم دنبال کنناده
وارد سيستم کنترلي شده و با حرکت جكها ،متمرکزکننده در مسير پرتوهاي مستقيم خورشيد قرار ميگيرد.
ژ) تانك روغن
براي جلوگيري از اکسيد شدن روغن در اثر تماس با هوا ،از تانكهاي انبساطي بسته استفاده ميشود که قسمتي از تانك به
وسيله روغن پر شده و باقيمانده حجم مخزن توسط نيتروژن تحت فشار حدود  4بار پر ميشود تا روغن سيكل تحت فشار باشد.
ل) مبدل حرارتي
جهت تبادل حرارت روغن داغ با آب و توليد بخار مورد نياز سيكل توليد برق
م) سيکل توليد توان
اين سيكل ،سيكل معمول رانكين توليد برق از بخار است و داراي قسمتهاي توربين ،ژنراتور ،کندانسور ،برج خنكکننده و ...
است.
و) سيستم تأمين انرژي از سوخت فسيلي
براي اينكه نيروگاه بتواند در شب و آبوهواي ابري و  ...نيز بتواند برق توليد کنند ،از يك سيستم تأمين انرژي که از گاز طبيعي
يا ساير سوختهاي فسيلي استفاده مي کند ،بهره گرفته ميشود.
ي) سيستم ذخيره انرژي
در شرايطي که تابش خورشيد بيش ار حد مورد نياز سيكل باشد ،روغن داغ شده قسمتي از انرژي خود را به يك تانك ذخيره
انرژي (که عموماً از نمك مذاب استفاده ميکند) تحويل ميدهد و در شرايط کم تابش يا شب ،اين انرژي بازيابي شده و برق
توليد ميگردد.
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 5.4.2.1سيستم خورشيدي فرنلي ((LFCs83
در کلكتورهاي فرنلي از تعدادي آينهي باريك و بلند که روي يك سطح و در کنار يكديگر قرار گرفتهاند ،استفاده ميشود .در
باالي اين آينهها ،دريافتکنندهاي تعبيه شده است که متشكل از يك متمرکزکننده سهموي و يك لوله تحت خالء است .نور
خورشيد با برخورد به اين آينههاي باريك ،به سمت دريافتکننده منعكس شده و در آنجا دوباره توسط متمرکزکننده روي لوله
دريافتکننده متمرکز ميگردد .اين لوله حاوي سيال انتقال حرارت است که ميتواند آب يا روغن باشد .بر حسب مورد ،سيال
داغ شده وارد سيكل توليد توان ميگردد .ميتوان گفت دريافتکننده فرنلي نوعي از متمرکزکننده سهموي خطي است که در
آن ،پرتوهاي خورشيد به جاي اينكه مستقيماً به سطح سهموي برخورد کنند ،از طريق تعدادي آينه تخت باريك به روي آن
منعكس ميشوند .البته تحقيقات روي اين سيستم در حال انجام و فناوري آن در حال توسعه ميباشد.

شكل  :62آينههاي فرنلي ][14

Linear Fresnel Collectors

83
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شكل  :63شماتيك عملكرد سيستم فرنلي انعكاسي ][14

اولين منعكسکننده خطي فرنلي در سال  1961توسط جيوواني فرانسيا در دانشگاه جنوا ايتاليا ساخته شد .فرانسيا اعالم کرد که
اين سيستم توانايي تأمين انرژي الزم براي سيال عامل در سيكلهاي توليد توان را دارد .اين تكنولوژي توسط شرکتهايي مثل
 FMCدر خالل بحران نفتي سال  1973توسعه داده شد ،ولي تا دهه  90ميالدي تقريباً دست نخورده باقي ماند .در سال 1993
اولين کلكتور خطي فرنلي در دانشگاه سيدني ساخته و در سال  1995ثبت شد .در سال  ،1999کارکرد اين کلكتور با معرفي
جاذبهايي با کارايي باال ،بهبود داده شد .در سال  2003مفاهيمي در مورد هندسه سه بعدي اين تكنولوژي معرفي گرديد .در
سال  2010مقالهاي منتشر شد که نشان ميداد امكان ايجاد تمرکز بيشتر و زاويه دريافت باالتر از طريق استفاده از علم اپتيك
امكانپذير است .اين امر به وسيله ايجاد درجات آزادي بيشتر در سيستم به وسيله تغيير در اندازه و انحناي آينهها (قرار دادن آنها
در در ارتفاعات متفاوت و به حالت موجي) ميسر است.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
106
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،تير 1394

شكل  :64يك سيستم فرنلي ][14

اجزاي کلکتورهاي فرنلي خطي
الف) منعکس کنندهها
منعكس کنندهها ،آينههاي باريك و تختي هستند که روي سطحي قرار گرفته و نور خورشيد را روي جاذبي که در ارتفاع
مشخصي روي اين آينهها قرار دارد ،منعكس ميکنند .چالش اصلي در همهي سيستمهاي متمرکزکننده خورشيدي ،تالش براي
ثابت نگه داشتن انرژي متمرکز شده با حرکت خورشيد در آسمان است .آينههاي فوق الذکر ،بصورت شمالي -جنوبي قرار داده
شده و از طريق يك سيستم ردياب کامپيوتري بصورت تكمحوره خورشيد را تعقيب ميکنند .اين امر امكان حفظ زاويه برخورد
مناسب بين پرتوهاي خورشيد و آينه ها را فراهم ميکند و از اين رو انتقال انرژي بهينه ميگردد.
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شكل  :65سيستمهاي فرنلي ابعاد بزرگي دارند ][14

ب) جاذب
جاذب در ارتفاع مشخصي در باالي سطح آينههاي منعكسکننده و در نقطه کانوني آنها قرار ميگيرد .در کلكتورهاي فرنلي
عموماً از يك جاذب سهموي که يك لوله حاوي سيال عامل در خط کانوني آن قرار دارد استفاده ميشود .همانطور که شكل

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
108
ويرايش اول ،تير 1394

فاز  :2هوشمندي فناوري

زير مشاهده ميگردد ،پرتوهاي بازتابيده از آينهها ،يا مستقيماً به لوله جاذب برخورد ميکنند يا به سطح سهموي .پرتوهايي که
به سطح سهموي برخورد ميکنند ،دقيقاً روي لوله جاذب متمرکز ميشوند.

شكل  :66قسمت دريافتکننده سيستم فرنلي ][14

لوله جاذب عموماً همانند لوله جاذبي است که در کلكتورهاي سهموي خطي استفاده ميگردد .اين لوله متشكل از يك لوله
استيل با پوشش خاص است که حداکثر ميزان جذب و حداقل ميزان انعكاس را داشته باشد .اين لوله توسط يك اليه شيشهاي
محافظت ميگردد .فضاي بين لوله استيل و اليه شيشه را خالء ميکنند .سيال کاري (که حسب مورد ميتواند روغن يا آب
باشد) با عبور از داخل لوله جاذب و جذب انرژي خورشيد داغ شده يا تبخير ميگردد و با خروج از کلكتور ،انرژي خود را براي
توليد برق يا استفاده حرارتي تحويل سيستم ميدهد.
در نيروگاههايي که از کلكتور فرنلي استفاده ميکنند ،عموماً ساير اجزاي نيروگاه همانند نيروگاههاي معمول است .به اين معني
که ،بخار ايجاد شده (چه بصورت مستقيم در کلكتور ايجاد شود چه از طريق انتقال حررات در مبدل حرارتي) به توربين فرستاده
شده و برق توليد ميشود .اجزايي مثل برج خنكکن و غيره مشابه با ساير نيروگاههاي حرارتي خورشيدي است.
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شكل  :67نماي ديگري از دريافت کننده سيستم فرنلي ][14

البته با توجه به جديد بودن استفاده از کلكتورهاي فرنلي نسبت به ساير تكنولوژيهاي حرارتي خورشيدي ،نيروگاههاي
خورشيدي فرنلي هم شكل يكساني در کل دنيا ندارند .بعنوان مثال در شكل زير ،نيروگاه حرارتي فرنلي طراحي شده و نصب
شده توسط شرکت معتبر  NOVATEC SOLARکه از تكنولوژي نمك مذاب استفاده ميکند آورده شده است .اجزا نشان
داده شده در اين شكل عبارتند از:
 .1ميدان خورشيدي
 .2تانك داغ
 .3مبدل حرارتي نمك/آب
 .4تانك خنك
 .5توربين بخار
 .6کندانسور هوا خنك
 .7پمپ تغذيه آب
 .8هواده مجدد
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 .9پمپ گردش مجدد

شكل  :68شماتيك سيستم فرنلي ][14

بزرگترين نيروگاه خورشيدي فرنلي طراحي شده دنيا به نام  Kogan Creekقرار است تا سال  2015در استراليا به بهرهبرداري
برسد .اين نيروگاه در محل نيروگاه  750مگاواتي زغالسنگ سوز تعبيه ميگردد و در شرايط تابش مناسب 44 ،مگاوات به
ظرفيت اصلي نيروگاه اضافه مي کند .اين نيروگاه نيز داراي طرح خاصي است که شكل آن در زير آورده شده است .مراحل
کارکرد اين نيروگاه عبارتند از:
 .1آب خنك شده از طريق کندانسور هوا خنك به پمپ تغذيه بويلر رسانده ميشود.
 .2آب به ميدان خورشيدي رسانده ميشود.
 .3آب در ميدان خورشيدي از طريق کلكتورهاي خورشيدي فرنلي به بخار تبديل ميگردد.
 .4بخار ايجاد شده در ميدان خورشيدي ،بيشتر گرم شده و در توربين فشار مياني براي توليد برق بكار گرفته مي شود.
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 .5زغالسنگ از انبار به نيروگاه تغذيه ميگردد.
 .6زغالسنگ در بويلر سوزانده ميشود.
 .7آب در بويلر گرم ميشود تا تبديل به بخار گردد.
 .8بخار ايجاد شده توربين را به حرکت در ميآورد .بخار اضافي که از طريق ميدان خورشيدي حاصل شده است ،موجب
افزايش توليد برق ميشود.
 .9توربين ژنراتور را به گردش در ميآورد .يك الكتورمگنت قوي که در محور ژنراتور جايگذاري شده است و زماني که
ميچرخد ،باعث توليد برق در پرههاي جانبي ژنراتور ميگردد.
 .10برق توليد شده از طريق خطوط انتقال فشار قوي به سمت مصرف کننده فرستاده ميشود .در شرايط تابش بيشينه،
ميدان خورشيدي باعث افزوده شده ظرفيت نيروگاه به اندازه  44مگاوات ميگردد.
 .11بخار خروجي از طريق کندانسور هوا خنك چگاليده شده و براي استفاده مجدد به پمپ تغذيه بويلر پمپاژ ميگردد.
 .12يك سيستم فيلتر ،خاکستر معلق را قبل از آنكه وارد دودکش شود ،از خروجي بويلر تميز ميکند.
 .13خاکستر براي بازتواني معدن زغال سنگ بكار گرفته ميشود.

شكل  :69نيروگاه [14] Kogan Creek
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کاربردهاي کلکتورهاي فرنلي
الف) توليد برق
در بين روشهاي مختلف توليد برق خورشيدي ،نيروگاههاي متمرکزکننده از اهميت خاصي برخوردارند .در اين ميان ،نيروگاه-
هاي خورشيدي فرنلي ،با طراحي صحيح و در نظر گرفتن پارامترهاي دقيق ،ميتوانند يكي از تكنولوژيهاي قابل اتكا در اين
حوزه محسوب شوند که روش کار آن در بخشهاي قبلي توضيح داده شد .البته تحقيقات روي کلكتورهاي فرنلي در حال انجام
است و تالش براي برطرف کردن نقاط ضعف آنها در پروژههاي نيروگاهي ادامه دارد .همانطور که در بخش قبل گفته شد ،اين
نيروگاهها ميتوانند بصورت مجزا يا بصورت هيبريد (با نيروگاههاي فسيلي) کار کنند که نمونهاي از نيروگاه هيبريدي در بخش
قبلي آورده شد.
ب) استخراج نفت سنگين
در ميادين نفتي که داراي نفت سنگين و با لزجيت باال هستند ،عموماً از روش تزريق انرژي حرارتي (به منظور افزايش دما و
کاهش وسكوزيته نفت و استخراج آسانتر آن) استفاده ميشود .اين کار عموماً با تزريق بخار داغ که حاصل از تبخير آب در
بويلرهاي نفتسوز يا گازسوز هستند ،انجام ميشود .در ميادين نفتي که نياز به اين تكنولوژي دارند و داراي تابش مناسب آفتاب
در طول سال هستند (مثل کشور ما) ،ميتوان از کلكتورهاي خورشيدي فرنلي بهمنظور تبخير آب استفاده کرد .بسته به ميزان
بخار مورد نياز و ساير پارامترها ،اين سيستم را ميتوان بهصورت مجزا يا به صورت هيبريد (همراه با بويلرهاي نفتسوز يا
گازسوز) استفاده کرد.
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شكل  :70استخراج نفت سنگين ][19

ج) توليد بخار فرآيندي
صنايعي از قبيل صنايع غذايي ،نساجي و صنايع شيميايي نياز به بخار با دماي متوسط دارند .براي تأمين اين بخار ميتوان از
کلكتورهاي خورشيدي فرنلي (بهصورت مجزا يا هيبريدي) استفاده کرد.
د) تأمين آب شيرين
تأمين آب شيرين و راهاندازي آبشيرينکنها ،در مناطقي که دسترسي به آب شيرين و سالم ندارند ،از اهميت خاصي برخوردار
است .اکثر اين مناطق (مخصوصاً در کشور ما) داراي تابش بسيار مناسب خورشيد هستند .کلكتورهاي خورشيدي فرنلي مي-
توانند انرژي الزم براي آبشيرينکنها را فراهم کنند.
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 5.2.1سيستم هاي حرارتي
 1.5.2.1کوره خورشيدي

84

کوره خورشيدي تشكيل شده از يك متمرکزکننده انعكاسي (رفلكتوري) بزرگ که دهانه آن بصورت عمود بر زمين و به سمت
شمال جغرافيايي قرار دارد .يك يا چندين هليواستات که از آينهگردان تشكيل شده در تمام روز خورشيد را رديابي نموده و تابش
عمود بر متمرکزکننده ميفرستند .متمرکزکننده نورهاي دريافتي را در يك منطقه حرارتي به نام کانون متمرکز مينمايد.
با در نظر گرفتن اتالفات اپتيكي ،دماي کوره را از طريق نسبت تمرکز ميتوان پيشبيني نمود .نسبت مقدار سطح دهانه
متمرکزکننده به نسبت سطح متمرکز شده را نسبت تمرکز مينامند .مثالً براي دماي  1500درجه سانتيگراد نسبت تمرکز مورد
نياز  1000و براي دماي  2000درجه سانتيگراد ،نسبت تمرکز  10000مورد نياز است.

شكل  :71شماتيك کوره خورشيدي ][19

از خصوصيات اين کوره اين است که در مجاورت دماي حتي  3800درجه سانتيگراد ،گرما حس نميشود و ميتوان در چند
سانتيمتري منطقه حرارتي کار کرد .هليواستاتها آينههاي تختي هستند که در دو جهت ،سمت و ارتفاع خورشيد را در طول
روز رديابي ميکنند.
Solar Furnace

84

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
115
ويرايش اول ،تير 1394

فاز  :2هوشمندي فناوري

شكل  :72عملكرد کوره خورشيدي ][19

بزرگترين کوره ساخته شده تاکنون ،کوره خورشيدي اوديو فرانسه ميباشد که شامل يك متمرکزکننده انعكاسي به ابعاد  9در
 11متر با فاصله کانوني  6متر که  63هليواستات روي  8سكو بصورت پلكاني قرار دارند .هر هليواستات از  180قطعه آينه
تشكيل شده است که ابعاد آن  50در 50سانتيمترمربع در يك قاب بوده و خورشيد را رديابي نموده و نور آن را براي متمرکز
کننده ميفرستد .ميزان انرژي توليد شده حرارتي هزار کيلووات ميباشد و ميانگين دماي بيشينه حاصله  3825درجه سانتيگراد
است .از اين کوره در زمينه بدست آوردن فلزات بسيار خالص چون تنگستن و تهيه نسوزها و کريستوگرافي مواد نسوز و فلزات و
نسوزهاي خاصي که با کورههاي معمولي امكانپذير نيست استفاده ميشود.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
116
ويرايش اول ،تير 1394

فاز  :2هوشمندي فناوري

شكل  :73کوره خورشيدي مونت لوئيز ][19

در فرانسه کوره خورشيدي مونت لوئيز 85با قدرت  50کيلووات حرارت ساخته شد که قادر است هر فلزي را ذوب کند .در
نيومكزيك آمريكا کوره خورشيدي با قدرت  23کيلوات ساخته شد که در تهيه زغال اکتيو استفاده ميشود .در دانشگاه توهوکو

86

ژاپن و در شهر تاشكند واقع در ازبكستان ،يك مجتمع بزرگ صنعتي خورشيدي شامل کوره خورشيدي با دماي  3500درجه
سانتي گراد در حال ساخت ميباشد .با توجه به شرايط تابشي کشور ما که داراي مناطق زياد  300روز آفتابي در طول سال است
و همچنين عدم نياز اين کوره به تاسيسات شهري ،در کنار معادن ميتوان سنگهاي معدني را به فلزات خالص تبديل و سپس
به مراکز مصرف ارسال کرد ،که از اين راه سود بيشتري را ميتوان به مراکز توليدي رساند.
 2.5.2.1اجاق خورشيدي

87

اجاق خورشيدي به سه روش ساخته ميشود .روش استفاده از متمرکزکننده انعكاسي سهموي شكل و نيز با استفاده از
متمرکزکننده انكساري بصورت لنز مسطح .براي رسيدن به حرارت مطلوب ،نسبت تمرکز بايد  400باشد که دماي مفيد 500
درجه سانتيگراد را در منطقه کانوني توليد نمايد .در منطقه کانون نقطهاي ،ظروف غذا به رنگ مشكي مات ميباشند و در جهت
پختوپز مورد استفاده قرار ميگيرند.
85
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شكل  :74شماتيكي از اجاق خورشيدي و تصوير يك اجاق خورشيدي ][19

چون ميزان انرژي حرارتي در کانون حدود  500کيلووات در ساعت است ،لذا سرعت پخت غذا سريع و کمتر از نيم ساعت مي-
باشد و قبل از آنكه خورشيد تغيير مكان زيادي انجام دهد ،پخت غذا انجام گرفته است .اين نوع اجاق خورشيدي به راحتي با
دست به سمت خورشيد قرار ميگيرد و در تمام روز قابل استفاده ميباشد .روش سوم اجاق خورشيدي تشكيل شده از يك جعبه
بسته عايقبندي شده که داراي يك درب شيشهاي بوده ،اشعه خورشيد به وسيله چند آينه از درب شيشهاي به درون اجاق مي-
تابد و با تجمع نورها روي ديگ غذا در محيط عايقبندي شده غذا ميپزد.
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شكل  :75نوع ديگري از اجاق خورشيدي ][19

اولين اجاق خورشيدي به وسيله موشو 88ساخته شد .در سال  1860از طرف ناپلئون سوم ،موشو ماموريت يافت تا يك اجاق
خورشيدي براي استفاده ارتش آفريقايي فرانسه بسازد .موشو از منعكس کننده سهمي که اشعه خورشيد را روي ظرف غذا
متمرکز مي کرد استفاده نمود .کالور 89در سال  1899اجاقي ساخته که از يك جعبه بسته عايقبندي شده تشكيل شده و بوسيله
چند آينه نور خورشيد از درب شيشهاي به درون اجاق ميتابيده است.
بيكر 90در سال  1901براي تمرکز اشعه چند آينه که مي توانست دور محوري حرکت کند تعبيه کرده و انعكاس آنها روي اجاق
قرار ميگرفت .دوالگارزا 91در سال  1902از عدهاي عدسي براي تمرکز اشعه روي ظرف غذاپزي بكار برد .وي محل ظرف و
امتداد عدسيها را با حرکت خورشيد تنظيم ميکرده است.
شوريير 92در سال  1915اجاقي ساخت که در آن اشعه از يك جام شيشه که درب اجاق را تشكيل ميداد ،عبور کرده و به
داخل اجاق ميتابيده است .انواع ديگر اجاقها در ژاپن بوسيله سوگي موتو 93و گوتو 94و در هندوستان به وسيله قائي 95تعبيه
88
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شده است .دانشمنداني چون دوفي ،96بوردا ،97ژنس 98و لوف 99مدلهايي از انواع اجاق خورشيدي را ساختهاند .پيشنهاد ميشود
اين نوع اجاق در ارتش و سپاه مورد استفاده قرار گيرد که نياز به سوخت ندارد و بهراحتي جمع و نصب ميگردد .همچنين در
پيكنيكها و گردش بيرون شهر از نوع متمرکزکننده ميتوان استفاده نمود.
 3.5.2.1آبگرمکن خورشيدي )(SWH100
آبگرمكن خورشيدي تشكيل شده از يك کلكتور شامل ماده شفاف که معموالً شيشه بوده و ممكن است از يك يا چند اليه
باشد .جذبکننده که معموالً به زنگ سياه ميباشد ،که ميتواند صفحه صاف موجدار يا شياردار ،يا لولهاي يا بشكهاي از جنس
فلزات مس ،آلومينيوم و استيل باشد .لولهها و يا گذرگاهها که ميتوانند به شكلهاي مختلف باشند و براي هدايت سيال ناقل
حرارت بكار برده ميشوند .جمعکنندهها و تقسيمکنندهها

101

براي عبور و تخليه سيال ناقل حرارت و نيز عايق حرارتي براي

کاهش اتالف حرارتي کلكتور بكار ميرود.
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شكل  :76شماتيك سيستم آبگرمكن خورشيدي ][19

سياالتي که مورد استفاده قرار ميگيرند ،براي سيكل بسته ،محلول آب و گليكول و براي سيكل باز فقط آب است .در سيكل
بسته ،سيال ناقل حرارت وارد يك مبدل حرارتي در مخزن مصرف آب شده و بعد از انتقال حرارت مجدداً بوسليه پمپ وارد
کلكتور مي گردد .در کلكتور با سيكل بسته ،براي جلوگيري از خطر انبساط حرارتي سيال ،وجود يك مخزن انبساط يا لوله
انبساطي که به يك شير اطمينان مجهز باشد ضروري است.
در سيكل باز که اصطالحاً به آن ترموسيفوني گفته ميشود ،سيال عامل به دليل اختالف درجه حرارت بطور طبيعي و بدون
استفاده از پمپ و با استفاده از عمل ترموسيفون در آنها گردش ميکند .شرايط الزم در نصب اين آبگرمكن آن است که مخزن
مصرف نسبت که کلكتور حدود  30سانتيمتر باالتر قرار گيرد و حداقل درجه انحراف کلكتور نسبت به سطح افق زمين براي
تحقق جريان ترموسيفون در حدود  20درجه رو به جنوب ،ضروريست.
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شكل  :77آبگرمكن با کلكتور لوله خال ][19

آزمايش روي آبگرمكن خورشيدي سيكل باز که ترموسيفوني کار ميکند نشان داد که در پايان يك روز آفتابي ،مخزن مصرف
در زمستان داراي آب  49درجه و در تابستان به  74درجه سانتيگراد رسيده است .در صورتيكه سطح کلكتور حدود  2مترمربع
باشد و ظرفيت مخزن بين  40تا  60گالن انتخاب شود ،اين آبگرمكن ميتواند جوابگوي نياز آبگرم مصرفي يك خانواده  3الي
 5نفره باشد.
 4.5.2.1خشكکن خورشيدي

102

خشك کردن ،عمل گرفتن قسمتي از آب موجود در مواد غذايي است .اين فرآيند با گرم کردن براي تبخير آب و جريان هوا
براي دورکردن بخار آب ايجاد شده عملي ميگردد .در سيستم خشك کردن باز ،مواد خشك کردني مستقيماً تشعشع خورشيد را
دريافت و بخار آب به وسيله جريان هوا از مواد خشك کردني دور ميشود .جريان هوا به وسيله جابجايي طبيعي يا جابجايي
اجباري فن وارد کلكتور هوا گرمكن ميشود که سطح جاذب آن توسط تابش خورشيد داغ شده و عبور هوا از روي آن ،هواي
گرم توليد ميکند .اين عمليات کامالً مشابه با خشك کردن به وسيله سوخت نفتي يا المنت حرارتي برقي است.

Solar Dryers
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گازهاي اصلي موجود در هوا عبارتند از اکسيژن ،نيتروژن و بخار آب .هريك از اين گازها قسمتي از فشار هوا را تشكيل مي-
دهند .در هر شرايطي از فشار هوا که توسط بارومتر نشان داده ميشود ،فشار بيشينهاي که بخار آب ميتواند در آن شرايط وارد
کند ،فشار اشباع ناميده ميشود.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
123
ويرايش اول ،تير 1394

فاز  :2هوشمندي فناوري

شكل  :79خشكکن خانگي خورشيدي ][19

فشار اشباع با درجه حرارت تغيير ميکند .براي يك محصول که ميخواهيم از يك رطوبت اوليه به رطوبت ثانوي برود ،ميزان
هواي مورد نياز براي خشك کردن را ميتوان از رابطه تعادل انرژي براي خشك کردن استخراج نمود .اگر  mwميزان رطوبت
تبخير شده از يك مقدار محصول و جذب شده توسط  maاز هواي خشك کننده باشد L ،را نيز نمايش حرارت تبخير مخصوص
محصول در نظر ميگيريم Cp ،گرماي ويژه هوا در فشار ثابت و  Tiو  Tfبهترتيب نمايش درجه حرارت اوليه و ثانويه هواي
خشكکننده باشد .رابطه تعادل انرژي براي روند خشك کردن عبارتست از:
معادله 5
و يا از دياگرام سايكرومتريك ،ميزان هواي مورد نياز براي خشك کردن بدست ميآيد .هواي گرم بعد از عبور از البالي
محصول ،رطوبت محصول را کاهش داده و به مقدار مورد نظر ميرساند.
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 5.5.2.1خانه خورشيدي

103

ساختمانها به دو طريق قادر به تأمين نياز حرارتي خود از خورشيد ميباشند.
 .1انفعالي
 .2فعال

104

105

کيفيت و چگونگي معماري ساختمان به دريافت و ذخيره انرژي خورشيدي در حالت انفعالي بستگي کامل دارد .در صورتيكه
گرمايش خورشيدي ب صورت فعال ،مستلزم استفاده از کلكتورهاي خورشيدي و يك منبع انرژي ديگر جهت تهيه و انتقال سيال
گرم شده به داخل ساختمان ميباشد.
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روشهاي متعددي در زمينه استفاده از انرژي خورشيدي بصورت غيرفعال يا انفعالي وجود دارد که متداولترين آنها عبارتند از:
 .1روش دريافت مستقيم پرتوگير عبارت است از سطح شيشهاي شفاف که معموالً در نماي جنوبي ساختمان قرار داده
ميشود .سطح پرتوگيري را ميتوان بهصورت عمودي مطابق پنجرهها قرار داد و يا آنكه آنها را بهصورت شيبدار مثل
نورگيرهاي سقفي نصب کرد.
 .2ديوار ترومب و ديوار آبي يا ظروف آبي که در آنها منابع حاوي آب بهصورت آشكارا يا پوشيده در معرض اشعه خورشيد
قرار ميگيرند.
 .3روش گلخانهاي که در زمستان قسمتي از حرارت خورشيد به وسيله گلخانه جذب و به درون ساختمان هدايت ميشود.
 .4استخر يا حوضچه روي بام که در خنك کردن ساختمان موثر است.
 .5هواکش حرارتي يا برج هوا و بادگيرها که در تهويه هواي ساختمان موثر است.
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شكل  :82شماتيك سيستم فعال خورشيدي ساختمان ][19

روشهاي فعال با استفاده از آبگرمکن و هواگرمكن خورشيدي که با جذب انرژي خورشيدي و انتقال حرارت به سيال واسطهاي
مانند آب و هوا و جريان و ذخيره انرژي حرارتي در منابع ذخيره و باالخره استفاده از حرارت در مواقع احتياج در ساختمان .از
سيستمهاي سردکننده جذبي خورشيدي هم ميتوان در اين ساختمانها بهره جست.
 6.5.2.1آب شيرين کن خورشيدي

106

بسياري از مناطقي که داراي مشكل آب شرب هستند ،داراي پتانسيل بسيار باالي انرژي خورشيدي نيز ميباشند .اين امر
موجب مي گردد تا استفاده از انرژي خورشيدي براي تصفيه آب شور و توليد آب قابل شرب ،مورد توجه قرار گيرد .سيستمهاي
آب شيرينکن خورشيدي با فناوريهاي مختلفي ساخته شده و بكار گرفته شدهاند .فناوريهاي توليد آب شيرين عمدتاً به دو
دسته حرارتي و غشايي تقسيم ميگردند .مهمترين روشهاي حرارتي توليد آب شيرين با استفاده از انرژي خورشيدي روش
رطوبتزني و رطوبتزدايي و روش حوضچه خورشيدي بوده و مهمترين روشهاي غشايي نيز شامل روش اسمز معكوس به
همراه سلول فتوولتائيك و تقطير غشايي ميباشند .شكل زير يك نمونه سيستم آب شيرينکن اسمز معكوس به همراه
فتوولتائيك را نشان ميدهد.

Solar desalination

106
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شكل :83سيستم آب شيرينکن خورشيدي اسمز معكوس به همراه پانلهاي فتوولتائيك

معرفي انواع آب شيرينکنهاي خورشيدي
آب شيرينکنهاي خورشيدي داراي انواع گوناگوني ميباشند که ميتوان به انواع يك مرحلهاي و چندمرحلهاي اشاره نمود.
عنوان يكمرحلهاي به اين معنا ميباشد که آب شيرين در يك مرحله تهيه و توليد شده است .همانگونه که در شكل زير نشان
داده شده ،آب شيرينکنهاي يكمرحلهاي به دو گونهي فعال و غيرفعال دستهبندي شدهاند.
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الف)آب شيرينکنهاي غيرفعال
آب شيرينکنهاي غيرفعال به دو گونه حوضچهاي و شيبدار گروهبندي ميگردند .يك آب شيرينکن فعال در واقع همان آب
شيرينکن غيرفعال است که با تجهيزات بيروني مثل صفحه جاذب و يا پمپ سيرکوالسيون ترکيب شده است.

ب)آب شيرينکن خورشيدي حوضچهاي تكمرحلهاي
در اينگونه آب شيرينکنها ،همانطور که در شكل زير نشان داده شده است انرژي تابشي خورشيد از پوشش شيشهاي و شفاف
ميگذرد و به صورت انرژي گرمايي جذب سطح سياه حوضچه که در تماس با آب شور ميباشد ميشود .آب گرم شروع به تبخير
ميکند ،بخار ايجاد شده در سطح پوشش شيشهاي چگاليده ميشود زيرا سطح شيشه به علت تماس با هواي بيرون سردتر از
نقاط ديگر دستگاه ميباشد و سپس در جهت شيب سطح به درون يك ناودان و سپس به درون يك تانك ذخيرهکننده آب
خالص هدايت ميشود .اين دستگاه روي يك زمين روباز نصب ميشود به طوريكه طول آن در امتداد شرق-غرب قرار گيرد .از
جمله اشكاالت موجود در اين دستگاه ،افقي بودن سطح آب داخل حوضچه است که با اشعههاي خورشيد برخورد کمتري دارد؛
بعالوه ظرفيت زياد آب شور داخل حوضچه ميزان افزايش دما و در نتيجه ميزان توليد آب شيرين را محدود ميکند.
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ج) آب شيرينکن خورشيدي چندمرحلهاي
اين دستگاه شامل صفحات موازي فاصلهدار و مايلي است که فضاي بين هر دو صفحه يك مرحله عمل تقطير را تشكيل
ميدهد .در اين آب شيرينکن ،هر صفحه نقش تبخيرکننده براي يك مرحله و تقطيرکننده براي مرحله بعدي را بازي ميکند.
طرز عمل در اين دستگاه به اين ترتيب است که اشعه خورشيد از شيشه گذشته و در صفحه جذب کننده ،توليد گرما ميکند و
صفحه بعدي در اثر عبور جريان آب شور ،سرد ميشود .هنگام عبور آب شور از سطح زيرين صفحه جذب کننده ،آب تبخير شده
و روي سطح بااليي صفحه ديگر ،تقطير ميگردد .در اين عمليات گرماي دفع شده در اثر تقطير ،نقش پيشگرمكن براي مرحله
بعدي را دارد .به اين ترتيب آبهاي تقطير شده از طريق چند صفحه و آب شور تبخير نشده بوسيله چند سطح ديگر جريان يافته
و از جريان خارج ميشوند .در شكل زير يك نمونه آب شيرينکن حوضچهاي دو مرحلهاي نشان داده شده است.
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د) آب شيرينکن خورشيدي با بازتابنده
استفاده از سطوح منعكسکننده مستلزم استفاده از آيينههايي است که در سطح عمودي عقبي به دستگاههاي کوچك محدود
ميشود .با وجود اينكه استفاده از اين نوع آيينهها بطور محسوسي ميزان توليد را افزايش ميدهد ولي آيينهها گرانقيمت بوده و
چندان بادوام نيستند .در شكل زير نمونهاي از اينگونه دستگاهها نمايش داده شده است.

شكل  :87آب شيرينکن خورشيدي با بازتابنده

ل) آب شيرينکن خورشيدي فتيلهاي
در اين دستگاه فتيله پر منفذي از جنس پارچه سياه وجود دارد که آب شور به آرامي از روي آن عبور داده ميشود .نور خورشيد
که از روي شيشه عبور کرده است باعث گرم شدن پارچه شده و عمل تبخير شروع ميشود .بخار آب در برخورد با شيشه يا
پالستيك پوشش دستگاه تقطير شده ،در کانالي که در پوشش پاييني پوشش قرار دارد جمع ميشود و آبهاي شور نيز از ابتداي
فتيله به بيرون از آب شيرينکن ريخته ميشود .اين دستگاه به علت قرار گرفتن مناسب در مقابل اشعه خورشيد ،همچنين به
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دليل داشتن ظرفيت گرماي کمتر ،داراي ميزان توليد زيادي بازاي هر مترمربع از سطح جاذب ميباشد ولي به علت خشك-
شدنهاي مكرر و پوسيدگي سريع فتيله از لحاظ اقتصادي به صرفه نيست .در شكل زير يك آب شيرينکن فيتيلهاي نشان داده
شده است.

شكل  :88آب شيرينکن فيتيلهاي

م)آب شيرينکن خورشيدي پلکاني
در آب شيرينکنهاي پلكاني به علت فاصله کم شيشه و پلكان ،فضاي خالي سريعتر اشباع ميشود و لذا راندمان آنها براي
توليد آب شيرين نسبت به ساير آب شيرينکنها باالتر است .از ديگر مزاياي اين نوع آب شيرينکن آن است که زاويه آن نسبت
به نور خورشيد قابل تنظيم است و ميتوان آن را در هر عرض جغرافيايي طوري تنظيم کرد که نسبت به نور خورشيد بيشترين
دريافت را داشته باشد .اين دستگاه قابليت توليد آب شيرين و آب گرم را به طور همزمان دارا ميباشد .در شكلهاي زير يك

نمونه از اين نوع آب شيرين کنها به نمايش در آمده است .با اين حال پيچيدگي ساختمان اين نمونه از آب شيرينکنها باعث
پيچيدگي مدلسازي و گراني ساخت آنها ميشود.
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و) آب شيرينکن خورشيدي دودکشي
اين دستگاه شبيه يك آب شيرينکن حوضچهاي است که آب شور روي صفحه سياه رنگ در اثر تابش خورشيد تبخير ميشود.
بخار حاصله بنابر جابهجايي طبيعي يا اجباري وارد دودکش شده و آنجا در اثر برخورد با يك مبادلهکن گرمايي که از درون
لولههاي آن آب شور سرد جريان دارد ،تقطير ميگردد .در اثر فرآيند تقطير و دفع گرما ،آب شور ورودي به دستگاه ،پيشگرم
شده و آب شيرين تهيه شده در بخش پايين دودکش جمع و مورد استفاده قرار ميگيرد.

ه) آب شيرينکن خورشيدي لولهاي هممرکز
اين دستگاه از دو لولهي هم محور تشكيل شده که لولهي بزرگتر آن از جنس پالستيك شفاف است و لولهي کوچكترکه درون
لولهي بزرگتر قرار گرفته از فلز سياه رنگي ساخته شده و به عنوان صفحهي جذبکننده ،کار مينمايد .آب شور به کمك لولهاي
که دور لولهي کوچكتر پيچيده شده ،به درون دستگاه جريان مييابد و از طريق سوراخهايي که روي لوله ايجاد شده به بيرون
تراوش مينمايد .روش کار در اين آب شيرينکن به اين ترتيب ميباشد که هوا به فضاي حلقوي بين دو لوله فرستاده ميشود.
تابش خورشيد به وسيلهي سطح بيروني و سياه رنگ لولهي کوچك جذب شده و موجب افزايش رطوبت هوا به دليل تبخير آب
شور گرديده و هواي مرطوب وارد بخش دروني لولهي کوچكتر ميگردد .رطوبت هوا روي سطح دروني لولهي کوچك تقطير و
جمعآوري ميگردد.
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ي) آب شيرينکنهاي خورشيدي فعال
آب شيرينکنهاي نوع فعال آب شيرينکنهايي هستند که تبخير به گونهي مستقيم بر روي صفحهي جذب کننده انجام
نميگردد بلكه از صفحهي جذبکننده به گونهي غيرمستقيم يا در ترکيب با ساير آب شيرينکنها استفاده ميگردند .آب
شيرينکن همراه با يك گردآورنده خورشيدي آب بين آب شيرينکن و گردآورنده به کمك يك پمپ جريان مييابد .حرارت به
گونهي مستقيم با کمك يك جذبکننده به آب شيرينکن انتقال مييابد و اين موجب افزايش ميزان تبخير ميگردد .اين
دستگاه در شكل زير نشان داده شده است .گونهي ديگري هم وجود دارد که در آن گردش آب به گونهي طبيعي انجام
ميپذيرد .در اين نمونه بايد ارتفاع آب شيرينکن به گونهاي تنظيم گردد که فشار الزم براي جريان در ترموسيفون فراهم گردد.

شكل  :90آب شيرينکن خورشيدي فعال

 .2آينده پژوهي فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
 1.2ادبيات موضوع
امروزه تغييرات فناورانه با نرخ سريعتري از گذشته بهوقوع ميپيوندند .تغييرات فناوري و به دنبال آن تغيير در ديگر جنبههاي
زندگي از طريق:
 افزايش روز افزون وابستگي متقابل کشورها و ملل،
 تمرکززدايي جوامع و نهادهاي موجود که به دليل گسترش فناوري اطالعات ،شتاب بيشتري يافتهاست ،و
 تمايل روزافزون به جهانيشدن به همراه حفظ ويژگيهاي ملي ،قومي و فرهنگي،
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لزوم درك بهتر از "تغييرات" و " آينده" را براي دولتها ،کسب و کارها ،سازمانها و مردم ايجاب ميکند .آينده اساساً قرين به
عدم قطعيت است .با اين همه ،آثار و رگههايي از اطالعات و واقعيات که ريشه در گذشته و حال دارند ،ميتوانند رهنمونهايي
براي فهم کردن نسبت به آينده باشند .عدم قطعيت نهفته در آينده براي بعضي ،توجيه کننده عدم دور انديشي آنان است و براي
عدهاي ديگر منبعي گرانبها از فرصتها .در اينجاست که نقش مطالعات پيرامون آينده يا همان آيندهپژوهي بيش از هرچيز
احساس ميشود.
آيندهپژوهي دانش و معرفتي است که منجر به باز شدن ديد سياستگذاران نسبت به رويدادها ،فرصتها و چالشهاي احتمالي
آينده شده و از طريق کاهش ابهامها و ترديدهاي فرساينده ،توانايي انتخابهاي هوشمندانه را افزايش ميدهد .دانش حاصل از
آيندهپژوهي اين اجازه را به سياستگذار ميدهد تا بدانند که به کجاها ميتوانند بروند (آيندههاي اکتشافي) و به کجاها بايد
بروند (آيندههاي هنجاري) ] .[20آيندهپژوهي مشتمل بر مجموعه تالشهايي است که با استفاده از تجزيه و تحليل منابع،
الگوها و عوامل تغيير و يا ثبات ،به تجسم آيندههاي بالقوه و برنامهريزي براي آنها ميپردازد .بهعبارت ديگر ،آيندهپژوهي
منعكس ميکند که چگونه از دل تغييرات امروز ،واقعيت فردا تولد مييابد.
يكي از پيشفرضهاي آيندهپژوهي اذعان به وجود گزينههاي متعدد آينده است .در مباحث آيندهپژوهي ،منظور از آينده
درنظرگيري سه حالت آيندههاي ممكن ،محتمل و مطلوب است .آيندهي ممكن هر چيزي اعم از خوب يا بد ،محتمل يا بعيد
است ،که ميتواند در آينده روي دهد .آيندهي محتمل ،آينده ممكني است که به احتمال زياد در آينده به وقوع خواهد پيوست.
آيندهي مطلوب نيز ،آينده محتملي است که مطلوب و مرجح باشد.
در ادبيات آيندهپژوهي ،وجود چهار عنصر رويدادها ،روندها ،تصويرها و اقدامها منجر به پيدايش آيندههاي مختلف ميشود
] .[20رويدادها تمام وقايعي هستند که احتمال وقوع دارند .آنها در واقع آن دسته از مسائلي هستند که باعث شك و ترديد
بسياري از مردم در مورد کارايي تفكر درباره آينده ميشوند .وقايعي که رويدادشان محتمل بهنظر ميرسد ،اما آنچه که قرار است
در آينده اتفاق بيافتد ،کامالً ناشناخته ميماند .از طرف ديگر ،بسياري از طراحان به عكس اين موضوع عقيده دارند که تشخيص
حيطه اصلي آينده و برنامهريزي براي آن تا حدودي امكانپذير است و اين باعث تمرکز بر گرايشهاي آينده ميشود تا آنچه
قرار است در آينده پيش آيد تا حدي شناخته شود و براي وقوع آن آمادگي حاصل شود .در اينجاست که مفهوم روندها پديد
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ميآيد .روندها ،وقايعي هستند که در گذشته و حال اتفاق افتاده و در آينده نيز اتفاق خواهند افتاد؛ وقايعي که تحت شرايط
خاص در آينده احتمال وقوع پيدا ميکنند؛ و يا وقايع نوظهوري هستند که پيامد مستقيم و يا غيرمستقيم فناوريهاي جديد
هستند .با اين تعريف ،سه نوع نگاه به روندها شكل ميگيرد:
 روندهايي که ادامه زمان گذشته و حال هستند .براي درك اين روندها بايد اتفاقات گذشته و حال را فهميد.
 روندهاي ادواري که در زمان حاضر احساس نشدهاند ،و مربوط به بعضي اتفاقات در گذشتههاي دورتر ميشوند.
اين روندها ممكن است در آينده هم پيش بيايند.
 مسائل جديدي که در گذشته و حال وجود نداشته و ممكن است در آينده اتفاق بيافتد .اين روندها را بهتر است
مسائل نوظهور ناميد گرچه احتمال بروز آنها در آينده وجود دارد و در حال حاضر هم بهسختي قابل تشخيص
هستند .بسياري از آيندهپژوهان معتقدند که مهمترين روندهاي آينده همين مسائل نوظهور هستند که عمدتاً
پيامد مستقيم و يا غيرمستقيم فناوريهاي جديد باشد و اين قدرت را بههمراه ميآورد تا کارهايي که در گذشته
قادر به انجام نبود را انجام دهد.
سومين و چهارمين عامل تأثيرگذار بر آينده ،شامل تصاويري از آينده است که مردم از آينده در ذهن خود ميپرورانند و اقدام-
هايي که براساس آن تصاوير ذهني انجام ميدهند .بعضي از اين اقدامها ،صرفاً براي تأثير بر آينده انتخاب شدهاند ،اما باقي
اقدامها بهطور محض به اين منظور نيستند .يكي از کارهايي هم آيندهپژوهي قصد انجام آن را دارد ،کمك به مردم براي روشن
کردن و بررسي تصاوير خويش از آينده ،عقايد ،اميدها ،و نگرانيها نسبت به آينده است تا شايد از اين طريق ،کيفيت تصميمات
مؤثر بر آينده را افزايش دهند .مسئله ديگري که آيندهپژوهي سعي در انجام آن دارد کمك به مردم براي تغيير تصاوير و
اعمالشان فراي تالشي منفعل جهت پيشبيني آينده است و بعد از آن بر اساس پيشبينيها ،طرحهاي عملياتي خود را اجرا
کنند و به پيش برند.
در ادبيات روشهاي مختلفي براي شناخت اين عوامل اثرگذار بر آينده و ترسيم آيندههاي ممكن ،محتمل و مطلوب توسعه داده
شده است .در ادامه بهاختصار به معرفي اين روشها پرداخته ميشود و توضيح تفصيلي آنها به بخش سوم کتاب موکول مي-
گردد.
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 1.1.2روشهاي آيندهپژوهي
آيندهپژوهي رشتهاي چندوجهي قلمداد ميشود که مشتمل بر حوزههاي مختلف است و طيف وسيعي از ديدگاههاي پيرامون
آيندهي محتمل و مرجع را در برميگيرد .مك هال )1975( 107در تحقيق خود از چند پروژه آيندهپژوهي ،بيشتر از  17روش
آيندهپژوهي را تبيين ميکند که در تلفيق با يكديگر ميتوانند بهکارگرفته شوند .در ادامه چند نمونه از رايجترين روشهاي
آيندهپژوهي به اختصار بيان شده است.
 1.1.1.2پيشبيني
هدف اين روش کشف يك نمونه در دادههاي تاريخي است تا در مرحلهي بعد ،آن را در مورد آينده مالك قرار دهند.
آيندهنگري صرفاً مبتني بر ارزشهاي تغييرپذير گذشته و اشتباهات آيندهنگري قبلي است .مثالهاي رايج روش تخمين عبارتند
از:
مقايسه سريهاي زماني مانند جمعيت شناسي؛ و تجزيه و تحليل مسير و جهت فناوري مبتني بر مشاهدات از فناوريهايي که
به پيروي از يك فرآيند توسعۀ تصاعدي گرايش دارند .اين تكنيك از دادههاي پيشرفت اوليه استفاده ميکند تا ميزان پيشرفت
را تعيين کند و آن ميزان را مالکي براي ارزيابي سطح پيشرفت در مقاطع مختلف زماني مربوط به آينده قرار دهد .نتايج به
دست آمده از اين روش معموالً از کميت بااليي برخوردار هستند .در عمل از اين روش غالباً در زمينۀ پيشدستي دستاوردهايي
از قبيل سرعت عمليات ،تعيين سطح عملكرد ،کاهش قيمت کيفيت ارتقاءيافته و کارايي عملياتي استفاده ميشود.
در حالت کلي ،زماني بايد از روش پيشبيني استفاده کرد که اطالعات قبلي پيرامون تغييرپذيري موضوع موردنظر در دسترس
باشد ،امكان عرضۀ کميت اطالعات وجود داشته باشد ،و اگر گذشته تا آينده ادامه يابد ،انگارۀ منطقي بتواند الگوساز باشد.
 2.1.1.2پايش ،تحليل و برونيابي روندها

108

روندها ،الگوهاي تغيير در چيزهاي پراهميت از ديد مشاهدهگر هستند که در طول زمان بوقوع ميپيوندند .بهعنوان يكي از اولين
گامها در آيندهپژوهي ،پايش روندها بهدنبال کشف روندهايي است که هم اکنون در جريان هستند .پايش روند بيانگر دنبال

Mc Hall
Trend analysis, Trend monitoring, and Trend extrabolation
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کردن روندهايي است که در يك جامعه ،صنعت يا بخش مشخص اهميت ويژه دارند (مانند نرخ بيكاري يا رشد اقتصادي) .اين
روش در حقيقت پيش بيني آينده از روي قرائن و شواهد تاريخي است که تغييرات يك داده را در گذشته نشان ميدهد.
منظور از تحليل روند ،مطالعهي يك روند مشخص به منظور کشف ماهيت ،علتهاي بروز ،سرعت توسعه و پيامدهاي بالقوهي
آن است .تحليل روندها بايد بسيار دقيق صورت پذيرد ،زيرا يك روند مشخص ميتواند تأثيرهاي بسيار متفاوتي بر ابعاد
گوناگون زندگي ما داشته باشد و از سوي ديگر شايد بسياري از اين تأثيرها در نگاه اول قابل کشف نباشد .تجزيه و تحليل
روندها بويژه براي سنجش کارايي سياستگذاريها و نمايان ساختن مشكالت در حال ايجاد ،مفيد ميباشد.
در نهايت ،برونيابي روندها ،پيشبيني تغييرات آينده با رسم نمودار تغييرات روندها و استفاده از اطالعات آماري و برونيابي
نمودار بر پايه نرخ کنوني است .اگر اطالعات آماري در دست باشد ميتوان تغييرات روندها را بهصورت نموداري رسم کرد.
آيندهپژوهان با ادامه دادن نمودار ،يعني برونيابي آن ،ميکوشند تا بر پايه نرخ کنوني تغيير ،آينده را پيشبيني کنند .البته بايد
توجه نمود که دقت اين پيشبينيها به ثابت بودن نرخ تغيير بستگي دارد.
نقطه ضعف عمده اين روشها ،سادهانگاري نهفته در آن است .در عمل ،پيشبيني آينده به سادگي و با تعقيب روند گذشته يك
داده به ندرت امكانپذير بوده است .اين روش بيشتر براي مراقبت از دادههايي با تغييرات تدريجي مثل ”اطالعات و آمار نفوس“
مناسب است.
روشهاي عمده شناسايي روندها عبارتند از:
 شناسايي رويدادهايي که عليرغم احتمال ناچيز وقوع ،اثر بسيار شديدي باقي ميگذارند
 رصد منابع اطالعاتي
 شناسايي پيشرانها
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 3.1.1.2شبيهسازي

ويرايش اول ،تير 1394
112

شبيهسازي با دريافت اطالعات ورودي از پارامترهاي محيطي و توليد نتايج مربوط ،به کسب بينش از آينده کمك ميکند .در
شبيهسازي ،پارامترهاي محيطي در قالب يك مدل به نتايج آينده تبديل ميشوند .در مدلسازي ،رويدادهايي که ممكن است در
جهان آينده رخ دهند ،به شيوههاي گوناگوني تقليد و بازآفريني ميشوند و از اين طريق درك بهتري نسبت به آنها به دست
ميآيد .از شبيهسازي ميتوان در آيندهپژوهي نظامها و سامانههاي پيچيده مانند اقتصاد يك کشور استفاده نمود .در اين حالت،
معادالت رياضي و مدلسازيهاي کامپيوتري از آنها نتايج مربوط به آينده را پديد ميآورد.
 4.1.1.2روشهاي نظرخواهي (روش دلفي)

113

در اين روش با استفاده از گفتگو ،مصاحبه و پرسشنامه ،نظرات کارشناسان و افراد خبره نسبت به آينده جمعآوري شده و راجع
به آنها نتيجهگيري صورت ميگيرد .اين نتيجهگيري ميتواند بر پايهي روشهاي مختلف استفاده از نظر خبرگان مانند
دلفي ،114طوفان فكري 115و يا پنل خبرگي 116باشد.
روش دلفي فرآيندي ساختار يافته براي جمعآوري و طبقهبندي دانش موجود در نزد گروهي از کارشناسان و خبرگان است که از
طريق توزيع پرسشنامههايي در بين اين افراد و بازخور کنترل شده پاسخها و نظرات دريافتي صورت ميگيرد .معموالً تحقيق
دلفي با يك پرسشنامه که توسط يك تيم کوچك طراحي شده و به گروه بزرگتري از متخصصان فرستاده ميشود ،آغاز
ميشود .نتايج حاصل از نظرات اين متخصصان توسط تحليلگران جمعبندي و خالصهسازي ميگردد .پس از آن ،گزارش
خالصه براي متخصصان فرستاده ميشود .متخصصان اجازه دارند که پاسخهايشان را بر اساس نتايج تغيير دهند و اين نتايج
دور دوم ،مجدداً مورد ارزيابي محققان قرار ميگيرد .بدين طريق در طول زمان و با پيشرفت کار ،ديدگاههاي مخاطبين با
موضوع مطرح تطابق خواهد يافت .اين فرآيند ادامه مييابد تا اينكه اجماع در مورد نظرات حاصل شود يا مشخص شود که
متخصصان به توافق نرسيدهاند.

112

Simulation
Consulting
114
Delphi
115
Brainstorming
116
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در کنار دلفي ،روش طوفان فكري قرار ميگيرد .در اين روش ،ايدههاي نو ،از طريق تشكيل گروههاي کوچك ،با هدف تفكر
خالق دربارهي يك موضوع خاص – مثال مسئلهاي که بايد حل شود ،فرصتي که بايد از آن بهره گرفت ،يا مسيري که بايد در
آن گام برداشت  -توليد ميشوند .قاعدهي کليدي در طوفان فكري (هم انديشي) اين است که اعضاي يك گروه ،بدون
هيچگونه انتقاد يا موضعگيري ،براساس ايدههاي ديگران در مورد يك موضوع خاص ايدهپردازي ميکنند .اين روش براي
شناسايي امكانات ،فرصتها و ريسكها بسيار مفيد است .آيندهپژوهان با استفاده از روش طوفان فكري به مشتريان خود کمك
ميکنند تا افق ذهني خود را گسترش داده و نوآوري مستمر و راهبردهاي درازمدت خود را ارتقاء دهند ].[21
در نهايت در پنل خبرگي ،ديدگاههاي پيرامون آينده مبتني بر قضاوتها و عقايد يك گروه منتخب از کارشناسان است .اين
منتخبان متكي بر اطالعاتي هستند که معتقدند بر موضوع موردنظر آنها تأثيرگذار خواهد بود و نتيجهگيريهاي آنها را به علم
آيندهپژوهي پيوند خواهد زد .در اين روش ،هيچ قالب منظمي به کارگرفته نميشود و هرگز دو کارشناس به اطالعات مشابه و
به يك شيوه يكسان بسنده نمي کنند ،ولي اين روش در اکثر مواقع بينشهاي خوبي پيرامون آينده در اختيار قرار ميدهد.
شواهد تجربي و مباحث نظري نشان ميدهند که  5تا  20متخصص بايد در اين مناظرات شرکت کنند .در شرايطي که مستلزم
رسيدن سريع به يك تصوير از آينده ميباشند ،احتماالً آيندهپژوهيهاي موشكافانه نامناسب تلقي شود و استفاده از پنل خبرگي
مناسب.
 5.1.1.2سناريوپردازي

117

سناريو ،پيشبيني قطعي و دقيق جهان آينده نيست ،بلكه توصيفي از رويدادهاي ممكن و چندگانه است که امكان وقوع آنها در
آينده وجود دارد .به بيان ديگر ،سناريوها آميزهاي از پيشبينيهاي تخيلي و در عين حال واقعگرايانه از رخدادهاي احتمالي آينده
هستند .با استفاده از سناريوها ميتوان درباره آنچه که بايد بعدها انجام شود ،بطور جدي انديشيد .با توجه به اين تعاريف،
مهمترين هدف سناريوپردازي کشف موضوعات ممكن و مرتبط در رابطه با آينده است .آيندهپژوهان براي توصيف رخدادهاي
احتمالي آينده از شيوه سناريوسازي استفاده ميکنند.

Senario planning

117
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در آيندهپژوهي که بهطور کلي مملو از عدم قطعيت است ،سناريوها کاربرد ويژه و بسيار مهمي دارند .معموالً چندين سناريو
توسعه مييابند ،بهگونهاي که تصميمگيران متوجه باشند که شايد برخي رويدادهاي آينده سناريوي بسيار محتملي را که مبناي
برنامهريزي آنها بوده از اعتبار ساقط کند.
 6.1.1.2مطالعات تطبيقي
مطالعات تطبيقي که از ديرباز در عرصههاي پژوهشهاي اجتماعي بهعنوان شيوهاي براي کشف رويكردها و تجربيات مشترك
ميان جوامع و سازمانهاي مختلف شناسايي ميشده ،جايگاه خود را در عرصه سياستگذاري و آيندهپژوهي نيز گشوده است.
اين شيوه براي ساختن چشمانداز و راهبرد در سطح ملتها و سازمانهاي متأخر مناسب است.
 2.1.2انتخاب روش مناسب آيندهپژوهي
هر کدام از روشهاي معرفي شده براي آيندهپژوهي داراي نقاط قوت و ضعفي هستند که استفاده از آن روش را تنها در
موقعيتهاي خاصي مناسب ميکند .بر اين اساس ،در بسياري مواقع الزم است تا ترکيب مرتبي از روشهاي معرفي شده به
جاي استفاده از يك روش مورد استفاده قرار گيرند .در اينجا ترکيبي از روش هاي زير مورد استفاده قرار گرفته است:
مطالعات تطبيقي
پايش ،تحليل و برونيابي روندها
نظرخواهي از خبرگان
 2.2آينده پژوهي فناوري فوتوولتائيك
 1.2.2فناوريهاي تخصصي در زمينه سلول هاي کريستالي
به طور کلي فناوريهاي مطرح شده براي پيشبرد سلولهاي کريستالي در  3مقوله جاي ميگيرند .دستهي اول فناوريها و
مقاالتي هستند که سعي در افزايش بازدهي اين نوع سلولها دارند .اين فناوريها با استفاده از موادي جايگزين يا با استفاده از
فناوريهاي نوين همچون نانوفناوري سعي در کاهش اتالفات و در نتيجه افزايش بازدهي اين نوع سلولها را دارند .دستهي
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ديگر مقاالت در رابطه با کاهش هزينهها مي باشند .يكي از مهمترين عوامل پيشرفت اين نوع سلولها قابليت رقابت آن با
ديگر سلول ها از لحاظ هزينهها و قيمت مي باشد .لذا شرکتها و کارخانهها تحقيقات گستردهاي در اين رابطه انجام مي دهند.
دسته آخر مقاالت نيز در رابطه با روش هايي براي افزايش عمر اين نوع سلولها مي باشد که در ادامه اشارتي به آنها خواهيم
داشت.
 1.1.2.2افزايش بازدهي
بازدهي يك سلول خورشيدي برابر است با مقدار توان توليدي بر روي مقدار انرژي که از جانب خورشيد به سطح سلول ميرسد.
اين پارامتر به عوامل مختلفي از جمله مقدار بازتابش ،بازده ترموديناميكي ،بازده باطري و  ...بستگي دارد .الزم بذکر است که
بازدهي سلولها به شرايط محيطي از جمله تغييرات دما و سايههاي محيط نيز وابسته مي باشد .اما معموالً براي بيان بازدهي
يك سلول از ماکزيمم بازدهي آن را اعالم مي کنند.
طبق آمار بيشترين بازدهي که در محيط آزمايشگاهي براي سلولهاي تكکريستال بدست آورده اند  %28ميباشد .بازدهيهاي
بدست آمده در محيطهاي آزمايشگاهي معموالً تا  %20بيشتر از مقدار مشابه در محيط صنعتي است .خالصتر بودن مواد و
کوچكتر بودن سايز از داليل مهم اين موضوع ميباشد .به عنوان مثال سايز استاندارد سلولهاي تكکريستال اقتصادي،
 156 156ميليمتر مربع ميباشد .حال آنكه در محيط آزمايشگاهي سايزهاي بسيار کوچكتر از اين نيز وجود دارد .به عالوه به
طور کلي مي توان گفت که بازدهي سلول از  cellتا  moduleبه اندازه  %2کم ميشود .عالوه بر اين در محيطهاي
آزمايشگاهي سلول ميتواند بسيار پيچيده باشد اما با توجه به مسائل اقتصادي ميبايست يك توازني بين قيمت و پيچيدگي در
سلولهاي اقتصادي در نظر گرفت .در محيط صنعتي نيز در جايگاه اول سلول شرکت  Sunpowerقرار دارد که توانسته يك
سلول سيليكوني با بازدهي  %25بسازد .اين سلول که جزو سري  Maxeonميباشد ،انرژي باالتر ،قابليت اطمينان و همچنين
زيبايي بيشتري را نسبت به پنلهاي خورشيدي معمول ارائه ميدهد .بازدهي بينظير اين محصول جديد توسط آزمايشگاه ملي
انرژيهاي تجديدپذير ( )NRELاياالت متحده آمريكا مورد تائيد قرار گرفته است .اما همانگونه که در قبل نيز گفته شد ،سلول-
هاي خورشيدي سيليكوني پليکريستال نسبت به سلولهاي تكکريستال و  HITاز بازدهي بسيار کمتري برخوردار است.
تاکنون بيشترين بازدهي بدست آمده از اين نوع سلول  %21/3ميباشد که توسط مؤسسه آلماني  Fraunhoferساخته شده
است .اين مؤسسه از پيشرفتهترين مؤسسات در زمينه سلولهاي خورشيدي مي باشد و بسياري از فناوريهاي نوين در اين
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زمينه توسط همين مؤسسه ابداع شده] . [22در سال  2013مقاله مربوط به اين سلول به عنوان مقاله برتر 28اُمين کنفرانس
بين المللي فتوولتائيك اروپا انتخاب شد .هرچند چندين سلول ديگر با بازدهيهاي باالي  %20نيز توسط اين مؤسسه ساخته
شده اما شرکتهايي همچون  Mitsubishi Electricو  Solland Solarنيز با سلولهاي پلي کريستال با بازدهي  %19/3و
 ، %19در حال رقابت براي شكستن رکورد اين نوع سلول مي باشند.
در نمودار زير پيشرفت سال به سال بازدهيها مشخص است .اطالعات اين نمودار از مؤسسه  NRELگرفته شده است .سلول-
هاي تكکريستال بيشترين سابقه را در سلولهاي فتوولتائيك و همچنان باالترين بازدهي را نيز در بين سلولهاي سيليكوني
دارند .اما همانطور که در شكل نيز قابل مشاهده است از سال  2000تاکنون بازدهي تغييرات چنداني نداشته و به نظر ميرسد از
اين لحاظ به باالترين سطح ممكن نزديك شده است .حال آنكه در سلولهاي پليکريستال و بخصوص  HITشيب بااليي در
افزايش بازدهي مشاهده مي شود .سلولهاي  HITکه از فناوريهاي جديد به حساب ميآيد ،در سالهاي نه چندان دور مي
تواند رتبه برتر در بازدهي را به خود اختصاص دهد .در مورد سلولهاي پلي کريستال نيز با توجه به قيمت پايين آن تحقيقات
گستردهاي به منظور باال بردن بازدهي آن انجام ميشود و با توجه به فناوريهاي نويي که امروزه در اين نوع سلولها مورد
استفاده قرار ميگيرد احتمال افزايش جهشي بازدهي براي اين نوع سلول نيز محتمل است.
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شكل  :91مقايسه پيشرفت سال به سال بازدهي سلولهاي تكکريستالي و پليکريستالي

در ادامه به مكانيزمهاي افزايش بازدهي اشاره ميکنيم .به طور کلي مكانيسمهاي روز به منظور افزايش بازدهي در سلولهاي
خورشيدي را مي توان به  3قسمت تقسيم کرد .مقاالت منتشر شده در راستاي افزايش بازدهي نيز عموماً در  3مقولهي زير
جاي ميگيرند.
•

روشهايي براي کاهش بازتاب نور (بهبود سطح ضد بازتابش)

•

روشهايي براي افزايش عمر حاملهاي بار اقليت

•

روشهايي براي افزايش جذب نور

هريك از اين روشها ميتواند تا حدي بر روي بازدهي تأثيرگذار باشد .ميزان تأثير از  %1تا  %7نيز گزارش شده .اما بايد توجه
داشت که هر يك از اين روشها بر فاکتورهاي مهم ديگر تأثيرگذار در کيفيت سلول از جمله قيمت و همچنين طول عمر نيز
مي تواند تأثير مثبت و منفي بگذارد.
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 2.1.2.2کاهش بازتاب نور
يكي از مشكالت سلولهاي خورشيدي سيليكوني ضريب انكسار باالي سيليكون است که باعث مي شود بيش از  %30نور
تابشي از سطح کريستالهاي سيليكون منعكس شود .هنگاميكه فتونهاي صادره از خورشيد به يك سلول فتوولتاتيك برخورد
مي کند ،ممكن است منعكس شوند ،مستفيم از آن عبور کنند و يا اينكه جذب شوند .فقط فتونهاي جذب شده ،انرژي را براي
توليد الكتريسيته فراهم ميکنند .پس واضح است که افزايش تعداد فتونهاي جذب شده معادل است با افزايش خروجي و
درنتيجه افزايش راندمان.
اگر سطح صافي را در مقابل نور خورشيد قرار دهيم ،ميزان بازتابش آن زياد خواهد بود .اما اگر همين سطح را به گونهاي
غيرصاف دربياوريم که نور پس از برخورد به سطح در صورت بازتابش دوباره به خود سطح برخورد کند ،مي توانيم شانس جذب
فوتون را تا حد زيادي افزايش دهيم .بدين منظور معموالً در سطوح جذب خورشيدي با استفاده از فرآيند اچ کردن،118
برجستگيهايي روي سطح پديد ميآورند .شكل زير بزرگ شدهي اين برجستگيها در يك سلول فتوولتائيك است.

شكل  :92برجستگيها در يك سلول فتوولتائيك براي افزايش شانس جذب فتون

همانطور که مشخص است برجستگيها بصورت هرمهاي  3وجهي ميباشند .البته شكلهاي ديگري از برجستگيها نيز وجود
دارد که اين شكلها و اندازه آنها به مكانيزم ايجاد برجستگي بستگي دارد .با برخورد نور به اين سطوح به دليل برخورد بازتاب
به خود سطح ،مقدار بازتابش بسيار کمتر از سطح صاف ميباشد .در شكل زير مكانيزم فرآيند مشخص است.

Etching

118
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شكل  :93مكانيزم فرآيند جذب نور

به سطوحي که به منظور ضد بازتابش در صفحات خورشيدي قرار ميگيرند سطوح  ARC119گفته مي شود .اين صفحات در
انواع مختلفي وجود دارند .توليد کنندههاي سلول خورشيدي انواع مختلفي از پوششهاي ضد انعكاس ( )ARCsرا براي کاهش
خسارتهاي بازتاب ناخواسته ايجاد کردهاند .در زير به برخي از اين ساختارهاي مورد استفاده در اين زمينه اشاره ميکنيم.
الف) ساختار AL-BSF
مهمترين ساختاري که امروزه براي کاهش بازتابش در سطح پشتي سلولهاي سيليكوني مورد استفاده قرار مي گيرد ،ساختار
 AL-BSFمي باشد .اين ساختار به روش چاپي روي سطح ايجاد مي شود .استفاده از اين ساختار مي تواند بازدهي سلول را تا
حد زيادي کاهش دهد .اما در سلولهاي کريستالي نوع  pبيش از  %80سازندگان از full area Alback surface field

) (Al-SFکه تماس اُهمي مناسب و همچنين خاصيت اثر ناپذيرسازي مناسبي دارد ،در صفحهي پايين سلول استفاده مي کنند.
اما با پيشرفتهاي قابل مالحظهاي که در طراحي صفحات جلو صورت گرفت( ،از جمله در ساطعکننده

120

و

 ،)metallizationساختار  Al-BSFدر جايگاه يكي از عوامل اصلي بازدارنده بازدهي قرار گرفت .به همين دليل ميتوان
گفت که فناوري جديدي که بتواند جايگزين مناسبي براي اين ساختار در صفحات پشتي باشد ،ميتواند بوجود آورندهي نسل
جديدي از سلولها باشد.

Anti Reflec Coating
Emitter
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ب) ساختار PERC121
يكي از اين فناوريهاي در دست تحقيق استفاده از ساختار  PERCميباشد .استفاده از اين ساختار به دليل بازتاب داخلي باال
(خاصيت ضد بازتاب باال) در صفحه پايين ميتواند يكي از جايگزينهاي مناسب باشد .سازگار بودن با سازوکار سلولهاي
متداول از خصوصيت ديگر اين ساختار بوده و در ضمن با اضافه کردن چند مرحله کوچك به فرآيند توليد ميتوان از اين فناوري
در مدولها استفاده کرد .البته نكتهي قابل توجه اين است که استفاده از اين روش ميزان تخريبپذيري و در نتيجه طول عمر
حاملهاي بار را کاهش مي دهد .در سلولهاي پليکريستال اين مقدار افزايش تخريب زياد نيست .اما نتايج تحقيقات نشان
ميدهد که چنانچه از ساختار  PERCدر سلولهاي تكکريستالي که از روش  CZساخته شدهاند استفاده شود ،مقدار اين
تخريبپذيري زياد خواهد بود و در نتيجه نه تنها افزايش بازدهي نخواهيم داشت که حتي ممكن است شاهد کاهش آن نيز
باشيم .شكل زير ساختار اين نوع اليهها را بصورت شماتيك نشان مي دهد .همانطور که مشخص است فرق اين ساختار با
ساختار  AL-BSFدر عدم پوششدهي سراسري مي باشد.

شكل  :94ساختار PERC

ميزان تأثير اين نوع اليهها در بازتابش در سلولهاي پليکريستال به قدري است که مي توان گفت در آينده اي نه چندان دور
ناگزيريم اين ساختار را به طور کامل جايگزين ساختارهاي معمول کنيم .در نمودار زير مقدار تأثير در بازتابش و در نتيجه در
بازدهي سلول نشان داده شده است.

Passivated Emitter Rear Contact
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شكل  :95تأثير در بازتابش و بازدهي سلول

ج) ساختار چشم پروانه
محققان توانستند با الهامگيري از مكانيزم کاري چشم پروانه و همچنين با استفاده از فناوري نانو پوشش ضد انعكاسي طراحي
کنند که ميتواند بازتابش نور را تا حد بسيار زيادي کاهش دهد .عالوه بر اين ARCهاي چشم پروانهاي ،پهن باند و ذاتاً پايدار
و با دوامتر از ARCهاي چند اليه هستند ،چون هيچگونه مادهي خارجي را شامل نمي شوند .هرچند آينده خوبي براي اين
ساختار به منظور افزايش بازدهي سلولهاي نسل جديد تصور مي شود اما هنوز فناوري اين ساختار براي صنعتي شدن به حد
کافي رشد نكرده و نمونهها در حد آزمايشگاهي بكار برده شدهاند.
 3.1.2.2روش
عالوه بر نوع ساختار ،نحوهي ايجاد اچ در سطح نيز در اين موضوع اهميت زيادي دارد .روشهاي ساختي که امروزه براي ايجاد
چنين برجستگيهايي استفاده ميشوند reactive ion etching ،و  wet chemical processesميباشند .اين دو روش
اگرچه چندين سال است که مورد استفاده قرار گرفتهاند اما همچنان نيز روشهايي به منظور بهبود اين روشها و تعميم اين
روشها به منظور رسيدن به بازدهي باالتر در حال انجام گرفتن است .در زمينه اچ کردن با استفاده از روشهاي شيميايي ،نتايج
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تحقيقات نشان داده که با تغييراتي در اسيد يا باز مورد استفاده ميتوان به کيفيت سطح مناسبتري رسيد .در اين زمينه مقاالت
متعددي ارائه شدهاند و روز به روز نيز بر تعداد آنها افزوده ميشود.
در روش اچ کردن شيميايي ،ميتوان از هر دو نوع ماده قليايي يا اسيدي براي اين منظور استفاده کرد .طبق نتايج آزمايشات
براي سلولهاي تكکريستال استفاده از اسيد مناسبتر است .اما براي پليکريستال و هتروجانكشنها هر دو نوع مورد استفاده
قرار ميگيرد .اگرچه اين روشها امروزه تقريباً از روشهاي اصلي اچ کردن ميباشند اما داراي معايبي نيز ميباشد .بنابراين
روشهاي جديد نيز در اين زمينه در حال معرفي مي باشند که از جملهي آن ميتوان به روش ليزري اشاره کرد .وقتي سطح
سيليكوني تحت تابش ليزر  femtosecondبا شدت  20 kJ/m²قرار ميگيرد ،مخروطهايي در ابعاد نانو و ميكرو در سطح
تشكيل مي شود که سبب کاهش بازتابش ميشود .البته اين روش اکنون در ابتداي راه ميباشد اما بررسيها نشان ميدهد
استفاده از اين روش ميتواند عالوه بر افزايش بازدهي ،کاهش هزينه را نيز به دنبال داشته باشد.
 4.1.2.2افزايش عمر حاملهاي بار اقليت
در هر ماده Tn ،و  Tpبه ترتيب به طول عمر الكترونها و حفرهها اطالق مي شود .اين پارامتر ،متوسط زماني تعريف ميشود
که يك حامل پس از توليد زوج الكترون حفره و قبل از باز ترکيب دوام ميآورد .عمدتاً از اين پارامتر با "طول عمر" ياد ميشود
و ارتباطي هم به استحكام و پايداري ماده ندارد .مثالً وقتي ميگوييم يك ويفر سيليكوني طول عمر بااليي دارد عموماً به معني
آن است که حاملهاي اقليت توليد شده در آن ويفر بر اثر مثالً نور خورشيد قبل از باز ترکيب طول عمر مناسبي دارند .بسته به
ساختار سلول ،طبيعتاً سلولهاي ساخته شده از مواد با طول عمر باال ،بازدهي بهتري نسبت به سلولهاي با طول عمر کمتر
دارند .بنابراين مي توان افزايش عمر حاملهاي بار اقليت را يكي از راههاي افزايش توان بر شمرد.
محدودکنندهي عمر حاملها پديده بازترکيب ميباشد .هر نوع ايراد يا ناخالصي در داخل يا سطح سيليكون باعث ايجاد پديده
بازترکيب ميشود .از آنجاييكه در سطح سلول خورشيدي اتمها با اتم ديگري پيوند ندارند ،ساختار اتمي در سطح سلول داراي
انقطاع ميباشد و اين ناحيه به علت وجود پيوندهاي آويزان فراوان ،پتانسيل بسيار بااليي براي بازترکيب حاملها دارد .اين نرخ
بازترکيب باال در سطح سلول باعث خالي شدن اين ناحيه از حاملهاي اقليت مي شود .وجود يك ناحيه با چگالي کم حاملها
باعث مي شود تا حاملها از ساير نواحي داراي چگالي باال به سمت اين ناحيه سرازير شوند .به اين سبب ،نرخ بازترکيب سطحي
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توسط ميزان حرکت حاملهاي اقليت به سمت سطح محدود ميشود .پارامتري به نام "سرعت باز ترکيب سطحي" با واحد
(سانتي متر بر ثانيه) براي نشان دادن ميزان باز ترکيب در سطح سلول استفاده ميشود .سرعت بازترکيب سطحي متناسب است
با سرعت حرکت حاملها به سمت سطح .بنابراين هرچه سرعت آن کمتر باشد بازدهي افزايش مييابد .همانطور که گفته شد
ايرادات موجود در سطح نيمه رسانا به سبب بر هم خوردن ساختار متناوب اتمي و ايجاد باندهاي آويزان باعث افزايش شديد
بازترکيب در سطح سلول ميشود .اما براي کاهش اين پيوندهاي آزاد در سطح سلول و متعاقباً کاهش بازترکيب و افزايش بازده
سلول ،يك اليه بر روي سطح سلول نشانده ميشود تا پيوندهاي مورد نظر را پر کند .اين فرآيند را "اثرناپذيرسازي سطحي"122
ميگويند.
 light-inducedپديدهاي مهم در بازترکيب و در نتيجه تخريب و کاهش عمر در سيستم سلول و به ويژه در صفحه پايين آن
است .اين تخريب با  formation of electricallyactive BsO2i defectدر ارتباط است که باعث کم شدن عمر حاملهاي
بار اقليت ميشود .يكي از فاکتورهايي که اين پوشش بايد داشته باشد ،کم بودن ميزان تخريبپذيري است .بنابراين يكي از
مهمترين فاکتورهايي که اليههاي از اين جنس بايد داشته باشند اين است که بايد مقاومت خوبي در برابر اين پديده داشته
باشند.
از مهمترين داليل پديده بازترکيب ،نواقص ساختاري سيليكون ميباشد .اين مسئله بخصوص در سلولهاي پليکريستال از
عوامل مهم در بازدهي پايين سلولها ميباشد .مرزدانهها و نابجاييها ميتوانند به مقدار زيادي سبب افزايش سرعت بازترکيب
و در نتيجه پايين آمدن بازدهي شوند .بنابراين انتخاب روش ساختي مناسب به منظور کاهش اين نواقص ساختاري از اهميت
بسزايي برخوردار ميباشد .در ادامه تعدادي از روشهاي نوين ساخت معرفي ميگردد.
الف) )Float-zone melting process (FZ
اگرچه امروزه روش  CZجا افتادهترين روش براي توليد سلولهاي تكکريستال ميباشد ،اما به دليل بعضي از معايب آن،
محققان همچنان دنبال روشهاي جديدي هستند تا اين معايب را پوشش دهند .يكي از مهمترين اين معايب تراکم زياد
اکسيژن در ويفر سيليكوني ميباشد .وجود اکسيژن از يك طرف سبب پايين آمدن استحكام سلول و از طرفي ديگر سبب پايين

Surface Passivation
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آمدن طول عمر حاملهاي بار ميباشد که اين مسأله ميتواند تأثير زيادي در بازدهي سلول داشته باشد .براي غلبه بر اين
مشكل راه حلي جديد مطرح شد به نام  .Float-zone melting processدر اين فرآيند ،يك منطقه مذاب به آرامي در امتداد
يك ميله يا نوار سيليكون عبور داده ميشود .هنگام اين فرآيند ناخالصيها ترجيح ميدهند در مذاب باقي بمانند تا اينكه
بخواهند با منطقه جامد شده ترکيب شوند .بنابراين تا حد زيادي از ورود ناخالصيها و از جمله اکسيژن به شمش سيليكوني
جلوگيري ميشود .البته بايد توجه داشت که اين روش مقداري هدر رفت مواد اوليه نيز دارد .همچنين با توجه به گران بودن
دستگاههاي مورد نياز براي اين روش ،اين روش تنها در مقياس آزمايشگاهي مورد استفاده قرار گرفته است .اما محققان
اميدوارند با پايين آوردن هزينهها بتوانند اين روش را به عنوان جايگزيني مناسب براي روش  CZمعرفي کنند.

شكل  :96روش Float-zone melting

ب) روش ساخت NCC-Si
در اين روش که قيمت تمام شده آن نيز ارزان است ،سيليكونهايي با دانسيته نابجايي کمتر از  104در هر  2 cmميسازد .در
روش سنتي به دليل اينكه جامد شدن از زير ظرف  crucibleشروع به رشد ميکند ،به دليل تنش حرارتي و مكانيكي باال تغيير
شكل پالستيك در آن بوجود ميآيد .بنابراين ساختار کريستال در اين روش داراي مرزدانهها و نابجاييهاي زيادي ميشود
(بيشتر از  105در هر

) .اما در اين روش نوين به دليل اينكه اين کريستال هيچ تماسي با ديوارهها ندارد اين اتفاق نمي-
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افتد .اين روش به صورت شماتيك در شكل زير نشان داده شده است .الزم به ذکر است که اين روش براي توليد سيليكونهاي
تكکريستال کاربرد دارد.

شكل  :97روش ساخت NCC-Si

ج) حرارت دهي
يكي از عوامل مضر در عملكرد سلولهاي خورشيدي وجود حلقه  P-bandمي باشد که به گروه رسوبات اکسيد رشد کرده
اطالق ميشود .اين تراکم مواقعي بوجود ميآيد که اکسيداسيون سريع و مرطوب باعث انتشار interstitialsها در زير سطح
اکسيد شده ميشود .اين رسوبات در طول عمر سلول و همچنين بازدهي سلول بسيار تأثير گذارند .چرا که از بين بردن اينها
همراه است با بيشتر کردن عمر حاملهاي بار .در مقاالت ،نشان داده شده است که با يك عمليات حرارتدهي تا  200درجه
سانتيگراد و بعد سرد کردن ،سپس نوردهي و بعد از آن نيز باال بردن دما تا  600درجه سانتيگراد ،ميتوان بطور کامل اين
رسوبات را از بين برد و بدين ترتيب طول عمر حاملهاي بار اقليت را افزايش داد.
الزم بذکر است که اين روش فقط براي سلولهاي تكکريستال نوع  nجواب ميدهد.
د) استفاده از متد sol–gel
در صنعت معموالً از  SiNxبراي اليه باال ،به منظور ضد بازتابش و همچنين اثرناپذيرکننده (

123

 ) BSFدر اليه پايين

استفاده ميشود .اليه  BSFاگرچه ضد بازتابش خوبيست اما اثرناپذيرکنندهي خوبي نيست .در عين حال مواد مختلفي که
تاکنون به عنوان اثرناپذيرکننده در اين صفحات بكار رفتهاند ،سبب افزايش بازتابش و درنتيجه کاهش جذب نور شدند .درضمن
Back Surface Field
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اين اليههاي ذکر شده به دليل سختيهاي مراحل ساخت داراي قيمت تمام شده بااليي ميباشند .در مقاالت روز آمده است که
استفاده از اليه ( SiNxبه عنوان  ARCو اثرناپذيرکننده) در اليه باال و از اليه  sol–gelاز نوع hydrogen-annealed AZO

 filmبه همراه اليه  Al BSFمي تواند عالوه بر کاهش سرعت بازترکيبي ،هزينهي اليه را نيز کاهش دهد .در نتايج
آزمايشگاهي مشخص شده است که استفاده از اين نوع اليهها مقدار بازترکيبي تقريباً تقسيم بر  6/7ميکند در حاليكه بازتابش
رشد خاصي را شامل نميشود .بنابراين رشد بازدهي  %4/73بدست آمده در نتايج مقاالت توجيه پذير است.
ل) تأثير نرخ سرد کردن در تراکم نواقص
روش انجماد جهتدار از جا افتادهترين روشهاي مورد استفاده در توليد سلولهاي پليکريستال ميباشد .دليل اين موضوع
طبيعت باالي رشد ستوني دانه با واسط مسطح 124ميباشد .همانطور که گفته شد دليل پايين بودن بازدهي سلولهاي پلي-
کريستال وجود نواقص کريستالي از جمله نابجاييها و مرزدانهها ميباشد .اين نواقص سبب بيشتر شدن پديده بازترکيبي در
سلول شده و در نتيجه بازدهي را کاهش ميدهد .مطالعات اخير نشان ميدهد که جوانهزني هستهي اوليه در مراحل آغازين،
تأثير فراواني در اندازه دانهها و وجود نواقص دارد .به طوريكه با کم و زياد کردن سرعت سرد کردن در مراحل اول انجماد ،مي-
توان اين نواقص را کم و زياد کرد .طبق نتايج بدست آمده از مقاالت ارائه شده ،شمش سيليكوني که با نرخ سرد کردن بيشتري
شروع به تشكيل کريستال کرد ،طول عمر حاملهاي بار در آن کمتر از شمشي است که آرامتر سرد شده .لذا واضح است که
بازدهي در شمش دوم بيشتر باشد.
م) )Electro-magneto casting (EMC
با توجه به واژه  castingدر نام اين روش ،واضح است که اين روش در ساخت سلولهاي پليکريستال کاربرد دارد .فناوري
 EMCيك روش نوين براي ساخت ميباشد که در آن از نيروي الكترومغناطيس جهت معلق نگهداشتن مواد مذاب سيليكون و
عدم تماس آن با ديواره کوره استفاده ميشود .اولين تحقيقات در اين مورد در سال  1987صورت گرفت .در آن سال به طور
آزمايشي کورهاي مغناطيسي با قطر  5سانتيمتر ساخته شد و مورد آزمايش قرار گرفت .اما امروزه ابعاد سطح مقطع اين نوع
کوره به  22×22سانتي متر نيز رسيده است .همچنين کوره اي با ابعاد  35×35سانتيمتر نيز در دست ساخت ميباشد .با توجه

highly columnar grain growth nature with planar interface
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به عدم تماس شمشهاي سيليكوني با ديواره کوره ،ساختار کريستالي سيليكون کيفيت بهتري خواهد داشت و درنتيجه در
بازدهي آن موثر خواهد بود .سلولهاي پليکريستالي که با اين روش ساخته ميشوند تا  %14بازدهي دارند.
و) QSC
QSCها نسبت به پليکريستالها از مواد بهتري ساخته شدهاند ،طول عمر حاملها بيشتر است و داراي مرزدانهها و نابجايي-
هاي کمتري هستند که سبب افزايش عمر دستگاه نيز ميشود .عالوه بر اين اگر در اين نوع سلولها از بافت قليايي استفاده
شده باشد بازتابش آنها نيز کمتر است .بنابراين ميتوان گفت که بازدهي اين نوع سلولها در مقايسه با نمونه مشابه پلي-
کريستال از بازدهي بيشتري برخوردار است .البته در مقايسه با سلولهاي تكکريستال ،بازدهي اين نوع سلولها کمتر ميباشد.
اما به دليل بهرهوري باال و همچنين ضريب تخريب ناشي از نور ( )LID125پايين با آنها در حال رقابت هستند.
ه) افزايش جذب نور
در يك سلول خورشيدي ،نيروي الكتريكي در نتيجه جذب فوتون ،توليد جفتهاي الكترون-حفره ( )Electron-Holeو عبور
آنها از يك ولتاژ ،بوجود ميآيد .نيمهرساناها به طور ذاتي ،يك انرژي جذب آستانه دارند که با آن ولتاژي که الكترون در
نيمهرسانا ميبيند ،تعيين ميشود .انرژيهاي فوتوني و جذب آستانه با واحد الكترونولت داده ميشود .براي مثال در شكل زير
انرژي آستانه جذب براي سيليكون  1/1 eVاست که مساوي با  1/1ميكرون ميباشد .فوتونهايي با انرژي کمتر از 1/1 eV
جذب نميشوند و انرژي خورشيد با طول موج بزرگتر از  1/1ميكرون تلف ميشود.

Light Induced Degradation
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شكل  :98نماش محدوده جذب فوتونها در يك سلول خورشيدي

بنابراين اگر بتوانيم با استفاده از فناوريهاي نوين همچون نانو ،ميزان طيف طول موج قابل جذب را افزايش دهيم ميتوانيم تا
حد زيادي در راستاي افزايش بازدهي گام برداريم .يكي از راه حلهاي مهم در اين زمينه استفاده از ذرات نيمهرسانا و رساناي
ديگر براي افزايش بازدهي طيفي است .به عنوان يكي از اين ذرات که ميتواند تأثير بسزايي در سرعت بازترکيب شدن داشته
باشد ميتوان از نانوذرات طال نام برد .خصوصيت مهم اين ذرات اين است که در اين ذرات رزونانس جذب نور اتفاق مي افتد.
در اين روش  gold island filmرا بين ساطعکننده و سيليكون قرار مي دهند .به دليل وجود پالسمونهاي متمرکز قطبي ،126با
شدت و فرکانس مربوط با سايز ذرات ،ميتوان انرژي بيشتري را از هر فوتون دريافت کرد و از هدر رفتن انرژي فوتون به شكل
گرما جلوگيري کرد .طبق مقاالت ارائه شده در اين زمينه ،استفاده از اين ذرات ميتواند بيش از  %17افزايش در بازدهي را ايجاد
کند.
 2.2.2فناوريهاي تخصصي در زمينه سلولهاي کريستالي
فناوريهاي تخصصي در رابطه با سلولهاي اليه نازك عموماً در رابطه با موارد است:


بسترهاي پليمري نازك



 TCO127با ثبات باال
Localized Plasmons-Polartion
Transparent Conducting Oxide
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تكنيكهاي رسوب (به عنوان مثال رسوب بخار شيميايي ارتقا يافته پالسما)PECVD128 ،



Heterostructures



اتصالهاي الكتريكي



توليدات کم هزينه (به عنوان مثال پوشش  ، R2R129کندوپاشي 130و بستهبنديهاي با دوام)



کنترل کيفيت



آزمايش طول عمر

 1.2.2.2فناوريهاي تخصصي در زمينه سلولهاي کادميوم تلورايدي
پنلهاي کادميوم تلورايدي  3مزيت مهم نسبت به سلولهاي سيليكوني دارند.


سهولت توليد :ميدان الكتريكي الزم براي تبديل انرژي خورشيد به الكتريسيته از خصوصيات مربوط به مولكولهاي 2
جنس کادميوم سولفيد و کادميوم تلورايد ناشي ميشود .اين به معناي اين است که يك ترکيب خاصي از مولكولها
ميتواند چنين نيازي را بر طرف کند .حال آنكه در سلولهاي سيليكوني در يك پروسه چند مرحلهاي پيچيده مي-
بايست چند اليه مختلف سيليكوني به هم متصل شوند تا اين جريان به وجود بيايد.



تطابق خوب با طيف نور خورشيد



فراواني کادميوم :در مقايسه با سيليكون که بويژه در سالهاي اخير رشد قيمت داشته ،کادميوم به دليل فراواني همواره
قيمت ثابت و ارزاني داشته.

معايب اين نوع سلول نيز شامل موارد زير است:


سطح بازدهي پايين :هنوز از لحاظ بازدهي سلولهاي سيليكوني باالتر از اين نوع سلولها قرار دادند.



تأمين تلورايد :همانطور که گفته شد کادميوم به فراواني يافت مي شود اما اين مسأله در مورد تلورايد صادق نيست و
به نوعي کمياب نيز حساب ميشود .طبق اعالم  USGS131ميزان توليد تلورايد در سال  135 ،2007تن بوده .بيشتر
128

Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition
Roll to Roll or Reel to Reel
130
sputtering
131
United States Geological Survey
129
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اين مقدار از محصول جانبي فراوري مس بدست ميآيد .مقداري نيز در هنگام استخراج و فراوري طال .اين در
حاليست که براي هر گيگاوات سلول خورشيدي کادميوم تلورايدي ،حدودا  93تن تلورايد مورد نياز است .بنابراين اين
مسئله يكي از چالشهاي مهم در گسترش اين فناوري ميباشد.


سمي بودن کادميوم :کادميوم يكي از  6مواد بسيار سمي موجود در جهان مي باشد .هرچند ترکيب آن با تلورايد سمي
بودن آن را بسيار کاهش ميدهد ،اما همچنان دوستداران محيطزيست معتقدند اين سلولها ميتوانند از اين جهت
مضراتي براي محيطزيست داشته باشند .از جمله موارد مهمي که اين افراد روي آن تأکيد دارند مسئله ي انهدام و
دفن باقيماندههاي اين سلولها است که ميتواند بسيار خطرناك باشد اما به طبق اعالم دپارتمان انرژي
 Brookhavenاين سلولها به طور کامل قابل بازيافتند و با توجه به جايگزيني سوختهاي فسيلي ،استفاده از اين
سلولها فوايد زيستمحيطي فراواني دارد.

همانطور که گفته شد يكي از مشكالت پيش رو در رابطه با سلولهاي کادميوم تلورايدي ،مسئله کمبود تلورايد است .اما
محققان ،امروزه مسئلهاي را بيان کردند که ميتواند در اين زمينه بسيار راهگشا باشد .اين محققان اعالم کردند که در زير درياها
مادهاي بنام  twist – astrophysicists identify telluriumوجود دارد که اين ماده ميتواند در اين سلولها جاي تلورايد
معمولي را بگيرد .منابع موجود از اين نوع ماده به قدري زياد است که حتي در صورت عدم بازيابي هم ميتواند ماده اوليه مورد
نياز براي تمامي سلولهاي فراهمکننده انرژي جهان را تأمين کند .بنابراين با توجه به اين اکتشاف ميتوان گفت که مهمترين
گلوگاه اين فناوري يعني نبود منابع کافي تلورايد برطرف شده و مي توانيم شاهد توليد اين نوع سلول اليه نازك در ابعادي بسيار
گسترده تر باشيم.
سلولهاي کادميوم تلورايدي سلولهايي از نوع  heterojunctionهستند که در آنها از  CdSبه عنوان اليه گذرده و از CdTe

به عنوان اليه جاذب استفاده ميشود .اين اليهها بسيار نازك (زير  10ميكرومتر) هستند .در شكل زير نماي شماتيكي از باند
انرژي در زير نور به نمايش در آمده است.
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شكل  :99نماي شماتيكي از باند انرژي سلولهاي کادميوم تلورايد

 CdTeنيمهرسانايي است با گاف مستقيم  1/47الي  1/5الكترونولت .اين ترکيب داراي ضريب جذب  2ميكرومتر ميباشد که
براي جذب مقدار زيادي از انرژي خورشيد کافي ميباشد .اين اليه توسط روشهاي فيزيكي رسوب بخار ساخته ميشود .مانند
فرايندهاي  CSS132و تبخير در خالء.
 CdSنيمهرسانايي است که داراي گاف مستقيم  2/42الي  2/5الكترونولت ميباشد .اين اليه به عنوان اليه گذرده در سلول
استفاده ميشود .طول موج هاي باالتر از  510نانومتر ميتوانند از اين اليه عبور کنند .الزم بذکر است که اگر اليه نازكتر باشد
طول موجهاي کمتر از اين مقدار نيز از آن عبور ميکنند؛ البته بايد توجه داشت که در صورت بسيار نازك بودن اليه ،به دليل
ناهمگني موجود در اليه ممكن است سوراخهايي در سطح آن ايجاد شود که اين اصالً خوب نيست .براي ساخت اين اليهها نيز
از روشهايي همچون تبخير در خالء ،رسوب شيميايي و کندوپاشي مي توان استفاده کرد.
انواع مختلفي از ترکيبات ميتوانند به عنوان اليه گذرده اکسيدي ( )TCOبكار روند .اکسيد اينديم قلع ( ،)ITO133اکسيد قلع
فلوئور ( )FTOو اکسيد روي دوپ شده با آلومينيوم ( )Al:ZnOاز جملهي اين ترکيبات هستند .مهمترين خصوصيتي که اين
اليه ميبايست داشته باشد گذردهي باال است تا فوتونها بتوانند به راحتي از آن عبور کنند .عالوه بر اين رسانش باال به منظور

Closed Space Sublimation
Indium Tin Oxide

132
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فراهم آوردن جريان ناشي از تبديل فوتونها نيز از ديگر خصوصيت مهم اين اليهها ميباشد .براي رسوب اين اليهها به طور
عمده از روش کندوپاشي استفاده ميشود.
از ديگر اجزاي مهم اين نوع سلولها اليه پشتي ميباشد .خصوصيت مهمي که اين اليه ميبايست داشته باشد فراهمسازي
جريان است .مرسومترين ترکيب براي اين اليه  Cu-Auميباشد که اجازهي ايجاد تماس اُهميك را ميدهد .الزم بذکر است
که ايجاد اين شرايط به دليل تمايل الكتروني باال و باند گپ در سلولهاي کادميومتلورايدي آسان نيست .براي رسوب اين اليه-
ها نيز از روشهايي همچون روشهاي اليه نشاني سطوح باال استفاده ميشود .بعد از اليه نشاني اين سطوح ،الزم است که
حرارتدهي شوند تا همگنتر گردند.
شكل زير ساختار سلولهاي کادميوم تلورايدي را نشان مي دهد.

شكل  :100ساختار سلولهاي کادميوم تلورايدي

سلولهاي کادميوم تلورايدي به منظور بهبود خواص الكترونيكي تحت فرايندهاي بهبود رسوبي قرار ميگيرند .اين فرايندها
سبب افزايش رسانش و همچنين تمرکز بيشتر حاملهاي بار ميشود .به طور معمول اين فرايند با ايجاد واکنش بين

و

 CdTeدر درماي  400درجه سانتيگراد انجام ميشود .در حين اين پروسه دانههاي  CdTeبزرگتر ميشوند ،تراکم نواقص
ساختاري کمتر ميشود و دانههاي مرزي  passivateميشوند.
سلولهاي اليه نازك کادميوم تلورايدي در  2نوع بستر  substrateو  superstrateميتوانند قرار بگيرند .در حالت
 superstrateاليهي شيشهاي در سمت جلوي سلول قرار ميگيرد .در شكل زير نحوه قرار گرفتن اليهها در هر دو نوع بستر
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نشان داده شده است .نور خورشيد قبل از رسيدن به مرحله  p-n junctionاز شيشه ،اليه جلو و همچنين اليه  CdSميبايست
عبور کند و بعد جذب  CdTeشود .در اين نوع بستر مرحله ساخت از اليه نشاني اليه جلويي روي اليه گذردهي (شيشه) شروع
ميشود .سپس اليهنشاني اليههاي  CdSو  CdTeانجام ميشود .در آخر نيز بعد از فعالسازي  ،CdTeاليه پشتي روي آن
قرار مي گيرد.
در نوع  ،substrateجهت ساخت سلول برعكس است .در اين حالت ساخت از اليه نشاني صفحه زيرين شروع مي شود .قابل
توجه است که الزم نيست اين اليه شفاف باشد .سپس به ترتيب اليههاي جاذب  CdTeو  CdSاليه نشاني ميشوند .در شكل
زير ميتوان ساختار اين نوع بستر را نيز مشاهده کرد .همانطور که مشخص است در اين روش نياز به شيشه شفاف جلو نيست
لذا گذردهي در اين حالت بيشتر ميباشد.
metal glass

-
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شكل  :101نحوه قرار گرفتن اليهها در بسترهاي  substrateو superstrate

 2.2.2.2فناوريهاي تخصصي در زمينه سلولهاي CIGS
از جمله مزاياي سلول خورشيدي  ،CIGSرسوبگذاري اليه فعال ( )CIGSبطور مستقيم بر روي موليبدنوم روکش داده شده
صفحه شيشهاي يا فلزي است که منجر به کاهش انرژي مصرفي در اين فرايند ميشود اما برتري آن نسبت به سلول
خورشيدي  ،CdTeمصرف کمتر کادميوم در کادميوم سولفيد است و حتي گاهي از زينك به جاي کادميوم استفاده ميشود.
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استقامت آنها از سلولهاي سيليكوني بيشتر است و افزايش انعطافپذيري و مقرون به صرفه بودن در فرايند توليد الكتريسيته
خورشيدي ميباشد.
دو مشكل عمده در اين سلولها وجود دارد :اول اينكه مانند ديگر سلولهاي اليه نازك بازده کمتري نسبت به سلول سيليكوني
دارند درحاليكه بيشترين بازده در ميان سلولهاي اليه نازك متعلق به آنهاست و دومين مشكل ،قيمت توليدي باالتر پنلهاي
اين سلول نسبت به سلولهاي سيليكوني و  CdTeاست.
برخي از فناوريهاي تخصصي در اين رابطه که در راستاي افزايش بازدهي و کاهش هزينه در حال تحقيق و بررسي ميباشند
شامل موارد زير است:


نواحي مرزي و مرزدانههاي شيميايي مواد مورد استفاده



رشد اليههاي نازك بر روي بسترهاي مناسب



استفاده از مواد جديد مثل  new chalcopirytesيا موادي با باندگپ باال



مهندسي باندگپ مانند تبديل طيف و اثرات کوانتومي



تكنيكهاي رسوب غير خالء



الكترو رسوب



استفاده از نانو ذرات



بسترها و بستهبندي کمهزينه

 3.2.2.2فناوريهاي تخصصي در زمينه سلولهاي نسل چند اليه
مزاياي استفاده از اين فناوري نسبت به صفحات معمول فتوولتائيك عبارتند از:


کاهش نياز به زمين جهت نصب پنلها به نحوي که به ازاء هر  1MWتوان خروجي در حدود تنها  6هكتار زمين
کفايت خواهد کرد.



افزايش راندمان مجموع تبديل نور به انرژي الكتريكي به حدود %30
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آساني ارتقاء توان خروجي هر يك از ديشها به نسخه با توان باالتر تنها با تعويض ماژول  CPVدر صورتي که در
انواع پنلي ،کل پنلها بايد تعويض گردند.

 4.2.2.2فناوريهاي تخصصي در زمينه سلولهاي ارگانيك
مزايا و معايب :توليد سلولهاي فتوولتائيك بر پايه ارگانيك ( )OSC134با استفاده از صنعت چاپ صفحهاي نشان داده است که
ميتوان روزانه بين  1000تا  100000مترمربع توليد داشت که اين مقدار براي يك سال توليد سلول سيليكوني بدست ميآيد.
توان فوقالعاده باالي سلولهاي فتوولتائيك ارگانيك در جذب نور ،امكان استفاده از فيلمهاي نازکي به ضخامت تنها يك
هزارم تار موي انسان يا يك دهم ميكرون را فراهم ميآورد .از آنجا که فيلمهاي فتوولتائيك معمولي ضخامتي بسيار بيشتر از
اين داشته و مانعي در عبور نور ايجاد مي کنند ،استفاده از سلولهاي فتوولتائيك معمولي در مكانهايي که نياز به عبور نور است
(نظير پنجرهها) نظر محققان را به خويش جلب نموده است.
سلولهاي فتوولتائيك ارگانيك به علت نوع و ميزان ماده به کار رفته در ساخت و نيز هزينههاي ساخت پايينتر ،از يك سو
امكان کاهش هزينهها را به مقدار زيادي فراهم آورده و از سوي ديگر امكان استفاده از آنها در همهجا وجود دارد  .گرچه در
حال حاضر بازدهي اين سلولها در حدود  %5است ،با توجه به پايين بودن هزينههاي ساخت براي استفاده در مراکز تجاري
مناسب ميباشند  ،ليكن تالشهاي گستردهاي براي افزايش بازدهي اين سلولها در حال انجام است.
براي تجاري شدن سلولهاي ارگانيك بايد مسائلي همچون بازده ،طول عمر و پايداري مورد بررسي قرار گيرند .اولين سلول
ارگانيك در سال  1986با بازده  %1توسط تانگ ساخته شد و از آن تاريخ به بعد تالشهاي عديدهاي جهت افزايش بازده به
مقدار تجاري  %10انجام شده است .در سال  2005بازده  %5با طول عمر  20000ساعت حاصل شد .براي خارج شدن از بازار
نيچه (خاص) سلول ارگانيك بايد تمام پارامترهاي ذکر شده را به طور همزمان ارضا کند.

Organic Solar Cell
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 5.2.2.2فناوريهاي تخصصي در زمينه سلولهاي رنگدانهاي
در حال حاضر  %90از سهم بازار فتوولتائيك را سلولهاي سيليكوني تشكيل ميدهند اما به دليل هزينه باالي توليد ،استفاده از
آنها در مقياس بزرگ جهت توليد برق صرفه اقتصادي ندارد .از سويي ديگر اميد ميرود با ظهور نسل سوم سلولهاي
خورشيدي نظير سلولهاي خورشيدي حساس به رنگ که به سلول خورشيدي رنگدانهاي معروف هستند ،به دليل هزينه توليد
پايينتر ،عدم پيچيدگي ساخت و بازده باالتر ،اين امر را تسهيل کنند.
عالوه بر اين با استفاده از مفهوم توليد انبوه چرخشي جهت بكارگيري و آمادهسازي اليههاي انعطافپذير  DSSCدر درجه
حرارت پايين و فشار اتمسفر فرايند ساخت آن را آسانتر کرده است .اين يك مزيت مهم نسبت به سلولهاي اليه نازك
ميباشد زيرا اين سلولها براي توليد نياز به محيط خال دارند که هزينه توليد را به شدت افزايش ميدهد .کاهش هزينه توليد
 DSSCتقريباً  %40در مقايسه با سلول سيليكوني به ازاي هر مگاوات است.
يكي از راههاي کم هزينه در افزايش بازدهي اين نوع سلول ،افزايش گستره بيم جذبي است که سلول دريافت ميکند .با
افزايش گستره بيم جذبي ،تعداد فوتونهاي نور بيشتري بوسيله سلول جذب شده و اين باعث افزايش توليد فوتوالكترونهاي
درون سلول ميشود.
يكي از راههاي ممكن در اين راستا بكارگيري همزمان دو يا چند رنگدانه با بيمهاي جذبي مكمل هم است ،بطوريکه هريك از
آنها بتواند بخشهاي جداگانهاي از بيم خورشيد را جذب کند .متأسفانه مشكل مهمي که در اجراي اين روش وجود دارد ،مخلوط
شدن رنگدانههاي بكار رفته با يكديگر و ايجاد واکنشهاي شيميايي مخرب در اليه

بعنوان يكي از اليههاي تشكيل-

دهنده سلول ساخته شده ،است .از عوارض ناشي از اين واکنشهاي شيميايي ميتوان به مواردي همچون کاهش جذب
فوتونهاي نور و تخريب اليهي نازك

اشاره کرد .انباشتگي رنگدانهها در سطح اليه نازك تيتانيا نيز مشكل ديگري است

که در هنگام بكارگيري بيش از يك رنگدانه ،بطور جديتري مطرح ميشود.
توجه به اين امر مهم است که در مراحل اوليه تكنولوژي ساخت  ،DSCافزايش توليد ،کاهش هزينهها را در پي خواهد داشت.
براي توليد ماژولهاي  DSCبه مواد بهتر و ارزانتر نياز است .اين مواد به دو دسته فعال و غيرفعال تقسيم ميشوند .مواد فعال
براي  DSCشامل

 ،الكتروليت  ،کاتاليزور  ،CEاليه رسانا و اتصاالت داخلي الكتريكي و مواد غيرفعال شامل مواد

حفاظتي ،پوشش کلي ،سيمکشي اضافي براي اتصاالت خارجي و مواد چنداليهاي ميباشند .در کارهاي قبلي زيراليهها به
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عنوان مواد غيرفعال محسوب شدهاند اما به دليل نقش اساسي اتصاالت داخلي الكتريكي و اثر آنها بر روي عملكرد فتوولتائيك
بهتر است به عنوان مواد فعال در نظر گرفته شوند .زيراليه شيشهاي  TCOبه عنوان گرانترين جز  DSCميباشد که سهم
هزينهاي  % 80مواد فعال را تشكيل ميدهد .اگر زيراليه  TCOرا بتوان با زيراليههاي پالستيكي مانند  ITO-PENيا ITO-

 PETجايگزين کرد ،کاهش هزينه قابل مالحظهاي را شاهد خواهيم بود.
ورقههاي فلزي ميتوانند براي جايگزيني يكي از زيراليههاي الكترود استفاده شوند و در صورت استفاده از ورقههاي آهني
ضدخش هزينه يك زيراليه بطور ميانگين  %50کمتر از  ITO-PENو  %80کمتر از  FTO-Glassخواهد بود .در زيراليههاي
منفرد اگر به جاي  TCO-Glassاز مواد کم هزينه مانند آلومينيم استفاده کنيم کاهش هزينه بسيار زيادي را خواهيم داشت.
استفاده از زيراليههاي انعطافپذير عالوه بر کاهش هزينه  ،براي تكنولوژي توليد چرخشي نيز مناسب ميباشند اما مسئله مهم،
مشكل پايداري اينگونه مواد است.
مواد غيرفعال سهم قابل توجهي از هزينه کلي را به خود اختصاص ميدهند .کاهش اين هزينه نيز مورد توجه قرار گرفته است.
کاربرد ماژولهاي انعطافپذير  DSCمتفاوت است و بر خالف سلولهاي اليه نازك مواد گران نيز در آن بكار نميروند .عالوه
بر هزينههاي ذکر شده عوامل ديگري نظير ضمانت ماژول ،هزينه تعمير و نگهداري تجهيزات و دستمزد کارکنان به عنوان
هزينههاي جانبي بر هزينه کلي توليد تاثيرگذارند.
پيشبيني ميشود با توجه به پيشرفت تكنولوژي توليد  DSCو افزايش حجم توليد آن ،اين هزينهها کاهش يابد و اگر از
زيراليههاي انعطافپذير سبك استفاده شود ،کاهش در هزينهها بيشتر خواهد شد.
 3.2رونديابي فناوري فوتوولتائيك
 1.3.2سلولهاي کريستالي سيليکوني
طبق اعالم مؤسسه  ،ITRPV135ميزان ظرفيت توليد شده سلولهاي فتوولتائيك در سال  62/7 ،2014گيگاوات بوده که 56/6
گيگاوات از اين سلولهاي کريستالي بودند .يعني بيش از  %90از ظرفيت توليد شده مربوط به سلولهاي کريستالي بوده و اين

International Technology Roadmap for PV
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يعني که اين مشخصات و فناوريهاي اين سلول ميتواند تأثير بسيار زيادي روي بازار سلولهاي فتوولتائيك داشته باشد .در
ادامه به برخي از پيشبينيهاي ارائه شده در رابطه با فناوريهاي تخصصي اشاره ميکنيم.
 1.1.3.2پيشبينيهاي فناوريهاي تخصصي
نمودار زير مشخصکننده قيمت پليکريستال خام ،پليکريستال ويفر شده ،پليکريستال در سلول و در نهايت پليکريستال در
ماژول مي باشد .همانطور که مشخص است قيمت تمام شده در ماژول تفاوت زيادي با قيمت مواد اوليه دارد .لذا با استفاده از
فناوريهاي ساخت و افزايش بازدهي ميتوان تأثير زيادي روي قيمتها گذاشت.

شكل  :102تغيير قيمت پليکريستال خام ،پليکريستال ويفر شده ،پليکريستال در سلول و پليکريستال در ماژول در طي سالهاي  2010تا 2014

همانطور که در قسمت فناوريها گفته شد ،يكي از فناوريهاي مهم در جهت کاهش هزينهها ،بحث ويفرينگ ميباشد .شايد
بتوان گفت مهمترين عاملي که تا سالهاي آينده سبب کاهش در هزينههاي تمام شده خواهد بود ،پيشرفتهاي فناوري
ويفرينگ ميباشد .طبق اعالم مؤسسه  ITRPVبا ظهور فناوري برش سيم الماس 136بخصوص براي سلولهاي تكکريستال
ميتوان آينده خوبي را پيشبيني کرد .از سويي ديگر ،ديگر فناوريهايي که امروزه مورد استفاده قرار گرفتهاند طبق پيشبيني،
رفته رفته سهم خود از صنعت را از دست خواهند داد و جاي خود را به فناوريهاي جديد خواهد داد .در نموداري که توسط اين

Diamond Wire Sawing
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مؤسسه کشيده شده است سهم هر کدام از اين فناوريها در آينده پيشبيني شده است .همانطور که مشخص است فناوري سيم
الماسي در سلولهاي تكکريستال تا سال  2024تقريباً  %90صنعت را به خود اختصاص ميدهد.

شكل  :103پيشبيني سهم هر کدام فناوريهاي ويفرينگ در آينده

همانطور که در قبل نيز اشاره شد استفاده از مهمترين روشهاي کاهش هزينه ،کم کردن ميزان مصرف مواد اوليه است .اين
امر نيز از دو روش ميسر است .اولي کاهش قطر ويفرها و دومي کاهش اتالفات کرف

137

است .از مهمترين عوامل تأثيرگذار در

اتالفات کرف ،قطر سيم برنده ميباشد .لذا با کاهش هرچه بيشتر قطر آن ،ميتوان ميزان اتالفات را کاهش و در نتيجه هزينه
را نيز کاهش داد.
يكي ديگر از روشهاي کاهش هزينه ،کاهش قيمت و ميزان مواد مصرفي مورد استفاده در سلولهاي سيليكوني ميباشد .از
جمله مواد مصرفي که پتانسيل کاهش هزينه دارند ظروف ضد حرارت ،قطعات گرافيتي ،دوغاب 138و سيم برش ميباشد .در
نمودار زير پتانسيل کاهش هزينه اين مواد مصرفي در سال هاي آينده نشان داده شده است.

kerf loss
Slurry
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شكل  :104پتانسيل کاهش هزينه مواد مصرفي مورد استفاده در سلولهاي سيليكوني در سالهاي آينده

از طرفي ديگر همانطور که به آن اشاره شد با کاهش ضخامت اليه سيليكوني عالوه بر افزايش بازدهي ميتوان ميزان مواد
مصرفي را نيز کاهش داد .پيشبيني مؤسسه  ITRPVبراي ضخامت اليهها در سالهاي آينده به شكل زير است.

شكل  :105پيش بيني مؤسسه  ITRPVبراي ضخامت اليهها در سالهاي آينده
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عالوه بر اينها مواد زيادي نيز براي توليد فريمهاbacksheet ،هاencapsulant139 ،ها ،اتصاالت دروني

140

و همچنين

اتصاالت ،مورد استفاده قرار ميگيرد .کاهش در مواد مصرفي و استفاده از جايگزينهاي ارزانتر در اين زمنيه نيز مي تواند در
کاهش هزينه مثمر ثمر باشد .به عنوان مثال طبق گزارش  ،ITRPVيكي از مواد جايگزين براي فريمهاي آلومينيومي ،فريم-
هاي پالستيكي ميباشد که طبق گزارش اين مؤسسه تا سال  %20 ،2018از سلولها داراي اين نوع فريم خواهند بود .نمودار
زير روند پيشبيني شده براي کاهش ميزان مواد مصرفي در فريمها ميباشد.

شكل  :106روند پيشبيني شده براي کاهش ميزان مواد مصرفي در فريمها

همانطور که در قسمت فناوريهاي تخصصي نيز به آن اشاره شد ،يكي از مواد مصرفي گران قيمتي که در سلولهاي کريستالي
استفاده ميشود ،نقره ميباشد .طبق گزارش مؤسسه  IRENA141در سال  ،2013ميزان مواد اوليه نقره مورد نياز براي ساخت
سلولهاي کريستالي امروزه در حدود  80الي  90ميليگرم بازاي هر وات ميباشد .منبع نقره موجود در جهان در حدود 400هزار
تن ميباشد .با توجه به ضخامت و چگالي نقره کاربردي ،اين منبع تنها توان توليد  860گيگاوات برق را دارد .اما در تحقيقات
انجام شده توانستند عناصر ديگري همچون مس را بجاي اين عنصر بكار گيرند که در عين همان کارايي قيمتهاي پايينتري

139

a material used for encapsulating
Interconnectors
141
The International Renewable Energy Agency
140
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دارند .بنابر آمار ارئه شده توسط مؤسسه  ITRPVمقدار نقره استفاده شده در سلولهاي سيليكوني تا سال  2024به حدود 0/03
گرم براي هر سلول خواهد رسيد که بسيار ناچيز است.

شكل  :107پيشبيني کاهش ميزان نقره مصرفي در سلول خورشيدي

يكي از عوامل اتالف در سلولهاي کريستالي ،بازتابش مقداري از نور خورشيد توسط شيشه محافظ ميباشد .عالوه بر اين
مقداري نيز توسط اين شيشه جذب ميشود و در ادامه با نشر صورت گرفته مقداري دوباره به سطح جاذب ميرسد .مقدار اين
اتالف جذبي زياد نميباشد اما اتالف بازتابشي تا حدي در بازدهي سلول تأثيرگذار ميباشد .امروزه ميزان گذردهي اين شيشهها
در سلولهاي موجود در بازار در حدود  %96ميباشد .اما پيشبيني ميشود تا سالهاي نه چندان دور با افزايش ميزان گذردهي
شاهد افزايش بازدهي باشيم .نمودار زير در گزارش  ITRPVدر سال  2014در رابطه پيشبيني افزايش گذردهي در سالهاي
آينده منتشر شده است.
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شكل  :108پيشبيني افزايش گذردهي در سالهاي آينده

2.1.3.2پيش بيني افزايش بازدهي
با توجه به مسائل بيان شده ،مؤسسات و نهادهاي بين المللي پيشبينيهايي در رابطه با پارامترها و مشخصات سلولهاي
سيليكوني ارائه داده اند .در رابطه با بازدهي مؤسسه  IRENAنيز طي گزارشي در سال  2013بيان کرده است که بازدهي
مدولهاي تجاري از نوع سيليكوني تا سال  2020به  %23خواهد رسيد .همچنين طبق گزارش  IEAدر سال  ،2014بازدهي
سلولهاي تجاري شده از نوع تكکريستال در حدود بازه ي  %17الي  %21ميباشد .اين بازه براي سلولهاي پليکريستال به
 %15الي  %17کاهش مييابد .در ضمن اين مؤسسه با در نظر گرفتن روند افزايش بازدهي ،پيشبيني را براي سالهاي آينده در
نظر گرفته است که به شكل زير مي باشد.
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شكل  :109پيشبيني افزايش بازدهي سلولهاي سيليكوني توسط مؤسسه IRENA

در گزارشي ديگر نيز از همين مؤسسه که تحت عنوان توليد پراکنده مشخصات سيستم و هزينهها در بخش ساخت و ساز در
سال  2013منتشر شد ،بازدهي ماژول سلولهاي کريستالي و اليه نازك به شكل زير ترسيم شد]. [23

شكل  :110پيش بيني بازدهي ماژول سلولهاي کريستالي و اليه نازك توسط مؤسسه IRENA
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3.1.3.2پيش بيني افزايش طول عمر
همانطور که گفته شد سلولهاي خورشيدي به دليل عوامل مختلفي هر ساله مقداري از بازدهي خود را از دست ميدهند .از
دست رفتن بازدهي ميتواند تأثير زيادي در به صرفه بودن اقتصادي سلول داشته باشد .يكي از مهمترين مزيتهاي سلولهاي
خورشيدي از نوع کريستالي ،طول عمر باالي آنهاست .طبق گزارش مؤسسات  IEA-ETSAP and IRENAدر سال ،2013
طول عمر سلولهاي تكکريستال و پليکريستال در حدود  25الي  30سال ميباشد] . [24طبق اين گزارش طول عمر سلول-
هاي سيليكوني تا سال  2030به  35الي  40سال خواهد رسيد.
يكي از پارامترهاي تعيينکننده طول عمر ميزان تخريبپذيري ساالنه سلول ميباشد .بعضي از مؤسسات و آزمايشگاهها تعريف
طول عمر را بر اين اساس تعريف کردند به عنوان مثال طبق اعالم آزمايشگاه ملي وزارت انرژي آمريكا ( ،)NRELطول عمر
يك سلول خورشيدي برابر است با تعداد سالهايي که بازدهي اين سلول به مقدار  %20از بازدهي اوليه خود کم شود.
بر اين اساس مؤسسه  EIAدر سال  2008نموداري در رابطه با پيشبيني کاهش در ضريب تخريب در سالهاي آتي ارائه داده
است] . [23طبق اين نمودار ضريب تخريب در سلولهاي خورشيدي در سلولهاي سيليكوني به حدود  %0/42در سال خواهد
رسيد .همچنين نموداري ديگر در رابطه با طول عمر اين نوع سلولها رسم شده است .طبق اين نمودار طول عمر سلولهاي
کريستالي از سال  2018به بعد تغييري نخواهد کرد و در  30سال متوقف خواهد شد.
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شكل  :111پيشبيني کاهش در ضريب تخريب سلولهاي خورشيدي در سالهاي آتي توسط مؤسسه EIA

شكل  :112پيشبيني طول عمر سلولهاي خورشيدي در سالهاي آتي توسط مؤسسه EIA

در مورد سلولهاي  HITنيز طبق اعالم شرکت پاناسونيك طول عمر اين سلولها در حدود  25سال ميباشد.
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 4.1.3.2ميزان مواد اوليه مورد نياز
همانطور که از نام سلولهاي سيليكوني مشخص است بيشترين ماده استفاده شده در اين نوع سلولها عنصر سيليكون ميباشد.
مشخصات و مخصوصاً بازدهي سلولهاي سيليكوني تا حد زيادي بستگي به خلوص سيليكون بكار برده شده دارد .ميزان
خلوص سيليكون در سلولهاي پليکريستالي در حدود  6-9 Nميباشد .يكي از مهمترين منابع تأمينکننده اين سيليكون ،مواد
باقي مانده در صنايع الكترونيكي ميباشد .چرا که ميزان خلوص در سلولهاي خورشيدي در مقايسه با خلوص آن در صنايع
الكترونيكي بسيار کمتر است .بنابراين معموالً از باقي مانده مواد استفاده شده در اين صنايع براي توليد سلولهاي سيليكوني
استفاده ميکنند.
معموالً در مراحل ساخت مقداري از مواد اوليه اتالف ميشود .در سلولهاي تكکريستال در فرايند  CZبراي ساخت سلولهاي
تكکريستال حدود  %40از ماده اوليه هنگام بريدن و تست و  ...هدر ميرود که البته از آن در جاهاي ديگر ميتوان استفاده
کرد .مثالً ميتوان آن را دوباره ذوب کرد و به عنوان ماده اوليه سلولهاي پليکريستال مورد استفاده قرار داد .در ساخت سلول-
هاي پليکريستال نيز در فرايند قطعه قطعه کردن سيليكون اوليه ،حدود  %5الي  %10از ماده اوليه از بين ميرود.
تا دهه گذشته باقي مانده سيليكون از صنايع الكترونيكي براي سوالريلها کافي بود اما امروزه اينگونه نيست .بنابراين امروزه
منبع سيليكون براي سلولهاي خورشيدي به دو دسته تقسيم مي شود :سيليكونهاي از رده خارج شده صنايع الكترونيك و
منابعي که بطور مستقل براي سلولهاي خورشيدي بكار ميروند .در مورد استفاده از سيليكون در سلولها نيز طبق اعالم
شرکت  Solarbuzzميزان مصرف سيليكون بازاي هر وات از سال  2005تا  2014به ميزان  %55کاهش داشته است.
طبق گزارش مؤسسات  IEA-ETSAP and IRENAدر سال  ،2013ميزان مواد اوليه مورد نياز براي ساخت سلولهاي
کريستالي در سال  7 ،2010گرم سيليكون بازاي هر وات ميباشد که اين رقم تا سال  2030به کمتر از  3گرم سيليكون بازاي
هر وات خواهد رسيد .طبق اعالم اين مؤسسه ،قطر اليههاي سلولهاي سيليكوني که امروزه در حدود  150الي  200ميليمتر
است تا سال  2030به کمتر از  100ميليمتر کاهش خواهد يافت که اين امر ميتواند تا حد زيادي در مصرف سيليكون صرفه-
جويي کند ].[25
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همچنين طبق نقشه راه تبيين شده توسط مؤسسه  IEAدر سال  ،2014ميزان مصرف سيليكون در اين نوع سلولها تا سال
 2025ميبايست به زير  2گرم بر وات برسد] . [26همچنين طبق گفتهي اين سازمان قيمت سيليكون در سال  67 ،2010دالر
بر کيلوگرم بوده که اين عدد در سال  2012به  20رسيده است .طبق گفته اين مؤسسه اين کاهش قيمت تا چند سال آينده نيز
ادامهدار خواهد بود و ميتوانيم شاهد کاهش هزينههاي مربوط به مواد اوليه باشيم.
اما همانطور که در بخش پيشبينيهاي فرايندهاي تخصصي گفته شد .سلولهاي سيليكوني محدود کنندهاي به نام نقره دارند.
توضيحات اين بخش و پيشبينيهاي انجام شده در اين رابطه در همان بخش پيشبيني فناوريهاي تخصصي آمده است.
برخي ديگر از مواد مورد استفاده در چرخه عمر اين نوع سلول در جدول زير آمده است .اطالعات اين جدول مربوط به ساخت
يك ويفر تكکريستال با اندازههاي ويفر استاندارد  156 156ميليمتر مربع و ضخامت  279ميكرومتر ميباشد.

توضيحات
polycrystalline silicon of semiconductor or solar grade quality.
This value is the total silicon needed minus internally recycled
silicon from crystal cut-offs and broken wafers.
for melting the silicon
for temporarily attachment of bricks to wiresawing
equipment,assumed same as multi wafers
for wafer cutting, assumed same as multi wafers
for sawing slurry, assumed same as multi wafers

for crystal growing
for sawing slurry, assumed same as multi wafers

مقدار

واح
د

نوع ماده اوليه

1.15

kg

poly-Si

0.36

kg

quartz crucible

0.01

kg

glass

1.49

kg

2.14

kg

0

kg

6.2

kg

2.6

kg

0.3

kg

steel wire
silicon carbide
(SiC), virgin
silicon carbide
(SiC), from
external
recycling
)argon (Ar
polyethylene
glycol (PEG),
virgin
polyethylene
glycol (PEG),
from external
recycling
dipropylene
glycol
monomethyl
)ether (DPM

for wafer cleaning
0.3

kg
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توضيحات
for temporarily attachment of bricks to wire-sawing equipment
for wafer cleaning

مقدار

واح
د

0.002

kg

0.24

kg

0.015

kg

0.002
7

kg

0.039

kg

for wafer cleaning, assumed same as multi wafers

for wafer cleaning, assumed same as multi wafers

for wafer cleaning, assumed same as multi wafers

0.006 for ingot sawing
for wafer cleaning
65
4.30E- same as for multi-Si wafer; assuming 25 years life of factory
m2
04
جدول  :5اطالعات مربوط به مواد مورد استفاده در ساخت يك ويفر تكکريستال
kg
kg

نوع ماده اوليه
adhesive
tenside
)(concentrated
Sodium
hydroxide, 50%
in H2O
Hydrochloric
acid, 30% in
H2O
Acetic acid, 98%
in H2O
tap water
water, deionised
factory area

 5.1.3.2ميزان استفاده از مواد غير سمي
طبق مقاله منتشر شده توسط آقاي ]،Fthenaki [27توليد و استفاده از سلولهاي خورشيدي نوع سيليكوني به داليل زير
پتانسيل ايجاد خطراتي را دارد:
• خطرات سوختگي و استنشاق اسيد هيدروفلوريك
• امكان آتش سوزي يا انفجار
• لحيم سرب/دفع ماژول
• گازهاي ناخالصساز و بخار آن همچون
در اين زمينه هيچگونه پيشبيني انجام نشده اما اميد است با جايگزيني مواد بهتر و روشهايي بهتر در اين زمينه نيز بهبودهايي
به عمل آيد.
البته در مقالهاي منتشر شده توسط  IEAميزان توليد
نمودارهاي زير است .نمودار اول مربوط به

و

در چرخهي عمر سلول اندازهگيري شد که نتايج آن بصورت

و نمودار دوم مربوط به

مي باشد]. [28
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شكل  :113ميزان توليد

در چرخهي عمر سلولهاي خورشيدي نوع سيليكوني منتشر شده توسط IEA

شكل  :114ميزان توليد

در چرخهي عمر سلولهاي خورشيدي نوع سيليكوني منتشر شده توسط IEA

 6.1.3.2نرخ اشغال سطح زمين
طبق گزارش مؤسسه ] ،IRENA [24در سال  ،2013متوسط اشغال زمين توسط سلولهاي تكکريستال و پليکريستال به
ترتيب برابر با  7و  8مترمربع بازاي هر کيلووات ميباشد .طبق گفتهي اين گزارش به طور کلي ميتوان گفت که هر %10
بازدهي معادل است با  100وات بر متر مربع بازدهي.
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در سايت  Panasonicبراي سلولهاي  HITاين عدد برابر با  6متر مربع براي هر کيلووات گزارش شده.
7.1.3.2هزينههاي سرمايه گذاري
طبق گزارش مؤسسه  ،[29] GTM Researchهزينه سرمايهگذاري براي سلولهاي تكکريستال همراه با سيستم ردياب
يك محوره در سال  2014برابر با  3/76دالر و در سال  2020برابر با  2/63دالر بازاي هر وات خواهد بود .براي سلولهاي
پليکريستال ثابت نيز برابر  2/75دالر براي  2014و  2/06دالر براي  2020بازاي هر وات مي باشد.
LCOE 8.1.3.2
مؤسسه  GTM Researchنمودار روند تغييرات در هزينه تراز شده براي انواع سلولهاي خورشيدي را بر اساس اعداد واقعي و
همچنين پيشبيني سالهاي آينده رسم کرده است .طبق اين پيشبيني هزينه تراز شده براي سلولهاي تكکريستال و پلي-
کريستال تا سال  2020به ترتيب به  0/08و  0/1دالر براي هر کيلووات ساعت خواهد رسيد.

شكل  :115روند تغييرات در هزينه تراز شده براي انواع سلولهاي خورشيدي بر اساس اعداد واقعي و همچنين پيشبيني سالهاي آينده توسط
مؤسسه GTM Research
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همچنين طبق نقشه راه تدوين شده توسط مؤسسه  LCOE ،[30] ITRPVسلولهاي سيليكوني براي تابش زياد تا سال
 2024به  0/033دالر براي هر کيلووات ساعت ميرسد که بسيار ارزان است .همچنين طبق اين نمودار نيز مقدار  LCOEتا حد
زيادي به تابش خورشيد نيز بستگي دارد .به همين دليل است که اين هزينه تراز شده در مناطق مختلف داراي تفاوتهاي
زيادي است.

شكل  :116پيش بيني روند قيمت تراز شده سلولهاي سيليكوني طبق نقشه راه تدوين شده توسط مؤسسه ITRPV

مؤسسه  IRENAنيز در گزارشي در سال  ،2012قيمت تراز شده سلولهاي سيليكوني در سال  2020را حدود  7الي  12سنت
بازاي هر کيلووات پيش بيني کرد]. [24
 9.1.3.2هزينههاي تعمير و نگهداري
طبق گزارش مؤسسه  ،GTM Researchدر سال  ،2011هزينه  O&M142مربوط به نيروگاههاي تكکريستال و پليکريستال
به ترتيب  36و  30دالر بازاي هر کيلووات ميباشد]. [31

Operations & Maintenance
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طبق گزارش ارائه شده توسط مؤسسه  ،EIAهزينه  O&Mسلولهاي سيليكوني تا سال  2035با  %30کاهش نسبت به سال
 2008در محدوده ي  11/2الي  16/8دالر بازاي هر کيلووات خواهد رسيد] . [26اين مؤسسه نموداري نيز در اين رابطه ارائه
داده است که در زير آمده است .همانطور که در نمودار مشخص است ميزان هزينههاي  O&Mتا حد بسيار زيادي به ابعاد توليد
توان دارد.

شكل  :117هزينه  O&Mسلولهاي سيليكوني بر طبق گزارش ارائه شده توسط مؤسسه EIA

 10.1.3.2هزينه توليد ماژول
جدول زير در گزارش منتشر شده توسط آژانس بين المللي انرژيهاي تجديدپذير منتشر شده است] . [24اين جدول روند
تغييرات در هر کدام از مراحل توليد ماژول سيليكوني را نشان مي دهد .همچنين پيشبيني سال  2015نيز در اين جدول آمده
است همانطور که مشخص است تا سال  2015هزينه نهايي توليد ماژول سيليكوني به 0/85دالر براي هر وات خواهد رسيد.
2015

2014

2013

2012

2011

2010

1400
0.13
0.25

1150
0.15
0.27

900
0.18
0.29

650
0.23
0.33

400
0.33
0.37

150
0.43
0.46

مقياس توليد ()MW
توليد پلي سيليكون ()USD/W
توليد ويفر سيليكون ()USD/W
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2013

2012

2011

2010

2015

2014

0.19
0.29
0.85

توليد سلول ()USD/W
0.36
0.29
0.25
0.23
0.2
توليد ماژول فتوولتائيك ()USD/W
0.5
0.42
0.37
0.33
0.31
کل هزينه ()USD/W
1.75
1.41
1.18
1.03
0.93
جدول  :6روند تغييرات هزينه و مقياس توليد در هر کدام از مراحل توليد ماژول سيليكوني

شكل  :118هزينه نهايي توليد ماژول سيليكوني بر حسب دالر بازاي هر وات

 11.1.3.2سهم بازار
در مقالهاي منتشر شده در ژورنال  Environmental Science and Technologyميزان سهم از بازار هر کدام از فناوري-
هاي فتوولتائيك را در نموداري رسم کرد] . [32طبق اين نمودار ،در سال  2011ظرفيتي بيش از  55گيگاوات نصب شده
است .همانطور که در نمودار نيز مشخص است حدود  %90از اين بازار مربوط به سلولهاي سيليكوني ميباشد .هرچند اين
ميزان سهم سال به سال در حال کاهش ميباشد اما با توجه به سهم زياد آن تا سال  2025نيز پيشبيني ميشود که همچنان
اکثريت بازار دست اين نوع سلول باشد .همچنين مشخص است که سلولهاي پليکريستال به دليل قيمت پايينتر سهم
بيشتري از سلولهاي تكکريستال دارد .اما با توجه به پايين آمدن قيمت سلولهاي تكکريستال روند به نفع سلولهاي تك-
کريستال ميباشد و در سالهايي نه چندان دور ميتوان شاهد برتري سلولهاي تكکريستال باشيم.
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شكل  :119ميزان سهم از بازار هر کدام از فناوريهاي فتوولتائيك در مقالهاي منتشر شده در ژورنال Environmental Science and
Technology

نمودار زير توسط مؤسسه  Lux Reaserchترسيم شده] . [33مقدار سهم بازار هر کدام از فناوريها و روندشان مشخص
است .سلولهاي پلي کريستال همانطور که مشخص است بيشترين سهم بازار را در اختيار دارند .اما شيب آن نسبت به شيب
ديگر فناوريها کمتر ميباشد و اين به معني اين است که در سالهاي آينده ديگر فناوريها ميتوانند سهم بيشتري را از آن
خود کنند.
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شكل  :120نمايش مقدار سهم بازار هر کدام از فناوريهاي فتوولتائيك و روندشان توسط مؤسسه Lux Reaserch

نمودار زير توسط شرکت  Solarbuzzتهيه شده و در آن سهم بازار هر کدام از فناوريها تا سال  2018پيشبيني شده است
].[34

شكل  :121سهم بازار هر کدام از فناوريها تا سال  2018پيشبيني توسط شرکت Solarbuzz

همچنين در گزارشي ديگر از اين مؤسسه که در سال  2014تدوين شد ،ميزان سهم هر کدام از فناوريها در نموداري به شكل
زير ترسيم شد .طبق اين گزارش ميزان توليد برق اضافه شده از فتوولتائيك در سال  49/7 ،2014گيگاوات خواهد بود .اين
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مقدار در سال  39/7 ،2013گيگاوات بوده .همچنين طبق پيش بيني اين مؤسسه مقدار توليد برق اضافه شده در سال  2015به
 55گيگاوات خواهد رسيد.

شكل  :122سهم هر کدام از فناوريها در توليد برق منتشر شده توسط شرکت Solarbuzz
در مورد سلولهاي  HITنيز ،مؤسسه تحقيقاتي  Research & Marketsاعالم کرده که ميزان توليد برق از سلولهاي HIT

در سال  2010و  2012به ترتيب  1و  2/9گيگاوات بوده .همچنين طبق پيشبيني اين مؤسسه توليد اين نوع سلول در سال
 2015به  7/4گيگاوات خواهد رسيد که رقم قابل مالحظه ايست .اما در گزارشي ديگر تدوين شده توسط مؤسسه ITRPV

سهم سلولهاي  HITدر بازار سلولهاي سيليكوني در سال  2013تنها  %2بوده است] . [30طبق پيشبيني اين سازمان سهم
اين نوع سلولها با توجه به روند رو به کاهش هزينههايش در سال  2014به  %5و در سال  2024به بيش از  %10از بازار
سلولهاي سيليكوني دست خواهد يافت.
 2.3.2سلولهاي اليه نازك
 1.2.3.2بازدهي
طبق گزارش  IEAدر سال  ،2014بيشترين بازدهي بدست آمده براي سلولهاي کادميوم تلورايدي  %20/9ميباشد که مربوط
به شرکت  First Solarميباشد] . [26همچنين سلولهاي تجاري شده داراي بازدهي بين  %12الي  %15ميباشند .همچنين
طبق اين گزارش ،بهترين بازدهي بدست آمده براي سلولهاي  CIGSبرابر  %20/3بوده است .اما ميزان بازدهي سلولهاي
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موجود در بازار از اين نوع در بازه  %7الي  %12ميباشد .براي سلولهاي اليه نازك آمورف نيز بهترين درصد  %13/2و سلول-
هاي موجود در بازار در بازهي  %7تا  %9ميباشند .در ضمن اين مؤسسه با در نظر گرفتن روند افزايش بازدهي ،پيشبيني را
براي سالهاي آينده در نظر گرفته است که به شكل زير مي باشد.

شكل  :123پيش بيني افزايش بازدهي سلولهاي سيليكوني اليه نازك توسط مؤسسه IRENA

الزم بذکر است محدوديت تئوريكي بازدهي براي سلولهاي اليه نازك به شرح زير ميباشد


سلولهاي کادميوم تلورايدي%30 :



سلولهاي آمورف%27 :



سلولهاي %29 :CIGS

 2.2.3.2طول عمر
سلولهاي خورشيدي به دليل عوامل مختلفي هر ساله مقداري از بازدهي خود را از دست مي دهد .از دست رفتن بازدهي مي-
تواند تأثير زيادي در به صرفه بودن اقتصادي سلول داشته باشد .سلولهاي اليه نازك به عنوان سلولهايي با طول عمر باال
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شناخته شدهاند .طبق گزارش مؤسسه  IRENAدر سال  ،2013طول عمر سلولهاي کادميوم تلورايدي بيش  25سال ميباشد
].[24
يكي از پارامترهاي تعيين کننده طول عمر ميزان تخريبپذيري ساالنه سلول ميباشد .بعضي از مؤسسات و آزمايشگاهها طول
عمر را بر اين اساس تعريف کردهاند .به عنوان مثال طبق اعالم آزمايشگاه ملي وزارت انرژي آمريكا ( ،)NRELطول عمر يك
سلول خورشيدي برابر است با تعداد سالهايي که بازدهي اين سلول به مقدار  %20از بازدهي اوليه خود کم شود.
مؤسسه  EIAنموداري در رابطه با پيشبيني کاهش در ضريب تخريب در سالهاي آتي ارائه داده است .طبق اين نمودار
ضريب تخريب در سلولهاي خورشيدي در سلولهاي اليه نازك به حدود  %0/8در سال خواهد رسيد .همچنين نموداري ديگر
در رابطه با طول عمر اين نوع سلولها رسم شده است .طبق اين نمودار طول عمر سلولهاي اليه نازك از سال  2028به بعد
تغييري نخواهد کرد و در  30سال متوقف خواهد شد.

شكل  :124پيشبيني کاهش در ضريب تخريب سلولهاي خورشيدي در سالهاي آتي توسط مؤسسه EIA
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شكل  :125پيشبيني طول عمر سلولهاي خورشيدي در سالهاي آتي توسط مؤسسه EIA

 3.2.3.2ميزان مواد اوليه مورد نياز
کادميوم از عناصر خطرناك و سرطانزا ميباشد .اين محصول از محصوالت دور ريز صنعت پااليش روي ميباشد .با توجه به
مقدار زياد توليد اين ماده ،قيمت سلولهاي کادميوم تلورايدي وابستگي بسيار کمي به اين ماده دارد .عالوه بر اين با استفاده آن
در سلولها ،ميزان خطر آن نيز کاهش مييابد .بنابراين از استفاده بدين شكل بجاي دفن آن در محيط زيست بسيار استقبال
ميشود.
تلوريوم از عناصر با منابع محدود در جهان ميباشد .عمدتاً از اين عنصر به عنوان افزودني در صنعت ماشينکاري فوالد استفاده
ميشود .اين عنصر به عنوان محصول جانبي در پااليش مس بدست مي آيد .همچنين در توليدات مس و طال نيز اين محصول
بدست ميآيد .اما مقدار توليد اين محصول ساالنه تنها  800تن ميباشد که بسيار کم است .طبق اعالم سازمان زمين شناسي
آمريكا مقدار تلوريوم الزم براي توليد هر گيگاوات برق از سلولهاي کادميوم تلورايدي  93تن ميباشد.
در جدول زير برخي ديگر از مواد اوليهاي که در ساخت سلولهاي کادميوم تلورايدي مورد استفاده قرار ميگيرند آمده است.
توضيحات
50% sulfuric acid solution
90-100% isopropyl alcohol

مقدار

واحد

نوع ماده اوليه

39.6
2.2

gr
gr

Sulfuric Acid
Alcohol
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نوع ماده اوليه

واحد

مقدار

Argon
Multi Surface
Polish

gr

16.2

gr

0.1

gr

0.3

gr

31.2

gr
gr
gr
gr
gr
gr

30.6
0.3
0.1
0.1
0.1
1.8

gr

30.6

gr

44.1

gr

6

gr

0.6

gr

0.2

gr

5.8

gr

17.2

gr

15.1

gr

22.5

gr

0.9

gr

253.8 2030% nitric
acid

gr

0.01

gr

57.6

gr

1.8

Biocide
Cationic
Coagulant
Caustic Soda
Degreaser
Citrus pray
Spot Cleaner
Detergent
Ethyl Alcohol

Glass Cleaner
Hydrogen
Peroxide
Inhibitor
Hand Soap
Cleaner
Nitric Acid
Reagent
Anionic
Emulsion
Potassium
Ferricyanide
Soda Ash
Sodium
Bisulfite 3840%
Sodium
Hydroxide
Solution
Nitric Acid
Solution
Stainless
Steel Cleaner
Polish
Water
Softener Salt
13% Nitrogen
in Argon

 هوشمندي فناوري:2 فاز

توضيحات
100% argon gas
5-10% dimethylpolysiloxane
1.1% 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 0.4% 2methyl-4-isothiazolin-3-one
>1% aluminum chloride hydroxide
50% Caustic Soda

60-100% water, 1-5%, 2-butoxy ethanol, 0.5-1.5% 2propanol, 0.1-1% ammonium hydroxide, 0.1-1% ethyl
alcohol
20-51% hydrogen peroxide solution
sodium benzotriazole

<70% Nitric Acid, >30% Water
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توضيحات

مقدار

واحد

نوع ماده اوليه

0.2

gr

0.4

gr

Helium
Sodium
Hypochlorite

جدول  :7اطالعات مربوط به مواد مورد استفاده در ساخت سلول کادميوم تلورايد

 4.2.3.2ميزان استفاده از مواد غير سمي
طبق اعالم مؤسسه  ،[24] IEAبعضي از سازندگان براي ساخت سلولهاي کادميوم تلورايدي از ماده nitrogen trifluoride

براي ايجاد شفافيت در پوشش سلول استفاده ميکنند که اين ماده اگر وارد جو شود ميتواند  17000مرتبه مضرتر از دي-
اکسيدکربن باشد.
طبق مقاله منتشر شده توسط آقاي  ،Fthenakisتوليد و استفاده از سلولهاي خورشيدي نوع کادميوم تلورايدي به داليل زير
پتانسيل ايجاد خطراتي را دارد ]:[35
• سمي بودن کادميوم
•

رسوب CdS

• سرطانزا بودن کادميوم
• دفع ماژول
در مقاله منتشر شده توسط آقاي  .Hyung Chul Kimميزان انتشار گازهاي سمي در مراحل ساخت و راهاندازي هر کدام از
سلولهاي اليه نازك مورد بررسي قرار گرفت ،با ضريبي تبديل به توليد گاز دياکسيدکربن شد و در نمودار زير به نمايش در
آمد .همانطور که مشخص است ميزان انتشار گازهاي سمي توسط سلولهاي کادميوم تلورايدي کمتر از بقيه سلولهاي اليه
نازك ميباشد.
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شكل  :126ميزان انتشار گازهاي سمي توسط سلولهاي اليه نازك

 5.2.3.2نرخ اشغال سطح زمين
طبق گزارش مؤسسات  IEA-ETSAP and IRENAدر سال  ، ،2013متوسط اشغال زمين توسط سلول هاي کادميوم
تلورايدي در حدود  10متر مربع بازاي هر کيلووات مي باشد]. [24
به طور کلي مي توان گفت که هر  %10بازدهي معادل است با  100وات بر متر مربع بازدهي]. [24
 6.2.3.2هزينههاي سرمايهگذاري اوليه
طبق گزارش مؤسسه  ،GTM Researchهزينه سرمايهگذاري اوليه براي سلولهاي کادميوم تلورايدي  2/81دالر بازاي هر
وات براي سال  2014مي باشد] . [31براي سال  2020نيز اين عدد تا مقدار  1/97دالر بازاي هر وات کاهش يافته است.
 7.2.3.2هزينه توليد الکتريسيته
در نمودار زير روند تغييرات در هزينه بازاي هر وات براي سلولهاي کادميوم تلورايدي نشان داده شده است .همانطور که
مشخص است تا سال  2015هزينه توليد برق از اين نوع سلول به  0/07دالر خواهد رسيد که بسيار پايين مي باشد.
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شكل  :127روند تغييرات در هزينه توليد برق بازاي هر وات براي سلولهاي کادميوم تلورايد در سالهاي مختلف

در نمودار زير نيز مقادير مربوط به سلولهاي  CIGSمشخص ميباشد .هرچند روند رو به کاهش هزينهها در توليد برق اين
نوع سلول مشخص است اما مقادير آن در مقايسه با ديگر سلولها هزينههاي بااليي را نشان مي دهد.

شكل  :128روند تغييرات در هزينه توليد برق بازاي هر وات براي سلولهاي  CIGSدر سالهاي مختلف

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
191
ويرايش اول ،تير 1394

فاز  :2هوشمندي فناوري

استفاده کمتر از سيليكون و محدوديت ناچيز در بكارگيري مواد جهت ساخت سلول سيليكون آمورف ،باعث کاهش در هزينه
نهايي و در نتيجه ،مناسب جهت توليد در سطح انبوه و تجاري شده است .هر چه بازده اين سلول باالتر برود ،قيمت ساخت آن
نيز باالتر ميرود .روند نوعي اين افزايش در شكل زير قابل مشاهده است.

شكل  :129روند نوعي بين بازدهي و قيمت مدول در سلول سيليكون آمورف

بطور کلي ميتوان هزينه تخصيص يافته مربوط به سلولهاي آمورف را به چهار بخش اصلي تقسيم نمود :
• برنامهريزي و سرمايهگذاري %15
• اينورتر %10-9
• همترازي سيستم و تاسيسات %30-10
• ماژول%66-40
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با توجه به اينكه درصد هزينهها در يك بازه مخصوص به خود قابل تغيير است ،با افزايش يا کاهش هر يك ميتوان سهم آنها
در هزينه نهايي را تغيير داد .در نتيجه هزينه نهايي ميتواند افزايش ،کاهش و يا بدون تغيير باقي بماند .شكل زير سير تحول
بازده و هزينه سلولهاي کريستالي و زير اليهها (آمورف) را نشان ميدهد.

شكل  :130سير تحول بازده و هزينه سلولهاي کريستالي و زير اليهها (آمورف)

 8.2.3.2هزينه ماژول
نمودار زير نيز توسط آژانس بين المللي انرژي منتشر شده است] . [24اين نمودار مقايسهاي است بين هزينه توليد برق از
سلول کادميوم تلورايدي و سلولهاي سيليكوني .همانطور که مشخص است اين آژانس پيش بيني کرده که در سال 2015
هزينه توليد برق از ماژول کادميوم تلورايدي به زير  1دالر کاهش پيدا خواهد کرد.
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شكل  :131مقايسه هزينه فروش سلول بين سلول کادميوم تلورايدي و سلولهاي سيليكوني

جدول زير از اطالعات منتشر شده توسط همين گزارش برگرفته شده است .اعداد اين جدول بر اساس سناريويي خاص پيش-
بيني شده است .اعداد جدول داراي واحد دالر براي هر وات مي باشند .همانطور که مشخص است سلولهاي آمورف کمترن
هزينه را براي توليد ماژول خواهند داشت .همچنين بيشترين هزينه نيز مربوط به سلولهاي  CIGSمي باشد.
2015

2014

0.58
0.82
0.59

0.64
0.85
0.62

2013

2012

2011

1
0.82
0.72
1.13
0.98
0.91
0.69
0.67
0.64
جدول  :8هزينه توليد ماژول سلولهاي آمورف CIGS ،و کادميوم تلورايد

2010
1.32
1.31
0.73

$/W
آمورف
CIGS
CdTe
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شكل  :132نمودار رسم شده بر اساس جدول  8براي هزينه توليد ماژول

LCOE 9.2.3.2
مؤسسه  GTM Researchنمودار روند تغييرات در هزينه تراز شده براي انواع سلولهاي خورشيدي را بر اساس اعداد واقعي و
همچنين پيشبيني سالهاي آينده رسم کرده است] . [31طبق اين پيشبيني در سال  2020هزينه تراز شده براي سلول
کادميوم تلورايدي به  0/08دالر براي هر کيلووات ساعت خواهد رسيد.
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شكل  :133روند تغييرات در هزينه تراز شده براي انواع سلولهاي خورشيدي بر اساس اعداد واقعي و همچنين پيشبيني سالهاي آينده توسط
مؤسسه GTM Research

مؤسسه  IRENAدر گزارشي در سال  ،2012قيمت تراز شده سلول هاي کادميوم تلورايدي در سال  2020را حدود  6الي 10
سنت بازاي هر کيلووات پيش بيني کرد]. [24
 10.2.3.2هزينههاي تعمير و نگهداري
طبق گزارش مؤسسه  GTM Researchدر سال  ،2011هزينه  O&Mمربوط به سلولهاي خورشيدي کادميوم تلورايدي 32
دالر بازاي هر کيلووات بوده است.
طبق گزارش ارائه شده توسط مؤسسه  EIAهزينه  O&Mسلولهاي اليه نازك تا سال  2035با  %29کاهش نسبت به سال
 2008در محدودهي  16الي  24/8دالر بازاي هر کيلووات خواهد رسيد .اين مؤسسه نموداري نيز در اين رابطه ارائه داده است
که در زير آمده است .همانطور که در نمودار مشخص است ميزان هزينه هاي  O&Mتا حد بسيار زيادي به ابعاد توليد توان
دارد.
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شكل  :134هزينه  O&Mسلولهاي سيليكوني بر طبق گزارش ارائه شده توسط مؤسسه EIA

 11.2.3.2سهم بازار
در مقالهاي منتشر شده در ژورنال  Environmental Science and Technologyميزان سهم از بازار هر کدام از فناوري-
هاي فتوولتائيك را در نموداري رسم کرد .طبق اين نمودار در سال  2011بيش از  55گيگاوات برق توسط سلولهاي
فتوولتائيك توليد شده است .همانطور که در نمودار نيز مشخص است حدود  %7از اين بازار مربوط به سلولهاي کادميوم
تلورايدي ميباشد .سهم بازار سلولهاي  CIGSنيز همانطور که مشخص است تا سال  2011ناچيز ميباشد .اما روند رو به
رشدي دارد .سلولهاي سيليكوني آمورف نيز همانطور که مشخص است در سال  2011حدود  %3از بازار را در اختيار داشتند.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
197
ويرايش اول ،تير 1394

فاز  :2هوشمندي فناوري

شكل  :135ميزان سهم از بازار هر کدام از فناوريهاي فتوولتائيك در مقالهاي منتشر شده در ژورنال Environmental Science and
Technology

نمودار زير توسط مؤسسه  Lux Reaserchترسيم شده] . [33مقدار سهم بازار هر کدام از فناوريها و روندشان مشخص
است .سلولهاي کادميوم تلورايدي همانطور که مشخص است با شيب زيادي در حال افزايش سهم خود در بازارهاي
فتوولتائيك مي باشند .رنگ سبز کمرنگ نيز مربوط به سلولهاي اليه نازك آمورف ميباشد و همانطور که مشخص است طبق
پيشبيني روند رو به رشدي در بازار نخواهد داشت .اما سلولهاي  CIGSنيز که با رنگ سبز پررنگ نشان داده شده است روند
رو به رشدي در بازار خواهد داشت که در نمودار مشخص است.

شكل  :136نمايش مقدار سهم بازار هر کدام از فناوريهاي فتوولتائيك و روندشان توسط مؤسسه Lux Reaserch
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همچنين در گزارشي ديگر از اين مؤسسه که در سال  2014تدوين شد ،ميزان سهم هر کدام از فناوريها در نموداري به شكل
زير ترسيم شد .طبق اين گزارش ميزان توليد برق اضافه شده از فتوولتائيك در سال  49/7 ،2014گيگاوات خواهد بود .اين
مقدار در سال  39/7 ،2013گيگاوات بوده .همچنين طبق پيشبيني اين مؤسسه مقدار توليد برق اضافه شده در سال  2015به
 55گيگاوات خواهد رسيد .همانطور که در شكل مشخص است سهم سلولهاي کادميوم تلورايدي در سال  %4 ،2014ميباشد.
سهم سلولهاي  CIGSو اليه نازك آمورف نيز هر دو  %2ميباشد.

شكل  :137سهم هر کدام از فناوريها در توليد برق منتشر شده توسط شرکت Solarbuzz

مؤسسه  Fraunhoferنيز گزارشي منتشر کرد و در آن نموداري را در رابطه با ميزان ظرفيت توليد شده هر کدام از فناوريها
ترسيم کرد] . [36طبق اين گزارش بيشترين سهم مربوط به سلولهاي کادميوم تلورايد ميباشد ،هرچند در سالهاي اخير
سهم کلي سلولهاي اليه نازك کاهش يافته است اما با توجه به پتانسيلهاي کاهش قيمت ،انتظار ميرود روند صعودي توليد
اين نوع سلولها تا سالهاي آتي دوبار شروع شود.
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شكل  :138توليد ساالنه ماژولهاي  PVفناوري فيلم نازك در سراسر جهان بر حسب مگاوات

 3.3.2سلولهاي Multi-Junction
به علت اينكه اين سلولها به چندين مادهي مختلف بر روي همديگر نياز دارد که با اتصاالت تونلي خاصي بين اليهها به هم
متصل شدهاند ،خود سلولهاي خورشيدي بسيار گران ميباشند .علت اين گراني ،مواد و روش ساخت ميباشد .گراني مواد به
علت نايابي برخي از مواد گروه  III-Vجدول تناوبي مانند  Inو  Gaميباشد ،اما دليل اصلي گراني آن استفاده از زير اليه بسيار
گران( )Geميباشد.
يك روش براي به صرفه کردن اين سلولها ساخت يك سلول بسيار کوچك ميباشد که انرژي را از يك محيط بزرگ توسط
متمرکزکنندهها جذب کند .اما از موانع استفاده از متمرکزکنندهها اين ميباشد که زاويه برخورد نور به صفحه بايد عمود باشد،
بنابراين براي رسيدن به اين مقصود بايد از دنبالکنندهها که مسير خورشيد را در طول روز دنبال ميکنند ،استفاده شود .دنبال
کنندهها گران قيمت ميباشند ،عالوه بر هزينه ثابتي که سلولهاي خورشيدي دارند ،هزينه نگهداري اين سيستمها مانند
نگهداري از موتور محرك آنها نيز هزينهي چنين سيستمهايي را بسيار باال مي برد.
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از ديگر مشكالت اين سيستمها اين است که اين سيستمها در روزهاي ابري بخوبي عمل نميکنند و در نهايت اينكه به علت
استفاده از متمرکزکنندهها سلولهاي خورشيدي به دماي بسيار بااليي ميرسند که ميتوان براي اين مشكل از مكانيزمهاي
خنكکننده براي حفظ بازدهي باالي اين سيستمها استفاده کرد در حاليكه ميتوانند بطور غير فعال باشند؛ مانند استفاده از فين-
ها ،يا بطور فعال مانند استفاده از پمپهاي خنكکننده بر روي آنها .اما بايد توجه داشت که هزينهي اين سيستمها نيز به قيمت
اوليه اين سيستمها افزوده ميشود.
شكل زير افزايش بازدهي سلولهاي  Single-crystal Si،III-Vو سلولهاي اليه نازك خورشيدي را در طي  50سال گذشته
نشان ميدهد و همچنين افزايش بازدهي در آينده توسط خطچين نشان داده شده است .ميتوان مشاهده کرد که بازدهي
سلولها ،براساس اليه نازك و کريستالهاي سيليكوني (يك خورشيد و سلولهاي متمرکزکننده) به حداکثر ميزان بازدهي خود
(بازدهي تئوري) رسيدهاند .روش سلولهاي خورشيدي اليه نازك يك روش اميدوار کننده براي کاهش قيمت سلولهاي
خورشيدي ميباشد.
آرايههاي متمرکزکننده  III-Vدريچه اميد ديگري را براي پيدا کردن قيمتي پايينتر از آرايههاي کريستالهاي سيليكوني در
ماژولهايي با بازدهي باالتر از  %30باز کرد .با توجه به تجربههاي کسب شده تا اکنون پيشرفت سلولهاي خورشيدي چند
اتصاله اين نويد را ميدهد که ميتوان با تعداد اتصال بيشتر مانند چهار ،پنج و يا شايد بيشتر به بازدهي باالتري رسيد.
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شكل  :139افزايش بازدهي سلولهاي  Single-crystal Si،III-Vو سلولهاي اليه نازك خورشيدي در طي  50سال گذشته و در آينده (خط-
چين)

بايد توجه داشت با افزايش تعداد اتصاالت  p-nدر سلولهاي چند اتصاله هزينهي اين سازهها افزايش پيدا نميکند ،اين بدان
علت است که ضخامت کل سلول بيشتر نميشود .براي ثابت نگهداشتن ضخامت سلول ،ضخامت هر اليه جذبکننده کاهش
پيدا ميکند .با افزايش پيچيدگي ساختار سلولهاي خورشيدي باالخص ساختار سلولهاي چند اتصاله ،ميزان نياز به خواص
کلي مواد مورد استفاده قرار گرفته کاهش مييابد .در حقيقت هرچه تعداد اتصاالت بيشتر شود ،ناحيهي فتوولتائيك در هر ناحيه
باريكتر ميشد و ميزان تاثيرگذاري اين خواص با کم شدن فاصلهي طي شده نور در طول ماده ،کمتر ميشود .روش جبران
خواص نامناسب کلي مواد با استفاده از فناوري بهبود بخشي (کاملسازي) سلولهاي چند اتصاله به تازگي شروع شده و در
آرايههاي سلولهاي جديد اليه نازك مورد استفاده قرار گرفته است.
مطابق جدول زير براي خريد يك متر مربع سلول خورشيدي چند اتصاله ،قيمت تقريبي آن حدود  50000دالر خواهد بود (5
دالر بر سانتيمتر مربع) .با فرض قيمت متمرکزکننده و دنبالکننده خورشيد  200دالر بر متر مربع و فرض اينكه خورشيد 1000
وات بر متر مربع تابش کند که  850وات بر متر مربع از آن تابش مستقيم خواهد بود و باتوجه به اينكه بهترين بازدهي يك
سلول خورشيدي در دسترس در دماي  25درجه سانتيگراد  %37خواهد بود ولي در دماي کارکرد  %30ميباشد ،اگر سيستم
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نوري بازدهي  %75داشته باشد در آن حالت  200وات بر مترمربع توان توليد ميشود ،با حساب  200دالر بر متر مربع ردياب و
متمرکزکننده قيمت توليد برق  1/5دالر در هر وات ميباشد.

جدول  :9ارزيابي يك سيستم خورشيدي با سلولهاي [37] Multijunction

نمودار زير توسط مؤسسه آلماني  Fraunhoferتنظيم شده است] . [36اين نمودار نشاندهنده روند افزايش بازدهي سلولهاي
 CPVدر سالهاي اخير ميباشد.
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شكل  :140نمايش روند افزايش بازدهي سلولهاي CPV

همچنين در نمودار ديگري نيز که توسط همين مؤسسه منتشر شده است هزينه تراز شده اين نوع سلول محاسبه و نشان داده
شده است .نمودار زير نشاندهنده پيشبيني هزينه تراز شده يا  LCOEاين نوع سلولها در سالهاي آينده ميباشد .البته با
توجه به اينكه اين نوع سلولها هنوز در مراحل اول تجاري شدن ميباشند ،نمي توان در مورد رقم دقيق آن اظهار نظر کرد و
اين ارقام بصورت بازهاي بيان شدهاند.
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شكل  :141پيشبيني هزينه تراز شده يا  LCOEسلولهاي  CPVدر سالهاي آينده

مؤسسه  V.Shahنيز در همين رابطه نموداري منتشر کرده و آن را با هزينه تراز شده ديگر فناوريها مقايسه کرده .طبق پيش-
بيني اين سازمان تا سال  LCOE ،2020اين نوع فناوري به  0/05دالر در هر کيلووات ساعت خواهد رسيد که تفاوت زيادي با
ديگر فناوري ها دارد .همچنين در بخش ديگري از اين گزارش در رابطه با هزينه اوليه نيز نموداري ترسيم شده است که به
شكل زير ميباشد.
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شكل  :142مقايسه هزينه تراز شده  CPVبا هزينه تراز شده ديگر فناوريها

در رابطه با ميزان نصب اين نوع سلول نمودار زير نيز توسط  Deutsche Bankمنتشر شده است .اين نمودار نشان دهنده
ميزان ظرفيت نصب شده سلولهاي  CPVدر سالهاي اخير ميباشد .طبق اين نمودار در سال  1500 ،2015مگاوات از اين
نوع سلول نصب خواهد شد.
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شكل  :143ميزان ظرفيت نصب شده سلولهاي CPV

 4.3.2سلولهاي خورشيدي کوانتوم-دات
در سالهاي اخير از نقاط کوانتومي براي بهبود عملكرد سلولهاي خورشيدي ارگانيك پليمري هم استفاده شده و دانشمندان در
حال کار بر اين حوزه نيز ميباشند .نقاط کوانتومي به دليل داشتن سايز بسيار کوچك ميتوانند در تعداد باالتري بر روي سطح
سلول بنشينند که موجب افزايش بازده سلول خواهد شد .از طرفي اين مزيت موجب ميشود که بتوان به راحتي آنها را بر روي
سلولها اسپري کرد و هزينه ساخت سلول خورشيدي را بسيار پايين آورد.
اگرچه کاربر روي سلولهاي کوانتوم دات از اواخر دهه  90ميالدي شروع شد اما پيشرفت سريع فناوري در اين حوزه سبب
تجارب علمي بسيار خوبي در اين بازه زماني شده است .در سال  2006براي اولين بار بازده  %2/8براي سلولهاي حساس شده
به نقاط کوانتومي ثبت شد .در سال  2009با استفاده از ساختارهاي کوانتومي  CdSeو  CdSدانشمندان توانستند به بازده
 %4/22دست يابند .در سال  2010بازده سلولهاي  QDSC143به  %4/7رسيد و در سال  2011اين ميزان به  %4/8ارتقا يافت.
در سال  2013با جهشي بزرگ ميزان راندمان اين نوع سلولهاي خورشيدي به  %7رسيد و هماکنون محققان توانستهاند به
بازده  %8/6دست يابند.
Quantum Dot Solar Cells

143
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اگرچه اين ميزان نسبت به بازده سلولهاي تجاري سيليكوني مقداري اندك است ولي با توجه به هزينه ساخت پايين اين
سلولها گمان ميرود که پيشرفتهاي بعدي بتواند اين نوع سلولها را به سطح تجاري برساند.

شكل  :144ميزان بازدهي سلول کوانتوم-دات در سالهاي اخير

يكي از بزرگترين مشكالت اين سلولها عالوه بر بازده پايين ،طول عمر کم آنها است .اين سلولها در معرض هوا دچار
اکسايش شده و کارايي خود را از دست ميدهند .در سالهاي اخير تحقيقات زيادي در رابطه با موادي که بتوانند از اين
اکسايش جلوگيري کنند در حال انجام است .در سال  2014دانشگاه  MITسلولي را ارائه کرد که داراي بازده  %8/55بود و در
هواي آزاد بيش از  150روز با کارايي اوليه خود کار کرد.
سلولهاي خورشيدي کوانتوم-دات خط توليد ارزانتري نسبت به سلولهاي خورشيدي معمول دارند و مواد اوليه بهکار رفته در
آن همچون سيليكون گران قيمت نيست .از اين رو در صورت افزايش طول عمر آنها به بيش از  5سال ميتوان اميدوار بود که
به فناوري جديد و ارزان قيمتي در زمينه انرژي خورشيدي دست يافت که در عين حال با طبيعت نيز سازگار است.
در حال حاضر فناوري کوانتوم-دات مورد توجه بسياري از دانشمندان و محققان قرار گرفته است .برخي از فعالين اين زمينه
عبارتند از Antonio Marti ،Yushitaka Osaka ،Seth M. Hubbard :و David V. Forbes
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 5.3.2سلول خورشيدي ارگانيك )(OSC
سلولهاي فتوولتائيك ارگانيك به علت نوع و ميزان مواد به کار رفته در ساخت و نيز هزينههاي ساخت پايينتر ،از يك سو
امكان کاهش هزينهها را به مقدار زيادي فراهم آورده و از سوي ديگر امكان استفاده از آنها در همه جا وجود دارد .گرچه در
حال حاضر بازدهي اين سلولها در حدود  %5بوده ،با توجه به پايين بودن هزينههاي ساخت براي استفاده در مراکز تجاري
مناسب ميباشند ،ليكن تالشهاي گستردهاي براي افزايش بازدهي اين سلولها در حال انجام است.
براي تجاري شدن سلولهاي ارگانيك بايد مسائلي همچون بازده ،طول عمر و پايداري مورد بررسي قرار گيرند .اولين سلول
ارگانيك در سال  1986با بازده  %1توسط تانگ ساخته شد و از آن تاريخ به بعد تالشهاي عديدهاي جهت افزايش بازده به
مقدار تجاري  %10انجام شده است .در سال  2005بازده  %5با طول عمر  20000ساعت حاصل شد .براي خارج شدن از بازار
نيچه (خاص) سلول ارگانيك بايد تمام پارامترهاي ذکر شده را بطور همزمان ارضا کند.
در راستاي برآورد هزينه  ،OSCروندي نوعي که توسط بيكر و کالوما ارائه شده است را مورد بررسي قرار ميدهيم .به دليل
نداشتن اطالعات کامل از هزينه ساخت ميتوان با يك بررسي از باال به پايين به عنوان يكي از روشهاي تحليل هزينه،
هزينههاي مواد ،نيروي کار و جانبي را محاسبه کرد.
هزينه ماژول از طريق تقسيم هزينه ساخت بازاي هر متر مربع بر خروجي به ازاي همان ناحيه بدست ميآيد .اين واحد هزينه
شامل بازده و بستر سلول و ماژول ميشود و همچنين براي مقايسه با ديگر تكنولوژيهاي فتوولتائيك مناسب است .اصطالح
هزينه برق سطحبندي شده ( )LEC144با واحد است که براي مقايسه  OSCبا منابع ديگر توليد برق مانند نيروگاههاي فسيلي
استفاده ميشود .جدول  1هزينه نهايي ساخت ماژول ارگانيك را نشان ميدهد.

Levelized Electricity Cost
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شكل  :145هزينه نهايي ساخت ماژول ارگانيك

 6.3.2سلولهاي خورشيدي غيرارگانيك
بازده سلولهاي  CZTSSeدر سال  2008برابر  %6/8گزارش شده است که در سال  ،2009وندي و همكارانش توانستند اين
ميزان را به  %6/9افزايش دهند .در سال  2010بازده سلول به  %9/7رسيد و در سال  2012تا  %11/1افزايش يافت .در اواسط
 2014وانگ و وينگر مقدار بازده را به  %12ارتقا دادهاند.

شكل  :146افزايش بازدهي سلولهاي خورشيدي غيرارگانيك از سال  2000تا 2014
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مواد اصلي اين نوع سلولها خطرات زيستمحيطي و مضرات انساني ندارند و اين يكي از برتريهاي اين فناوري نسبت به ساير
فناوريهاي نسل سوم ميباشد .در حال حاضر اين سلولها در مرحله آزمايشگاهي به سر ميبرند و دانشمندان سعي در يافتن
مواد جايگزين جهت باال بردن خواص و بازدهي و همچنين روشهاي بهينه توليد ميباشند.
 4.2آيندهپژوهي فناوري CSP
نظامهاي کنوني تأمين انرژي به طور آشكار از لحاظ اقتصادي ،زيستمحيطي و اجتماعي غير قابل تحمل هستند .بدون يك
حرکت قاطعانه ،انتشار دياکسيدکربن مربوط به انرژي تا سال  2050دوبرابر خواهد شد و افزايش درخواست نفت نگراني در
مورد امنيت منابع را فزوني خواهد بخشيد ] .[38ما ميتوانيم و بايد راه کنوني را تغيير دهيم ،اما اين تغيير نيازمند يك انقالب
در مبحث انرژي است و فناوري انرژيهاي کم کربن يك نقش اساسي در اين تغييرات خواهد داشت .کارايي انرژي ،انرژيهاي
تجديدپذير ،به دام انداختن و ذخيرهسازي کربن ( ، )CCS145انرژي هستهاي و فناوريهاي جديد حمل و نقل همگي نيازمند
بهکارگيري نيروي وسيعي هستند.
انرژي خورشيدي متمرکز ( )CSPميتواند منابع انرژي تجديدپذير کم کربن را در مناطق با تابش عمودي قوي ()DNI146
تأمين کند .در آفتابي ترين کشورها انتظار ميرود  CSPبه يك منبع تأمين انرژي داراي قدرت رقابت در زمان ميانه و اوج
مصرف تا سال  2020مبدل شود و بين سالهاي  2025تا  2030اين توانايي را در زمان مصرف پايه نيز به دست آورد ].[38
امكان ذخيرهسازي حرارتي يكپارچه يك خاصيت مهم نيروگاههاي  CSPميباشد و به طور مجازي همهي آنها داراي ظرفيت
انرژي سوخت پشتيبان هستند .به عالوه  CSPظرفيت توليد برق پايدار و انعطافپذيري را به اجرا کنندگان ابزار و شبكه ارائه
مي دهد در عين حال که مديريت مؤثرتر سهم بزرگتري از انواع انرژي از منابع تجديدپذير ديگر را ممكن مي سازد(به عنوان
مثال انرژيهاي فتوولتائيك و باد).
 CSPهمچنين ميتواند مقدار قابل توجهي گرما براي فرايندهاي صنعتي ايجاد کرده و به طور خاص ميتواند تقاضاي روزافزون
براي نمكزدايي از آب در مناطق خشك و بي آب را پاسخگو باشد.

Carbon Capture & Storage
Direct Normal Irradiation
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با در نظر گرفتن طبيعت خشك و نيمه خشك مناطقي که براي  CSPمناسب هستند ،يك چالش کليدي دسترسي به آب
خنكکننده مورد نياز براي نيروگاه  CSPاست .خنكکنندههاي خشك يا هيبريد خشك/تر ميتوانند در مناطق با منابع آب
محدود مورد استفاده قرار گيرند.
تأسيسات  CSPميتوانند تا سال  2030شروع به تأمين سوختهاي مايع يا گازي فقط خورشيدي يا بهبود يافتهي خورشيدي
کنند .تا سال  CSP ،2050ميتواند هيدروژن خورشيدي مورد نياز براي پاسخگويي به  %3از مصرف جهاني گاز طبيعي و تقريباً
 %3از مصرف جهاني سوختهاي مايع را تأمين کند ].[38
 1.4.2چرا استفاده از  CSPمناسب است؟
 CSPاز منبع تجديدپذير خورشيدي براي توليد برق استفاده ميکند در حالي که مقدار بسيار کمي توليد گاز گلخانهاي دارد.
بنابراين ،اين يك پتانسيل قوي براي تبديل شدن به يك فناوري کليدي براي کاهش تغييرات آب و هوايي است .عالوه بر اين
انعطافپذيري نيروگاههاي  CSPايمني انرژي را افزايش ميدهد.
هنگامي که با ظرفيت ذخيرهسازي حرارتي توأم شوند ،نيروگاههاي  CSPميتوانند حتي هنگاميكه ابرها جلوي خورشيد را
گرفتهاند يا بعد از غروب آفتاب ،برق توليد کنند .نيروگاههاي  CSPهمچنين ميتوانند با انرژي پشتيبان از طريق سوختهاي
قابل اشتعال مجهز شوند .اين عوامل به  CSPقابليت تأمين قابل اطمينان برق را براي تأمين مصرف پايه ميدهند .درمجموع
اين خصوصيات  CSPرا به يك فناوري پر اميد براي آينده در تمامي مناطقي که نيازمند انرژي پاك ،انعطافپذير و قابل اعتماد
هستند ،تبديل نموده است.
در حاليكه حجم زيادي از برق  CSPاز نيروگاههاي بزرگ متصل به شبكه خواهد آمد ،اين فناوريها همچنين نشان دهنده
پتانسيل قابل توجهي براي تغذيه تقاضاهاي خاص چون فرآوري گرما براي صنعت ،توليد همزمان گرمايش ،سرمايش و انرژي،
و نمكزدايي از آب نشان ميدهد .همچنين  CSPداراي پتانسيل براي توليد در مقياس کوچك است.
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امكان استفاده از فناوريهاي  CSPبراي توليد سوختهاي خورشيدي متمرکز (( (CSF147همچون هيدروژن و ديگر حاملهاي
انرژي) يك بخش مهم براي تحقيقات و پيشرفت بيشتر است .هيدروژن توليدي به وسيلهي خورشيد ميتواند به کربنزدايي از
انتقال و ديگر بخشهاي مصرف کننده نهايي به وسيلهي ترکيب هيدروژن با گاز طبيعي در خطوط لوله و شبكههاي توزيع و به
وسيلهي توليد سوختهاي مايع پاك تر کمك کند.
 2.4.2خالصه وضعيت کنوني CSP
مفهوم اصلي انرژي خورشيدي متمرکز نسبتاً ساده است :دستگاههاي  CSPانرژي موجود در پرتوهاي خورشيدي را متمرکز
ميکنند تا يك دريافت کننده را به دماي باال برسانند .اين گرما ابتدا به انرژي مكانيكي تبديل شده (به وسيلهي توربين يا ديگر
موتورها) و سپس به برق تبديل ميشود CSP .همچنين داراي پتانسيل براي توليد ديگر حاملهاي انرژي است (سوختهاي
خورشيدي).
نخستين نيروگاههاي تجاري در فاصلهي سالهاي  1984تا  1991در کاليفرنيا شروع به کار کردند که توسط مشوقهاي دولت
فدرال و ماليات اياالت و خريد قراردادهاي بلند مدت حمايت ميشدند .يك کاهش در قيمت سوختهاي فسيلي باعث شد که
دولتهاي فدرال و ايالتي چارچوب سياستي را که از پيشرفت  CSPحمايت ميکرد تغيير دهند .در سال  2006بازار در اسپانيا و
آمريكا دوباره متولد شد.
در شكل زير ظرفيت نصب شده نيروگاههاي  CSPدر دنيا از سال  2004تا  2013ارائه شده است .مشاهده ميشود که در
سالهاي اخير سرعت رشد نيروگاههاي  CSPبه شدت افزايش پيدا کرده است و دو کشور اسپانيا و آمريكا که بزرگترين ظرفيت
نصب شده  CSPرا در دنيا دارند ،همچنان به استفاده از اين فناوري اقبال خوبي را نشان ميدهند.

Concentrating Solar Fuel

147

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
213
ويرايش اول ،تير 1394

فاز  :2هوشمندي فناوري

شكل  :147روند نصب نيروگاههاي  CSPدر  10سال اخير ][39

در شكل  148ظرفيت نصب شده نيروگاههاي  CSPبه تفكيك کشورهاي مختلف در سالهاي  2012و  2013ارائه شده است.
مشاهده ميشود که در سال  2013بيشترين اهميت براي توسعه نيروگاههاي  CSPدر دنيا توسط کشورهاي اسپانيا ،آمريكا،
امارات متحده عربي ،هند و چين اتفاق افتاده است.

شكل  :148ظرفيت نصبشده نيروگاههاي  CSPبه تفكيك کشورها در سال [39] 2013
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 3.4.2تقسيمبندي منبع خورشيدي براي CSP
تفاوت اصلي ميان تابش مستقيم خورشيد در مناطق مختلف برخاسته از تفاوت آب و هوا و جو اين مناطق است DNI .مناسب
معموالً در مناطق با آب و هواي خشك و نيمه خشك که داراي آسماني صاف هستند يافت ميشود که عموماً در عرضهاي
جغرافيايي از  15تا  40درجه شمالي يا جنوبي قرار گرفتهاند .در فضاي نزديكتر به خط استوا ،جو معموالً در تابستان بسيار ابري
و مرطوب است DNI .همچنين به ميزان قابل توجهي در ارتفاعات که پراکندگي نور خورشيد بسيار کمتر است ،بيشتر است .به
اين ترتيب بيشتر مناطق مساعد براي منابع  CSPدر شمال آفريقا ،جنوب آفريقا ،خاورميانه ،شمال غربي هند ،جنوب غربي
آمريكا ،مكزيك ،پرو ،شيلي ،قسمت غربي چين و استراليا واقع شدهاند .تالشهاي اخير براي دستيابي به نقشه جهاني منابع
 DNIبر اساس دادههاي ماهوارهاي در شكل  149ارائه شده است.
هرچند "کمربندهاي خورشيدي" زمين نسبتا باريك هستند پتانسيل فني براي  CSPباالست .اگر  CSPبه طور کامل توسعه
يابد ،پتانسيل موجود در جنوب غربي آمريكا بسيار فراتر از تأمين برق مورد نياز کل آمريكاست .پتانسيل موجود در خاورميانه و
شمال آفريقا تقريبا  100برابر مجموع نياز فعلي خاور ميانه ،شمال آفريقا و اتحاديهي اروپا را برآورده ميکند ] .[38در کوتاه
مدت  CSPداراي قابليت بااليي براي تأمين برق و سوخت بدون کربن يا کم کربن براي کل جهان خواهد بود .هرچند چالش
اساسي موجود اين است که تقاضا براي برق هميشه در نزديكي مناسب از منابع  CSPقرار نگرفته است.

شكل  :149نقشه جهاني منابع  DNIبر اساس دادههاي ماهوارهاي
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 4.4.2فناوريهاي کنوني براي توليد نيرو
در حال حاضر  4فناوري اصلي  CSPموجود است که ميتوانند به واسطهي راههايي که اشعههاي خورشيد را متمرکز ميکنند و
فناوري مورد استفاده براي دريافت انرژي خورشيدشان طبقهبندي شوند (جدول.)10

جدول  :10چهار فناوري خانواده [38] CSP

 1.4.4.2بازتابدهندههاي سهموي خطي
سيستمهاي سهموي خطي از دو رديف موازي از آينهها (بازتاب دهندهها) که به يك جهت خم شدهاند تا تابش خورشيد را
متمرکز کنند تشكيل شدهاند .آينهها ميتوانند تا بيش از  100متر طول داشته باشند با سطح خمشدهاي بين  5تا  6متر .لولههاي
فوالد زنگ نزن (تيوبهاي جذبکننده) با پوشش انتخابي به عنوان دريافتکنندههاي گرما عمل ميکنند .لولهها در يك قاب
شيشهاي در خالء قرار گرفتهاند .بازتابدهندهها و تيوبهاي جذبکننده همگام با خورشيد که در آسمان حرکت ميکند جابهجا
ميشوند.
تمامي نيروگاههاي سهموي خطي مورد استفاده تجاري در حال حاضر وابسته به روغن ترکيبي به عنوان مايعي که گرما را از
لولههاي جاذب به مبدلهاي حرارتي انتقال ميدهد جايي که آب پيش گرم شده ،تبخير ميشود و سپس فوق گرم ميشود،
هستند .بخار مافوق گرم يك توربين را مي چرخاند که يك ژنراتور را براي توليد برق راهاندازي ميکند .بعد از سرد و کندانس
شدن ،آب به مبدل حرارتي باز مي گردد.
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شكل  :150نيروگاه سهموي خطي

سهموي خطي بالغترين نوع فناوري  CSPاست و قسمت عمدهي نيروگاههاي تجاري کنوني را تشكيل ميدهد .هرچند
بيشترين نيروگاههاي موجود داراي هيچ يا مقدار کمي از ذخيرهسازي حرارتي هستند و به سوخت قابل اشتعال به عنوان يك
پشتيبان وابسته هستند .براي مثال همهي نيروگاههاي  CSPدر اسپانيا  %12تا  %15از توليد ساالنهي برق خود را از سوزاندن
گاز طبيعي توليد ميکنند ] .[38برخي نيروگاههاي جديدتر داراي ظرفيتهاي ذخيرهسازي قابل توجهي هستند .در شكل زير
ظرفيت نصب شده و طراحي شده براي فناوري سهموي خطي به تفكيك کشورهاي مختلف براي سال  2013را ميتوان
مشاهده نمود.
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شكل  :151ظرفيت نصب شده و طراحي شده ،براي فناوري سهموي خطي براي کشورهاي مختلف در سال [40] 2013
 2.4.4.2بازتاب دهندههاي خطي فرنلي (

148

)LFRs

بازتاب دهندههاي خطي فرنلي شكل تقريبي سهميگون سيستمهاي سهموي خطي را دارا هستند اما با استفاده از صفهاي
طوالني صاف يا با خمش بسيار کم آينهها که براي بازتاب دادن اشعهي خورشيد به يك دريافتکننده ثابت خطي رو به پايين
قرار گرفته است .يك طرح تازهتر که به نام بازتابدهندههاي خطي فشرده فرنلي( )CLFRs149شناخته ميشود از دو دريافت-
کننده موازي براي هر رديف از آينهها استفاده ميکند و بنابراين به فضاي کمتري نسبت به سهموي خطي براي يك مقدار
ثابت توليدي نيازمند است .شكل زير نمايش دهنده يك سيستم بازتاب دهنده فرنلي براي نيروگاه متمرکز کننده خورشيدي
است.

Linear Fresnel reflectors
Compact Llinear Fresnel Reflectors

148
149
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شكل  :152فناوري بازتاب دهنده فرنلي

مزيت اصلي سيستمهاي  LFRاين است که طراحي سادهي آنها از آينههاي خم شدهي منعطف و دريافت کنندههاي ثابت
نيازمند هزينههاي سرمايهگذاري کمتر است و توليد مستقيم بخار( )DSG150را تسهيل ميکند ،بنابراين نياز و هزينه مايعات
انتقال دهنده گرما و مبدلهاي حرارتي کاهش مييابند .اگرچه نيروگاههاي  LFRنسبت به سهميگونها در تبديل انرژي
خورشيدي به برق از تأثيرگذاري کمتري برخوردار هستند و با هم متحد کردن طراحي و ظرفيت ذخيرهسازي آنها با يكديگر
دشوار است.
در شكل زير ظرفيت نصب شده و طراحي شده براي سيستم فرنلي به تفكيك کشورهاي مختلف براي سال  2013ارائه شده
است .مشاهده ميشود که ظرفيت نصب شده فرنلي نسبت به سهموي خطي بسيار کمتر است ولي با توجه به مزاياي ذکر شده،
قطعاً در سالهاي آينده ظرفيتهاي بيشتري از اين سيستم نصب خواهد شد.

Direct Steam Generation

150
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شكل  :153وضعيت نصب شده و طراحي شده سيستم فرنلي به تفكيك کشورهاي مختلف در سال [40] 2013

3.4.4.2برجهاي خورشيدي
برجهاي خورشيدي که به نام سيستمهاي دريافت مرکزي ( )CRS151نيز شناخته ميشوند از صدها يا هزاران بازتاب دهنده
(چرخ آيينهاي که پرتو را به يك طرف متمرکز ميکنند) براي متمرکز کردن اشعههاي خورشيد روي يك دريافت کننده مرکزي
که باالي يك برج قرار گرفته است استفاده ميکنند .برخي از نيروگاهاي برج تجاري که در حال حاضر در حال استفاده هستند
از  DSGدر دريافت کننده استفاده ميکنند؛ باقي از نمك گداخته هم به عنوان مايع منتقل کننده حرارت و هم به عنوان واسطه
ذخير سازي استفاده ميکنند.

Central Receiver Systems

151
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شكل  :154نمايي از يك نيروگاه برج خورشيدي

قدرت تمرکز برج به دماهاي بسيار باال دست مي يابد که باعث باال رفتن تأثيرگذاري بهتر در بخش تبديل گرما به الكتريسيته و
کاهش هزينههاي ذخيرهسازي گرمايي ميشود .به عالوه ،اين مفهوم بسيار انعطافپذير است؛ طراحان ميتوانند از يك طيف
گسترده از آينههاي چرخي ،دريافت کنندهها ،مايعات منتقلکننده و بلوكهاي نيرو انتخاب کنند.
در شكل  155ظرفيت نصب شده و طراحي شده براي برجهاي خورشيدي در سال  2013براي کشورهاي مختلف ارائه شده
است .مشاهده ميشود که تونس به عنوان يكي از کشورهاي آفريقايي که داراي شدت تابش بااليي است ،طرحريزي بزرگي
براي توليد برق از طريق نيروگاههاي برجخورشيدي دارد.
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شكل  :155ظرفيت نصب شده و طراحي شده براي برجهاي خورشيدي در سال  2013به تفكيك کشورهاي مختلف ][40

4.4.4.2بشقابهاي سهميگون
صفحههاي سهميگون اشعه هاي خورشيد را در يك نقطه کانوني واقع در باالي مرکز صفحه متمرکز ميکنند .کل دستگاه
خورشيد را تعقيب ميکند و بشقاب و دريافتکننده به طور هم جهت حرکت ميکنند .اکثر بشقابها يك موتور/ژنراتور مستقل
(مانند يك ماشين استرلينگ يا يك ميكرو توربين) در نقطهي کانوني دارند .اين طراحي نياز به يك مايع منتقلکننده حرارت و
آب خنك کاري را برطرف ميکند.
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شكل  :156نمايي از يك سيستم ديش-استرلينگ

بشقابها داراي مؤثرترين ضريب تبديل گرما به برق نسبت به هر نوع سيستم  CSPديگر هستند .ويژگيهاي مختلف مانند
اندازه کوچك ،نبود آب خنكکاري و سازشپذيري کم با ذخيرهسازي حرارتي و هيبريديزاسيون ،بشقابهاي سهميگون را در
زمره رقباي ماژولهاي فتوولتائيك ،به طور خاص فتوولتائيكهاي متمرکز کننده ،به اندازه ديگر فناوريهاي  CSPقرار داده
است .اجرا کنندگان بر اين نظرند که توليد انبوه قدرت رقابت پذيري با ديگر سيستمهاي گرمايي خورشيدي را به بشقابها
خواهد داد.
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بشقابهاي سهميگون داراي محدوديت اندازهاي هستند(به طور معمول چند ده کيلووات يا کوچكتر) و هرکدام به صورت
مستقل برق توليد مي کنند که بدين معني است که براي ساخت يك نيروگاه در مقياس بزرگ نياز به کارگزاري صدها يا هزاران
عدد از آنها ميباشد .بر خالف اين ديگر طراحيهاي  CSPميتوانند يك طيف گسترده از ظرفيت ها از عدد کمي همچون
1مگاوات به باال را پوشش دهند .اندازهي بهينهي سهمويها  LFR ،و برجها معموال از  100مگاوات تا  250مگاوات بسته به
تأثير عملكرد بلوك قدرت تغيير ميکند.
همانطور که در شكل  157نشان داده شده است ،به نسبت سيستم سهموي خطي و برج خورشيدي ،ظرفيت بسيار کمي از
بشقابهاي سهميگون نصب شده است ،اما به دليل بينيازي به آب و همچنين امكان نصب در ظرفيتهاي کوچك ،پيشبيني
ميشود که در آينده اقبال گستردهاي براي اينگونه سيستمها صورت گيرد.

شكل  :157ظرفيت نصب شده و طراحي شده براي نصب سيستمهاي ديش سهميگون ][40
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در جدول  11حداکثر ميزان بازدهي الكتريكي ،بازدهي ساالنه الكتريكي و همچنين آب مورد نياز براي انواع فناوريهاي CSP

ارائه شده است .در اين جدول مشاهده ميشود که بيشترين بازدهي مربوط به فناوري ديش سهميگون ميباشد و همچنين
کمترين ميزان آب مورد نياز نيز مربوط به همين فناوري است .با توجه به آنچه که قبالً گفته شد ،بنابراين فناوري ديش
سهميگون ميتواند گزينه مناسبي براي توليد پراکنده و در حجم کم در پيش روي ما قرار دهد.

جدول  :11مقايسه ميزان راندمان و مقدار آب مورد نياز براي خنكکاري سيستمهاي مختلف متمرکزکننده خورشيدي ][41

 5.4.2ذخيرهسازي حرارتي
تمامي نيروگاههاي  CSPداراي تواناييهايي در زمينه ذخيرهسازي گرما براي کوتاه مدت هستند بنابراين داراي ظرفيت
"ميانگيري" هستند که به آنها اجازه ميدهد تا به طور قابل توجهي توليد برق را روانسازي کنند و مانند ديگر فناوريهاي
خورشيدي داراي تغييرات توليد در کوتاه مدت در روزهاي ابري نباشند.
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شكل  :158سيستم ذخيرهسازي در يك نيروگاه خورشيدي سهموي خطي

شكل  158نشان مي دهد که در يك نيروگاه  CSPذخيرهسازي چگونه صورت ميگيرد .حرارت اضافي جمعآوري شده به يك
مبدل حرارتي ارسال شده و نمك مذاب را که از محفظه سرد به سمت محفظه گرم حرکت ميکند گرم ميکند .در هنگام نياز
گرما از محفظه گرم ميتواند به مايع منتقلکننده حرارت انتقال داده شده و سپس به توليدکننده بخار منتقل شود.
مطالعات نشان ميدهد که در مناطق با نور خورشيد خوب ( DNIباال) افزايش توليد برق براي تأمين نيازها ظرفيت ذخيرهسازي
در حدود  2تا  4ساعت را ميطلبد .در موارد داراي ذخيرهساز ،صفحه خورشيدي به نسبت ظرفيت توليدي بزرگتر خواهد بود .در
نتيجه در زماني که نور خورشيد بيشترين قدرت را دارد صفحات خورشيدي گرماي بيشتري از ميزاني که توربينهاي آنها
ميتوانند جذب کنند ،توليد ميکنند .در نبود ذخيرهسازي در آفتابيترين ساعات ،اجرا کنندگان نيروگاه نيازمند آن خواهند بود تا
برخي از کلكتورهاي خورشيدي که مورد نياز نيستند را "غير متمرکز" کنند .ذخيرهسازي از هدر رفتن اين انرژي جلوگيري کرده
و در عين حال توليد پس از غروب را افزايش ميدهد .براي مثال برخي نيروگاههاي سهموي خطي در اسپانيا گرماي مورد نياز
براي توليد نيرو براي توربيني با ظرفيت  50 MWeبراي بيشتر از  7ساعت را در نمكهاي مذاب ذخيره ميکنند ].[38
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6.4.2پشتيبان و هيبريديزاسيون
به طور مجازي همهي نيروگاههاي  CSPبا يا بدون ذخيرهسازي مجهز به سيستمهاي پشتيبان سوخت هستند که به روانسازي
توليد و تضمين ظرفيت کمك ميکنند به خصوص در زمان اوج يا ميانه اوج مصرف سوخت(که ميتوانند از گاز طبيعي ،سوخت
فسيلي و يا سوختهاي خورشيدي استفاده کنند) و ميتوانند انرژي الزم را براي مايع انتقال دهنده حرارت يا واسطه ذخيرهساز
يا به طور مستقيم براي توليد توان فراهم کنند.
در مناطقي که  DNIاز مقدار ايدهآل کمتر است سوخت پشتيبان تقريباً ضمانت ظرفيت توليد نيروگاه را با يك قيمت کمتر
نسبت به زماني که نيروگاه فقط وابسته به ذخيرهسازي حرارتي و صفحه خورشيدي باشد ،به طور کامل ممكن ميسازد .فراهم
آوردن ظرفيت  %100با تنها ذخيرهسازي حرارتي نيازمند سرمايهگذاري به طور قابل توجه بيشتري در زمينه صفحات خورشيدي
ذخيره و ظرفيت ذخيرهسازي است که باعث توليد انرژي کمتر در طول سال ميشود.

شكل  :159نمودار انرژي ترکيبي از ذخيره سازي و سوخت پشتيبان در يك نيروگاه خورشيدي در طول روز

 7.4.2خنك کاري نيروگاه و نياز به آب
همچون ديگر نيروگاههاي توليد قدرت حرارتي  CSP ،براي فرآيندهاي متراکم کردن و خنك کاري نيازمند آب است .نياز به
آب  CSPنسبتاً باال :در حدود  3000ليتر بر مگاوات ساعت براي نيروگاههاي سهموي خطي و  LFRاست(شبيه به يك راکتور
هستهاي) که نسبت به تقريباً  2000ليتر بر مگاوات ساعت براي نيروگاه زغالي و فقط  800ليتر بر مگاوات ساعت براي نيروگاه
سيكل ترکيبي گاز طبيعي عدد باالييست ] .[38نيروگاههاي برج  CSPآب کمتري بازاي هر مگاوات ساعت نسبت به
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نيروگاههاي سهموي خطي بسته به تأثيرگذاري فناوري نياز دارند .بشقابها به وسيلهي هواي اطراف خنك ميشوند و نيازي
به آب خنكکاري ندارند.
دسترسي به مقادير زيادي آب يك چالش مهم براي استفاده از  CSPدر يك منطقه خشك است به اين دليل منابع آب در
دسترس توسط بسياري از سهامداران ارزشگذاري بسيار بااليي شده است .خنكکاري خشك (با هوا) يك جايگزين مؤثر است
که در نيروگاههاي  ISCCدر حال ساخت در آفريقاي شمالي استفاده شده است .اگرچه خنكکاري خشك پر هزينهتر است و
تأثيرگذاري را کاهش ميدهد.
خنكکاري خشك نصب شده بر روي نيروگاههاي سهموي خطي در بيابانهاي داغ توليد ساالنه الكتريسيته را تا  %7کاهش و
قيمت برق توليدي را تا حدود  %10افزايش ميدهد.[38] .
 8.4.2زمين مورد نياز
اينکه بازاي هر کيلووات توان توليدي ،چي ميزان از زمين براي احداث يك نيروگاه خورشيدي مورد نياز است ،مبحث مهم
ديگري است که بايد به آن پرداخت .با توجه به جدول  12ميتوان نتيجه گرفت که زمين مورد نياز براي احداث نيروگاه CSP

فقط از نيروگاههاي بادي بيشتر است .اين به اين معناست که ،ميتوان ظرفيتهاي مشابه نيروگاه متمرکزکننده خورشيدي را
نسبت به ديگر فناوريهاي انرژيهاي تجديدپذير (به جز باد) در زمين کمتري احداث نمود و طبعاً هزينههاي خريد و آماده
کردن زمين ،مراقبت بعد از احداث و مشكالت فراهم کردن و جايابي آن به مراتب کمتر خواهد بود.

جدول  :12زمين مورد نياز براي انواع فناوريهاي انرژيهاي تجديدپذير ][41
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 5.2رونديابي فناوريهاي CSP
 CSP 1.5.2براي بازارهاي جانبي
نيروگاههاي  CSPميتوانند مقدار قابل توجهي از گرماي فرآيندهاي صنعتي را توليد کنند .براي مثال يك برج خورشيدي
ميتواند بخار مورد نياز براي ريكاوري نفت بهبود يافته را تأمين کند.
نيروگاههاي عظيم  CSPهمچنين براي توليد همزمان به منظور نمكزدايي از آب مؤثر هستند .نيروگاههاي  CSPمعموالً در
مناطق خشك يا نيمه خشك ،جا هايي که آب در حال تبديل شدن به مايعي ناياب است در عين حال که تقاضا به سرعت به
دليل رشد جمعيت و اقتصاد در حال افزايش است ،واقع ميشوند .نيروگاههاي  CSPميتوانند به گونهاي طراحي شوند که بخار
کم فشار از توربين خارج شده و به راهاندازي عمليات تقطير چند اثره ( )MED152کمك کند .چنين نيروگاههايي ميتوانند به
همراه برق آب تازه نيز توليد کنند .توليد همزمان برق و آب شيرين در دماهاي باالتر مثالً در برجها بهتر اتفاق ميافتد.
 2.5.2جايگاه فناوريهاي مختلف  CSPاز نظر ميزان بلوغ
هريك از چهار فناوري اصلي متمرکزکننده خورشيدي ،خود شامل چندين گونهاند که بر اساس مايع جاذب حرارت و همچنين
نوع سيستم ذخيرهکننده تقسيمبندي ميشوند .برخي از اين فناوريها در مرحله تحقيقات اوليه ،برخي در فاز تحقيقاتي و برخي
نيز صنعتي و تجاريسازي شدهاند .در جدول  13نام اختصاري انواع فناوريهاي متمرکزکننده انرژي خورشيدي بيان شده است.
بر اساس اين جدول ،ميتوان وضعيت بلوغ فناوريكي هريك از زيرشاخههاي فناوريهاي متمرکزکننده خورشيدي را در شكل
 160مشاهده نمود.

Multi-Effect Distillation

152
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جدول  :13معرفي نام اختصاري فناوريهاي متمرکز کننده خورشيدي

شكل  :160وضعيت بلوغ و بازدهي ساالنه انواع فناوريهاي متمرکز کننده خورشيدي ][41
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جدول  :14مقايسه بين فناوريهاي مختلف متمرکزکننده خورشيدي ][42

بر اساس اطالعاتي که در جدول  14ارائه شده است ،مشاهده ميشود که ريسك جايگزيني فناوري با فناوريهاي نوظهور در
فناوري سهموي خطي از همه کمتر است .همچنين بيشترين دماي بخار فوق داغ در فناوري برج خورشيدي دست يافتني است.
نكته قابل توجه تفاوت مشخصههاي فناوريي بشقابهاي سهميگون نسبت به ديگر روشهاي متمرکزکننده خورشيدي است.
اين به اين معناست که کاربردها و ضرورتهاي طراحي براي فناوري بشقابهاي سهميگون ميتواند متفاوت با ديگر روشها
باشد.
 3.5.2چشم انداز استقرار در آينده
بر اساس الگوهاي طي شده براي نيروگاههاي متمرکزکننده خورشيدي ،بر اساس شكل  161پيشبيني ميشود که تا ده سال
آينده بر اساس پيشبينيهاي خوشبينانه حجم بازار اين فناوري در دنيا حدود  8برابر و بر اساس پيشبينيهاي بدبينانه حجم
بازار حدود  2/5برابر شود .همچنين با بررسي شكل  162سرمايهگذاري عظيم کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه در اين حوزه
مشخص خواهد شد .نكته عجيب ،عدم عالقه کشور اسپانيا به توسعه بيش از پيش نيروگاههاي  CSPاز سال  2015است.
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شكل  :161پيشبيني بازار  CSPتا  10سال آينده بر اساس سناريوهاي خوشبينانه و بدبينانه ][40

شكل  :162پيشبيني ظرفيت نصب شده  CSPدر  10سال آينده بر اساس کشورهاي مختلف][40
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 4.5.2ديدگاههاي اقتصادي
اگرچه  CSPدر حال حاضر نيازمند سرمايهگذاريهاي عمدهي بيشتر نسبت به برخي منابع ديگر انرژيست ،به دليل حداقل
قيمتهاي سوخت براي پشتيبان/هيبريديزاسيون ،سود بلند مدت قابل توجهي را ارائه ميدهد .عالوه بر اين قيمتهاي
سرمايهگذاري اوليه احتماالً به طور پيوسته بدليل آنکه نيروگاهها بزرگتر ميشوند ،رقابت افزايش مييابد ،تجهيزات به توليد
انبوه ميرسد ،فناوري توسعه مييابد و جامعهي مالي به  CSPاعتماد پيدا ميکند ،سقوط خواهند کرد.
 5.5.2هزينههاي سرمايهگذاري
براي نيروگاههاي سهموي خطي پيشرفتهي بزرگ ،هزينههاي سرمايهگذاري در حال حاضر از  4/2دالر بر وات تا  8/4دالر بر
وات بسته به کار و هزينههاي زمين ،فناوريها ،مقدار و توزيع  DNIو باالتر از همه مقدار ذخيرهسازي و اندازهي صفحهي
خورشيدي تغيير ميکند .انتظار ميرود هزينههاي سرمايهگذاري براي هر وات براي نيروگاههاي سهموي خطي بزرگتر کاهش
يابند و تا  %12هنگامي که از  50به  100مگاوات ميرسند و تقريباً  %20هنگامي که تا  200مگاوات بزرگ ميشوند ،کم شوند.
انتظار ميرود هزينههاي مربوط به بلوكهاي قدرت ،باالنس نيروگاه و اتصال به شبكه  %20تا  %25در هنگامي که ظرفيت
شبكه دو برابر ميشود ،کاهش يابد .هزينههاي سرمايهگذاري همچنين احتمال ميرود به واسطهي رقابت روز افزون ميان ارائه
دهندگان فناوري ،توليد انبوه اجزا و تجربهي بيشتر در جامعهي مالي براي سرمايهگذاري در پروژههاي  ،CSPکاهش يابد
].[38
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جدول  :15تفكيك هزينههاي سرمايهگذاري در يك نيروگاه سهموي خطي  50مگاواتي در سال [43]2010

 6.5.2منابع فراوان از مواد خام
اکثر مواد خامي که در اين فناوري استفاده ميشود به وفور به صورت صنعتي توليد ميشوند و فراهم آوردن آن مشكلي ايجاد
نخواهد کرد .تنها نمكهاي مذاب براي ذخيرهسازي حرارتي ممكن است مشكالت توليد را موجب شوند .آنها در مقادير زياد به
عنوان کود براي کشاورزي استفاده ميشوند اما استفادهي آنها به عنوان واسطهي ذخيرهسازي نيازمند درجهي خلوص باالست.
در جدول  16مصالح مورد نياز براي ساخت نيروگاه سهموي خطي با ظرفيت نامي  100مگاوات و سيستم ذخيره انرژي حرارتي
) 6 (TESساعته نشان داده شده است[44].
همچنين در جدول  17ميزان مورد نياز مواد خام اوليه براي ساخت نيروگاههاي  CSPبا ظرفيت  4گيگا وات نمايش داده شده
است.

جدول  :16مصالح ساختماني براي نيروگاه سهموي خطي با ظرفيت نامي  100مگاوات و سيستم ذخيره انرژي حرارتي 6ساعته

جدول  :17پيش بيني مواد مورد نياز ساالنه براي  CSPبا فرض حداکثر تابش خورشيد ()GW/year 4
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 7.5.2هزينههاي تعمير و نگهداري )(O&M

هزينههاي تعمير و نگهداري براي  CSPشامل تعمير نيروگاه ،هزينههاي سوخت در مورد پشتيبان و هيبريديزاسيون ،خوراك و
آب خنكکاري ،و هزينههاي نگهداري زمين ميباشد .يك نمونهي نيروگاه  50مگاواتي سهموي خطي نيازمند  30کارمند براي
تعمير نيروگاه و  10نفر براي نگهداري زمين است .هزينههاي تعمير و نگهداري از 13دالر براي هر مگاوات ساعت تا  30دالر
براي هر مگاوات ساعت شامل هزينههاي سوخت و پشتيبان ارزيابي شده است .همانگونه که نيروگاهها بزرگتر ميشوند،
هزينههاي تعمير و نگهداري پايين مي آيند ].[38
 8.5.2هزينههاي توليد
بر اساس گزارش ارائه شده توسط مؤسسه  CSP Todayمقدار معيار  LCOEبراي نيروگاههاي  CSPدر بازهاي بين  0/1تا
 0/2يورو بر هر کيلو وات ساعت در سال  2012بوده است .بر اساس پيشبينيهاي اين مؤسسه ،اين ميزان در طي سالهاي
آينده به شدت کاهش مييابد ،بهطوري که تا  10سال آينده حدود نصف قيمت خواهد شد .شكل  163به خوبي بيانگر اين
پيشبيني خواهد بود .اين پيشبيني بر اساس سه روش خوشبينانه ،بدبينانه و متعادل صورت گرفته است[40].

شكل  LCOE 163براي نيروگاههاي  CSPطي  10سال پيش رو ][40

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
236
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،تير 1394

همچنين در جدول  18پيشبيني تفكيك هزينههاي راهاندازي نيروگاههاي سهموي خطي و برج خورشيدي نمايش داده شده
است .مشاهده ميشود که هزينههاي تعمير و نگهداري ،راه اندازي و مواد اوليه رو به کاهش مينهد در حاليكه از فناوريهاي
جديدتر استفاده ميشود که نياز به آب کمتري را هم خواهد داشت .همچنين مقدار  LCOEپيشبيني شده هم کاهش مييابد و
اين امر رقابتپذيري اين فناوريها در بازار برق را افزايش خواهد داد.

سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
237
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،تير 1394

جدول  18پيشبيني تفكيكي هزينههاي احداث نيروگاههاي سهموي خطي و برج خورشيدي در سالهاي آتي ][44
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يكي ديگر از عوامل تأثيرگذار در قيمت تمام شده برق توليدي در نيروگاههاي  ،CSPاندازه نيروگاههاست .در شكل 164
مشاهده ميشود که در آينده نيروگاههاي بزرگتري از  CSPنصب خواهند شد که خود آن عامل باعث کاهش نرخ برق توليدي
اين نيروگاههاست.
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شكل  164سهم نيروگاههاي  CSPنصب شده در سالهاي  2018و  2023بر اساس ظرفيت نيروگاهها ][40
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 9.5.2پيشرفتهاي مورد انتظار در آينده
براي هريك از زيرشاخههاي فناوري  CSPميتوان نقاط عطفي را تعيين کرد که سرمايهگذاري و تمرکز تحقيقات در آن
بخشها بيشترين افزايش راندمان و کاهش هزينه را به دنبال داشته باشد .در جدول  19انواع فناوريهاي  CSPبه همراه نقاط
عطف توسعه تحقيقات به تفكيك انواع زير سيستمهاي فناوريها ارائه شده است.

جدول  :19نقاط عطف فناوريهاي  CSPبراي تمرکز تحقيقات ][40
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 .1مطالعه تطبیقی کشور اياالت متحده آمريكا (بررسی روند توسعه فناوریهای فتوولتائیک
) (PV1و انرژی خورشیدی متمرکز ))(CSP2
مقدمه:
سیاستگذاری انرژی در ایاالت متحده آمریكا بر سه هدف اساسي تمرکز یافته است :اطمینان از تأمین انرژی ایمن ،پایین نگاه
داشتن هزینههای انرژی و حفاظت از محیطزیست ].[1
سیاستگذاری انرژی در ایاالت متحده آمریكا توسط دولت ،ایالت و نهادهای محلي تعیین ميشود که مسائل مربوط به تولید
انرژی ،توزیع و مصرف ،کدهای ساختماني و استانداردهای مسافتهای پیموده شده گاز را شامل ميشود .سیاستگذاری انرژی
ممكن است شامل قوانین ،معاهدات بین المللي ،یارانهها و مشوقهای سرمایهگذاری ،دستورالعملهایي برای حفاظت از انرژی،
مالیات و سایر روشهای سیاست عمومي باشد ].[2
در طول سالها احكام زیادی پیشنهاد داده شده است ،مانند اینكه یك گالن بنزین از  1دالر تجاوز نخواهد کرد (نیكسون) و
دولت آمریكا هرگز وارادات نفت به اندازه آن در سال  ،1977انجام نخواهد داد (کارتر) ] ،[3اما هیچ سیاست انرژی بلند مدت
جامعي مطرح نشده است اگر چه نگراني از این شكست وجود دارد ].[4
سه سیاستگذاری انرژی در سالهای  2005 ،1992و  2007اعمال شدند که شامل مفاد زیادی برای محافظت از محیط زیست
بود ] ،[5مانند برنامه انرژی ستاره 3و توسعه انرژی با کمكهای مالي و مشوقهای مالیاتي برای هر دو انرژیهای تجدیدپذیر و
انرژیهای تجدیدناپذیر.
پس از بحران نفتي سال  ،1973ایاالت متحده به سرعت به ضرورت محافظت از منابع انرژی پرارزش پي برد .بنابراین این امر
آغازی برای توسعه انرژیهای نو بود .همچنین هنوز نقدهایي وجود دارد که سیاستهای انرژی دولت را از بحران نفتي در سال
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 1973توسط تفكر ذهنیت بحران که ترویج راه حلهای سریع الحل ،گران قیمت و یك طرفه ،که بازار و واقعیتهای فناوری را
نادیده ميگیرد غالب شده است ،وجود دارد .بجای ارائه قوانین پایدار در حمایت از تحقیقات پایهای در حالیكه میزان زیادی از
گستره کارآفریني و نوآوری در آمریكا را رها کردهاند ،کنگره و دولت ریاست جمهوری ،سیاستهای حمایتي ،که راه حلهایي به
مصلحت سیاسي هستند را وعده ميدهند ،اما دارای چشم اندازهایي با تردید ،بدون در نظر گرفتن هزینههای دالری کافي،
هزینههای زیستمحیطي یا هزینههای امنیت ملي ناشي از اعمال خویش است ].[6
همچنین برنامههای تشویقي بهرهوری انرژی مخصوص ایالتي نقش مهمي در سیاستگذاری کلي انرژی در ایاالت متحده
آمریكا بازی ميکنند ] .[7ایاالت متحده از پذیرش پروتكل کیوتو امتناع کرد که ترجیح این پروتكل بر کاهش
محرك برای کاهش گرم شدن کره زمین است و مبتني بر پرداخت مالیات برای
مصممانه سیاست انرژی را پیشنهاد داده است که شامل نیاز به کاهش آلودگي

در صنایع

تولیدی است .دولت باراك اوباما ،اصالح
با یك برنامه تجاری است که بتواند توسعه

بیشتر انرژی پایدار و تجدیدپذیر را تشویق کند ] .[8با تشكر از فناوریهای جدید مانند  ،Frackingایاالت متحده در سال
 2014نقش پیشین خود در بیشترین تولید نفت در جهان را از سر گرفت ].[9
تاريخچه مصرف سوخت در اياالت متحده:
در دوران استعمار سیاستگذاری ایاالت متحده بر مصرف بدون مرز از چوب برای گرمایش و صنعت بود .در قرن نوزدهم،
استفاده از زغالسنگ در حملونقل ،گرمایش و صنایع ارجعیت داده شد .از روغن نهنگ ،برای روغن چراغ استفاده ميشد
] [10و بعدها از گاز زغالسنگ برای روشنایي و گاز شهری استفاده شد .گاز طبیعي برای اولین بار در آمریكا در سال 1816
برای روشنایي استفاده شد ] .[11به دلیل اهمیت استفاده در مصارف خانگي ،صنایع و نیروگاهها ،رشد کرد اما تولید گاز طبیعي
در سال  1973به بیشترین مقدار خود رسید و از آن زمان قیمت گاز به طور قابل توجهي رو به افزایش است.
زغالسنگ بخش مهمي از انرژی ایاالت متحده آمریكا را در قرن بیستم تأمین ميکرد .اکثر خانههای شهری دارای انبار زغال-
سنگ و کوره سوزاندن زغالسنگ بودند .در گذر سالها ،این نوع کورهها با کورههای نفتي جایگزین شدند .بیشترین استفاده از
نفت با توسعه خودروها آغاز گردید.
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نفت برای ایاالت متحده آمریكا بسیار پرارزش گردید و از آغاز سال  ،1940دولت آمریكا و صنایع نفتي آن ،برای کنترل منابع
نفتي جهان وارد یك همكاری متقابالً سودمند شدند ] .[12در سال  ،1950مصرف نفت از مصرف زغالسنگ پیشي گرفت
] . [13فراواني نفت در کالیفرنیا ،تگزاس و نیز کانادا و مكزیك ،به همراه قیمت پایین ،سهولت حمل ونقل ،تراکم باالی انرژی
و استفاده در خودروهای احتراق داخلي ،منجر به افزایش استفاده از نفت شد .به دنبال جنگ جهاني دوم ،دیگهای گرمایشي
نفتي بیش از مشعلهای زغال سنگي در امتداد حاشیه شرقي مورد استفاده واقع گردید ،لكوموتیوهای دیزلي بیش از موتورهای
بخار با سوخت زغالسنگ گردید ،نیروگاههای تولید برق با سوخت نفتي ساخته شد ،توسط جنرال موتور ) (GM4اتوبوسهای
بنزینسوز جایگزین ترامواهای برقي گردید و خودروهای بنزینسوز به سرعت رو به فزوني نهاد ] .[14در سال  2012آمریكا
 %82از انرژی خود را از سوختهای فسیلي تأمین مي کرد و سهم انرژیهای تجدید پذیر تنها  %10بود ].[15

شكل  :1مصرف انرژی ایاالت متحده در هر بخش در سال 2012
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شكل  :2مصرف انرژي ايالت متحده از منابع در سال 2012

دولت آمریكا در طول سال های  2002-2008یارانههای نقدی قابل مالحظهای برای سوختهای فسیلي نسبت به انرژیهای
تجدیدپذیر قائل شد .این یارانه برای سوختهای فسیلي  72میلیارد دالر و برای سوختهای تجدیدپذیر  29میلیارد دالر در
همان دوره بود ].[16
سیاستگذاری انرژی های تجديد پذير در اياالت متحده آمريكا:
در ایاالت متحده آمریكا و در سال  2013انرژیهای تجدیدپذیر % 12/9 ،برق داخل کشور را تولید ميکنند ] .[17در سه ماهه
اول سال  ،2011انرژیهای تجدیدپذیر با تولید  % 11/7از تولید کلي انرژی تولیدی به یك نقطه عطف بزرگ رسیده است
].[18
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بازدهي انرژی بنا بر گفته باراك اوباما" ،عصر جدیدی از اکتشاف انرژی"را در ایاالت متحده
نشان مي دهد ] .[19در سخنراني باراك اوباما در مجلس در  24فوریه سال  ،2009از دو برابر کردن انرژیهای تجدیدپذیر در
سه سال آینده خبر داد ] [20و در سخنراني سال  ،2012تعهداتش را در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر بیان و به تعهد بلند مدت
وزارت کشور برای صدور مجوز در زمینه پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر  10000مگاواتي تا سال  2012اشاره کرد ].[21
قانون سرمایهگذاری مجدد و بازیابي آمریكایي  2009رییس جمهور باراك اوباما ،شامل بیش از  70میلیارد دالر هزینههای
مستقیم و اعتبارهای مالیاتي برای انرژی پاك و برنامههای مرتبط با آن است ] .[22ترکیب این محركهای سیاسي ،نشانگر
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بزرگترین تعهد دولت آمریكا در زمینه انرژیهای نو ،حملونقل پیشرفته و حفاظت از انرژی است .در فوریه  ،2011دپارتمان
انرژی آمریكا طرح سان شات 5را راه اندازی کرد که یك تالش ملي مشترك برای کاهش هزینههای کلي سیستمهای انرژی
خورشیدی فتوولتائیك تا  %75تا سال  2020بود ] .[23رسیدن به این هدف سبب مي گردد که هزینه بدون یارانه انرژی
خورشیدی ،قابل رقابت با انواع دیگر الكتریسیته باشد.
در هرحال در سال  2013افكار عمومي ایاالت متحده نیز بر استفاده از انرژی خورشیدی و باد ( )%59بجای سوختهای فسیلي
()%31تأکید دارند ].[24
کشور آمریكا به دلیل داشتن فضای صنعتي و تولیدی قوی و همینطور جمعیت زیاد ،جزو بزرگترین مصرفکنندههای برق دنیا
ميباشد .انرژی الكتریسیته در این کشور ازمنابع متعددی از قبیل سوختهای فسیلي ،انرژی هستهای ،باد و خورشید تأمین مي
شود .در سال  2013در کل  4058میلیارد کیلووات ساعت انرژی الكتریكي در آمریكا تولید شده است %67 .این مقدار از منابع
فسیلي تأمین شده است .سهم تولید انرژی الكتریسیته از منابع مختلف به این صورت است :زغال سنگ (  ،)%35گاز طبیعي
( ،)%30انرژی هستهای ( ،)%18/7برق آبي ( ،)%12/3خورشیدی ( ،)%0/2بادی ( ،)%3/4نفت ()%0/4
بنابر گزارشهای ارائه شده پیش بیني ميشود مصرف برق در آمریكا تا  25سال آینده با  % 25رشد همراه باشد .این در حالي
است که با قوانین جدید محیطزیستي ،میزان گازهای گلخانهای تنها  %11قابلیت افزایش دارد .همچنین طبق این پیشبینيها
قیمت هر کیلووات ساعت از  9/8سنت دالر بر کیلووات ساعت تا  11/7سنت دالر در هر کیلووات ساعت تا سال  2040افزایش
خواهد یافت .این اعداد برای قیمت برق به طور میانگین بین سه مصرفکننده خانگي ،تجاری و صنعتي اعالم ميشود .نرخ
دقیق قیمت برق برای هر مصرف کننده در سال  2012به این ترتیب بوده است :خانگي (  ، )11/8تجاری (  ،)10/1صنعتي (
.)6/6
بنابراین با توجه به مسائل بیان شده امروزه انرژی خورشیدی یكي از گزینههای مطرح برای جایگزیني سوختهای فسیلي در
نظر گرفته شده است .استفاده از انرژی خورشیدی به دلیل پتانسیل تولید انرژی بدون اثرات گرمایشي برای زمین ،نداشتن
آلودگي ،نداشتن هزینه برای سوخت و در نتیجه نبود ریسك تغییرات قیمت سوخت ،همواره به عنوان یكي از بهترین منابع

SunShot
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تأمین انرژی معرفي ميشده .همچنین به دلیل اینكه میزان تابش خورشید در تمامي این کشور در حد مناسبي ميباشد ،این نوع
منبع انرژی در مقایسه با سایر منابع تجدیدپذیر در جایگاه مناسبي ميباشد.
استفاده از منبع خورشیدی برای تولید برق را ميتوان به دو دسته تقسیم کرد :فتوولتائیك و حرارتي .در سیستمهای حرارتي
انرژی خورشید ابتدا تبدیل به گرما شده و سپس با استفاده از سیكلهای تبدیل حرارت به کار ،انرژی برق تولید مي شود .اما در
سیستمهای فتوولتائیك انرژی خورشیدی بصورت مستقیم به الكتریسیته تبدیل مي شوند .به طور خالصه ميتوان گفت که در
این سیستمها فوتونها با برخورد به مواد نیمه رسانا بكار گرفته شده در سلول سبب ایجاد ولتاژ و جریان شده و با وصل کردن
آن به یك مدار ميتوان از انرژی تبدیل شده استفاده کرد .سیستمهای فتوولتائیك هیچگونه بخش حرکتي ندارند ،هیچ سوختي
مصرف نميکنند و هیچ ورودی یا ماده مصرف شوندهای ندارند.
 1.1فناوری فتوولتائیک ) (PVدر آمريكا:
با توجه به فراواني تابش خورشید در کشور آمریكا ،سیستمهای خورشیدی فتوولتائیك پتانسیل زیادی برای افزایش سهم در
تولید انرژی دارند .در شكل زیر میزان تابش متوسط در ایالتهای مختلف نشان داده شده است .مسائل اقتصادی و زیست-
محیطي نیز سبب جذابتر شدن این سیستمها شدهاند .به طوریكه بیش از سه چهارم سیاستمداران آمریكایي از طیفهای
مختلف سیاسي معتقدند این انرژی بهترین جایگزین سوختهای فسیلي ميباشد .از طرفي سرمایهگذاریهای زیاد در بخش
نوآوریهای فني و تحقیقاتي در این زمینه در راستای کاهش هزینهها و افزایش بازدهي و بهبود عملكرد آینده ،روشني را برای
این صنعت در پي خواهد داشت .همچنین سیاستهایي در این کشور اتخاذ شدهاند که نشاندهنده اهمیت کاهش وابستگي به
سوختهای فسیلي است و در این راستا کمك شایاني به گسترش سهم سلولهای خورشیدی کردهاند.
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با توجه به دالیل گفته شده مي توان گفت امروزه استفاده از انرژی خورشیدی فتوولتائیك در آمریكا فراگیر شده و سرعت رشد
آن نیز چشمگیر است .در زیر به چند نمونه آمار ارائه شده از منابع معتبر انرژی در آمریكا اشاره ميکنیم:
 میزان نصب سیستمهای فتوولتائیک در آمريكا از سال  2010تا سال  2013با رشد چشمگیر
 485درصدی مواجه بوده است ].[25
 در سال  2011و  2012سیستمهای خورشیدی به طور متوسط  %16از ظرفیت نصب شده تولید
الكتريسیته را به خود اختصاص دادند .اين عدد برای سال  2013به  %30رسید]. [26
 تا اوايل سال  2014کشور آمريكا بیش از  480000سیستم نصب شده خورشیدی دارد که
ظرفیتی معادل  13400مگاوات برق تولید میکند .اين مقدار برق مصرفی حدود  2/4میلیون نفر
را تأمین میکند]. [27
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 با اين وجود به دلیل مصرف زياد انرژی در آمريكا همچنان سهم کمی از تولید برق مربوط به
سیستمهای خورشیدی میباشد .اين سهم برای ايالتهايی همچون آريزونا ،کالیفرنیا و نوادا
حدود  %2میباشد .هرچند برای ايالت کالیفرنیا در ماه ژوئن  2014رکورد  %8نیز ثبت شده است.
 1.1.1تاريخچه فناوری فتوولتائیک
عصر مدرن فناوری فتوولتائیك در سال 1950در آزمایشگاه تلفن بل شروع شده است .هنگامي که دوره فضایي رسماً با راه
اندازی ماهواره اسپوتنیك 6روسیه در سال  1957آغاز شد ،فناوری فتوولتائیك و ماهواره برای یكدیگر ایدهآل بودند .اما بحران
نفتي سال  1973نگرش استفاده از فتوولتائیك را تغییر داد .مشكالت قابلیت فتوولتائیك برای تولید برق بر روی زمین نسبت به
استفاده آن در سفینههای فضایي بسیار بیشتر بوده است .نمونه آن سال  1975در مؤسسه تحقیق و توسعه انرژی که دو سال
بعد با دپارتمان انرژی آمریكا تلفیق شد ،بوده است.
به دلیل تجربه استفاده از فتوولتائیك در فضا ،مؤسسه ملي هوا و فضای آمریكا با بكارگیری دو آزمایشگاه خود  JPL7در
کالیفرنیا و  LRC8در اوهایو مشغول به تحقیق و بررسي در این زمینه شد JPL .بر روی یك برنامه بلوك شده و تهیه
ماژولهای بهروز و تست کردن آنها ،مشغول بكار بوده است.
بر اساس تجارب و تحلیل ماژولها و تستهای فشار دقیق  ،اطالعات ارزشمندی برای تدوین استانداردهایي مانند IEC9

 61215جمعآوری شد .این آزمونها بر روی تأسیسات نصب شده مختلفي از جمله در مرکز تحقیقاتي لوییز و آزمایشگاه
لینكون MIT10صورت گرفت که اولین آزمون هماهنگ کاربرد بیروني فتوولتائیك بوده است.
از سال  1983تا  1985شرکت  Atlantic Richfield Oilاولین سایت فتوولتائیك را که امروزه به نام Carrizo Plain
 National Monumentمعروف است را در مرکز کالیفرنیا بنا کرد .برق تولیدی آن به شرکت Pacific Gas and Electric
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فروخته ميشد .پروژه دیگر به نام  Carissa Plains projectبوده که از آینههای گسترده جهت افزایش دمای ماژولها
استفاده ميکرده است.
در سال  1986پروژه  PVUSA11آغاز شد که اختصاص یك تعرفه قیمتي مشترك میان دولت و شرکتهای خصوصي بوده
است .این پروژه جهت از بین بردن فاصله شناخت میان شرکتهای بزرگ و صنعت فتوولتائیك به انجام رسید .عالوه بر تجارب
ارزشمند در دسترس حال و شفافسازی جزئیات هزینه تعمیر و نگهداری PVUSA ،همچنین روش نرخگذاری جدیدی را
فراهم آورد که امروزه نیز در حال استفاده ميباشد.
با یك بررسي گسترده بر روی ماژولهای بلوك  5و ماقبل آن  Rosenthalپي برد که نرخ خرابي آنها بطور قابل توجهي از
 %45بلوك قبلي به  %0/1برای بلوك  5و نرخ تنزل به  %1در سال رسیده است و همچنین  Atmaramگزارش داد
سیستمهای چندکریستالي سیلیكوني بلوكهای  4و  5در فلوریدا پیادهسازی شدهاند که نرخ تنزل آنها زیر  %1در سال است.
در سال  1977دپارتمان انرژی ،مؤسسه تحقیقاتي انرژی خورشیدی را در گلدن کالرادو تأسیس کرد و در سال  1991آنرا
 NREL12نامید .از سال  1982تستهای بیروني ماژول توسط این مؤسسه انجام ميشد .زماني که برای اولین بار سیلیكون
آمورف به صورت تجاری در بازار رواج یافت NREL ،شروع به تهیه گزارش مبني بر تعیین نرخ تنزل ماژولهای آمورف که %1
در سال بوده ،کرده است .در سال  Pratt and Burdick ،1987پیشرفت آرایه سیلیكوني  4کیلوواتي اجرا شده در میشیگان
را گزارش دادهاند .همچنین  Pratt and Burdickگزارشي مبني بر نرخ تنزل کمتر از  %1در سال سیستمهای منفرد و
چندالیه سیلیكون آمورف را ارئه دادهاند.
 1.1.1.1کريستال سیلیكون
 Quintanaدر مورد سیستم یوتا در آمریكا بیان کرد نرخ تنزل ساالنه کل سیستم از یك ماژول منفرد بیشتر است192 ،Reis .
ماژول تك سیلیكوني را در  Arcataمورد بررسي قرار داد که بعد از  11سال استفاده ،نرخ تنزل  %0/4در سال بدست آمد.
 Bingپس از  20سال شاهد پایداری مناسب برای دو سیستم مجزا در آبوهوای قارهای مشابه در  Massachusettsآمریكا
بوده است Tang .نرخ تنزل مشابهي برای سیستمي در همان سالها در آبوهوای مشابه در  Phoenixبدست آورد.
Photovoltaic Utility Scale Application
National Renewable Energy Laboratory
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همچنین  Adelstein Marionدر گلدن Vignola ،در  Oregonمشغول تحلیل و بررسي در این زمینه بودهاند.
 2.1.1.1سیلیكون آمورف
 Dhereیك سیستم اتصال سه بخشي واقع در فلوریدا را در آبوهوای گرم و مرطوب مورد آزمایش قرار داد که نرخ تنزل
 %0/5ساالنه را بدست آورد Davis .و  Moaveniدو سیستم تك سیلیكوني و آمورف سیلیكون را از نظر اقتصادی در فلوریدا
مورد مقایسه قرار دادند.
CIGS133.1.1.1
 Tarrantاجرای سیستمهای  CIGSرا در مناطق مختلف آمریكا گزارش داده است Del Cueto .با بكارگیری سه نمونه تست
در کالرادو در طي دو دهه جزییات پایداری بیروني  CIGSرا بیان کرد Jordan .در  NRELتحقیقات مشابهي را به انجام
رسانده است.
CdTe144.1.1.1
 Marionیك سیستم  CdTeرا در  NRELتحت بررسي قرار داد .بازدههای ماژولهای منحصر به فرد در گستره وسیعي تغییر
ميکردند که دارای نرخ تنزل  %0/6ساالنه بوده است .در همین زمینه  Rossسیستمي مشابهي در  Tucsonدر طي سه سال
بررسي کرده و نتایجي یكسان بدست آورده است.
(اطالعات بیشتر در زمینه روند رو به رشد فتوولتائیك از سال  1839تا به امروز و نقش آمریكا و افراد آن را ميتوانید در لینك
http://inventors.about.com/od/timelines/a/Photovoltaics.htm

مشاهده کنید).

 2.1.1نحوه ورود افراد ،شرکتها و سیاستهای تأثیرگذار در آمريكا
اولین فردی که در زمینه نیروگاه خورشیدی در آمریكا شروع به تحقیق جدی کرد ،فردی به نام  Shumanبود .وی در سال
 1911در مورد آینده انرژی خورشیدی و نامحدود بودن پیشرفت آن در Scientific Ameriocanتوضیح داد اما به علت عدم
جذب سرمایهگذار در آمریكا راهي لندن شد.
Copper Indium Gallium Selenide
Cadmium Telluride

13
14

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
11

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،تير 1394

نقطه عطف توجه آمریكا به مسئله انرژی خورشیدی در دوران جنگ جهاني دوم بود ،زماني که کمبود انرژی موضوع مهمي را
رقم زد .از طرفي پیشرفت در صنعت شیشه به خانهسازان اجازه داده بود تا در آب و هوای سرد بتوانند از پنجرههای بزرگتر
استفاده کنند .در سال  1945شرکت  Ford Glassاولین پروژه خانه خورشیدی را که چندین خریدار عالقهمند به داشتن
خانههای با انرژی کارآمد  ،درخواست داده بودند ،در  48ایالت به انجام رسانید .ولي تحقیقات پروفسور  Hutchisonنشان داد
که از لحاظ اقتصادی این پروژه کارآمد نیست زیرا هزینه گرمایش را باال ميبرد و در نهایت در سال  1947این پروژه با شكست
مواجه شد .از طرفي انجام این پروژه معماران در دهه  ،1940سبب افزایش عالقهمندی در طرحهای سرمایش/گرمایش در
خانههای برقي شدند.
در سال  1941فردی به نام  Kochفارغالتحصیل دانشگاه هاروارد پروژه  Snack hillرا در ماساچوست اجرا کرد که یكي از
گرانترین خانهها برای خود و خانواده خود را شروع به ساختن کرد .وی همچنین در سال Techbuilt House 1954را توسعه
داد.
در  1970که قیمت انرژی افزایش یافت ،سیستمهای گرمکن خورشیدی مجدداً در آمریكا احیا شد و شرکتهای کوچك شروع
به فعالیت در این زمینه کردند.
با پیدایش سلول فتوولتائیك ،صنعت خورشیدی در آمریكا جان تازهای گرفت .اولین زمزمههای ورود فتوولتائیك از آزمایشگاه
بل شروع شد .اختراع باتری سیلیكوني خورشیدی توسط  Russell Ohlکه در سال  1927به آزمایشگاه بل ملحق شد  ،کلید
موفقیت در این زمینه بود .در سال  Ohl ،1939مشكالت اتصال  P_Nدر مورد مكانیزم و ناخالصي جهت ساختار کریستالي را
واکاوی کرد .سپس دریافت ،ژرمانیم بهترین ماده برای ساخت نیمه رسانای دیودها ميباشد .در همین راستا اولین سلول
خورشیدی سیلیكوني را در سال  1946به ثبت رساند.
در  1954آزمایشگاه بل اولین سلول فتوولتائیك که قابلیت تولید برق مناسب را دارا بود  ،تولید کرد .قبل از تولید این سلول  ،در
 1930فردی به نام  Darly Chaplinو همكارانش به بل ملحق شدند .آنها در زمینه منبع توان برای ترانزیستورهای تلفن
فعالیت به انجام ميرساندند .بررسي عمكرد رشتههای سیلیكوني در زیر تابش خورشید جهت دریافت الكترون آزاد ،منجر به
انتشار مقالهای در سال  1954در نیویورك تایمز مبني بر دستیابي به منبع انرژی نامحدود که آرزوی بشریت بوده ،شد.
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اختراع سلول فتوولتائیك بل با عالقهمندی مجدد افكار با انرژی خورشیدی همزمان شده بود .در سال  1953گزارشي از سوی
 Parlyبه رییس جمهور وقت مبني بر کاهش منابع و عرضه سوختهای فسیلي ارسال شد .این نامه محرك تشكیل انجمن
کاربردی انرژی خورشیدی در سال 1954بود .در نوامبر همین سال دو کنفرانس تشكیل شد ،یكي بر اساس مباني انرژی
خورشیدی در  ،Tusconو دیگری نشست جهاني کاربرد انرژی خورشیدی در  .Phoenixدر این دو جلسه  37کشور حضور
داشتند که سلول فتوولتائیك بل نیز به نمایش گذاشته شد .در سال  1957رقابت بینالمللي معماران خانههای خورشیدی که
بیش از  1000معمار از  36کشور حضور داشتند ،برگزارشد .قابل توجه است که طرحي که در این رقابت اول شد هیچگاه ساخته
نشد!
تجاری کردن سلولهای فتوولتائیك پیچیدهتر از حد انتظار بود و در نهایت توسط شرکتهای کوچك کارآفرین اجرا شد .اولین
شرکت  Hoffman Electronicsتأسیس شده در سال  1946در لسآنجلس بود .این شرکت در دهه  1950شروع به ساخت
نیمهرساناها کرد .در  1956گواهي رسمي تولید سلول فتوولتائیك فناوری آزمایشگاه بل را دریافت کرد .سلولهای تولیدی در
سفینههای فضایي مورد استفاده قرار گرفتند که اولین آنها  Vanguard Iدر سال  1958بود .پس از آن شرکت  Hoffmanبه
شدت در زمینه بازده سلول تالش کرد و در نهایت در سال  1958به بازده  %8نایل شد و دو سال پش از آن بازده  %14را به
ثبت رسانید.
دومین کارآفرین فردی به نام  Alfred Mannبود که در دهه  1940در  UCLAمشغول به تحصیل رشته فیزیك بوده است.
عالقه او به مبحث نور باعث شد اولین کارش در شرکت  Technicolorدر لسآنجلس باشد .پس از جدایي او از این شرکت و
تشكیل شرکت  Spectrolabدر سال  ،1956قردادی معادل  11200دالر با ارتش بست .در  1958فردی از شرکت Air
 Forceبرای رفع مشكل کاهش بازده سلول در اثر گرم شدن آن در سفینه به وی مراجعه کرد .این قرداد باعث شد Mann

فناوری  Coatingو ساخت پنل خورشیدی را آغاز کند .در سال  Mann ،1960شرکت  Spectrolabو  Heliootechکه یكي
دیگر از شرکتهای آن بود را به  ،Textronتهیهکننده تدارکات نظامي ،فروخت .در همان سال این شرکت ،سفینه بل را نیز
خریداری کرد که در نهایت منجر به ساخت اولین سفینهای شد که سرعت صوت را شكست.
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چشمانداز دولت و قرادادهای آن شرکتهایي مانند  Texas Instrument ، RCAو همچنین دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتي
را به فعالیت در این زمینه ترغیب کرد.
با اینكه بازار سلول خورشیدی کوچك بود و تنها به بازار تأمین توان سفینهها محدود شده بود NASA15 ،بخش عظیمي از این
بازار را در دست داشت .در سال  NASA ،1964اولین سفینه  Nimbusرا با آرایههای فتوولتائیك و توان  470وات اجرا کرد.
در دوران دهههای  1960و  1970بازار ساالنه سلول خورشیدی در حدود  5تا10میلیون دالر برای ظرفیت  50تا  100کیلوولت
بوده است.
قیمت پایین سوختهای فسیلي ،استفاده از سلول فتوولتائیك را تنها به کاربرد در موارد خاص محدود کرده بود و پس از جنگ
نیز ابتدا انرژی هستهای به عنوان سوختي نامحدود و ارزان معرفي شد .در همان زمان صنعت خورشیدی در زمرهی تجدیدپذیر
قرار گرفت ،درحالیكه به علت استفاده از فلزات سنگین در ساخت نیمهرساناها ،بدون عوارض برای محیطزیست نبود و مشكل
طول عمر در مدت عملكرد نیز وجود داشت.
در سال  1972به علت افزایش نگراني محیطزیست سازمان ملل متحد کنفرانسي در  Stockholmبرگزار کرد و بحران نفتي
سالهای  1973-1974و  ،1978-1979نگاه به انرژی جایگزین از جمله انرژی خورشیدی را تغییر داد.
با توجه به اینكه آمریكا هر دو انرژی هستهای و نفتي را دارا بود ،پس از بحران نفتي به فكر انرژی جایگزین افتادPeter .

 ،Glaserمعاون رئیس جمهور ،کمبریج،مشاوران مدیریت شرکت ماساچوست ،قبل از بحران نفتي موافق انرژی خورشیدی
بودهاند .پس از  1973شرکت مذکور پروژه چندجانبهای در مورد انرژی خورشیدی را آغاز کرد .قراردادی با  NASAجهت
بررسي کاربرد انرژی خورشیدی در فضاپیما منعقد کرد.
در سال  1974تشكل  Fordگزارشي با عنوان "زمان انتخاب  :آینده انرژی آمریكا" انتشار داد .این گزارش مرور بلند مدت و
کوتاه مدت تمام منابع انرژی را در بر ميگرفت و همچنین مسائل زیستمحیطي و سرمایش/گرمایش خانگي نیز ارائه گردید که
در نهایت حمایت از انرژی خورشیدی را منتج شد .این سطح حمایتي به تغییر در روند نگاه دولت به مبحث انرژی انجامید .در
همین راستا دولت ،اداره توسعه و تحقیق انرژی را تأسیس کرد .با وجود اینكه هنوز سوخت فسیلي و هستهای منابع اصلي تأمین
National Aeronautics and Space Administration

15
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برق بودند اما نگاه ویژهای به انرژی خورشیدی و بادی اختصاص یافت .مهمترین فعالیت دولت تأسیس Solar Energy
 Research Development and Demonstration Actدر سال  1974که در واقع به نام Solar Energy Research

 Instituteبوده است .سپس  NRELدر سال  1977در کلرادو 16آغاز به کار کرد.
در سال  1978یك سری سیاستهای هدفگذاری شده برای متقاضیان مایل به انرژی جایگزین ،اهمیت بازار انرژی بادی و
خورشیدی را در آمریكا نشان داد ،PURPA17 .درهای رقابتي برای خرید برق شرکتهای همگاني از شرکتهای تولیدی غیر
مرسوم مانند نیروگاههای تجدیدپذیر را باز کرد .همچنین در این سال قانون مالیاتي به شرح اعتبار مالیاتي  30درصدی برای
بخش مسكوني  10درصدی بخش تجاری در صورت استفاده از تأسیسات فناوری خورشیدی ،بادی و زمینگرمایي جهت تأمین
برق مورد نیاز خود وضع شد .ایالت کالیفرنیا اعتبار مالیاتي خود را تا  %55برای کساني که سیستم خورشیدی ميخریدهاند باال
برد.
حمایتهای دولتي تحت نظر رییس جمهور وقت ،کارتر افزایش یافت .بعد از انقالب ایران و دوره دوم بحران نفتي 1979
طرحهایي جهت تحریك تولید داخلي ،توسعه سوختهای فسیلي مصنوعي ،قیود مصرف نفت و توسعه توان بادی و خورشیدی،
شكل گرفت .در سال  1979اداره مذکور برنامه جدید  3بیلیون دالری برای تحقیق در مورد صنعت خورشیدی را اعالم کرد .در
اوایل دهه  ،1980آمریكا  %80از بازار جهاني انرژی خورشیدی را در دست داشت .سرمایهگذاری دولت مرکزی و ایالتي سبب
شد تا بازیگران جدیدی پا به عرصه این صنعت بگذارند و کاربرد انرژی خورشیدی را تا قبل از این مختص به برنامههای فضایي
بود ،روی زمین اجرا کنند.
در آمریكا شرکتهای نفتي به عنوان سرمایهگذاران اصلي ظهور کردند.

Colorado
Public Utility Regulatory Policies Act

16
17
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جدول  :1شرکتهای بزرگ نفتي آمریكا که در زمینه انرژی خورشیدی سرمایهگذاری کردند 1980-1970

سرمایهگذاری عظیم در صنعت خورشیدی با فعالیت  Elliot Bermanدر نیوجرسي آغاز شد .در سال  1972سلول خورشیدی
جدید ،ارزان و ارگانیك به نام  Dyeرا معرفي کرد .در دهه  Berman ،1960برای شرکت  Itekمشغول بكار بوده است .در
سال  1968شرکت نامبرده برای فعالیت در یك تجارت جدید از وی دعوت به عمل آورد .او خواسته خود را مبني بر توسعه تولید
محصوالت با تأثیر ات مهم اجتماعي را تعیین کرد .او بیان کرد که کیفیت زندگي در گرو دسترسي به انرژی است ازاینرو تالش
خود را برای فراهم کردن انرژی مناطق محروم آغاز کرد .اما به علت گران بودن سلول خورشیدی سیلیكوني ،درخواست فناوری
جدید غشای فتوگرافیك را که خودش بر روی آن کار ميکرده است را به شرکت  Itekداد ولي  Itekآنرا نپذیرفت .بعد از
بیرون آمدن از این شرکت ،پس از  18ماه Berman ،به شرکت  Exxonپیوست و تحقیقیات خود را بر روی سلولهای
ارگانیك آغاز کرد.
در عین حال ،وی برای اینكه بتواند تجارت خود را حفظ کند ،قصد خرید سلول سیلیكوني کرد اما دریافت که باید تولید آن را
خودش به عهده بگیرید تا اینكه در سال  1973شرکت انرژی خورشیدی را که کامالً تحت حمایت  Exxonبود ،راهاندازی کرد.
این اولین شرکتي آمریكایي بود که اختصاصاً تولید سلول فتوولتائیك برای کاربرد زمیني انجام ميداد.
دومین شرکت نفتي بزرگ آمریكا که در زمینه خورشیدی کار ميکرد  Mobilنام داشت .مانند  Exxonنیروی محرك این
شرکت نیز فردی خارج از شرکت به نام  Abraham Mlavskyدر دهه  1960بود که در شرکت  Tycoشهر Waltham

ماساچوست مشغول بوده است .در سال  NASA ،1971پروژهای جهت ساخت سلول فتوولتائیك سبكتر به  Tycoپیشنهاد داد
ولي این شرکت توانایي انجام آن را نداشت .اما در سال  1974با توجه به پیگیری  NASAدو شرکت  Tycoو  Mobilبا
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یكدیگر ترکیب شدند تا بتوانند سلولهای فتوولتائیك سیلیكوني را توسعه دهند .همكاری این دو شرکت تا پایان دهه 1980
کاهش هزینه ساخت سلول سیلیكوني به نصف را در پي داشت .در اوایل دهه  1990سعي در تولید و فروش این سلولها به
مناطق بیاباني غرب آمریكا را داشتند اما کاهش شدید قیمت گاز منجر به فروش  Mobilبه شرکت آلماني  ASEشد.
سومین شرکت  Arcoنام داشت .فعالیتهای  Joseph Lindmeyerو  Peter Varadiکه در دهه  1970بر روی سلول
خورشیدی فضایي شرکت  COMSAT18کار ميکردهاند ،باعث رشد این شرکت گردید Lindmeyer .زمانیكه در شرکت
 COMSATبود ،بازده سلول را تا  %50حالت قبلش افزایش داد در حالیكه هیچ منفعتي از سوی شرکت عاید آن نشد.
در سال  1973این دو فرد شرکت  Solarexرا بنیانگذاری کردند .این شرکت تنها با سرمایه  250000دالر که توسط Vardi
جمعآوری شد شروع به کار کرد .شكایت  COMSATاز  Solarexمبني بر تخلف در ثبت اختراع ،منتفي اعالم شدSolarex .

به سرعت رشد کرد و در سال اول تنها به بازار کوچك و خاص معطوف شده بود Solarex .اولین شرکت آمریكایي بود که با
شرکتهای ژاپني برای تولید ماشینحساب خورشیدی و منبع تغذیه بلنگوی رادیو همكاری کرده است.
سال  ،1979سرمایهگذاری دو شرکت اروپایي  Holecهلند و  Leory-Somerفرانسه ،نقطه عطف بزرگي برای Solarex

گشت .اما سرمایهگذاری  7میلیون دالری  Amocoیكي از مهمترین آنها بود .اوایل دهه  1980دو عامل کاهش قیمت نفت و
عدم حمایت دولت مرکزی ،ضربه سنگیني بر بازار  Solrexوارد کرد .در سال  1983بانك  Marylandخواستار باز پس دادن
بدهي  7میلیون دالری  Solarexدر مدت سه ماه شد.
19

 ،Bill Yerkesکارمند سابق  Spectrolabدر سال  STI ،1975را در نیوجرسي بنیانگذاری کرد .وی بر روی پروژه Apolo

 11در شرکت  Spectrolabمشغول به کار بوده است اما پس از واگذاری به  Hughes Aircraftاخراج شد .او مشكالت
نگهداری سلول سیلیكوني را تا حد خوبي برطرف کرد .روشها و مواد معرفي شده از سوی او در دهه  1970به استانداری برای
صنعت تبدیل شد .در سال  1976شرکت  STIرا متقاعد کرد تا برای خانههای متحرك خود از پنلهای خورشیدی استفاده کند.
در اواسط  Yerkes ،1977شرکت خود را به یك شرکت نفتي بزرگ آمریكا یعني ARCO20فروخت .سرمایهگذار اصلي این
شرکت  Robert O Andersonبودند که در سال  1940آن را تأسیس کردند .در دهه  ARCO ،1980بالغ بر  200میلیون
18

Communications Satellite Corporation
Solar Technology International
20
Atlantic Richfeild Oil Company
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دالر سرمایهگذاری انجام داد که به گفته  %90 Yerkesآن از طریق اعتبار مالیاتي بازگشت خواهد کرد Yerkes .به عنوان
معاون شرکت در امور مهندسي و فناوری مشغول بكار شد .در دهه  ARCO ،1980اولین تأسیسات تولید ظرفیت  1مگاواتي را
ساخت.
انرژی خورشیدی همواره در مقابل تغییرات قیمت سوخت و سیاست عمومي آسیبپذیر بوده است .کاهش قیمت نفت از
بشكهای  35دالر آمریكا به  10دالر در سال  1986و ماندن در این بازه قیمت ،حمایت دولت آمریكا را در صنعت خورشیدی
دستخوش تغییر قرار داد .انتخاب  Ronald Reaganبه عنوان رئیس جمهور باعث توقف ناگهاني پروژه خورشیدی کارتر شد و
اکثر بودجه آن به بخش هستهای اختصاص یافت .اعتبارات مالیاتي نیز رو به کاهش رفت بطوریكه تا سال  1988این اعتبارات
از بخش صنعتي و تجاری حذف شد.
از جمله کساني در این دوره متضرر شد فردی به نام  Ovshinskyبود که در سال  1960شرکت  ECD21را تأسیس کرد .او
بر روی مواد آمورف مشغول به کار بوده و به فتوولتائیك عالقهمند ميشود و سعي در به کارگیری مواد ارزانتر از سیلیكون برای
غشاهای الیه نازك کرد و در  1977آن را تولید کرد .در سال  1980شرکت  ،Atlantic Richfieldبه مدت سه سال با او
قرداد بست که بعد از انتخابات دیگر تمدید نشد و این پروژه با همكاری وی و ژاپنيها ادامه کار داد.
این روند رکود در صنعت باعث ورشكستگي شرکتهای آمریكایي شد بطوریكه در سال  Exxon ،1984به Amoco-owned

 ،Solarexدر سال Arco ،1990به  ،Siemensدر سال  Mobil ،1994به شرکت آلماني  ،ASEفروخته شدند .در ،1994
 Shahryarکنترل  Solecرا به شرکتهای ژاپني  Sanyoو  Sumitomoداد و سپس در سال  1996شرکت جدیدی به نام
 Solar Utility Companyدر لسآنجلس تأسیس کرد .در سال  Shahryar ،2002برای اینكه سفیر افغانستان در آمریكا
شود شرکت را فروخت.
دهه بعد از  2000دوران رونق در صنعت خورشیدی بود .به دلیل نگرانيهای زیستمحیطي ،سیاستهای حمایتي در دولت
آمریكا شكل گرفت و شروع آن از سال  1989توسط  George Bushبوده است .در بین سالهای  1993تا  Cliton ،2000از
آن حمایت کرد و سپس  George W Bushیك سیستم خورشیدی را در کاخ سفید در سال  2002نصب کرد .در  2005اعتبار

Energy Conversion Deviceces
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مالیاتي به منظور کمك  30درصدی هزینه سیستم خورشیدی وضع شد .به منظور درمان کوتاه مدت در سال ،2008
 Emergency Economic Stabilization Actاعتبار مالیاتي  %30را تا سال  2016تصویب کرد .در همین راستا ،ایاالت
دیگر نیز اقدامات حمایتي انجام دادند .مانند کالیفرنیا که در سال  2007مشوقهای پایداری برای نصب پنل خورشیدی بر روی
سقف خانهها ارائه کرد.
در این بین شرکتهای داخلي دوباره جان تازهای گرفتند .جلودار همه آنها شرکت  First Solarدر آریزونا بوده است که با
فروش به کشور آلمان در  2006معروف شده است .در سال  Solyndra ،2005پروژهای با پشتوانه مالي  1بیلیون دالری برای
استفاده از سلول فتوولتائیك استوانهای به جای تخت ،اجرا کرد .در سال  2009از طرف دولت ،پس از بحران مالي 535 ،میلیون
دالر تضمین مالي دریافت کرد.
سه دلیل عمده پس از بحران مالي  2008صنعت فتوولتائیك را تهدید ميکرد :
 رشد دسترسي به گاز طبیعي و سوختهای فسیلي
 مدلهای تجارت غرب توسط افزایش ظرفیت و کاهش قیمت مخصوصاً توسط شرکتهای چیني  :در سال 2011
شرکت  Solyndraو  Evergreen Solarکه فناوری نوار رشتهای را جهت استفاده سیلیكون برای اخذ بازده بیشتر ،
ابداع کرده بودند  ،ورشكست شدند.
 بحران در ناحیه پولي یورو و کاهش حمایتهای دولتي
در جداول زیر خالصهای از مقایسات میان کشورها بر اساس تولید ،ظرفیت و غیره ارائه شده است.
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جدول  :2تولید الكتریسیته توسط منبع انرژی در کشورهای انتخاب شده در زمانهای معیار ( 1975-2009هزاران  GWو درصد سهم)

جدول  :3ظرفیتهای ساالنه نصب شده فتوولتائیك در کشورهای منتخب و جهان1998-2009 ،
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جدول  :4تولید ساالنه فتوولتائیك آمریكا

جدول  :5تولید ساالنه فتوولتائیك بر اساس کشور1995-2009 ،
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جدول  :6ردهبندی تولیدکنندگان و سهم بازار جهاني در تاریخهای معیار1988-2011 :

 3.1.1نهادهای مربوطه
اصليترین ارگان دولتي مسئول در قبال انرژی ،درکشورآمریكا ،دپارتمان انرژی آمریكا ( )DOE22مي باشد .این دپارتمان در
سطح کابینه دولتي ميباشد .این دپارتمان وظیفه سیاستگذاری در مورد انرژی را بر عهده دارد .یكي از بخشهای مهم این
دپارتمان آزمایشگاههای ملي آن ميباشد .این آزمایشگاهها وظیفه پیشبرد فناوری را بر عهده دارند .تمامي مؤسسات تحقیقاتي
در رابطه با انرژی با این آزمایشگاهها در ارتباط هستند .در رابطه با انرژیهای تجدیدپذیر آزمایشگاه مربوطه ،آزمایشگاه ملي
تجدیدپذیر یا  NRELمي باشد .این آزمایشگاه در سال  1977و در زمان ریاست جمهوری جیمي کارتر در کلرادو بنا نهاده شد.

Department of Energy
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این نهاد دارای بودجهی زیادی ميباشد که موظف است آن را در راستای تحقیقات و توسعه در زمینه انرژیهای خورشیدی بكار
گیرد .در سال  2010بودجهی این آزمایشگاه در زمینه انرژیهای خورشیدی برابر بود با  19/7میلیون دالر .این رقم از همه
بودجههای دیگر انرژیهای تجدیدپذیر بیشتر است .به عنوان مثال بودجه مربوط به انرژیهای بادی حدود  38/8میلیون دالر و
بودجه مربوط به انرژیهای زمینگرمایي 23تنها  4/8میلیون دالر ميباشد .این مؤسسه تاکنون  100جایزه مختلف در زمینه
نوآوری کسب کرده است.
مهمترین وظیفهای که این نهاد بر عهده دارد بحث انتقال فناوری است .بدین معنا که گسترش و تحقیقات انجام شده را مي-
بایست به بازار و صنعت انتقال دهد .ایدهی انجام این کار به منظور ایجاد ابزاری برای ایجاد تأثیرات تجاری و سودهای
اجتماعي از پیشرفتهای فناوری و در نتیجه برای توجیهپذیری مالیاتهای گرفته شده از مردم برای امور اینگونه آزمایشگاهها،
صورت گرفت.
وظیفهی گسترش فناوریهای مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر را بر عهده دارد .یكي از مهمترین بخشهای این آزمایشگاه
بخش مربوط به سلولهای فتوولتائیك ميباشد .در این بخش سلولهای پیشرفته فتوولتائیك با بازدهيهای باال ساخته مي-
شوند و مورد آزمایش قرار ميگیرند .همچنین هر مؤسسه یا شرکتي که ادعای ساخت سلولي با مشخصات خاصي را دارد مي-
بایست در آزمایشگاههای این مؤسسه مورد آزمایش قرار گیرد تا صحت آن تائید شود .این آزمایشگاه دستاوردهایي در رابطه با
سلولهای فتوولتائیك دارد که به شرح زیر است:
 دستاوردها در زمینه سلولهای کریستالي
 دستاوردها در زمینه سلولهای الیه نازك
 دستاوردها در زمینه سلولهای نسل جدید
 فتوولتائیك در مقیاس پشت بامي
سیستمهای فتوولتائیك در اشل کوچك معموالً با نام پشت بامي شناخته ميشوند .چرا که محل نصب اینگونه سلولها معموالً
روی پشت بام خانهها یا ساختمانهای اداری ميباشد .ولي محل نصب ميتواند مكانهایي همچون روی پارکینگ و یا روی
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زمین نیز باشد .ميتوان گفت بیشترین نمود در جهتگیری به سمت انرژی پاك ،قابل اطمینان و مقرون به صرفه در ایاالت
متحده در پشت بامهای دارای سلولهای خورشیدی قابل مشاهده است .بین سالهای  2008تا سال  2013استفاده از سلول-
های پشت بامي در اماکن مسكوني ،تجاری وسازماني رشد  %50را شاهد بوده ][28؛ همچنین طي این چند سال قیمت این نوع
سیستمها به اندازه  %30کاهش داشته است .تقریباً تمامي این سیستمها از نوع فتوولتائیك ميباشند .این سیستمها معموالً به
شبكه برق متصل ميباشند .برق تولید شده در این سلولها در ابتدا به مصرف همان محل ميرسد و در صورتیكه میزان مصرف
کمتر از میزان برق تولیدی باشد برق تولید شده به شبكه وارد ميشود و درجاهای دیگر مصرف ميشود .همچنین در صورتیكه
میزان مصرف بیشتر از میزان تولید برق توسط سلول باشد ،برق شبكه برای تأمین نیاز کمك ميکند و کمبود آن را جبران مي-
کند .به عنوان مثال در زمانیكه تابش خورشید نداریم این شبكه برق است که برق مصرفي خانه یا اداره را تأمین ميکند .البته
اینكه معموالً مصرف زیاد برق در مواقعي اتفاق ميافتد که تابش خورشید نیز زیاد است (برای سرمایش) امتیاز مهمي برای این
نوع منبع انرژی تجدیدپذیر به حساب ميآید .البته شبكههایي که توانایي این نوع کار را دارند بسیار پیشرفته و پرخرج ميباشند.
تشعشع خورشید در تمامي ایالتها تقریباً در حد خوبي است .در مناطق با تشعشع باال همچون لسآنجلس یا فونیكس ،یك
ماژول  5کیلوولتي به طور متوسط بین  7000تا  8000کیلوولت ساعت در سال برق تولید مي کند .برای ایالتهای شمالي
همچون پرتلند و  ،MEتقریبا  %80لسآنجلس متوسط تولید برق در سال برای این ماژول مي باشد ].[28
 4.1.1هزينهها
به لطف کاهش هزینهها در فناوری ،سیستمهای پشت بامي به طور فزایندهای در حال کاهش قیمت هستند .در نمودار زیر این
کاهش قیمت در سالهای اخیر قابل مشاهده است .قیمت سیستمهای خانگي از سال  2010تا  %29 ،2013کاهش قیمت
داشته است و از قیمت  32000دالر برای هر  5کیلووات به  23000دالر برای هر  5کیلووات رسیده است ] .[28البته سازمان
سرمایه گذاری انرژی خورشیدی در آمریكا %30 ،از هزینه را تقبل مي کند که سبب پایینتر آمدن قیمت نیز مي شود.
روند رو به کاهش هزینه فتوولتائیك در آمریكا در شكل زیر قابل مشاهده است ].[29
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شكل  :4روند رو به کاهش هزينه فتوولتائیک در اياالت متحده آمريكا

در سال  2011آمریكا به تنهایي  2گیگاوات از  21گیگاوات تولیدی در دنیا را تولید کرده است .این امر به خاطر کاهش قیمت
فتوولتائیك  ،مشوقهای دولتي و دیگر سیاستهای حمایتي از سوی دولت ميباشد .ابتكار  SunShotدپارتمان انرژی آمریكا
( )DOEبرای دستیابي به هدف کاهش  75درصدی قیمت فتوولتائیك از سال  2010تا  ،2020کمك شایاني به این موضوع
کرده است.
کاهش قیمت فتوولتائیك در جهت افزایش بهرهبرداری از سال  1998تا  2011در شكل زیر آمده است.
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شكل  :5قیمت نصب سیستمهای  PVمسكوني و تجاری در طول زمان

روند نصب  ،بازار و هزینه ساالنه آمریكا در شكلها و جداول زیر نشان داده شده است.

جدول  :7نمونه داده بر اساس سال نصب و بخش بازار
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شكل  :6نمونه داده مقایسه شده با ظرفیت  PVکلي متصل به شبكه ایاالت متحده

شكل  :7هزینه نصب ،قیمت شاخص ماژول ،و هزینههای ضمني غیرماژول در طول زمان برای سیستمهای  PVکمتر از  10کیلووات مسكوني و
تجاری
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شكل  :8مشوقهای دولتي برای سیستمهای  PVتجاری و مسكوني

شكل  :9پراکندگي قیمت نصب برای سیستمهای  PVکمتر از  10کیلووات مسكوني و تجاری
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شكل  :10پراکندگي قیمت نصب برای سیستمهای  PVبین  10تا  100کیلووات مسكوني و تجاری

شكل  :11پراکندگي قیمت نصب برای سیستمهای  PVبیش از  100کیلووات مسكوني و تجاری
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شكل  :12توسعه صنعت  PVاياالت متحده از سال  1974تا سال 2008
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شكل  :13ظرفیت تجمعي  PVنصب شده در ایاالت متحده توسط اتصال داخلي

شكل  :14سرمایهگذاری  DOEدر سیستمهای انرژی ( PVدر سال  ،2008تورم دالر را تعدیل کرد)
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شكل  :15عمده طرحهای زیربرنامه خورشیدی فتوولتائیك DOE

 5.1.1اشتغال زايی
سیستمهای فتوولتائیك در مقیاسهای کوچك تا حد زیادی سبب اشتغالزایي نیز شدهاند .در سال  2013این صنعت سبب
اشتغالزایي حدود  140000نفر در آمریكا شده است که نسبت به سال  %53 ،2013افزایش داشته است .تا نوامبر سال ،2014
صنعت خورشیدی 173807 ،گارگر خورشیدی را استخدام کرد که نمایانگر رشد  %21/8از نوامبر سال  2013است.
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شكل  :16مشاغل صنايع خورشیدي
در سال [314] 2014

هم اکنون  6000شرکت خورشیدی در این زمینه فعال ميباشند .ساالنه میزان سرمایهگذاری در این بخش حدود  15میلیارد
دالر ميباشد ] .[30در نمودار زیر میزان اشتغالزایي در بخشهای مختلف این صنعت قابل رویت است.
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شكل  :17میزان اشتغالزایي در بخشهای مختلف صنعت خورشیدی

شكل  :18فرصتهای شغلي مستقیم و غیرمستقیم تا سال 2020
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 6.1.1شرکتها
همانطور که گفته شد شرکتهای زیادی در زمینه سلولهای فتوولتائیك در حال رقابت ميباشند .در سال  2011شرکت Solar
 Worldبا در دست داشتن  %23از سیستمهای فتوولتائیك در مقیاس کوچك ،در رتبه اول قرار گرفت .شرکتهای First

 Solarو  Sunivaنیز در رتبههای بعدی قرار دارند .در نمودار زیر سهم بازار هر کدام از این شرکتها قابل مشاهده است.

شكل  :19سهم بازار هر کدام از شرکتها در بخش خورشیدی

همچنین در نمودار زیر میزان تغییرات سهم بازار هر کدام از شرکتها در سالهای اخیر نشان داده شده است .همانطور که
مشخص است شرکتهایي همچون  Sunivaو  Solar Worldطي این چند سال پیشرفت بسیار زیادی داشتهاند .در ادامه
تعدادی از این شرکتهای صاحب نام معرفي ميگردند.
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شكل  :20میزان تغییرات سهم بازار هر کدام از شرکتهای خورشیدی

 1.6.1.1شرکت Solar World
این شرکت ملیت آلماني دارد که در سال  1988توسط آقای  Frank Asbeckتأسیس شد .حیطه تخصصي این شرکت سلول-
های سیلیكوني ميباشد .به دلیل کارایي خوب ،بازدهي باال و عدم نیاز به تعمیرات و  ...این سلولها توانستهاند سهم خوبي از
سیستمهای خانگي را در اختیار بگیرند.
 2.6.1.1شرکت First Solar
شرکت  First Solarشرکتي آمریكایي است که تنها از فناوری الیه نازك کادمیوم تلوراید برای تولید برق از سلول فتوولتائیك
بهره ميگیرد .این شرکت در سال  2009توانست برای اولین بار هزینه تمام شده ماژول برای هر وات را به زیر  1دالر برساند.
در سال  2013این شرکت توانست با رساندن بازدهي سلولهای کادمیوم تلورایدی به  ،%14این هزینه را به  59سنت برای هر
وات کاهش دهد.
این شرکت توسط آقای  Harold McMasterدر سال  1990تأسیس شد .دفتر اصلي این شرکت در آریزونا ميباشد .این
شرکت به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ سلولهای فتوولتائیك شناخته شده است .همچنین این شرکت رتبه ششم از بین 50
شرکت نوآور را از آن خود کرده است .در سال  2013نیز مجلهی  Solar Power World magazineاین شرکت را به عنوان
بزرگترین شرکت در زمینه فتوولتائیك انتخاب کرد.
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بیشترین بازدهي مربوط به سلولهای کادمیوم تلورایدی در اختیار این شرکت ميباشد .این شرکت بازدهي سلول کادمیوم
تلورایدی را به  %17و بازدهي ماژول آن را به  %20/4رساند که هردو توسط مؤسسه  NRELتائید شدند.
 3.6.1.1شرکت Suniva
شرکت  Sunivaملیتي آمریكایي دارد .این شرکت در زمینه تولید سلولهای کریستالي با بازدهي باال فعال مي باشد .این
شرکت در ابتدا از شرکتهای وابسته به دانشگاه جورجیا بوده است .دانشگاه جورجیا به دالیلي که بعداً ذکر خواهد شد به عنوان
قطب ساختوساز فتوولتائیك نامگذاری شد .این شرکت نیز به دلیل سطح باالی فناوری در این دانشگاه توانست با تولید سلول-
هایي با کیفیت باال و قیمت پا یین سهم خوبي را در بازار فتوولتائیك خانگي از آن خود کند .این شرکت در بازار بین المللي و از
جمله در کشورهایي همچون هند نیز بازار خوبي دارد .هرچند تخصص این شرکت سلولهای مونوکریستال ميباشد اما سلول-
های پليکریستال خوبي هم توسط این شرکت ساخته شده است.
 4.6.1.1شرکت EverGreen
این شرکت که در سال  1994در آمریكا تأسیس شد ،توانست روشي جدید در تولید سلولهای پليکریستال را نوآوری کند که
امروزه به آن  String Ribbonميگویند .در این روش از سیمهایي داغ با مقاومت باال برای تبدیل نوارهای سیلیكوني به
سیلیكونهای کریستالي استفاده ميشود .با ابداع این روش و با توجه به مزایای آن ،این شرکت توانست با تولید سلولهای
پليکریستال ارزان قیمت ،بازار خوبي برای خود بسازد .در سال  2011بالغ بر  800نفر در کارخانهی تولید این سلولها همكاری
داشتند .هرچند در سالهای بعد این کارخانه به دالیل اقتصادی به چین منتقل شد.
 7.1.1فتوولتائیک در مقیاس نیروگاهی
نیروگاههای فتوولتائیك را ميتوان بر حسب ظرفیت به  3دسته تقسیم کرد :کوچك ( 5الي 20مگاوات) ،متوسط ( 20الي 50
مگاوات) و بزرگ (بیش از  50مگاوات)
آمار منتشر شده توسط مؤسسه  NRELنشان ميدهد میزان ظرفیت نیروگاههای فتوولتائیكي از  70مگاوات در سال  2009به
 700مگاوات در سال  2011رسیده است که رشدی حیرت آور را نشان ميدهد .این آمار در سال  2012به  11گیگاوات ميرسد.
با توجه به رشد میزان انرژی مورد نیاز ميتوان انتظار داشت رشد تولید برق از نیروگاههای فتوولتائیك همچنان ادامه داشته
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باشد .هرچند که با توجه به نیروگاههای در حال ساخت نیز این پیشبیني انجامپذیر است .به چند نمونه از بزرگترین نیروگاههای
نصب شده و در حال نصب در این زمینه و همچنین نوع فناوری بكار گرفته شده در آن اشاره خواهیم کرد.
:Desert Sunlight Solar Farm 1.7.1.1
این نیروگاه با ظرفیت  550مگاوات در کویر  Sonoranدر ایالت کالیفرنیا در حال ساخت ميباشد .در این نیروگاه  8/8میلیون
ماژول فتوولتائیك از نوع الیه نازك کادمیوم تلورایدی نصب شده است .این ماژولها توسط شرکت  First Solarساخته شده-
اند .با توجه به برنامهریزی انجام شده این پروژه در سال  2015به اتمام ميرسد و بعد از آن بزرگترین نیروگاه فتوولتائیك در
جهان خواهد بود.
این پروژه در  2فاز طراحي گردیده است .فاز اول این نیروگاه با ظرفیت  300مگاوات برق خود را به شرکت & Pacific Gas

 Electricخواهد فروخت .فاز دوم نیز با ظرفیت  250مگاوات برق خود را به  Southern California Edisonخواهد فروخت.
هم اکنون بیش از  550نفر در ساخت این نیروگاه مشارکت دارند .دپارتمان انرژی آمریكا ( 1/46 ،)DOEمیلیارد دالر وام برای
ساخت این نیروگاه اهدا کرد .کارفرمای این پروژه ،سرمایهگذاراني خصوصي با سرپرستي شرکت  Goldman Sachsو
همكاران ميباشد.
:Topaz Solar Farm 2.7.1.1
عالوه بر نیروگاه باال ،نیروگاه دیگری نیز با ظرفیت  550مگاوات تولید برق در سال  2011شروع به ساخت شده و تا سال
 2015به بهرهبرداری خواهد رسید .ماژولهای بكار گرفته شده در این نیروگاه نیز از نوع الیه نازك کادمیوم تلورایدی ميباشند.
شرکت سازنده این ماژولها نیز  First Solarميباشد .اشتغالزایي این نیروگاه  400نفر ميباشد .محل این نیروگاه نیز در San

 Luis Obispo Countyایالت کالیفرنیا ميباشد .انتظار ميرود میزان تولید برق ساالنه این نیروگاه  1096گیگاوات ساعت
باشد .تعداد  9میلیون ماژول در این نیروگاه نصب خواهد شد.
:California Valley Solar Ranch 3.7.1.1
این نیروگاه با ظرفیت  250مگاوات در شمال کالیفرنیا مورد بهرهبرداری قرار گرفته است .این پروژه توسط شرکتهای NRG

 Energyو  SunPowerانجام شدهاند .نوع سلولهای بكار گرفته شده در این نیروگاه از نوع تكکریستالي ميباشد که توسط
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شرکت  SunPowerساخته شدهاند .همچنین سلولها همگي دارای سیستم ردیاب 24ميباشند که سبب افزایش ظرفیت آنها
مي شود .ساخت این نیروگاه در سال  2011شروع شد و در سال  2013مورد بهرهبرداری قرار گرفت .این نیروگاه برق مورد نیاز
بیش از  100000خانه در کالیفرنیا را تأمین ميکند .مساحت زمین بكار گرفته شده  1966هكتار ميباشد .ظرفیت تولید برق
ساالنه این نیروگاه  550گیگاوات ساعت ميباشد .میزان وام گرفته شده از دپارتمان انرژی آمریكا ) 1/23 ،(DOEمیلیارد دالر
ميباشد .کل هزینه ساخت  1/6میلیارد دالر بود.
:Agua Caliente Solar Project 4.7.1.1
ظرفیت این نیروگاه  290مگاوات مي باشد .در سال  39 ،2011مگاوات و در سال  247 ،2012مگاوات از این نیروگاه مورد
بهرهبرداری قرار گرفت 967 .میلیون دالر وام توسط دپارتمان انرژی آمریكا ) (DOEبه شرکت  NRG Solarبرای احداث این
نیروگاه اعطا شد .اشتغالزایي این نیروگاه  400نفر بود .برق تولید شده نیز همانند نیروگاههای پیشین به شرکت Pacific Gas

 & Electricفروخته ميشود .سلولهای استفاده شده در این نیروگاه از نوع الیه نازك کادمیوم تلورایدی ميباشد .محل نصب
این نیروگاه ایالت آریزونا ميباشد.
:Antelope Valley Solar Ranch 5.7.1.1
این نیروگاه که در جنوب کالیفرنیا قرار دارد دارای ظرفیتي معادل  230مگاوات تولید برق دارد .این پروژه توسط شرکت First

 Solarساخته شد و بعدها توسط شرکت  Exelon Corporationمورد خریداری قرار گرفت .میزان وام اعطا شده توسط
دپارتمان  DOEبه این پروژه  646میلیون دالر بود 350 .نفر در این پروژه اشتغال داشتند 20 .نفر نیز هم اکنون به صورت
دائمي در این نیروگاه در حال کار ميباشند 3/8 .میلیون پنل در این نیروگاه نصب شد که  %20آنها دارای سیستم ردیاب بودند.
این نیروگاه برق  75000خانه را تأمین کرده و همچنین  140000تن تولید دیاکسیدکربن را کاهش ميدهد .مساحت اشغال
شده توسط این نیروگاه نیز  2100هكتار ميباشد.
:Mesquite Solar project 6.7.1.1

Tracker

24
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این پروژه در ایالت آریزونا آمریكا انجام شد .در این نیروگاه  800000پنل که توسط شرکت  Suntech Powerساخته شده
بودند مورد استفاده قرار گرفتند .کارفرمای این پروژه شرکت  Sempra Generationبود .ظرفیت کنوني این نیروگاه 150
مگاوات مي باشد اما این شرکت قصد دارد در آینده با گسترش آن ظرفیت را به  700مگاوات برساند که در نوع خود بينظیر
است .این نیروگاه سبب کاهش تولید ساالنه  200000تن دیاکسیدکربن ميشود .ظرفیت تولید ساالنه این نیروگاه اکنون 350
گیگاوات ساعت ميباشد .هزینه سرمایهگذاری آن نیز  600میلیون دالر تخمین زده شد.
:Copper Mountain Solar Facility 7.7.1.1
این نیروگاه با ظرفیت  150مگاوات در نوادا ساخته شده است .این نیروگاه در سال  2010ساخته شد و در آن زمان بزگترین
نیروگاه فتوولتائیك جهان بود .خروجي این نیروگاه تولید برق  100گیگاوات ساعت در هر سال بود .مساحت اشغال شده توسط
این نیروگاه  450هكتار بود.
:Campo Verde Solar Project 8.7.1.1
ظرفیت این نیروگاه  139مگاوات بوده و سلولهای به کار گرفته شده در آن از نوع الیه نازك کادمیوم تلورایدی ميباشند .این
سلولها توسط شرکت  First Solarساخته شدهاند .محل قرارگیری این نیروگاه ایالت کالیفرنیا ميباشد.
:Imperial Solar Energy Center South 9.7.1.1
این نیروگاه نیز همانند نیروگاه قبلي از سلولهای کادمیوم تلورایدی ساخته شده توسط شرکت  First Solarتشكیل شده است.
ظرفیت این نیروگاه  150مگاوات ميباشد و در ایالت کالیفرنیا قرار دارد.
عالوه بر این نیروگاههای ساخته شده یا در دست ساخت ،نیروگاههای عظیم دیگری نیز در مرحله مطالعاتي قرار دارند .از جمله-
ی این نیروگاهها مي توان به نیروگاه  2/700مگاواتي  Westlands Solar Parkاشاره کرد .ظرفیت نیروگاههای که در مرحله
مطالعاتي قرار داند به  45الي  76گیگاوات ميرسد.
 10.7.1.1فناوری مورد استفاده در نیروگاهها:
همانطور که در بررسي نیروگاههای فتوولتائیك ساخته شده درآمریكا مشاهده شد ،فناوری مورد استفاده در نیروگاهها عموماً از
نوع سلولهای کریستالي و یا سلولهای الیه نازك کادمیوم تلورایدی بودند .طبق آمار منتشر شده توسط  NRELتا سال
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 1176 ،2012مگاوات برق توسط منبع خورشیدی تولید شد که  %43از این عدد مربوط به سیستمهای حرارتي ميباشد .بنابراین
 %57باقي مانده مربوط به فتوولتائیك ميباشد .طبق آمار منتشر شده از این مؤسسه تا سال  %58 ،2012از این مقدار از فناوری
سلولهای کریستالي برای تولید برق استفاده کردند %34/5 .نیز استفاده از سیستمهای الیه نازك کادمیوم تلورایدی را ترجیح
دادهاند .بقیه فناوریها مانند سلولهای سیلیكوني آمورف ،سلولهای  CIGS25و  ...نیز در مجموع  %7از سلولهای مورد
استفاده در نیروگاهها را تشكیل دادهاند .سلولهای مدرن  CPV26نیز دارای سهم  %0/5ميباشند .در شكل زیر این درصدها
مشخصاند.

شكل  :21درصد فناوریهای مورد استفاده در نیروگاههای فتوولتائیك تا سال 2012

اما همانطور که گفته شد این درصدها مربوط به سیستمهای راه اندازی شده ميباشند .طبق آمار تا سال  ،2012درصد استفاده از
فناوریهای مختلف در نیروگاههای در حال ساخت تا حد زیادی با درصدهای نیروگاههای ساخته شده متفاوت است .در نمودار
زیر این درصدها قابل مشاهدهاند:

Copper Indium Gallium Selenide
Concentrating Photovoltaic

25
26
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شكل  :22درصد فناوریهای مورد استفاده در نیروگاههای فتوولتائیك در حال ساخت

با بررسي نیروگاههای بزرگ فتوولتائیك ميتوان به طور مشخص مشاهده کرد که تولید ماژولهای مورد استفاده در این
نیروگاهها تنها توسط چند شرکت صورت ميگیرد .یكي از این شرکتها شرکت  First Solarمي باشد .طبق آمار  NRELتا
سال  2011شرکت  First Solarبیش از  1920مگاوات ماژول ساخته شده یا در حال ساخت برای قرار گرفتن در نیروگاهها
دارد .این مقدار تقریبا  5/1کل ظرفیت نیروگاههای در ابعاد بزرگ ميباشد (بیش از  50مگاوات) .همچنین دو پروژه عظیم
 Desert Sunlight Solar Farmو  Topaz Solar Farmنیز در دست این شرکت ميباشد .شرکت  First Solarشرکتي
آمریكایي است که تنها از فناوری الیه نازك کادمیوم تلوراید برای تولید برق از سلول فتوولتائیك بهره ميگیرد .این شرکت در
سال  2009توانست برای اولین بار هزینه تمام شده ماژول برای هر وات را به زیر  1دالر برساند .در سال  2013این شرکت
توانست با رساندن بازدهي سلولهای کادمیوم تلورایدی به  ،%14این هزینه را به  59سنت برای هر وات کاهش دهد.
این شرکت توسط آقای  Harold McMasterدر سال  1990تأسیس شد .دفتر اصلي این شرکت در آریزونا ميباشد .این
شرکت به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ سلولهای فتوولتائیك شناخته شده است .همچنین این شرکت رتبه ششم از بین 50
شرکت نوآور را از آن خود کرده است .در سال  2013نیز مجلهی  Solar Power World magazineاین شرکت را به عنوان
بزرگترین شرکت در زمینه فتوولتائیك انتخاب کرد.
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بیشترین بازدهي مربوط به سلولهای کادمیوم تلورایدی در اختیار این شرکت ميباشد .این شرکت بازدهي سلول کادمیوم
تلورایدی را به  %17و بازدهي ماژول آن را به  %20/4رساند که هردو توسط مؤسسه  NRELتائید شدند.
یكي دیگر از شرکتهای مهم در این زمینه شرکت  SunPowerميباشد .این شرکت در ابتدا در سال  1997به منظور ساخت
راهیاب برای ناسا تأسیس شد اما رفته رفته مسیرش به سمت سلولهای فتوولتائیك تغییر پیدا کرد به طوریكه در سال  2007با
خرید شرکت  PowerLightکه از شرکتهای مهم در زمینه انرژی خورشیدی بود ،توانست نام خود را بر زبانها آورد .همچنین
این شرکت در سال  2010شرکت اروپایي  SunRayرا خریداری نمود تا بدین وسیله حرف اول را در زمینه فناوری سلولهای
سیلیكوني بزند .این شرکت سلولي با عرض  125میلیمتر از نوع تكکریستال ساخت که به دلیل بازدهي باال ،ظرفیت باال و
حذف کردن سیمها در سلول توانست جایگاه مناسبي را در بازار سلولهای نیروگاهي باز کند .این سلول از فناوریهای rear-

 contact designو  front-side metallizationنیز بهرهمند بود .در سال  2010این شرکت توانست بازدهي سلولهای خود
را به  %24/2برساند که در نوع خود بي نظیر است .این بازدهي توسط مؤسسه  NRELنیز تائید شده است .همچنین سیستم
ردیاب این شرکت نیز از بهترین ردیابهای جهان ميباشد .این شرکت در کشور اسپانیا بیش از  61مگاوات سلول نیروگاهي
نصب کرده است .همچنین در کشورهایي همچون کره نیز بازار خوبي در اختیار دارد.
 8.1.1مكانیزم های توسعه فناوری و چشم اندازهای توسعه فناوری
آمریكا همواره جزو پیشتازان عرصه فناوری خورشیدی و مخصوصاً سلولهای فتوولتائیك بوده است .از دو یا سه دههی گذشته
تاکنون ،چه در زمینهی صنعتي و چه در زمینهی دانشگاهي ،مراکز گستردهای مشغول فعالیت در گسترش و بهبود سیستمهای
فتوولتائیك و فناوریهای مختلف در این رابطه هستند .فناوریهای بلوغ یافتهای مانند سیلیكونهای کریستالي ،آمورف ،الیه
نازك و ...و همچنین فناوریهای در حال مطالعهای همانند سلولهای فتوولتائیك ارگانیك.
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شكل  :23نمودار گردشي تولید تا مصرف ][31

دپارتمان انرژی آمریكا ( )DOEبه نوعي ارتباط دهندهی آزمایشگاههای ملي ،دانشگاهها و صنعت ميباشد .هدف این دپارتمان
توسعه فناوری در سیستمهای انرژی و از جمله خورشیدی ميباشد .در زمینه سلولهای خورشیدی هدف اول این مجموعه
سرعت بخشي به تحقیق و توسعه فناوری به منظور کاهش هزینهها ،رقابتپذیری سلولها ،کاهش دیاکسیدکربن تولیدی و
همچنین ایجاد شریطي برای حصول اطمینان از این منبع انرژی به عنوان منبعي قابل اعتماد و داخلي ميباشد .از مهمترین راه-
های رسیدن به اهداف گفته شده ،کاهش هزینه تراز شده ( )LCOE27ميباشد .بنابراین تمرکز اصلي این مجموعه روی این
موضوع قرار دارد.

Levelized Cost Of Energy
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همانطور که گفته شد برنامهریزی برای توسعه فناوری در این زمینه بر عهده این سازمان ميباشد .این سازمان با تدوین برنامه
به نام  SETP28سیاستهای مربوط به پیشرفت در این عرصه را مشخص نمود .آزمایشگاههای ملي ،شرکتهای دانشگاهي،
دانشگاهها و تیمهای صنعتي بازیگران این برنامه هستند .هدف این برنامه نیز رسیدن به فناوریهایي قابل رقابت با منابع
متداول تا سال  2015مي باشد .الزم بذکر است که فناوریهای مورد سرمایهگذاری توسط این نهاد شامل سلولهای تك-
کریستال ،پلي کریستال ،آمورف ،الیه نازك سیلیكوني ،کادمیوم تلورایدی الیه نازك CIGS ،الیه نازك ،شبه رساناهای پربازده،
سلولهای ارگانیك و همچنین سلولهای  dyeميباشد .در ادامه خالصهای از سیاستهای این برنامه را شرح مي دهیم.
مرحله اول این برنامه با پروژههای نسل جدید آغاز ميشود .پروژههای نسل جدید دارای ریسك زیادی ميباشند .سرمایهگذاری
(اصطالحاً بذر پاشي) برای شروع این پروژهها توسط این سازمان ( )DOEميبایستي صورت گیرد .در حقیقت پر کردن فاصله
بین تحقیقات پایهای و تحقیقات کاربردی از اهداف این قسمت از برنامه است .چرا که شروع اینگونه تحقیقات پر ریسك مي-
باشد و شرکتها به دلیل ریسك باال این سرمایهگذاری را انجام نميدهند .اولین خصوصیتي که این نسلهای جدید باید داشته
باشند هزینه پایین تر نسبت به فناوریهای امروزی است .طبق برنامه این سازمان ،تا سال  2015این نسلهای جدید ميبایست
به مرحله ساخت نمونه آزمایشگاهي برسند و تا سال  2030/2020ميبایستي قابل رقابت با دیگر فناوریها باشند.
برنامه بعدی این سازمان تحت عنوان پروژههای در مرحله پیش از رشد تعریف شده است .این برنامه کمك ميکند تا پروژه-
هایي که در مرحله مفهومي قرار دارند گسترش یابند و تا سال  2012به نمونه آزمایشگاهي قابل رقابت با فناوریهای دیگر
برسند .به نوعي دیگر ميتوان گفت هدف از این قسمت از برنامه سرعت بخشي به تحقیقات و توسعه پروژههایي است که
مرحله مطالعاتي را گذراندهاند و ميبایستي نمونهای آزمایشگاهي از آن تولید شود و به مرحلهای از پیشرفت برسد که آماده تولید
در مقیاس بزرگ شود.
مرحله بعدی نیز مربوط به پروژههای رشد یافته ميباشد .هدف از این قسمت پرورش دادن نوآوریها و رشد آنها در صنعت PV

داخلي است .از نگاهي دیگر در این مرحله ،سرعت بخشي به مجموعهای متنوع از فناوریهای امیدوارکنندهای که در مرحله
نمونه آزمایشگاهي ثابت شدهاند ،صورت ميگیرد.

Solar Energy Technologies Program
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عالوه بر این در نقشه راهي که در سال  2003توسط  NRELبرای صنعت فتوولتائیك تدوین شده بود ،در بخش گستردهای از
این نقشه راه ،سیاستهایي برای پیشرفت فناوری در این صنعت تبیین شده بود .چرا که طبق گفتهی این سند حفظ بازار و
پیشرفت در صنعت مستلزم پیشرفت فناوری آن صنعت و ارتباط آن با بخش صنعت ميباشد .به منظور شناخت مكانیزمهای
توسعه فناوری درآمریكا ،سیاستهای تدوین شده در این نقشه راه را مورد بررسي قرار ميدهیم.
در این نقشه راه  4استراتژی برای پیشرفت صنعت فتوولتائیك تبیین گردید که شامل موارد زیر است:
.1حفظ پیشقدم بودن فناوریكي صنعت فتوولتائیك آمریكا در جهان:
پیش قدم بودن از لحاظ فناوریكي ،هم برای رقابت اقتصادی و هم برای تبدیل شدن صنعت فتوولتائیك به مهمترین تأمین-
کنندهی سبد انرژی کشور ضروری است .استفاده و واردات صنایع خارج به کشور سبب کم شدن سهم کشور آمریكا در بازار
ميشود .عالوه بر این سبب عقب افتادن فناوری مورد استفاده در صنعت از  R&D29ميشود که این خوب نیست .پیشرفت
بخش تحقیق و توسعه و همچنین کم بودن فاصله آن با صنعت عامل مهمي برای در دست داشتن بازار در آینده است.
هستهی تحقیقات و توسعه باید با نیازها و عالقهمندیهای صنعت ،مطابقت داشته باشد .تنها در اینصورت است که بخش
تحقیقات و توسعه کشور ميتواند اولین رتبه را در جهان داشته باشد .عنصر حیاتي برای شكلگیری این موضوع مشارکت پایدار
میان صنعت برق خورشیدی ایاالتمتحده و آزمایشگاههای ملي و دانشگاههای آمریكاست.

 .2دستیابي به رقابت اقتصادی با فناوریهای متداول:
درطي  25سال گذشته ،هزینههای فتوولتائیك به مراتب کم شده است .همزمان صنعت فتوولتائیك آمریكا نیز رشد %15
الي %20را شاهد بود .این رشد به قدری بوده که حتي با رشد صنعت کامپیوتر قابل رقابت است .بر اساس هزینههای واقعي برق
در محل استفاده ،هزینههای سیستمهای فعلي  2 ،PVتا  5برابر برق تولید شده از منابع متعارف ميباشد (این گزارش برای
سال  2010ميباشد) .بازار بزرگ تنها زماني بدست ميآیدکه فناوریهای متداول بازار هزینهها را در حد مناسبي نگهدارند.

Research & Development
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 .3حفظ پایداری بازار فتوولتائیك همراه با رشد در تولید:
رشد پایدار در تولید و بازار مهمترین عامل تبدیل شدن انرژی خورشیدی به تأمینکننده سبد انرژی مورد نیاز آمریكاست .درسال
 ،2000میزان برق مورد نیاز در زمان پیك  825گیگاوات بوده .انتظار رشد صنعت فتوولتائیك ساالنه  %25ميباشد .اگر به این
مقدار دست بیابیم تا سال  ،2030این انرژی ميتواند  %10انرژی مورد نیاز آمریكا را تأمین کند.
.4تبدیل صنعت فتوولتائیك به صنعتي سودآور و جذاب برای سرمایهگذاران:
استراتژی رشد تهاجمي ما به سرمایه گذاری خصوصي قابل توجهي نیاز دارد .برای تحقق استراتژی پیشرونده در بازار ،یكي از
نیازهای مهم سرمایهگذاریهایخصوصي است .صنعت فتوولتائیك ميبایست برای جذب حمایتهای مالي پایدار و جذاب
باشند .هدف تأیین شده برای سرمایهگذاری 10 ،الي  15میلیارد دالر برای هر سال ميباشد.
در بخش دیگری از این نقشه راهحلهایي برای رسیدن به اهداف تعیین شده بیان گردیده است .با توجه به اینكه این نقشه راه
در سال  2010تدوین شده ،هدف بیان شده ایجاد ظرفیت  200مگاوات برق فتوولتائیك تا سال  2020ميباشد .برای رسیدن به
این ظرفیت نقشه ،راهي بیان شده که اشارهای به بخشهای مهم آن ميکنیم .در قسمتي از این نقشه راهبردی ،نیازهای
تدریجي که برای رسیدن به هدف مورد نظر به آن احتیاج خواهیم داشت را بیان کرده .این نیازهای تدریجي شامل موارد زیر
ميشوند:
 کاهش  5برابری در هزینههای تولید ماژول تا سال 2010
 کاهش  10برابری در هزینههای تولید ماژول تا سال 2020
 افزایش  40برابری در تولید ماژول تا سال 2020
عملیاتهای صنعتي کوتاه مدت (تا  3سال آینده) که برای رسیدن به هدف مورد نظر ميبایست طي این سالها انجام شوند
عبارتند از:
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 توسعه ،مشارکت و ارتباطات،که این عامل سبب ميشود سازندگان نسلهای جدید فتوولتائیك بتوانند با نهادهای
دولتي (به منظور تأمین بودجه و  )...همكاریهای الزم را برای گسترش فناوری در زمینه سلولهای نسل جدید را
داشته باشند( .تعامل دولت و سازندگان)
 توسعه فناوری در زمینه  in-line diagnostic tools and systemsبه منظور افزایش کنترل فرآیند و توسعه
(نیازمند رابطه بین دانشگاه و صنعت)
 برگزاری نمایشگاههای تجهیزات در مقیاسهای بزرگ به منظور آشنایي صنعتکاران با این زمینه برای جذب بیشتر
سرمایهگذاریهای خصوصي
 شناسایي نیازهای صنعتکاران خورشیدی و انتقال آن به بخشهای تحقیقاتي و نوآوری
عملیات های صنعتي بلند مدت (بیش از  3سال) نیز شامل موارد زیر ميشوند.
 طراحي پكیجهای ماژول با قیمتي پایینتر
 توسعه و پیشرفت در زمینه سلولهای با حجم باال ،توان باال و بازدهي باال
 ایجاد هماهنگي برای اینكه شرکتهای سازنده تجهیزات به جای تولید تجهیزات خاصي که توسط یك سازنده مورد
استفاده باشد ،تجهیزاتي طراحي کنند و بسازند که در چندین محصول قابل استفاده باشد( .همشكلسازی محصوالت)
در قسمتي دیگر از این گزارش ،کمبودهایي که برای رسیدن به اهداف در کشور وجود دارد مورد بررسي قرار گرفتند .این
کمبودها شامل موارد زیر ميباشند:
 عدم دسترسي به منابع گستردهای از مواد اولیه ارزان قیمت
 هزینههای باال درساخت سلولهای با بازدهي باال وسلولهای الیه نازك
 عدم وجود استانداردی برای تولید ،بستهبندی وارائه خدمات در زمینه سلولهای فتوولتائیك
 نبود قطب علمي در زمینه فتوولتائیك
 عدم آگاهي از فرآیندهای پر توان
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در بخش دیگری از این نقشه راه سیاستها ،مكانیزمها و وظایف هر کدام از نهادها به منظور پیشرفت و توسعه در فناوری
صنعت فتوولتائیك بیان شده است .این دستورات به  3مقطع زماني کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت تقسیم شدهاند و همچنین
به دوگروه وظایف و نقش صنعت و دولت تقسیم شده است .در ادامه این سیاستها را بیان مي کنیم .الزم بذکر است در بعضي
از جمالت اشارهای به قطب ساخت و ساز فتوولتائیك شده است .این پیشنهاد شامل ایجاد کنسرسیومي در رابطه با فناوری
صنعت ،متشكل از تولیدکنندگان تجهیزات ،نمایندگان صنعت ساخت فتوولتائیك و تیمهای تحقیقاتي آزمایشگاههای ملي و
دانشگاهها .بعد از این پیشنهاد مؤسسه فناوری فتوولتائیك جورجیا در دانشگاه جورجیانا شكل گرفت.
نقش صنعت:
 کوتاه مدت ( 1الي  3سال):
 oتوسعه تجهیزات برای تولید سلولهای فتوولتائیك پیشرفته
 oافزایش خروجي (محصوالت) در فرآیندهای تولید
 oافزایش سرمایهگذاری
 oیكپارچهسازی فعالیتهای R&D

 oایجاد مشارکتهای تولیدی
o

Garner industry consensus and framework for Manufacturing Center of
Excellence, and initiate operations

 oتوسعه سیستمهای  prepackagedفتوولتائیك به منظور کاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان
 میان مدت ( 4الي  10سال)
 oتوسعه و پیشرفت در مدل تولید با حجم باال
 oاطمینان از جریان ثابت سیلیكون در دسترس
 oتوافق براستانداردهای تجهیزات مورد استفاده
 oتحقیقات در رابطه با پكیجهای الیه نازك
 oتوسعه فناوریهای جانبي (به عنوان مثال ساختمان یك پارچه فتوولتائیك ،شیشههای معماری
فتوولتائیك)
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 oتوسعه و پیشرفت در زمینه سیستمهای مقیاس کوچك با نصب بسیار آسان برای بازارهای do-it-
yourselfer

 oاستانداردسازی سیستمهای  PVبرای نصب در شبكههای سراسری
 oتكمیل مؤسسه قطب ساخت و سازهای مربوط به فتوولتائیك
 بلند مدت ( 11الي  20سال)
 oاستفاده از مواد جدید در سیستمهای فتوولتائیك برای بهرهوری باال و هزینه کم
 oتوسعه روشهای کنترل -ایجاد امكاناتي برای تست کیفیت در سایت
 oگسترش قطب علمي ساخت وساز فتوولتائیك
نقش دولت
 کوتاه مدت ( 1الي  3سال):
 oافزایش تحقیق و توسعه با تأکید بر بهبود روشهای ساخت
 oگسترش استفاده از فتوولتائیك در اماکن دولتي
 oپیشبرد فعالیتهایR&D

 oحمایت از قطب ساخت وساز فتوولتائیك
 میان مدت ( 4الي  10سال)
 oحمایت از  R&Dجهت بهبود طول عمر ماژول و سیستمهای فتوولتائیك
 oادامه فعالیتهای مربوط به  R&Dفتوولتائیك
 oادامه حمایت از تشكیل مؤسسه قطب ساخت و ساز فتوولتیئیك
 بلند مدت (  11الي  20سال)
 oحمایت از پژوهشهای پایه در رابطه با کشف مواد جدید برای نسلهای بعدی سیستمهای فتوولتائیك
خورشیدی
 oادامه حمایت از تشكیل مؤسسه قطب ساخت و ساز فتوولتائیك
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فعالیتهای اصلي درحال حاضر به دو بخش عمده تقسیم ميشود:
 .1بهبود عملكرد فناوریهای موجود و رساندن کارایي آنها تا حداکثر ممكن(بیشترین سهم تحقیقات)
 .2قرار گرفتن آمریكا به عنوان پیشرو  ،تصمیمگیرنده و مالكیت فناوری آینده (مانند نسل سوم)
فعالیت در ناحیه اول به توسعه فناوری حاضر و آینده نزدیك کمك خواهد کرد که شامل سلولهای نسل اول و دوم ميباشد.
تالشهای کنوني در فرایند تحقیق و مجتمعسازی و توسعه تشخیصي با مطالعات و ساخت پایهای ترکیب شده است تا بتواند
وقفه میان تولید آزمایشگاهي و رسیدن به صنعت و تجاری شدن را از بین ببرد.
ناحیه دوم به فناوریهایي مربوط ميشود که بازده آنها فراتر از نیمهرسانای مرسوم ،ارگانیك  ،پلیمری و غیره ميباشد .تحقیق
و بررسي در این حوزه ورای ماژولهای مرسوم است و شامل الكترونیك نوین و هوشمند ،یكپارچهسازی مؤلفههای منفرد ،
معماری بر پایه انرژی  ،ذخیرهسازی و الكترونیك قدرت پیشرفته ميباشد.
چشمانداز توسعه صنعت فتوولتائیك در آمریكا بر اساس همكاری مراجع اصلي در دانشگاهها ،صنعت و آزمایشگاههای ملي بنا
نهاده شده است .در سطوح دولتي برنامهها و طرحهای خورشید در سطح کالن ارائه و حمایت ميشود .این چشمانداز مبتني بر
 R&Dپایه و کاربردی ،توسعه فناوری و سیستمهای مهندسي و کاربردی خواهد بود.
آمریكا پس از آلمان ،ژاپن و اسپانیا بزرگترین بازار فتوولتائیك را داراست.
در شكل زیر روند توسعه بازده سلولهای فتوولتائیك را مالحظه ميکنید.
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شكل  :24تكامل بازده سلولهای خورشیدی تحقیقاتي

جدول  :8تولیدکنندگان آمریكایي بر اساس بهترین بزرگي سطح ،بازدهي و توان مدولهای الیه نازك (شرایط استاندارد)

سواالت مطالعاتي و ارزیابي روشهای استفاده شده برای پاسخ به آنها ،برای از بین بردن موانع موجود در راه توسعه این فناوری
به همراه چالشهای این فناوری در زیر خالصه شده است.
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جدول  :9سواالت مطالعاتي و ارزیابي روشهای استفاده شده برای از بین بردن موانع موجود در راه توسعه فناوری فتوولتائیك
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جدول  :10تجزیه و تحلیل کارگاهي نقشه راه از یك مانع فني پیش روی فرآیندهای تولید
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جدول  :11موانع فني موجود برای توسعه برق خورشیدی

جدول  :12اجماع کارگاه نقشه راه در استراتژیهای خاص که صنعت باید برای غلبه بر موانع بازار دنبال کند
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جدول  :13موانع موجود در بازار برای توسعه برق خورشیدی

جدول  :14موانع سازماني موجود برای توسعه برق خورشیدی

برای تعیین چشمانداز آمریكا به فناوری فتوولتائیك ،بررسي عملكرد  NRELکه یكي از مراکز مهم تحقیقاتي آمریكا ميباشد
خالي از لطف نخواهد بود.
تحقیقات حوزه فتوولتائیك  ،NRELمرکز تحقیقاتي ملي آمریكا ،بر روی افزایش بازده سلول خورشیدی ،کاهش قیمت سلول و
ماژول خورشیدی و افزایش پایداری اجزاء و سیستم فتوولتائیك متمرکز شده است.
در حال حاضر تالش این مرکز جهت کمك به  U.S. Department of Energy's SunShot Initiativeبرای ساخت
سیستم انرژی خورشیدی در مقیاس بسیار بزرگ و رقابتي با سایر منابع انرژی تا سال  2020ميباشد.
زمینههای اصلي فعالیت به بخشهای زیر تقسیم ميشود:
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 تجهیزات و مواد سیلیكوني NREL :در زمینه تحقیق و بررسي تجهیزات و مواد سیلیكوني بخصوص سلول
فتوولتائیك سیلیكوني در جهان پیشرو است .امروزه تالش برای افزایش بازده در قیمت پایین در حال انجام است.
سلولهای سیلیكوني در سال  %90 ،2011بازار را در اختیار داشتند .انواع مختلف آنها شامل تكکریستالي ،چند-
کریستالي ،نوارهای ذوبشونده ،آمورف و الیههای میكروکریستال ميباشد که  NRELبر روی تعدادی از آنها در حال
تحقیق است.
 تجهیزات و مواد چندکریستالهای الیه نازك NREL :مهارت و تجربه کافي و طوالني در زمینه  CdTeو CIGS

داراست و امروزه دو نهاد تحقیقاتي جداگانه برای هر یك در این مرکز در نظر گرفته شده است.
 تجهیزات و مواد  : III-V multijunctionتوانایي بسیار در این زمینه دستیابي به فناوری جدید  IMM30را با عملكرد
و هزینه مناسب ،به ارمغان آورده است .این نوع سلول که دارای بازده  %40ميباشد اولین بار توسط محققان این مرکز
معرفي شد.
 اندازهگیری و بررسي
 عملكرد و قابلیت اطمینان
 مهندسي
در انجام این امر ،دانشگاهها و صنعت خورشیدی از طریق همكاری تحقیقاتي و حمایت مستقیم  R&Dفتوولتائیك در مرکز
ملي فتوولتائیك ،سهیم ميباشند .عالوه بر این پروژههای زیر نیز در  NRELدر حال انجام است که نقش راهبردی در صنعت
فتوولتائیك آمریكا دارند :
 پروژه فتوولتائیك با عملكرد باال
 پروژه تحقیق و توسعه ساخت فتوولتائیك
 پروژه مشارکت الیه نازك

Inverted Metamorphic Multijunction

30
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هدف آمریكا در کشور برای سال  2020تأمین ظرفیت قابل توجهي از سهم برق تولیدی با استفاده از فتوولتائیك و تا 2030
تولید حداقل  %10از برق مصرفي در زمان اوج مصرف ميباشد.
برنامه کوتاه مدت  :رشد صنعت در داخل و خارج از ایالت آمریكا و چشمانداز افزایش ارزش اقتصادی تا  150بیلیون دالر در
صنعت تا سال  2020و استخدام  150000آمریكایي در این حوزه از اهداف این بازه زماني ميباشد.
نقش دولت در این میان حائز اهمیت است .از جمله فعالیتهای دولت ميتواند موارد زیر باشد :
 نظارت بر اندازهگیری رشد ناخالص ملي
 تعادل در اعتبارات مالیاتي بخش مسكوني
 خلق انگیزه
 همكاری جهت انتشار استاندارد و گواهينامه معتبر
 استفاده از برق خورشیدی در پروژههای دولتي تا حد ممكن
برنامه میان مدت و بلند مدت در جدول زیر خالصه شدهاند.
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جدول  :15فعالیت ها /نقشهای صنعت خورشیدی الكتریكي و دولت ][31
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 2.1فناوری انرژی خورشیدی متمرکز ) (CSP31در آمريكا:

سیستمهای انرژی خورشیدی متمرکز ،از آیینهها و یا لنزهایي برای متمرکز کردن سطح وسیعي از نور خورشید یا انرژی گرمایي
خورشیدی بر یك سطح کوچك استفاده ميکنند .الكتریسیته هنگامي تولید ميشود که نور متمرکز شده به گرما تبدیل ميشود
که باعث حرکت موتور گرمایي (معموالً توربین بخار) که متصل به یك ژنراتور است یا تأمین قدرت یك واکنش حرارتي مي-
شود ].[32
 CSPبه طور وسیعي تجاری شده است و بین سالهای  2007تا آخر  2010در حدود  740مگاوات به ظرفیت تولیدی آن
افزوده شده است .بیش از نصف این مقدار (در حدود  478مگاوات) در طي سال 2010نصب گردید و ظرفیت جهاني را به 1095
مگاوات رساند .اسپانیا  400مگاوات در سال  2010اضافه کرد و با تولید  632مگاوات پیشتاز در جهان شد در حالیكه ایاالت
متحده آمریكا این سال را با  509مگاوات پس از افزودن  78مگاوات ،که شامل دو نیروگاه فسیلي CSP-بود ،به پایان رساند
] .[33خاورمیانه نیز به طرحهایش برای پروژههای  CSPسرعت بخشید و به عنوان بخشي از برنامه خود ،شمس یك،32
بزرگترین پروژه  CSPدر جهان را در ابودهابي 33توسط ماسادار34نصب گردانید ].[34
انتظار ميرود که رشد  CSPسریع ادامه یابد .در ژوئن سال  ،2014اسپانیا دارای ظرفیت کل  2204مگاوات و پیشتاز است.
عالیق در آفریقای شمالي ،خاورمیانه ،هند و چین وجود دارد .سرمایهگذاری جهاني بر نیروگاههای سهموی خطي است که بیش
از  %90نیروگاههای  CSPرا شامل ميشود ].[33
 1.2.1تجاری شدن CSPدر جهان:
تجاری شدن نیروگاههای  CSPدر سال  1984در آمریكا با نیروگاههای  SEGS35شروع و تا سال  1990که آخرین نیروگاه
 SEGSتكمیل گردید ،ادامه یافت .از سال  1991تا سال  2005هیچ نیروگاه  CSPدر هیچ جای دنیا ساخته نشد .در سال
 ،2013در سراسر جهان ،ظرفیت نصب شده  %36افزایش یافت یا تقریباً  0/9گیگاوات به بیش از  3/4گیگاوات .اسپانیا و
آمریكا ،پیشتازان عرصه جهاني در این زمینه باقي ماندند در حالیكه شمار کشورهایي که  CSPنصب کرده اند رو به افزایش
31

Concentrating Solar Power
Shams-1
33
Abu Dhabi
34
Masdar
35
Solar Energy Generating Systems
32
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است .ظرفیت جهاني  CSPنصب شده از سال  2004تقریباً  10برابر شده است و به طور میانگین  %50در هر سال در طي 5
سال گذشته]. [35

شكل  :25ظرفیت جهاني  CSPاز سال  1984بر حسب مگاوات ].[36] [33

شكل  :26ظرفیت جهاني  CSPبر حسب مگاوات در سال [33] 2013
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از نظر توسعه تاریخي فناوریهای  ،CSPما ميتوانیم دو دوره اصلي را در نظر بگیریم:
-1

دهه هشتاد یا عصر نمونههای اولیه و اعتبارسنجي صنعتي فناوری خورشیدی مقعر

-2

از سال  2000به بعد ،عصر توسعه دستاوردهای صنعتي به همراه تالشهای بخش توسعه و تحقیق )(R&D

][37

شكل  :27اولین دوره از توسعه  ،CSPعصر نیروگاههای آزمایشي گوناگون و اعتبارسنجي نیروگاههای صنعتي خورشیدی ][37
.Major:(---)industrialscale,(-.-)pilotscale, (above)solar trough, (below)CSPtowers.
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شكل  :28دوره دوم توسعه ،CSPعصر دستاوردهای صنعتي و پیشرفت فناوری ][37
.Major:(---)industrialscale,(-.-)pilotscale, (above)solar trough, (above)Linear-Fresnel,(below)CSPtowers.
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جدول  :16مشخصههای فناوری CSP
][38

 2.2.1بررسی فناوری  CSPدر اياالت متحده:
 1.2.2.1کلكتور سهموی خطی)(PTC36

شكل  :29طرح کلي فناوری PTC

Parabolic Trough Collector

36
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در میان تمامي فناوریهای خورشیدی از لحاظ فناوری و تجاری ثابت شده است .استفاده از فناوری  PTCدر پروژههای
عملیاتي  %95/7و در پروژههای در دست ساخت به  %73/4کاهش یافته است ].[39
اولین خورشیدی خطي ) (solar troughدر سال  1870در آمریكا آزمایش شد ].[37
توسعه سیستمهای در ابعاد بزرگ  PTCبا کاربردهای صنعتي و تولید دمای  500cدر اواسط  1970توسط سازمان تحقیق و
توسعه انرژی ) (ERDA37آغاز و با تأسیس دپارتمان انرژی آمریكا ) (DOE38در سال  1978به کار خود ادامه داد .در طي این
دوره کلید ساخت سیستم های سهموی با شرکت های  SunTec ،ACUREXو  Solar Kineticsدر دست آمریكا بود .در
سال  1981آژانس بین المللي انرژی اروپا ) (IEAیك سیستم خورشیدی کوچك سهموی ) (SSPS/DCSدر اسپانیا ساخت
].[39
شرکت  LUZبر اساس تجاربي که از  DOE/Sandiaو پروژههای SSPSدر محدوده بین المللي بدست آورد ،یك مدول
سهموی برای کاربرد صنعتي ساخت.
در سال  1983شرکت  ACUREXبا کمپاني ادیسون کالیفرنیای جنوبي ) ،(SCE39قراردادی بست تا برق حاصله از نیروگاه
سهموی را بفروشد .اما چون بودجه پروژه زیاد بود ،شرکت  ACUREXنتوانست بودجه خود را باال ببرد تا پروژه را اجرا کند که
منجر به بستن قرارداد با شرکت  LUZبرای ساخت اولین پروژه تجاری  PTCدر سطح جهاني با نام  SEGS1در کالیفرنیا در
سال 1984شد و پس از یك سال SEGA2را ساخت و تا سال  1990با افزودن  9واحد دیگر کار ساخت کلي با  SEGA9به
پایان رسید وطي  6سال از ظرفیت  14 MWeبه  354 MWeرسید ].[39
در سال  1991با کاهش مالیات ،قیمت سوخت کاهش یافت و تغییر رویه در بستن قراردادها ،شرکت  LUZبرشكسته شد و
سبب گردید که نیروگاه ها را به عده ای از سرمایهگذارها بفروشد SEGA1 .و  SEGA2توسط شرکت ،Dagget Leasing

37
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 SEGA 3-7توسط شرکت  KarmerJuncionو SEGA8و SEGA9توسط کمپاني  Harper Lakeاداره ميشوند و بازده
نیروگاهها را بهبود بخشیدند .هم اکنون مالكیت تمامي نیروگاههای  SEGAدر دست کمپاني  40NERميباشد.
در سال  ،2012مؤسسه فرانهوفر 41برای سیستمهای خورشیدی ) (ISEبرای انرژیهای تجدید پذیر LCOE42 ،را در
کشورهای پیشگام ( اسپانیا ،آمریكا ،عربستان) بررسي کرد و بدین نتیجه رسید که فناوری  PTCبه عنوان ارزانترین نیروگاه
خورشیدی در ابعاد بزرگ موجود در حال حاضر است .این فناوری بالغ است و به مدت  28سال در بسیاری از پروژه های تجاری
استفاده شده است]. [40
آزمایشگاه ملي انرژیهای نو در چشمانداز مطالعات طرح  ،Sunshotپیشبیني کرده است که در  50سال آینده ،انرژی
خورشیدی ،منبع اولیه تأمین انرژی در آمریكاست .جنوب غربي آمریكا بدلیل دارا بودن بهترین منابع خورشیدی در جهان
بهترین گزینه برای  CSPبخصوص نیروگاههای  PTCو  Power Towerاست که منبع کلي انرژی در این مكان 17/5
میلیون گیگاوات بر ساعت است که چهار برابر انرژی مورد نیاز آمریكاست ].[41

شكل  :30پتانسیل  CSPدر آمریكا ][42

40
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بر اساس سناریوهای نوشته شده توسط آزمایشگاه ملي انرژی نو ایاالت متحده ( )2012در سال  %25 ،2050تا  %35تقاضای
انرژی کلي آمریكا توسط انرژی خورشیدی تأمین ميشود.
یكي از مشكالت بزرگ برای راه اندازی این سیستمها در مقیاس بزرگ هزینههای باالی آنهاست و این امر سبب کاهش
سرمایهگذاران مي شود.بر خالف بازده باالی  ،PTCاین سیستمها بسیار گران هستند ].[43
در  9سپتامر  ،2009هزینه ساخت ایستگاه  CSPبه طور معمول  2/5تا  4دالر آمریكا بر وات بود .بنابراین یك ایستگاه MW

 600 ،250تا  1000میلیون دالر هزینه ساخت دارد .به عبارتي  0/12تا  0/18دالر آمریكا بر کیلووات ساعت ] .[43ایستگاههای
جدید  CSPاز نظر اقتصادی با سوختهای فسیلي قابل رقابتند .ناتانیل بوالرد ،43یك آنالیزگر خورشیدی در مؤسسه مالي
انرژیهای نو بلومبرگ ،44هزینههای برق را در تأسیسات انرژی خورشیدی ایوانپا ،45پروژه در دست ساخت در جنوب کالیفرنیا را
کمتر از انرژی فوتوولتائیك مي داند و به همین ترتیب در مورد گاز طبیعي .از مارس  1/9 ،2012گیگاوات  CSPنصب گردیده
است که  1/8آنها سهموی خطي بودند.
نیاز اولیه برای کاهش هزینهها شامل بهبود فناوری و کاهش هزینههای سه بخش مهم نیروگاه است .I :حوزه خورشیدی
) .II ،(Solar fieldسیال انتقالدهندهگرما ) .III ،(HTFذخیرهکننده انرژی حرارتي).(TES
 .Iحوزه خورشیدی:46
بزرگترین سرمایهگذاری در نیروگاههای  ،CSPمربوط به حوزه خورشیدی است (در حدود  %50از هزینه سرمایهگذاری یك
نیروگاه .[37] )CSP
بنابراین ،کاهش هزینههای حوزه خورشیدی ،بیشترین منفعت را برای سرمایهگذاران دارد .پتانسیل کاهش هزینهها در دو جزء
حوزه خورشیدی باالست .ساختار نگهدارنده و بازتابندهها.

43
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ساختار نگهدارنده باید به قدر کافي مستحكم باشد تا وزن بازتابندهها را تحمل کند و همچنین در مقابل شدیدترین باد ایستادگي
داشته باشد .مواد و طراحي قاب ،نقش بزرگي در هزینه ساختار نگهدارنده و بازدهي آن ایفا ميکنند .استفاده از طرحهای
پیشرفته در طراحي قاب ،ميتواند هزینههای قاب را کاهش دهد .همچنین استفاده از بازتابندهها با ساختار یكپارچه ،امكان
مونتاژ سریعتر و آسانتر را فراهم ميآورد که این امر هزینههای نصب را کاهش ميدهد.
عملكرد بازتابندهها مستقیماً وابسته به هزینههای انرژی است .بازاء هر  %1افزایش بهبود عملكرد %1 ،کاهش در هزینههای
انرژی رخ ميدهد ] .[44بنابراین برای دستیابي به کاهش هزینهها ،افزایش عملكرد نوری 47بازتابندهها مهم است .جایگزین
ساختن آینههای شیشهای سنگین با بازتابندههای الیه نازك سبك وزن ،توانایي کاهش هزینهها ،افزایش بازتابندگي و کاهش
شكنندگي را دارد .منعكس کنندههای پیشرفته دیگری در حال حاضر در دست توسعه است که امكان افزایش بازتابندگي تا
 %1/5را دارند ].[44
نگهداری از حوزه خورشیدی نیز خود یك مسئله کلیدی است .تجهیزات  CSPمعموالً در زمینهای خورشیدگیر نصب ميشوند
و اغلب در زمینهای خشك پوشیده از شن و گرد و غبار ساخته ميشوند .بنابراین هنگامیكه شار تابشي مستقیم خورشید
باالست ،بازده نوری به دلیل پوشیده شدن سطوح انعكاسدهنده با گرد و غبار به میزان زیادی کاهش ميیابد .تكنیكهایي
برای تمیز کردن آنها با استفاده از آب دارای امالح یا هوای فشرده یا اخیراً بُرسهای خشك اتوماتیك موتوردار وجود دارد .این
عوامل باعث عملیاتهای اضافي و هزینه آب ميشود که نميتوان از آن جلوگیری کرد .بنابراین بخش توسعه و تحقیق
) (R&Dدر تالش است تا تكنیكهای جدید یا پوششهای خاصي را بیابد ].[37
 .IIسیال انتقالدهنده گرما ):(HTF48
در حال حاضر ،عملكرد سیستمهای سهموی خطي با بیشترین دمای کارکرد سیال انتقالدهنده گرما ) ،(HTFمحدود شده
است .تا دمای  400درجه سانتي گراد ،سیال اصلي که به طور گسترده در سیستمهای سهموی خطي مورد استفاده قرار ميگیرد،
سیالي با نام مایع خورشیدی است .این روغن مصنوعي (اکسید بیفنیل  ،)biphenyl oxideگران است (در حدود  7/51دالر
بازاء هر لیتر) ،بسیار خطرناك است ( از نظر زیستمحیطي و بسیار آتشزا است) ،در انحصار کاربردهای صنعتي و زیر دمای
Optical Performance
Heat Transfer Fluid
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 400درجه سانتيگراد محدود شده است (بیشترین دمای کارکرد کنوني روغنهای مصنوعي  390درجه سانتي گراد است).
].[43] [37
بنابراین نیاز به  HTFجدیدی است که دوستدار محیطزیست ،پایا ،تحت دمای محیط منجمد نشود و با هزینه کم بدون
سختي در استفاده ،در دسترس باشدHTF .ها را ميتوان از لحاظ انتقالحرارت هدایتي ( با افزودن نانوذرات) و ظرفیت حرارتي
) (micro-PCMs49بهبود بخشید.
با توجه به مالحظات فوق ،در بازه دمایي پایین تا متوسط ،بهترین سیال در دسترس آب/بخار باقي ميماند.

جدول  :17سیاالت مورد استفاده در نیروگاههای [37] CSP

با توجه به مطالعاتي که توسط ) Turchi et al(2010انجام شده است ،استفاده از آب/بخار و نمك مذاب ،ميتواند دمای
کارکرد  HTFرا تا  500درجه سانتيگراد افزایش دهد .بهینه کردن مواد که اجازه کارکرد در دماهای باالتری را ميدهد ،سبب
بهبود راندمان حرارتي به میزان قابل توجه و کاهش شدید هزینهها ميشود.
در حال حاضر سیستمهای برج خورشیدی ،توانایي کارکرد در دمای حدود  565درجه سانتيگراد را دارند که سبب ميگردد تا
لولهکشي کمتری برای  HTFدر این سیستمها مورد نیاز باشد .آزمایشگاه بین المللي انرژیهای تجدیدپذیر ) ،(NRELدر حال
حاضر به دنبال پیدا کردن مادهای است که توانایي کارکرد در دمای  1000درجه سانتيگراد یا بیشتر را داشته باشد .اگر
تحقیقات  HTFموفقیتآمیز باشد ،بازده برجهای انرژی شدیداً افزایش یافته و هزینههای  CSPبیشتر کاهش ميیابد.
 .IIIذخیره کننده انرژی حرارتي): (TES50

Microencapsulated Phase Change Material

49
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سیستمهای خورشیدی رایج تنها توانایي تولید الكتریسیته را زمانیكه خورشید ميتابد دارند .این محدودیت باعث کاهش در
میزان الكتریسیتهای ميشود که یك نیروگاه خورشیدی ميتواند تولید کند .به هرحال ،فناوری  TESمي تواند به برطرف کردن
این مشكل کمك کند .استفاده از فناوری  ،TESسبب ميشود که تولید انرژی به میزان قابل توجهي افزایش پیدا کند بنابراین
بازدهي کلي نیروگاه خورشیدی نیز افزایش ميیابد.
ذخیرهکننده انرژی %15 ،هزینه سرمایهگذاری را شامل ميشود ] .[37به منظور تسهیل در  ،TESمساحت بازتابندهها باید
بیشتر شود و مخازن ذخیره باید اضافه گردد .افزودن این اجزاء نیازمند افزایش در سرمایهگذاری است اما افزایش تولید انرژی
توسط  ،TESافزایش هزینههای سرمایهگذاری شده را پوشش ميدهد .در حال حاضر آزمایشگاه بینالمللي انرژیهای نو ،بر
روی تعدادی از فناوریهای  TESمانند :ذخیره سازی ماده جامد) ،(solid-media storageسیستمهای با مواد تغییر فاز
دهنده ) ،(phase-change material systemsذخیرهسازی ترموشیمیایي ) (thermochemical storageو
مواد افزودني نانوذرات ) ،(nanoparticle additivesکار ميکند ] .[44پیشرفتها در فناوری  TESبه سیستمهای
 CSPاجازه ميدهد تا الكتریسیته بیشتری را برای مدت زمان طوالنيتری تولید کنند ،بنابراین سودبخشي  CSPرا افزایش مي
دهد ].[44
بهبود بیشتر هرکدام از موارد فوق باعث کاهش بیشتر هزینهها و افزایش سرمایهگذاران ميشود .در همین راستا دولت ایاالت
متحده کمكهای مالي به بخشهای تحقیقاتي خود مثل مرکز تحقیق و توسعه انرژیهای نو تزریق ميکند .بودجه سال 2012
آمریكا که توسط رییس جمهور باراك اوباما ارائه گردید 70،درصد افزایش نسبت به سال  2011برای تحقیقات دولتي و توسعه
فعالیتهای مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر بود .بخش دفتر علوم 51دپارتمان انرژی مبلغ  2میلیارد دالر را برای علوم پایهای
انرژی به منظور اکتشاف راههای جدید برای تولید ،ذخیرهسازی و استفاده از انرژی دریافت ميکند که میزان  457میلیون دالر
به انرژی خورشیدی 341 ،میلیون دالر به توسعه و تحقیق سوختهای زیستي و زیست توده

52

و  102میلیون دالر به انرژی

زمین گرمایي تخصیص داده شده است .همچنین بودجه شامل مبالغي در زمینه شتاب دادن به توسعه طرحهای تحقیقات علمي
است که شامل  550میلیون دالر برای آژانس پروژههای تحقیقاتي پیشرفته است .و این روند در سالهای آتي ادامه خواهد
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داشت به طوری که انتظار ميرود تا سال  2020با کاهش هزینههای سه بخش اصلي نیروگاه و دادن مشوقهای مالي توسط
دولت برای سرمایهگذاری ،هزینههای سیستمهای خورشیدی  %75کاهش یابد ].[45
هر چند پیشرفت فناوری سبب کاهش هزینهها ميشود ،در حال حاضر مشوقهای مالي برای سرمایهگذاران خورشیدی وجود
دارد و برنامههای تأمین مالي که به سرمایهگذاری در آینده کمك خواهد کرد .در حال حاضر سرمایهگذاران ميتوانند از مزایای
اعتبارات مالیاتي دولت فدرال در قالب اعتبار مالیاتي سرمایهگذاری ) (ITC53و شتاب  5سال استهالك مالیاتي استفاده کنند.
ارزش ترکیبي از این دو اعتبار مالیاتي  %56از هزینههای خورشیدی نصب شده است ].[45
با این وجود این اعتبار مالیاتي در سال  2017منقضي خواهد گشت و بحران مالي اخیر جهاني موجب شده است تا عدم اطمینان
در مورد میزان مالیات پروژههای خورشیدی وجود داشته باشد .مشوقهای محلي و ایالتي مانند تخفیف در پیش پرداخت ،مشوق
بر اساس عملكرد ،اعتبارهای مالیاتي ،معافیت مالیات بر دارایي و وامهای کم بهره ،مزایای بیشتری را برای سرمایهگذاران
فراهم ميکنند ].[45
انگیزههایي برای آینده شامل تضمین وام توسط دولت ،استانداردهای اجباری سبد خورشیدی برای تأسیسات الكتریكي و برنامه
حمایتي قیمت خورشیدی برای تعرفههای اشتراکي ) .(FIT54برنامههای  ،FITخرید هزینه انرژی تولید شده توسط نیروگاههای
خورشیدی را تضمین ميکند FIT .به عنوان یارانه برای تفاوت هزینه بین انرژی تولید شده توسط تجهیزات خورشیدی و قیمت
انرژی در بازار عمل ميکند .درحال حاضر  FITمیزان یارانه  0/11دالر بازاء هر کیلووات ساعت را برای  CSPتقبل ميکند .در
اروپا نیز برنامههای تغذیه در تعرفه ،بهبود یافته  FITهستند که راه مؤثری برای افزایش توسعه برنامههای خورشیدی است.
آزمایشگاه بینالمللي انرژیهای تجدیدپذیر پیشبیني ميکند که در سال  ،2020نیروگاههای خورشیدی از نظر هزینه رقابتي
ميشوند .هنگامي که نیروگاههای خورشیدی رقابتي شوند ،دیگر نیازی به یارانههای نقدی دولت نخواهد بود ].[45
الف .نیروگاههای در دست احداث يا احداث شده با فناوری  PTCدر اياالت متحده آمريكا ][46
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Blythe,
California

32°55′N
112°58′W

33°38′37.68″N
114°59′16.8″W
27°03′11″N
80°33′00″W
35°48.0′N
114°58.6′W

Boulder
City,
Nevada

17

Stillwater

Nevada

2

Keahole Solar
Power

Hawaii

Colorado
Integrated
Solar Project

Palisade,
Colorado

Saguaro Solar
Power Station

Red Rock,
Arizona

Notes and
references

19°42′54″N
156°2′7″W
39°8′54.96″N
108°19′ 5.1234″
W

Completed
in October
2013, with
6th thermal
energy
storage
Under
Constracti
on
Online
April 24,
2014
Completed
December
2010
Operationa
l since
2007
Under
Constracti
on

Limited Liability Company

Abengoa Solar
(Spanish Co.)

Mojave Solar,
LLC55
(American)
Genesis Solar,
LLC
(American)
Florida Power &
Light Co.
(American)
Acciona Energy
(Spanish Co.)
Enel Green Power
(Italian)

Start year
2009

Keahole solar
power,LLc
(American)

Currently
nonOperationa
l
Start year
2010

Xcel Energy
(American)

Start year
2006

Arizona Public
Service
(American)

 در ایاالت متحده آمریكاPTC  نیروگاههای دارای فناوری:18 جدول

55

Owners
Resources
(American Cos.)

Indiantown
Florida

Nevada Solar
One

1.16

Coordinates

Harper Dry
35°1′ N 117°20′
Lake,
W
California
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ب .بررسی توسعهدهندگان ،مالكین ،گرداندگان و خريداران برق نیروگاههای  PTCدر اياالت متحده
آمريكا:
ب 1.نیروگاههای :SEGS1-9
ب:SEGS11.1.
این نیروگاه در سال  1984با توانایي تولید  13/8مگاوات توسط شرکت اسرائیلي  LUZکه در زمینه طراحي ،ساخت ،سرمایه-
گذاری و توسعه نیروگاههای خورشیدی فعالیت دارد ساخته شد .مالك ( )%100و گرداننده این نیروگاه ،شرکت آمریكایي
 Cogentrixاست که در چهار زمینه سهام خصوصي ،56دارایيهای واقعي ،57استراتژیهای بازار 58و صندق وجوه 59سرمایه-
گذاری ميکند .خریدار برق تولیدی نیروگاه ،شرکت برق ادیسون کالیفرنیای جنوبي است ].[47
ب:SEGS2 2.1.
در راستای توسعه نیروگاههای  ،SEGSاین نیروگاه در سال  ،1985با توانایي تولید  33مگاوات توسط شرکت اسرائیلي LUZ

ساخته شد .مالك ( )%100و گرداننده این نیروگاه ،شرکت آمریكایي  Cogentrixاست .خریدار برق تولیدی این نیروگاه ،شرکت
برق ادیسون کالیفرنیای جنوبي است ].[48
ب:SEGS3 3.1.
 SEGS3در سال  1985با ظرفیت  33مگاوات توسط شرکت اسرائیلي  LUZساخته شد .مالك ( )%50و گرداننده این نیروگاه،
شرکت آمریكایي  NextEraميباشد که یك شرکت بزرگ تأمینکننده برق به صورت عمده ميباشد .خریدار برق تولیدی این
نیروگاه ،شرکت برق ادیسون کالیفرنیای جنوبي است ][49
ب:SEGS4 4.1.

56
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 SEGS4در سال  1989با ظرفیت  33مگاوات توسط شرکت اسرائیلي  LUZساخته شد .مالك ( )%38و گرداننده این نیروگاه،
شرکت آمریكایي  NextEraميباشد .خریدار برق تولیدی این نیروگاه ،شرکت برق ادیسون کالیفرنیای جنوبي است ].[50
ب:SEGS5 5.1.
 SEGS5در سال  1989با ظرفیت  33مگاوات توسط شرکت اسرائیلي  LUZساخته شد .مالك ( )%46و گرداننده این نیروگاه،
شرکت آمریكایي  NextEraميباشد .خریدار برق تولیدی این نیروگاه ،شرکت برق ادیسون کالیفرنیای جنوبي است ].[51
ب:SEGS6 6.1.
 SEGS6در سال  1989با ظرفیت  35مگاوات توسط شرکت اسرائیلي  LUZساخته شد .مالك ( )%41و گرداننده این نیروگاه،
شرکت آمریكایي  NextEraميباشد .خریدار برق تولیدی این نیروگاه ،شرکت برق ادیسون کالیفرنیای جنوبي است ].[52
ب:SEGS7 7.1.
 SEGS7در سال  1989با ظرفیت  35مگاوات توسط شرکت اسرائیلي  LUZساخته شد .مالك ( )%50و گرداننده این نیروگاه،
شرکت آمریكایي  NextEraميباشد .خریدار برق تولیدی این نیروگاه ،شرکت برق ادیسون کالیفرنیای جنوبي است ].[53
ب:SEGS8 8.1.
 SEGS8در سال  1989با ظرفیت  89مگاوات توسط شرکت اسرائیلي  LUZساخته شد .مالك ( )%50و گرداننده این نیروگاه،
شرکت آمریكایي  NextEraميباشد .خریدار برق تولیدی این نیروگاه ،شرکت برق ادیسون کالیفرنیای جنوبي است ].[54
ب:SEGS9 9.1.
 SEGS9در سال  1990با ظرفیت  89مگاوات توسط شرکت اسرائیلي  LUZساخته شد .مالك ( )%50و گرداننده این نیروگاه،
شرکت آمریكایي  NextEraميباشد .خریدار برق تولیدی این نیروگاه ،شرکت برق ادیسون کالیفرنیای جنوبي است ].[55


تمامي نیروگاههای  ،SEGSاز مشوقهای دولتي و ایالتي برای سرمایهگذاری و نیز حذف مالیات از تجهیزات
برخوردار شدند.
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ب 2.نیروگاه :Solana
این نیروگاه در سال  2013با توانایي تولید  280مگاوات توسط شرکت اسپانیایي  ،Abengoa Solarکه یك شرکت خصوصي
است که در زمینه طراحي ،ساخت ،سرمایهگذاری و توسعه نیروگاههای خورشیدی فعالیت دارد ،ساخته شد .مالكین این نیروگاه
شرکت اسپانیایي  Abengoa Solarو شرکت آمریكایي چندرسانه ای LIC6160هستند .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز
)(EPC62توسط شرکت اسپانیایي  Abener-Teymaکه در زمینه انرژیهای نو فعالیت ميکند صورت گرفته .خریدار برق
تولیدی این نیروگاه ،شرکت خدمات عمومي آریزونا 63است .هزینه ساخت نیروگاه 2 ،میلیارد دالر بود که شرکت ،Abengoa
توانست مبلغ  1/45میلیارد دالر از دولت آمریكا وام دریافت کند ].[56
ب 3.نیروگاه :Mojave
کار ساخت این نیروگاه از سال  2014آغاز گردیده و دارای ظرفیت  280مگاوات ميباشد .شرکت آمریكایي Mojave

 Solar,LLCبه همراه شرکت اسپانیایي  ،Abengoa Solarسازندگان این نیروگاهند و مالكیت این نیروگاه در دست شرکت
آمریكایي  Mojave Solar,LLCاست .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز ) (EPCتوسط شرکت اسپانیایي Abener-

 Teymaکه در زمینه انرژیهای نو فعالیت ميکند صورت ميگیرد .شرکت  ،PG&E64خریدار برق تولیدی این نیروگاه خواهد
بود .هزینه ساخت نیروگاه 1/6 ،میلیارد دالر است که شرکت  ،Abengoaتوانست مبلغ  1/2میلیارد دالر از دولت آمریكا وام
دریافت کند ].[57
ب 4.نیروگاه :Gensis
این نیروگاه از سال  ،2014عملیاتي شد و دارای ظرفیت تولید  250مگاوات است .شرکتهای آمریكایي

Genesis

 Solar,LLCو  NextEra Energy Resourceسازندگان این نیروگاه هستند و مالك و گرداننده این نیروگاه شرکت
 Genesis Solar,LLCاست .شرکت  PG&Eخریدار برق تولیدی این نیروگاه است ].[58

60
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ب 5.نیروگاه :Martin
در سال  2010با ظرفیت  75مگاوات توسط کمپاني آمریكایي  Florida Power & Lightکه خود زیرمجموعه شرکت
 NextEra Energyميباشد ،ساخته شد که مالكیت  %100نیروگاه نیز با همین کمپاني است .مهندسي ،تدارکات و ساخت و
ساز ) (EPCتوسط شرکت آمریكایي  Lauren Engineers & Constructorsصورت ميگیرد .همچنین گرداننده و استفاده
کننده برق تولیدی نیروگاه ،کمپاني آمریكایي  Florida Power & Lightميباشد ].[59
هزینه ساخت این نیروگاه تقریباً  141میلیون دالر آمریكاست .در طول  30سال عمر این نیروگاه انتظار ميرود که مبلغ 178
میلیون دالر صرفهجویي در هزینه سوخت و  2/75میلیون تن کاهش آلودگي دی اکسیدکربن را شاهد باشیم ].[60
ب 6.نیروگاه :Nevada Solar One
این نیروگاه در سال  2007با ظرفیت  75مگاوات توسط کمپاني اسپانیایي  Acciona Solar Powerساخته شد .مالكیت
 %100این نیروگاه با کمپاني  Acciona Energiaاست که در زمینه انرژیهای نو فعالیت ميکند و کمپاني Acciona Solar
 Powerزیرمجموعه آن است .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز ) (EPCتوسط شرکت آمریكایي & Lauren Engineers
 Constructorsصورت ميگیرد .گرداننده این نیروگاه نیز شرکت اسپانیایي  Acciona Solar Powerاست .شرکت NV

 Energyخریدار برق این نیروگاه است ].[61
ب 7.نیروگاه :Stillwater
این نیروگاه در سال  2009با تولید  33مگاوات از طریق زمین گرمایي 65شروع به کار کرد و بخش سلولهای فوتوولتائیك آن
با تولید  26مگاوات در سال  2012تكمیل شد .هم اکنون برنامه تولید  17مگاوات توسط فناوری  PTCدر این نیروگاه در دست
ساخت است تا ظرفیت کلي نیروگاه به  66مگاوات در سالهای آتي برسد .سازنده و مالك نیروگاه شرکت ایتالیایي Enel

 Green Powerاست که یك کمپاني تولید کننده برق و دومین کمپاني بزرگ در اروپاست. .شرکت  NV Energyخریدار برق
این نیروگاه است .هزینه ساخت این نیروگاه  60میلیون دالر است که مبلغ  40میلیون آن توسط حمایت مالي دولت آمریكا
تأمین گردید ].[66] [65] [64] [62
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ب 8.نیروگاه :Keahole
در حال حاضر این نیروگاه  12مگاوات برق تولید ميکند که تنها  2مگاوات آن با فناوری  PTCتولید ميگردد .هدف کمپاني
رسیدن به میزان تولید  30مگاوات در آینده نه چندان دور است ].[66
این پروژه زیر نظر آزمایشگاه انرژی های طبیعي هاوایي ) (NELHA66و با ساخت و مالكیت شرکت آمریكایي Keahole
 Solar Power,LLCآغاز به کار کرد .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز ) ،(EPCتوسط شرکت آمریكایي Energy

 Industrial Corporationصورت ميگیرد .برق تولیدی این نیروگاه برای مصارف خانگي مورد استفاده قرار ميگیرد ].[67
ب 9.نیروگاه :Colorado
ساخت این نیروگاه در سال  2010آغاز شد و در حال حاضر مورد استفاده قرار نميگیرد .این نیروگاه با توانایي تولید  2مگاوات،
توسط شرکت آمریكایي  ،Xcel Energyکه در زمینه تولید و توزیع برق و گاز فعالیت ميکند و شرکت اسپانیایي Abengoa

 Solarساخته شد .مالك و گرداننده نیروگاه شرکت  Xcel Energyاست .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز )،(EPCبر عهده
شرکت اسپانیایي  Abengoa Solarاست ].[68
ب 10.نیروگاه :Saguaro
این نیروگاه در سال  2006با ظرفیت  1/6مگاوات شروع به کار کرد .سازنده ،مالك( ،)%100گرداننده و مصرفکننده این نیروگاه
شرکت آمریكایي خدمات عمومي آریزونا است و مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز ) ،(EPCتوسط شرکت آمریكایي
 Solargenixانجام ميپذیرد.
با توجه به مطالب فوق ،از نظر فناوری ساخت نیروگاههای  PTCموجود در ایاالت متحده آمریكا %50 ،توسط آمریكا%30 ،
توسط اسپانیا %10 ،توسط اسرائیل و  %10توسط ایتالیا ساخته شدهاند .از نظر مالكیت نیروگاههای  PTCدر ایاالت متحده
آمریكا ،مالكیت  %75با آمریكا %15 ،با اسپانیا و  %10با ایتالیا ميباشد ].[69

Natural Energy Laboratory of Hawaii
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 2.2.2.1نیروگاه برج خورشیدی)(TSP67

شكل  :31طرح کلي فناوری TSP

در سال  ،1976کمیسیون اتحادیه اروپا ) ، (CEC68تصمیم گرفت تا کارایي فناوری برج خورشیدی را برای تبدیل پرتوهای
خورشیدی به الكتریسیته از طریق ساختن اولین نیروگاه در محدوده مگاوات ،بدلیل اهمیت تولید الكتریسیته پاك با استفاده از
انرژی خورشید در اتحادیه اروپا را نشان دهد ].[71] [70
نام پروژه  EURELIOSبود و در دره بزرگي در حدود  30کیلومتری از دریا در آدرانو ،69سیسیل ،ایتالیا واقع شده است ].[72
درهمان سال یك انجمن صنعتي بینالمللي متشكل از  ANSALDO S.P.A.و  ENEL70از ایتالیا( CETHEL ،که ترکیبي
از  Saint- Gobain Ponta-Mousson ،Five- Cail- Babcock ،Renaultو  )Heurtey S.A.از فرانسه و  MBB71از
جمهوری فدرال آلمان ،شروع به ساخت نیروگاه کردند .در سال  ،1978این شرکتها ساخت وساز را به اتمام رساندند و نمونه
اولیه را تست کردند و در انتهای سال  ،1980تمامي ساخت و سازهای  EURELIOSکامل گردید و به شبكه انجمن برق ملي
ایتالیا متصل گردید.

67
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دپارتمان انرژی آمریكا که در اواخر دهه هفتاد آغاز به کار کرد ،با درسهایي که از موفقیتها و شكستهای پروژه
 EURELIOSآموخت ،اقدام به بهترین طراحي هلیوستات و اولین نیروگاه برج خورشیدی در مقیاس بزرگ به همراه واحد
ذخیرهکننده انرژی کرد.
نیروگاه به اسم خورشیدی یك 72خوانده شد و توسط دپارتمان انرژی آمریكا ،شرکت ادیسون کالیفرنیای جنوبي ،دپارتمان آب و
برق لس آنجلس 73و کمیسیون انرژی کالیفرنیا برای تولید  10مگاوات طراحي شده است .در سال  1981این نیروگاه ساخته شد
و در سال  ،1982نیروگاه برای  6سال متوالي کار کرد و در طي این سالها ،زمان کارکرد شامل  8ساعت در روزهای تابستاني و
 4ساعت در روزهای زمستاني ]،[75] [74با بازده ساالنه  ،%7تنها به دلیل عدم توانایي اعزام برق ،شوك حرارتي توربین در
زمانهایي که ابرها از روی هلیوستاتها ميگذشتند و پیچیدگي ذخیره حرارتي که سبب تلفات ترمودینامیكي باالیي ميشود
] .[77] [76در سال  ،1988نیروگاه خورشیدی یك ،از رده خارج گردید ].[74
اما در طي سالهای کارکرد نیروگاه ،دپارتمان انرژی و صنعت ،سعي در حذف معایب نیروگاه خورشیدی یك از طریق سرمایه-
گذاری در مجموعهای از تحقیقات برای تغییر سیال مورد استفاده در گیرنده 74داشتهاند ].[78
در سال  ،1996دپارتمان انرژی آمریكا با مجموعهای که شامل شرکت خدمات عمومي آریزونا ،شرکت بچتل ،75کمیسیون
انرژی کالیفرنیا ،76مؤسسه تحقیقاتي برق ،77شرکت برق آیداهو ،78دپارتمان آب و برق لس آنجلس ،شرکت پسیفي ،79صنایع
همگاني شهری ساکرامنتو 81SRP ،80و شرکت ادیسون کالیفرنیای جنوبي ،نیروگاه خورشیدی دو 82را با افزودن  108هلیوستات
که هر کدام  95مترمربع مساحت داشت با مساحت دهانه  10200مترمربع ،دریافت کننده نیترات نمك ( 43مگاوات) ،سیستم
ذخیره نمك (  3ساعت و  105مگاوات) ،ژنراتور بخار ( 35مگاوات) و یك سیستم کنترلي پیشرفته جدید به اجزای باقي مانده از
نیروگاه خورشیدی یك راه اندازی کرد ].[79
72

Solar One
LA Department of Water and Power
74
receiver
75
Bechtel Corporation
76
California Energy Commission
77
Electric Power Research Institute
78
Idaho Power Company
79
PacifiCorp
80
Sacramento Municipal Utility District
81
Salt River Project
82
Solar Two
73
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نیروگاه توسط یك کمیته راهبردی به ریاست شرکت ادیسون کالیفرنیای جنوبي و کمیته مشاوره فني به ریاست ساندیا 83هدایت
ميشد .کمیته راهبردی سیاستها و اهداف راهبردی را تعیین ميکند و از اجرایي شدن اهداف با توجه به منابع ،اطمینان حاصل
ميکند .کمیته مشاوره فني ،بررسي طرحها و پیشنهادات و حمایت از انتقال اطالعات به تمام اعضاء و مشاوره تجاری به ریاست
شرکت بچتل برای استفاده از نیروگاه خورشیدی دو ،به عنوان سنگ بنایي برای تجاری سازی نیروگاههای برج خورشیدی را به
عهده دارد .در طي ساخت پروژه ،آزمایشگاه ملي ساندیا ،84اطالعات فني الزم را فراهم ميکرد ].[80
نیروگاه خورشیدی دو ،با تولید  10مگاوات ،سه سال عملیاتي بود و در طي  2سال اول بازدهي آن به باالی  %80رسید و در
سال آخر به  %96رسید .در سال  ،1999نیروگاه خورشیدی دو از مدار خارج شد ].[79
موفقیت نیروگاه خورشیدی دو ،سبب ساخت نیروگاه خورشیدی سه ،85با ابعاد سه برابر بزرگتر از نیروگاه خورشیدی دو ،در اسپانیا
گردید.
الف .نیروگاههای در دست احداث يا احداث شده با فناوری  TSPدر اياالت متحده آمريكا ]:[80
Notes and
refrences
Under
Development,
start year 2016
Under
Development,
start year 2016
Under
Development,
start year 2015
Completed in
February 13,
2014

Technology
type
Power
Tower
(Collection
of three
)units
Power
tower

Coordinates

Location

-

TBD,
California

33°50′56.0"N
115°14′ 22.0″
W

Desert
Center,
California

Name

)Gross(MW

BrightSource
)PG&E(5,6,7

600

Palen Solar Electric
Generating System

500

Coyote
Power
Springs,
tower
BrightSource Coyote
36.799595°N
Nevada,
(Collection
)SpringsorPG&E(3,4
114.924302°W
United
of two
States
)units
San
Ivanpah Solar Power Bernardino
35°34′N
Solar power
Facility
Country,
115°28′W
tower
California

400

392

83

Sandia
Sandia National Laboratories
85
Solar Tres or Solar Three
84
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Under
Development,
start year 2016

Under
Development,
start year
2013/2014
completed
August 2009
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Technology
type

Coordinates

Location

Name

Rice,
California
Rice Solar Energy
(Mojave
34°4′ N,
Power
Project
Desert,
114°49′ W
tower
near
)Blythe
Tonopah,
Nevada
(Northern
Crescent Dunes
38°14′ N,
Power
Nevada,
Solar Energy Project
117°22′ W
tower
northwest
of
)Tonopah
Lancaster,
34°46′0.0″N
solar power
Sierra SunTower
California
118°8′0.0″W
tower
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)Gross(MW

150

110

5

ب .بررسی سازندگان ،مالكین ،گرداندگان و خريداران برق نیروگاههای  TSPدر اياالت متحده آمريكا:
ب 1.نیروگاه ):BrightSource PG&E(5,6,7

این نیروگاه با ظرفیت کل  600مگاوات ،از سه بخش  200مگاواتي تشكیل ميشود که آغاز ساخت  PG&E5,6در سال
 2016و  PG&E7در سال  2017خواهد بود .سازنده این نیروگاه شرکت  BrightSource Energyاست که در زمینه طراحي،
ساخت ،تأمین هزینه مالي و اجرای طرح های نیروگاه های خورشیدی فعالیت دارد .این شرکت با نام پیشین  ،LUZ2چند سال
پس از ورشكستگي شرکت  ،LUZتشكیل گردید .خریدار آینده برق تولیدی این نیروگاه شرکت  PG&Eخواهد بود ][81
].[83] [82
ب 2.نیروگاه :Palen
این نیروگاه دارای ظرفیت  500مگاوات است .ساخت این نیروگاه از سال  2016آغاز خواهد شد .سازنده و مالك ( )%100این
نیروگاه شرکت  BrightSource Energyاست .گرداننده و نگهدارنده این نیروگاه ،شرکت اسپانیایي  Abengoa Solarاست.
خریدار آینده برق تولیدی این نیروگاه شرکت برق ادیسون کالیفرنیای جنوبي خواهد بود ].[84
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ب 3.نیروگاه :BrightSource Coyote Springs
این نیروگاه با ظرفیت کل  400مگاوات ،از دو بخش  200مگاواتي تشكیل ميشود که آغاز ساخت  PG&E3در سال  2014و
 PG&E4در سال  2015خواهد بود .سازنده این نیروگاه شرکت  BrightSource Energyاست .خریدار آینده برق تولیدی
این نیروگاه شرکت  PG&Eخواهد بود ].[85
ب 4.نیروگاه :Ivanpah
این نیروگاه دارای ظرفیت  392مگاوات است .این نیروگاه هم اکنون عملیاتي است .دولت فدرال  1/6میلیارد دالر وام به این
نیروگاه اختصاص داده است .سازنده این نیروگاه شرکت  BrightSource Energyاست .مالكین این نیروگاه شرکتهای
 BrightSource Energy ،NRG Energyو  Googleهستند .نگهدارنده این نیروگاه ،شرکت آمریكایي بچتل است که
بزرگترین شرکت عمراني در ایاالت متحده آمریكاست .خریدار برق تولیدی این نیروگاه شرکت هایبرق ادیسون کالیفرنیای
جنوبي و  PG&Eمي باشند ].[86
ب 5.نیروگاه :Rice
این نیروگاه دارای ظرفیت  150مگاوات است .ساخت این نیروگاه از سال  2016آغاز خواهد شد .سازنده ،مالك ( )%100و
گرداننده این نیروگاه شرکت آمریكایي  SolarReserve's Rice Solar Energy, LLCاست .نگهدارنده این نیروگاه ،شرکت
هوا فضای آمریكایي  UTC-PWPS86مي باشد .خریدار آینده برق تولیدی این نیروگاه شرکت  PG&Eخواهد بود ].[87
ب 6.نیروگاه :Crescent Dunes
این نیروگاه دارای ظرفیت  110مگاوات است .ساخت این نیروگاه از سال  2013آغاز شده است .سازنده ،مالك ( )%100و
گرداننده این نیروگاه شرکت آمریكایي  SolarReserve's Rice Solar Energy, LLCاست .نگهدارنده این نیروگاه ،شرکت
عمراني اسپانیایي  ACS Cobraاست .خریدار آینده برق تولیدی این نیروگاه شرکت  NV Energyخواهد بود ].[88

United Technologies Crop-Pratt Whitney Power Systems

86
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ب 7.نیروگاه :Sierra SunTower

این نیروگاه دارای ظرفیت  5مگاوات است .این نیروگاه هم اکنون عملیاتي است .دولت فدرال  %30اعتبار مالیاتي ،در نیروگاه
سرمایهگذاری کرده است .سازنده ،مالك ( )%100و گرداننده این نیروگاه شرکت آمریكایي  eSolarاست که در زمینه توسعه
نیروگاههای  CSPفعالیت ميکند .خریدار برق تولیدی این نیروگاه شرکت برق ادیسون کالیفرنیای جنوبي است ].[89
با توجه به مطالب فوق ،از نظر فناوری ساخت نیروگاههای  TSPموجود در ایاالت متحده آمریكا %57 ،توسط اسرائیل%43 ،
توسط آمریكا ساخته شدهاند .از نظر مالكیت نیروگاههای  TSPدر ایاالت متحده آمریكا %50 ،مالكیت با آمریكا و  %50مالكیت
با اسرائیل است.
 3.2.2.1فناوری کلكتور خطی فرنل (LFC)87

شكل  :32طرح کلي فناوری LFC

در سال  1957بایوم ،88قوانین کلكتور خطي فرنل را توسعه بخشید .سپس در سال  ،1961جیورجیو فرانسیا 89که یك ریاضیدان
ایتالیایي است و هر دو رفلكتور خطي و دو محوره فرنل را طراحي کرده است ،این فناوری را مورد استفاده قرار داد ].[90
سپس دو سال بعد ،فرانسیا در نیروگاه خورشیدی  ،Lacedemone-Marseillesاولین نمونه آزمایشي  LFCرا طراحي کرد و
ساخت ].[92

87

Linear Fresnel Collector
Baum et al
89
Giorgio Francia
88
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پس از آن در سال  ،1964فراسنل نمونه دیگری را که در فشار  100اتمسفر و دمای  450درجه سانتي گراد در هر ساعت 38
کیلوگرم بخار تولید ميکرد ،ساخت ].[92
شرکت آمریكایي  ،FMC90در اواخر دهه هفتاد میالدی ،سیستمهای خطي فرنل را توسعه داد تا نیروگاه  LFCدر مقیاس بزرگ
با توانایي تولید  10و  100مگاواتي ایجاد کند .اولین اجزای نیروگاه مورد آزمایش قرار گرفت اما به دلیل فقدان بودجه ،کار
متوقف گردید .در سال  1991کمپاني اسرائیلي پز ،91یك کولكتر خطي فرنل در مرکز تست فناوری خورشیدی بن
گورین92ساخت .در سال  1993در دانشگاه سیدني ،93نمونه پیشرفتهای از کلكتور خطي فرنل طراحي شد و  CLFC94نامیده شد
] .[93شرکت آستا انرژی 95و استن ول ،96بینالمللي سوالهارت 97و سولسرچ ،98در سال  1999تصمیم به ساخت اولین نیروگاه
 CLFCدر نیروگاه استن ول در استرالیا ،تحت نظارت  AGRE99کردند .شرکت استن ول و دانشگاههای سیدني و نیو ساوت
ولز ، 100برای تجاریسازی فناوری پیشرفته  LFCبا ساخت نیروگاه خورشیدی  14مگاواتي در کنار نیروگاه زغالسنگي 1440
مگاواتي با یكدیگر همكاری کردند.
نیروگاههای  LFCدیگری در سالهای بعدی در نقاط دیگر دنیا ساخته شد .از سال  2005در ایاالت متحده ،کلكتورهای خطي
مانند  HD10و  ،HD16برای کاربردهای گرمایي در صنعت و خنكکننده خورشیدی در نقاط مختلف ایاالت متحده آمریكا
مورد استفاده قرار ميگیرند ].[94

90

Food Machinery Corporation
Paz
92
Ben Gurion
93
Sydney
94
Compact Linear Fresnel Collector
95
Austa Energy
96
Stanwell
97
Solahart
98
Solsearch
99
Australian Greenhouse Renewable Energy
100
New South Wales
91
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الف .نیروگاههای در دست احداث يا احداث شده با فناوری  LFCدر اياالت متحده آمريكا [80]:
Notes and
refrences

Technology
type

Coordinates

Location

Name

)Gross(MW

Start year:
October 2008

Linear
Fresnel
reflector

35°34′06″N
119°12′06″W

Bakersfield,
California

Kimberlina
Solar
Thermal
Energy Plant

5

Sundt Power
Plant

5

Start year
2014

Linear
Arizona
Fresnel
reflector
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ب .بررسی سازندگان ،مالكین ،گرداندگان و خريداران برق نیروگاههای  LFCدر اياالت متحده آمريكا:
ب 1.نیروگاه :Kimberlina
این نیروگاه دارای ظرفیت  5مگاوات است .این نیروگاه هم اکنون عملیاتي است .سازنده ،مالك ( )%100و گرداننده این نیروگاه
شرکت آمریكایي اوسرا 101است .خریدار برق تولیدی این نیروگاه شرکت California ISOاست .اعتبارات مالیاتي دولت فدرال
در قالب اعتبار مالیاتي سرمایهگذاری ) (ITCبرای این نیروگاه در نظر گرفته شده است ].[95
ب 2.نیروگاه :Sundt Power
این نیروگاه دارای ظرفیت  5مگاوات است .نیروگاه شامل یك بخش  156مگاواتي دو سوخته و یك بخش  5مگاواتي
خورشیدی است .ساخت بخش خورشیدی نیروگاه از سال  2014آغاز ميشود .سازنده این نیروگاه ،شرکت برق توکسن102و
شرکت آروا سوالر 103است ].[96
با توجه به مطالب فوق ،از نظر فناوری ساخت نیروگاههای  LFCموجود در ایاالت متحده آمریكا ،هر دو نیروگاه توسط آمریكا
( )%100ساخته شدهاند .از نظر مالكیت نیروگاههای  ،LFCمالكیت  %100آنها با آمریكاست.

101

Ausra
Tucson
103
AREVA Solar
102

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
85
ویرایش اول ،تير 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز
 4.2.2.1فناوری ديش استرلینگ )(SDC104

شكل  :33طرح کلي فناوری SDC

در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد میالدی ،سیستمهای توان خورشیدی مبتني بر استرلینگ و بخار-رنكین ،توسعه یافت و
توسط بسیاری از شرکتها مانند استرلینگ متحده اِی بي

105

 ،شرکت اَدونكو ،106شرکت هوا فضای مكدونل داگالس

) ،(MDA107آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا و  DOEعرضه گردید .بنابراین در میان تمامي فناوریهای  ،CSPدیش سهموی
از همه قدیميتر است.از سال  1982در کشورهایي چون آلمان و آمریكا کارهایي برای پیشرفت و بهبود این فناوری انجام
گردید که اکثراً خروجي تمامي این نمونههای اولیه در مقیاس کیلووات بود تا اینكه نیروگاه  Moricopaدر آریزونای آمریكا
ساخته شد.
الف) نیروگاههای در دست احداث يا احداث شده با فناوری  SDCدر اياالت متحده آمريكا ]:[80
Technology
type

Notes and
refrences
Under
Development,
Dish/Engine
start year
2013
Dish/Engine
Currently

Coordinates

Location

Name

)Gross(MW

40°19′N
112°18′W

Tooele, Utah

Tooele Army
Depot

1.5

33°33′ 31.0″

Peoria, Arizona

Maricopa

1.5
104

Stirling Dish Technology
United Stirling AB
106
Advanco Corporation
107
McDonnell Douglas Aerospace
105
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NonOperational
Start year
2010
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Technology
type

Coordinates

Location

N,
112°13′ 7.0″
W

Name

)Gross(MW

Solar Project
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ب .بررسی سازندگان ،مالكین ،گرداندگان و خريداران برق نیروگاههای  SDCدر اياالت متحده آمريكا:
ب 1.نیروگاه :Tooele
این نیروگاه دارای ظرفیت  1/5مگاوات است.ساخت این نیروگاه از سال  2013آغاز گردیده است .سازنده این نیروگاه شرکت
اینفینیا

108

که یك شرکت اسرائیلي فعال در زمینههای مختلف انرژی از جمله فناوری استرلینگ است ،مالك ( )%100این

نیروگاه شرکت پستي  Tooeleاست که متعلق به ارتش است.
ب 2.نیروگاه :Maricopa
این نیروگاه دارای ظرفیت  1/5مگاوات است .این نیروگاه هم اکنون عملیاتي نیست .سازنده ،مالك و گرداننده این نیروگاه
شرکت شرکت برق تسرا109است .خریدار برق تولیدی این نیروگاه شرکت  SRPاست.
با توجه به مطالب فوق ،از نظر فناوری ساخت نیروگاههای  SDCموجود در ایاالت متحده آمریكا %50 ،توسط اسرائیل%50 ،
توسط آمریكا ساخته شدهاند .از نظر مالكیت نیروگاههای  SDCدر ایاالت متحده آمریكا %100 ،مالكیت با آمریكا است.
 3.2.1نتیجه گیری:
در مجموع از نظر فناوری ساخت نیروگاههای  CSPموجود در ایاالت متحده آمریكا %52 ،توسط آمریكا %28 ،توسط اسرائیل،
 %15توسط اسپانیا و  %5توسط ایتالیا ساخته شدهاند .از نظر مالكیت نیروگاههای  CSPدر ایاالت متحده آمریكا %71 ،مالكیت
با آمریكا %17 ،مالكیت برای اسرائیل %7 ،مالكیت برای اسپانیا و  %5برای ایتالیا است.
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در میان فناوریهای ذکر شده ،فناوری  ،PTCدر زمان حاضر یك فناوری غالب است و در میان فناوریهای در دست توسعه،
فناوری  ،TSPفناوری غالب است ].[39

شكل  :34ظرفیت تولیدی نیروگاههای  CSPعملیاتي ،تحت ساخت و تحت توسعه ،بر اساس فناوری ][39

شكل  :35ظرفیت تولیدی نیروگاههای  CSPعملیاتي ،تحت ساخت و تحت توسعه ،بر اساس فناوری و کشور ][39
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شكل  :36ظرفیت تولیدی نیروگاههای  CSPعملیاتي ،تحت ساخت و تحت توسعه،کشور ][39

 .2مطالعه تطبیقی کشور اسپانیا (بررسی روند توسعه فناوری انرژی خورشیدی متمرکز
))(CSP
مقدمه:
در یازدهم دسامبر  ،1997بیشتر کشورهای پیشرفته در شهر کیوتو 110برای اجرای اقداماتي در جهت کاهش آلودگي گازهای
گلخانهای به میزان  %5تا سال  2012نسبت به سطح آن در سال  1990متعهد شدند .اتحادیه اروپا به عنوان عامل کلیدی در
این قطعنامه ،متعهد به کاهش بیشتر تولید گازهای گلخانهای تا  %8با تنظیم اهداف فردی برای هر یك از اعضاء با توجه به
شرایط اقتصادی و زیستمحیطي ميگردد .بنابراین هدف کاهش در برخي کشورها مانند آلمان تا  %21تعیین گردید در حالیكه
برخي دیگر مانند اسپانیا را از افزایش بیش از  %15منع ميکرد .رشد اقتصادی اسپانیا از سال  1990سبب تقاضای بیشتر انرژی
و افزایش آلودگي شد به طوریكه در سال  ،2007درصد افزایش آلودگي اسپانیا به  %52/6رسید در حالیكه آلمان برای اولین بار
در اهداف اتحادیه اروپا ،آن سال را با  % 22/4کاهش به پایان رساند ].[97
در سال  ،1997برای اولین بار در اروپا راهكار و نقشه راه برای نفوذ در بازار  RES111تعریف گردید .هدف آن کاهش وابستگي
به واردات ،افزایش امنیت منابع و حمایت از توسعه فني داخلي ،ایجاد اشتغال و تعیین یك هدف جهاني برای دو برابر شدن
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از  %6در سال  1996تا  %12در سال  .2010در دستورالعمل  ،2001/77/ECکشورهای عضو

Kyoto
Renewable Sources
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ميبایست روشهای مجاز در چارچوب مقررات برای کاهش موانع در تولید برق در نیروگاهها با استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر و نیز تعیین اهداف ملي را بررسي کنند .سرانجام در دستورالعمل  ،2009/28/ECبرای اولین بار اهداف هر کشور تا
سال  2020در رابطه با  NREAP112مشخص گردید .هدف اسپانیا رسیدن به سهم  %20در سال ( 2020برابر با سهم اتحادیه
اروپا) نسبت به سهم  %8/5آن در سال  2005مي باشد ].[98

شكل  :37نگاه کلي به اهداف کلي و اقدامات انرژی تجدیدپذیر در اروپا

بدلیل رشد باالی تقاضای انرژی در اسپانیا در طي این سالها و دستورالعمل اتحادیه اروپا در توسعه استفاده از انرژی
تجدیدپذیر ،دولت اسپانیا در سال  2005با هدف رسیدن به سهم  %12/1تولید انرژی برق تا سال  2010از انرژی تجدید پذیر،
نقشه راه انرژی تجدیدپذیر را تعیین کرد که در آخر به سهم تولید  %22/7و  %37/5در تولید برق برسد ].[100
برنامههای حمايتی دولت
به منظور توسعه سیاستگذاری های انرژی تجدیدپذیر در اسپانیا ،راهكاری بر اساس سه نقطه عطف در پیش گرفته شد-1 :
حذف موانع غیر اقتصادی در توسعه  -2 RES-E113جبران هزینههای تولید  -3نزدیك ساختن قیمت برق تولیدی به قیمت
برق موجود در بازار.

National Renewable Energy Action Plans
electricity from renewable energy sources
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سیستم نزدیكسازی قیمت برق تولیدی به برق موجود در بازار FIT114 ،نامیده ميشود که تضمین دسترسي بلند مدت به شبكه
برق ،حصول اطمینان از خرید برق تولیدی با تعرفه ثابت و باالتر از قیمت برق موجود در بازار را شامل ميشود .این سیاست-
گذاری در سال  2004توسط دولت آلمان و اسپانیا تعیین گردید ].[100
سازندگان پروژههای تجدیدپذیر ميبایست یكي از گزینههای زیر را انتخاب کنند:
 -1انتقال برق به سیستم از طریق نقل و انتقال یا شبكه توزیع ،که در این صورت یارانه  FITرا در طول دوره دریافت
ميکنند.
 -2فروش برق در بازار برق عمدهفروشي .در این مورد قیمت فروش برق با حق بیمه بر حسب ساعت در بازار خواهد بود
و دارای کف و سقف خرید و فروش است.
Feed-in premium
Lower limit
)(c€/kWh

Upper limit
)(c€/kWh

25.4038

34.3976

Feed in tariff
Reference
feed-in
premium
)(c€/kWh

Feed in tariff
)(c€/kWh

)Life (y

25.4000

26.9375

0-25

20.3200

21.5498

>25

CSP

جدول  :22میزان یارانه  FITو  FIPتعیین شده برای نیروگاه خورشیدی

در هر چهار سال بر قیمت ها و قوانین بازنگری مي شود ].[102
هزینه سرمایهگذاری بین  3تا  6میلیون یورو بر مگاوات و  LCOE115از  14تا 21
ذخیرهسازی و ابعاد سازه .هزینه  LCOEدر سال  2020به  7تا 10

بسته به میزان تابش ،ظرفیت

ميرسد ].[102

Feed-In Tariff
Levelized Cost Of Energy

114
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 1.2فناوری انرژی خورشیدی متمرکز ) (CSPدر اسپانیا:

 1.1.2میزان تابش در اسپانیا:
اسپانیا تقریباً از سایر کشورهای اروپایي و کشورهای موجود در قوس مدیترانهای دارای ساعات تابش خورشید بیشتری است و
بنابراین شرایط بهینهای برای انرژی خورشیدی وجود دارد .ارزش میانگین تابش (بر حسب ساعت در سال) ،از  1600ساعت در
نواحي شمالي تا  3100ساعت در نواحي جنوبي متغییر است .میانگین تابش خورشید بین
 7در تابستان ،در مناطق جنوب کشور متغییر است .میانگین در سال،

 1/5در زمستان و
 .1600شكل زیر سطح تابش

ساالنه انباشته را در اسپانیا نشان ميدهد.

شكل  :38تابش افقي جهاني در اسپانیا ][103

فناوری انرژی خورشیدی متمرکز  ،(CSP)116برخالف وجود نیروگاههای تجربي از دهه 1980همچنان در مرحله آغازین است.
اسپانیا در تجاری سازی نیروگاههای  CSPو توسعه فني آنها در جهان پیشگام است .در همین زمان ،اسپانیا همچنین پیشگام در
تولید برق با استفاده از نیروگاههای  CSPاست و پس از آن ایاالت متحده آمریكا قرار دارد.

Concentrating Solar Power
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در پایان سال  ،2012اسپانیا میزان  1950مگاوات برق را از  43عدد از تأسیسات که عمده آنها در مناطق جنوبي که تابش در
آنجا فراوان تر است (آندلس،117اکسترمادورا ،118کاستیال-المانچا 119و مورسیا ،)120تأمین ميکرد .برخالف فناوری  ،121PVادامه
توسعه فناوری  CSPقابل انتظار است چرا که بر اساس گزارشات کمیته ملي انرژی ،درخواست دسترسي و تأیید 15563
مگاوات برای شبكه برق تا پایان سال  2010وجود داشته است .نرخ رشد فناوری  CSPهمچنان ادامه دارد و از سال 2008
صنایع  PVرا نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در واقع تمامي نیروگاههای اسپانیا از فناوری سهموی خطي استفاده ميکنند در حالیكه تنها سه نیروگاه از فناوری برج
خورشیدی و یك نیروگاه از فناوری منعكسکنندههای خطي فرنل بهره ميبرند.
تقریباً نیروگاهها دارای هفت ونیم ساعت ذخیرهسازی هستند .هنوز تقاضا برای  ،CSPدر مقایسه با سایر فناوریها قابل توجه
نگردیده است ،هرچند سهم آن در سالهای  2010و  2011به طور قابل توجهي افزایش یافته و در تابستان  2011به % 1/5
رسیده است .طبق مفاد برنامه انرژیهای تجدیدپذیر ،انرژی تولید شده توسط نیروگاههای  %3 ،CSPاز انرژی کل اسپانیا را تا
سال  2020تأمین ميکند ،که در نتیجه

 14379انرژی را با تقریباً  4800مگاوات نصب شده تولید ميکند .در پرتو

فناوری  CSPدر اسپانیا رسیدن به این مقادیر امكان پذیر است ].[105
در اسپانیا ،برق خورشیدی ( ،)PV & CSPاز سال  2009به یك ظرفیت پایدار ساالنه باالی  %20رسیدهاند در حالیكه باد از
بیش از ده سال پیش به ظرفیت  %23رسیده است .یك نتیجه قابل مالحظه این است که برق تولیدی از خورشید تنها  %6از
کل ظرفیت نصب شده در سال  2013است (  4/43گیگاوات از  PVو  2/05گیگاوات از  )CSPو  %5برق تولیدی سال در
اسپانیا ،از انرژی خورشیدی است که خروجي ساالنه آن 8018 ،گیگاوات ساعت ( )%68از  PVو  3835گیگاوات ساعت ()%32
از فناوری  CSPیا ترموالكتریك 122است (شكل .[105] )42
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شكل  :39سهم هر بخش در انرژی در سال  2013در اسپانیا

 2.1.2سیر تاريخی تكامل ظرفیت نصب شده در اسپانیا:
مهمترین شرط ورود انرژی تجدیدپذیر در شبكه برق اسپانیا ،تأیید انتقال مداوم انرژی است که از چندین سال پیش آغاز گردیده
است .در سال  ،1990ظرفیت نصب شده 43/24 ،گیگاوات با سهم  %39از منابع تجدیدپذیر ( به طور عمده هیدرو )123بود در
حالیكه در سال  2013ظرفیت نصب شده برابر  102/02گیگاوات با سهم  %48از انواع منابع تجدیدپذیر است (شكل )43

شكل  :40ظرفیت کلي نصب شده در اسپانیا در طي  23سال

Hydro
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ضرب آهنگ نصب و راه اندازی هربخش متفاوت بوده است .انرژی باد و خورشید ،یك منحني لجستیك با نقطه شروع متفاوت
را دنبال کردند که با احكام سیاسي به اجرا گذاشته شده در اسپانیا از آغاز سال  2012که به طور مؤثر هر پروژه جدیدی از انرژی
تجدیدپذیر را متوقف گردانده ،ناقص گردید و در آگوست  2013قوانین جدیدی تأیین شد ][107] [106

شكل  :41تكامل ظرفیتهای نصب شده برای باد ،خورشید ،سوخت و گاز در اسپانیا ][109

 3.1.2فاکتور ظرفیت 124انرژی خورشیدی:
به منظور مقایسه بازدهي انرژی برای منابع تجدیدپذیر و سوختهای فسیلي متفاوت ،بهترین پارامتر ،فاکتور ظرفیت است که به
صورت انرژی واقعي خروجي از تأسیسات در ماه یا سال بر ظرفیت نصب شده ضربدر ساعات کلي ماه یا سال مورد نظر ،مي-
باشد ] .[109بنابراین معیار خوبي برای انرژی تولیدی بر حسب ظرفیت نصب شده است .انرژی خورشیدی نیروگاههای  PVو
 CSPنشان ميدهد که تغییرات فصلي مورد انتظار است؛ اما هنگامیكه میانگین ساالنه در نظر گرفته ميشود ،فاکتور ظرفیت
ساالنه ،در حوالي  %20پایدار است که از میانگین کشورهای مدیترانهای ( )%18-19باالتر است ] [110به عبارتي برق
خورشیدی در اسپانیا دارای ضریب عملكرد  %96/7است که این بسیار عالي است ][105

Capacity Factor

124
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[105]  فاکتور ظرفیت برای انرژی خورشیدی در اسپانیا:42 شكل

: در اسپانیاPTC  نیروگاههای در دست احداث يا احداث شده با تكنولوژی4.1.2
Gross
(MW)

Name

200

Solaben
Solar
Power
Station

Logrosán

39°13′29″N
5°23′26″W

150

Solnova
Solar
Power
Station

Sanlúcar
la Mayor

37°25′00″N
06°17′20″W

150

Andasol
solar
power
station

Guadix

37°13′42.70″
N
3°4′6.73″W

Location

Coordinates

Notes and
references
Solaben 3 completed
June 2012
Solaben 2 completed
October 2012
Solaben 1 and 6
completed
September 2013
Solnova 1
completed May
2010
Solnova 3
completed May
2010
Solnova 4
completed August
2010
Andasol 1
completed, 2008,
with 7.5h thermal
energy storage
Andasol 2
completed, 2009,
with 7.5h thermal
energy storage
Andasol 3

Owners
Abengoa
(Spanish Co.)
&
ITOCHU
(Japaness Co.)

Abengoa
(Spanish Co.)

ACS/Cobra
(Spanish Co.)
&
Frrostaal
(German Co.)
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Gross
(MW)

Name

Location

Coordinates

150

Extresol
Solar
Power
Station

Torre de
Miguel
Sesmero

38°39′N
6°44′W

100

Palma del
Rio Solar
Power
Station

Palma
del Río

37°38′N
5°15′W

100

Manchaso
l Power
Station
(MS1,MS-2)

Alcázar
de San
Juan

39°11′N
3°18′W

100

Valle
Solar
Power
Station

San José
del Valle

36°39′N
5°50′W

100

Helioener
gy Solar
Power
Station

100

Aste Solar
Power
Station

Écija

Alcázar
de San
Juan

37°34′43″N
5°9′24″W

39°10′22″N
3°15′58″W

Notes and
references
completed, 2011,
with 7.5h thermal
energy storage
Extresol 1 completed
February 2010, with
7.5h thermal energy
storage
Extresol 2 completed
December 2010,
with 7.5h thermal
energy storage
Extresol 3 completed
August 2012, with
7.5h thermal energy
storage
Palma del Rio 2
completed December
2010
Palma del Rio 1
completed July 2011
Manchasol-1
completed January
2011, with 7.5h heat
storage
Manchasol-2
completed April
2011, with 7.5h heat
storage
Arcosol 50 (Valle1)
and Termesol 50
(Valle 2), Completed
December 2011,
with 7.5h heat
storage
Helioenergy 1
completed
September 2011
Helioenergy 2
completed January
2012
Aste 1A Completed
January 2012, with
8h heat storage
Aste 1B Completed
January 2012, with
8h heat storage

Owners

ACS/Cobra
(Spanish Co.)

Acciona
Energy
(Spanish Co.)

ACS/Cobra
(Spanish Co.)

Torresol
Energy
(Spanish Co.)
Abengoa
(Spanish Co.)

&
EON
(German Co.)
Elecnor &
Aries
(Spanish
CoS.)
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Gross
(MW)

Name

Location

 تدوین ارکان جهت ساز:3 فاز

Coordinates

Notes and
references

Owners
Abengoa
(Spanish Co.)

100

Solacor
Solar
Power
Station

100

Helios
Solar
Power
Station

Puerto
Lápice

100

Termosol
Solar
Power
Station

Navalvill
ar de
Pela

39°11′35″N
5°34′34.0″W

Both Termosol 1 and
2 completed in 2013
Each have 9h heat
storage

El Reboso
2+3

Sevilla
(La
Puebla
del Río)

37°4′57″N
6°3′5.0″W

Under Construction
till 2015

Bogaris
(Spanish Co.)

100

50

50

Ibersol
Ciudad
Real
(Puertolla
Solar no)
Thermal
Power
Plant
La Risca
(Alvarado
I)

El
Carpio

37°54′54″N
4°30′9″W

Solacor 1 completed
February 2012
Solacor 2 completed
March 2012

39°14′24″N
3°28′12″W

Helios 1 completed
May 2012
Helios 2 completed
August 2012

NextEra
(American
Co.)

&
JGC
(Japanese
Co.)
HEH &
HYPERION
& Caixa &
CCM
(Spanish
CoS.)

Puertolla
no,
Ciudad
Real

38°39′N
3°58′W

Completed May
2009

IBERCAM &
IDEA
(Spanish
CoS.)

Badajoz

38°49′37″N
06°49′34″W

Completed July
2009

Acciona
Energy
(Spanish Co.)

Alvarado
(Badajoz
)

38°49′1.11″N
06°49′45.49″
W

Completed July
2010
with 7.5h heat
storage

Renovables
SAMCA
(Spanish Co.)

Completed August
2010

Acciona
Energy
(Spanish Co.)

50

La Florida

50

Majadas
de Tiétar

Caceres

39°58′5.0″N
5°44′32.0″W

50

La Dehesa

La
Garrovill
a
(Badajoz
)

38°57′614.″N
6°27′48.36″
W

Completed
November 2010

Renovables
SAMCA
(Spanish Co.)

50

Lebrija1(LE-1)

Lebrija

37°0′10.8″N
6°2′52.0″W

Completed July
2011

Solel Solar
Systems Ltd
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Name
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Coordinates

Notes and
references

Astexol 2

Badajoz

38°48′36.0″N
7°3′9.0″W

Completed
November 2011,
with 7.5h thermal
energy storage

50

Morón

Morón
de la
Frontera

37°8′23.0″N
5°28′16.0″W

Completed May
2012

50

La
Africana

Posada

37°44′52.0″N
5°6′56.0″W

Completed July
2012, with 7.5h
thermal energy
storag

50

Guzman

Palma
del Río

37°9′7.0″N
5°16′16.0″W

Completed July
2012

50

Olivenza
1

Olivenza

38°48′37.0″N
7°3′32.0″W

Completed July
2012

50

Orellana

Orellana
la Vieja

38°59′31.0″N
5°32′56.0″W

Completed August
2012

50

Enerstar
Villena
Power
Plant

Villena

38°43′43.0″N
0°55′19.0″W

Completed 2013

Arenales

Moron
de la
Frontera
(Seville)

50

50

50
25

Casablanc Casablan
a
ca
Borges
Borges
Termosola
Blanques
r

37°9′43.0″N
5°32′54.0″W

Completed 2013

39°14′22.0″N
5°18′49.0″W

Completed 2013

41°31′44.0″N
0°47′60.0″E

Completed
December 2012

Owners
& Valoriza
Energía, S.L.
(Spanish
CoS.)
Elecnor &
Aries
(Spanish
CoS.)
& ABN
AMRO
(Dutch Bank)
Ibereolica
Solar
(Spanish Co.)
Grupo Oritez
& TSK &
Magtel
(Spanish
CoS.)
FCC
(Spanish Co.)
& Mitsui
(Japanese
Co.)
Ibereolica
Solar
(Spanish Co.)
Acciona
Energy
(Spanish Co.)
FCC
(Spanish Co.)
RREF
(Spanish Co.)
&
OHL Energy
(American
Co.)
ACS/Cobra
(Spanish Co.)
ABANTIA &
COMSA
EMTE

سند
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)(MW

(Spanish
)CoS.
جدول  :23نیروگاههای دارای فناوری  PTCدر اسپانیا

 5.1.2بررسی توسعه دهندگان ،مالكین ،گرداندگان و خريداران برق نیروگاه های  PTCدر اسپانیا:
 1.5.1.2نیروگاه :Solaben
این نیروگاه با ظرفیت خالص  200مگاوات از  4بخش  50مگاواتي تشكیل شده است که  Solaben 2و  Solaben 3در سال
 2012و  Solaben 1و  Solaben 6در سال  2013تكمیل شدند .سازنده این نیروگاه ،شرکت اسپانیایيAbengoa Solar
است که یك شرکت خصوصي فعال در زمینه طراحي ،ساخت ،سرمایهگذاری و توسعه نیروگاههای خورشیدی ميباشد .مالكیت
کامل  Solaben 1&6و  Solaben 2&3 %70با شرکت اسپانیایي  Abengoaو مالكیت  Solaben 2&3 %30با شرکت
ژاپني  ITOCHUاست که شرکت بازرگاني کلي است و سومین شرکت تجاری بزرگ در ژاپن است .مهندسي ،تدارکات و
ساخت و ساز  (EPC)125این نیروگاه با شرکتهای  Abengoaو  Teymaاست که شرکت  ،Teymaشرکت اروگوئهای
 Abengoaاست که در زمینه راه حل های نوآورانه مدیریت در ساخت و ساز زیر ساخت ها در اروگوئه ،اسپانیا ،آمریكا ،برزیل،
هند و آفریقای جنوبي و نیز ایجاد زیرساختهای انرژیهای نو و مدیریت زبالههای جامد شهری برای ژنراتورهای بزرگ و
بهداشت تجهیزات شهری در اروگوئه فعالیت ميکند .گرداننده این نیروگاه شرکت  Abengoaميباشد ][112] [111
].[116] [116] [114] [113
 2.5.1.2نیروگاه :Solnova
این نیروگاه با ظرفیت خالص  150مگاوات از  3بخش  50مگاواتي تشكیل شده است که هر سه بخش آن در طول سال 2010
تكمیل گردیدند .سازنده ،مالك و گرداننده این نیروگاه شرکت اسپانیایي  Abengoa Solarاست .مهندسي ،تدارکات و ساخت و
ساز این نیروگاه با شرکت  Abener Energiaاست که متعلق به  ،Abeinsaگروه تجاری  Abengoaبرای مهندسي ،ساخت و
ساز و ایجاد زیرساختهاست ].[120] [119] [118] [117

Engineering, Procurement & Construction

125
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 3.5.1.2نیروگاه :Andasol
این نیروگاه با ظرفیت خالص  150مگاوات از  3بخش  50مگاواتي تشكیل شده است که هر بخش دارای بخش ذخیره گرمایي
 (TES)126تا  7/5ساعت است Andasol 1 .در سال  Andasol 2 ،2008در سال  2009و  Andasol 3در سال 2011
تكمیل گردید .سازنده و مالك  %100دو بخش اول این نیروگاه شرکت اسپانیایي مهندسي و عمراني  ACS/Cobraمي باشد
که یكي از کمپانيهای پیشتاز در عرصه ساخت و ساز با پروژههای بسیار در سراسر دنیا مي باشد %80 .مهندسي ،تدارکات و
ساخت و ساز دو بخش اول نیروگاه توسط شرکت  ACS/Cobraو  %20آن توسط شرکت خصوصي اسپانیایي مهندسي و
فناوری  SENERکه در زمینه مهندسي و ساخت وساز فعالیت ميکند و نیز دارای دارایيهای صنعتي در شرکتهای فعال در
زمینههای انرژی ،محیطزیست و هوانوردی ميباشد ،انجام ميگیرد .خریدار برق دو بخش اول این نیروگاه ( 100مگاوات)،
شرکت برق اسپانیایي  Endesa127است که بزرگترین شرکت برق در اسپانیا است .سازنده بخش سوم ) (Andasol 3این
نیروگاه ،شرکت آلماني  Frrostaalاست که ارائهدهنده خدمات صنعتي و انجامدهنده پروژههای صنعتي است .مالكین بخش
سوم شرکتهای  ،Frrostaalشرکت آلماني  Solar Millenniumکه در سطح جهاني در زمینه انرژیهای نو فعالیت ميکند،
شرکت برق آلماني  ،RWEشرکت آلماني راین

128

و شرکت  SWMميباشند .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز بخش سوم

این نیروگاه شرکت اسپانیایي تجاری  Duro Felguera Groupاست که در پروژههای مربوط به بخش انرژی و صنعتي
سرمایهگذاری ميکند ].[129] [128] [130] [126] [125] [125] [123] [122] [121
 4.5.1.2نیروگاه :Extresol
این نیروگاه با ظرفیت خالص  150مگاوات از  3بخش  50مگاواتي تشكیل شده است که هر بخش دارای بخش ذخیره گرمایي
) (TESتا  7/5ساعت است Extresol 1&2 .در سال  2010و  Extresol 3در سال  2012ساخته شدند .سازنده ،گرداننده و
مالك  %100تمامي این نیروگاه شرکت اسپانیایي مهندسي و عمراني  ACS/Cobraميباشد %80 .مهندسي ،تدارکات و ساخت
و ساز بخش اول و  %100دو بخش دیگر نیروگاه با کمپاني  Cobraو  %20بخش اول آن با شرکت  SENERاست .خریدار
برق این نیروگاه شرکت برق اسپانیایي  Endesaاست ].[132] [131] [130

126

Thermal Energy Storage
Empresa Nacional de Electricidad, S.A.
128
Rhein E
127
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 5.5.1.2نیروگاه :Palma
این نیروگاه با ظرفیت خالص  100مگاوات از  2بخش  50مگاواتي تشكیل شده است .که  Palma 2در سال  2010و Palma

 1در سال  2012تكمیل گردیدند .سازنده ،مالك  ،%100گرداننده و تدارکات و مهندسي نیروگاه بر عهده شرکت اسپانیایي
 Acciona Energyمي باشد که در زمینه توسعه پروژههای انرژی نو مانند هیدرو ،بیومَس 129و انرژی خورشیدی و گرمایي و
بازاریابي سوختهای بیولوژیكي 130فعالیت ميکند ].[134] [133
 6.5.1.2نیروگاه :Manchasol
این نیروگاه با ظرفیت خالص  100مگاوات از  2بخش  50مگاواتي تشكیل شده است که هر بخش دارای بخش ذخیره گرمایي
) (TESتا  7/5ساعت است و در سال  2011تكمیل گردیدند .سازنده ،مالك  ،%100گرداننده و تدارکات و مهندسي نیروگاه بر
عهده شرکت اسپانیایي مهندسي و عمراني  ACS/Cobraميباشد .خریدار برق این نیروگاه شرکت اسپانیایي Union Fenosa

ميباشد که در زمینه تولید و توزیع گاز و برق فعالیت ميکند ].[141] [137] [136
 7.5.1.2نیروگاه :Valle
این نیروگاه با ظرفیت خالص  100مگاوات از  2بخش  50مگاواتي تشكیل شده که دارای بخش ذخیره گرمایي ) (TESتا 7/5
ساعت است و در سال  2011تكمیل گردید .سازنده ،مالك  %100و گرداننده این نیروگاه شرکت اسپانیایي Torresol Energy

است که در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و انرژیهای جایگزین فعالیت دارد و تمرکز آن بر روی انرژی خورشیدی
متمرکز ) (CSPميباشد .هدف این شرکت توسعه فناوری ،ساخت وساز ،عملكرد و تعمیر و نگهداری نیروگاههای  CSPمي-
باشد .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز این نیروگاه بر عهده اداره ملي نیروگاهها و انتقال برق ميباشد ].[144] [139
 8.5.1.2نیروگاه :Helioenergy
این نیروگاه با ظرفیت خالص  100مگاوات از  2بخش  50مگاواتي تشكیل شده است که  Helioenergy 1در سال  2011و
 Helioenergy 2در سال  2012تكمیل گردیدند .سازندگان و ادارهکنندگان این نیروگاه شرکت اسپانیایي  Abengoaو شرکت
اروپایي  EONمستقر در آلمان است که یكي از بزرگترین مالكین و سرمایهگذاران در زمینه ارائه خدمات برق است .سهم
Biomass
Biofuels

129
130
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مالكیت هر کدام از این دو شرکت  %50است .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز این نیروگاه با شرکت های  Abenerو
 Teymaاست ].[143] [142] [141
 9.5.1.2نیروگاه :Aste
این نیروگاه با ظرفیت خالص  100مگاوات از  2بخش  50مگاواتي تشكیل شده است که هر بخش دارای بخش ذخیره گرمایي
) (TESتا  8ساعت است .سازندگان و مالكین این نیروگاه شرکت های اسپانیایي  Elecnorکه با بیش از  80شرکت در 40
کشور در زمینه مهندسي ،هوافضا و انرژی فعالیت مي کند ،شرکت اسپانیایي  Ariesکه یك شرکت مطرح در زمینه انرژی،
توسعه و اجرای پروژه های  CSPدر اسپانیا و نقاط مختلف دنیا است و بانك هلندی  ABN AMROميباشند .مهندسي،
تدارکات و ساخت و ساز این نیروگاه با شرکت  Elecnorاست ].[153] [147] [146] [145] [144
 10.5.1.2نیروگاه :Solacor

این نیروگاه با ظرفیت خالص  100مگاوات از  2بخش  50مگاواتي تشكیل شده است که هر دو بخش آن در سال 2012
تكمیل گردیدند .مالكین و سازندگان این نیروگاه شرکت اسپانیایي  %74( Abengoa Solarمالكیت) و شرکت ژاپني

131

JGC

( %26مالكیت) ميباشند که شرکت  JGCیك شرکت جهاني در زمینه مهندسي است که در پروژههای بزرگ انرژی مشارکت
ميکند .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز این نیروگاه با شرکتهای  Abener Energiaو  Teymaاست که هر دو
زیرمجموعه  Abengoa Solarميباشند .گرداننده نیروگاه نیز شرکت  Abengoa Solarاست ].[156] [151] [150
 11.5.1.2نیروگاه :Helios
این نیروگاه با ظرفیت خالص  100مگاوات از  2بخش  50مگاواتي تشكیل شده است که هر دو بخش آن در سال 2012
تكمیل گردیدند .سازنده این نیروگاه شرکت اسپانیایي سرمایهگذاری انرژی HYPERION ،است .مالكین این نیروگاه بانك
مستقل اسپانیایي  ،)%5( CCM132صندوق سرمایه منابع انرژی تجدیدپذیر ریسكو -سرمایهگذاری  ،)%5( Caixaشرکت
 )%10( HYPERIONو شرکت اسپانیایي  ،)%80( HEH133که از طریق شرکتهای تابع آن مالكیت و راه اندازی نیروگاه
های گرمایي خورشیدی را بر عهده دارد .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز این نیروگاه با شرکتهای  Abener Energiaو
131

Japan Gasoline Co.
Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha
133
Hypesol Energy Holding, S.L.
132
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 Teymaاست که هر دو زیرمجموعه  Abengoa Solarمي باشند .خریدار برق این نیروگاه شرکت اسپانیایي  REE134مي
باشد که شرکتي نیمه خصوصي است و گرداننده شبكه برق سراسری اسپانیاست ][156] [160] [154] [153] [152
].[162

 12.5.1.2نیروگاه :Termosol
این نیروگاه با ظرفیت خالص  100مگاوات از  2بخش  50مگاواتي تشكیل شده است که هر دو بخش آن در سال 2013
تكمیل گردیدند .هر بخش دارای بخش ذخیره گرمایي ) (TESتا  9ساعت است .سازندگان و مالكین این نیروگاه ،شرکتهای
آمریكایي  NextEraو  FPL135ميباشند که  NextEraیك شرکت بزرگ تأمین کننده برق به صورت عمده و شرکت ،FPL
شرکت برق تابعه  NextEraميباشد که تأمینکننده برق  4/4میلیون مشتری در فلوریدا و دارای مراکز تولید برق در بیش از
 20ایالت آمریكاست .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز این نیروگاه توسط شرکت خصوصي اسپانیایي مهندسي و فناوری
 SENERانجام مي شود ].[162] [166] [165] [159] [158
 13.5.1.2نیروگاه :El Reboso
این نیروگاه با ظرفیت خالص  100مگاوات از  2بخش  50مگاواتي تشكیل شده است که در دست ساخت مي باشد و تا سال
 2015تكمیل ميگردد .سازنده ،مالك ( )%100و گرداننده این نیروگاه ،شرکت اسپانیایي  Bogarisاست که مختص ترویج،
توسعه و مدیریت پروژه در زمینههای ارتقاء تخصصي (تجاری و صنعتي) ،انرژیهای تجدیدپذیر (باد ،خورشیدی حرارتي،
فتوولتائیك ،زیست توده) و محصوالت کشاورزی (روغن زیتون) .قرار است که خریدار برق  El Reboso 2شرکت برق
اسپانیایي ( Endesaبزرگترین شرکت برق در اسپانیا) و خریدار برق  El reboso 3شرکت اسپانیایي  REEميباشد ][163
].[170] [164

Red Eléctrica de España.
Florida Power & Light Company
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 14.5.1.2نیروگاه ):Ibersol Ciudad Real (Puertollano
این نیروگاه دارای ظرفیت  50مگاوات است و در سال  2009کامل گردیده است .سازنده و گرداننده این نیروگاه شرکت
136

 IBERCAMاست که دارای سهم مالكیت  %90از نیروگاه نیز مي باشد IBERCAM .یك شرکت تابعه از Iberdrola

است که مقر آن در والنسیا ،اسپانیاست و شامل شرکتهایي در حوزه انرژیهای تجدیدشونده ،به ویژه نیروی باد است .این
شرکت بزرگترین شرکت انرژیهای تجدیدپذیر در جهان بود و نیز بزرگترین مالك و گرداننده مزارع باد ،همچنین در زمینههای
انرژی خورشیدی ،هیدرو ،زیست توده ) (biomassو موج فعالیت دارد .مالكیت  %10باقي مانده برای مؤسسه

137

IDEA

است که یكي از آژانسهای وزارت صنعت ،انرژی و گردشگری از طریق وزارت نیروی اسپانیاست ،IDEA .انتشار و آموزش،
کمكهای فني ،توسعه برنامه و بودجه پروژههای خاص از نوآوریهای فناوریك در راستای حفظ محیط را انجام ميدهد .این
آژانس هم در اروپا و هم در کشورهای جهان سوم فعال است ].[173] [172] [166
 15.5.1.2نیروگاه :La Risca
این نیروگاه دارای ظرفیت  50مگاوات است و در سال  2009کامل گردیده است .سازنده ،مالك( )%100و گرداننده این نیروگاه
شرکت اسپانیایي  Acciona Energiaاست که در زمینه انرژیهای نو فعالیت ميکند .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز این
نیروگاه بر عهده شرکتهای اسپانیایي  Acciona Energiaو ) SerIDOM (IDOM Groupاست SerIDOM .شرکت
مسئول بر اجرای پروژههایي در بخشهای انرژیهای رایج و تجدیدپذیر ،فوالد و معدن و همچنین ساختن تأسیسات صنعتي و
ساختمانهای مختلف است ].[175] [169
 16.5.1.2نیروگاه :La Florida
این نیروگاه دارای ظرفیت  50مگاوات است و در سال  2010کامل گردیده و دارای بخش ذخیره گرمایي تا  7/5ساعت است.
سازنده ،مالك( )%100و ادارهکننده این نیروگاه شرکت اسپانیایي  Renovables SAMCAاست که خانوادهای از شرکتها

Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha
Institute for Diversification and Saving of Energy
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واقع در آراگون 138است که در بخشهای معدن ،کشاورزی ،انرژی ،پالستیك ،الیاف مصنوعي و ارتقاء امالك و مستغالت فعال
است ].[172] [171
 17.5.1.2نیروگاه :Majadas
این نیروگاه دارای ظرفیت  50مگاوات است و در سال  2010کامل گردیده است .سازنده ،مالك( )%100و گرداننده این نیروگاه
شرکت اسپانیایي  Acciona Energiaاست که در زمینه انرژیهای نو فعالیت ميکند .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز این
نیروگاه بر عهده شرکت های اسپانیایي  Acciona Energiaو ) SerIDOM (IDOM Groupاست ].[175] [173
 18.5.1.2نیروگاه :La Dehesa
این نیروگاه دارای ظرفیت  50مگاوات است و در سال  2011کامل گردیده و دارای بخش ذخیره گرمایي تا  7/5ساعت است.
سازنده ،مالك( )%100و اداره کننده این نیروگاه شرکت اسپانیایي  Renovables SAMCAاست .مهندسي ،تدارکات و ساخت
و ساز این نیروگاه بر عهده چند پیمانكار است ].[172] [174
 19.5.1.2نیروگاه :Lebrija-1
این نیروگاه دارای ظرفیت  50مگاوات است و در سال  2011کامل گردیده است .ساخت این نیروگاه توسط شرکت Solucia
 Renovables 1, S.Lکه در اسپانیاست و از توابع شرکت آلماني  Siemensميباشد ،انجام شده است که شرکت Siemens

بزرگترین شرکت مهندسي در اروپاست که در بخشهای صنعت ،انرژی ،بهداشت ودرمان ،زیرساخت و شهری فعالیت ميکند.
مالكین این نیروگاه ،شرکتهای  Solel Solar Systems Ltdو  Valoriza Energía, S.L.با سهم یكسان هستند که
شرکت  Solelیك شرکت اسرائیلي طراح و تولیدکننده تجهیزات  CSPدر بیت شمش

139

است Solel .برای نیروگاههای

 ،CSPتجهیزات ميسازدValoriza Energía, S.L .یك شرکت اسپانیایي فعال در ارتقاء ،ساخت وساز و بهره برداری از
پروژههای  CSPو  PVاست .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز و گرداننده این نیروگاه ،شرکت Soleval Renovables,

Aragon
Beit Shemesh
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 S.L.است که شرکت فعال در زمینه ساخت وساز و بهره برداری از امكانات تولید برق از انرژی خورشیدی در سویل

140

اسپانیاست .این شرکت از توابع شرکت  Siemensاست ].[185] [182] [176] [175
 20.5.1.2نیروگاه :Astexol 2

این نیروگاه دارای ظرفیت  50مگاوات است و در سال  2012کامل گردیده است .سازندگان و مالكین این نیروگاه شرکتهای
اسپانیایي  Elecnorکه با بیش از  80شرکت در  40کشور در زمینه مهندسي ،هوافضا و انرژی فعالیت ميکند ،شرکت اسپانیایي
 Ariesکه یك شرکت مطرح در زمینه انرژی ،توسعه و اجرای پروژههای  CSPدر اسپانیا و نقاط مختلف دنیا است و بانك
هلندی  ABN AMROميباشند .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز این نیروگاه با شرکت  Elecnorاست ][187] [179
][190] [182] [181
 21.5.1.2نیروگاه :Moron
این نیروگاه دارای ظرفیت  50مگاوات است و در سال  2012کامل گردیده است .سازنده و مالك ( )%100این نیروگاه شرکت
اسپانیایي  Ibereolica Solarاست که در زمینه تولید برق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر فعالیت دارد .مهندسي ،تدارکات و
ساخت و ساز این نیروگاه بر عهده شرکت های اسپانیایي  Acciona Energiaو ) SerIDOM (IDOM Groupاست.
خریدار برق تولیدی نیروگاه شرکت برق اسپانیایي  Endesaاست ].[175] [184
 22.5.1.2نیروگاه :La Africana
این نیروگاه دارای ظرفیت  50مگاوات است و در سال  2012کامل گردیده است .سازندگان و مالكین این نیروگاه شرکتهای
 Grupo Oritezکه یك شرکت اسپانیایي فعال در بخش انرژی ،ساخت وساز ،اموال وخدمات و گرفتن امتیازات است؛ شرکت
 TSKکه یك شرکت اسپانیایي فعال در زمینه زیستمحیطي و انرژیهای خورشیدی در اسپانیا و دنیاست؛ شرکت اسپانیایي
 Magtelکه در زمینه راه حلهای نوآورانه در طراحي ،ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری پروژههایي که زمینه انرژی ،ارتباطات و
محیط زیست بر روی آنها کار ميکند ،فعالیت دارد .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز این نیروگاه بر عهده شرکت SENER

است .خریدار برق تولیدی این نیروگاه شرکت برق  Endesaاست ].[188] [187] [186] [185

Seville
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 23.5.1.2نیروگاه :Guzman
این نیروگاه دارای ظرفیت  50مگاوات است و در سال  2012کامل گردیده است .سازنده و مالك  %70از نیروگاه شرکت
اسپانیایي  FCCاست که در بخش انرژی و در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر ،بازدهي انرژی و تولید همزمان 141انرژی فعالیت
ميکند؛ مالكیت  %30باقي مانده بر عهده شرکت ژاپني  Mitsuiاست که بزرگترین کمپاني تجاری در ژاپن و یكي از بزرگترین
گروه شرکتهای بزرگ در دنیاست که در زمینه تولید مواد غذایي و آشامیدني و محصوالت صنعتي فعالیت دارد .مهندسي،
تدارکات و ساخت و ساز این نیروگاه بر عهده شرکتهای  FCCو شرکت  ABANTIAکه یك گروه اسپانیایي متخصص در
مهندسي ،برنامهریزی ،توسعه و اجرای سیستمهای پیچیده در زمینههای الكتریسیته و ایمني ،سیستمها و ارتباطات از راه دور،
تهویه مطبوع ،تعمیر و نگهداری و مدیریت تأسیسات ،مهندسي ،تدارکات و ساخت وساز پروژههای جهاني ،انرژی و محیط
زیست ،بازدهي انرژی و شرکت ) SerIDOM (IDOM Groupمي باشد ].[175] [198] [197] [189
 24.5.1.2نیروگاه :Olivenza 1
این نیروگاه دارای ظرفیت  50مگاوات است و در سال  2012کامل گردیده است .سازنده و مالك ( )%100این نیروگاه شرکت
اسپانیایي  Ibereolica Solarاست که در زمینه تولید برق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر فعالیت دارد .مهندسي ،تدارکات و
ساخت و ساز این نیروگاه بر عهده شرکتهای اسپانیایي  Acciona Energiaو ) SerIDOM (IDOM Groupاست .خریدار
برق تولیدی نیروگاه شرکت برق اسپانیایي  Endesaاست ].[175] [192
 25.5.1.2نیروگاه :Orellana
این نیروگاه دارای ظرفیت  50مگاوات است و در سال  2012کامل گردیده است .سازنده ،مالك  %100نیروگاه شرکت اسپانیایي
 Acciona Energyمي باشد .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز این نیروگاه توسط شرکت خصوصي اسپانیایي مهندسي و
فناوری  SENERانجام مي شود ].[193

Co-generation
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 26.5.1.2نیروگاه :Enerstar
این نیروگاه دارای ظرفیت  50مگاوات است و در سال  2013کامل گردیده است .سازنده و مالك  %100این نیروگاه شرکت
اسپانیایي  FCCاست .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز این نیروگاه توسط شرکت  FCCانرژی و SerIDOM (IDOM

) Groupانجام مي گیرد ].[175] [194
 27.5.1.2نیروگاه :Arenales
این نیروگاه دارای ظرفیت  50مگاوات است و در سال  2013کامل گردیده است .سازندگان و مالكین این نیروگاه صندوق
انرژیهای تجدیدپذیر مسكوني  (RREF)142و شرکت آمریكایي  OHL Energyکه در زمینه ساخت و توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر فعالیت ميکند ،ميباشند .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز این نیروگاه توسط شرکت اسپانیایي Ecolaire

 Espanaانجام ميگردد که در زمینه توسعه و ساخت سیستمهای محافظتي انرژی و محیطزیست برای بخشهای انرژی،
پاالیش ،گاز ،محیطزیست و پتروشیمي فعالیت ميکند؛ این شرکت همچنین در بخش معدن و متالوژی و  ...نیز مشغول است.
گرداننده این نیروگاه شرکت  OHLاست ][198] [197] [196] [195
 28.5.1.2نیروگاه :Casablanca
این نیروگاه دارای ظرفیت  50مگاوات است و در سال  2013کامل گردیده است .سازنده ،مالك ( )%100و تدارکات این نیروگاه
با شرکت عمراني اسپانیایي  ACS Cobraمي باشد خریدار برق این نیروگاه شرکت برق اسپانیایي  Endesaمي باشد ][125
].[199
 29.5.1.2نیروگاه :Borges Termosolar

این نیروگاه دارای ظرفیت  25مگاوات است و در سال  2012کامل گردیده است .سازنده و مالك  %50نیروگاه شرکت اسپانیایي
 ABANTIAمي باشد .مالكیت  %50بقیه نیروگاه با شرکت  COMSA EMTEاست که یك شرکت ساخت و ساز و
مهندسي زیرساخت اسپانیایي و متخصص در ساخت و ساز زیر ساختهای حمل و نقل (مانند جاده ،راه آهن و  ،)...زیر ساخت-

Residential Renewable Energy Fund
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های شبكه برق و ساخت وساز ساختمان است .مهندسي ،تدارکات این نیروگاه با دو شرکت  ABANTIAو COMSA

 EMTEاست ].[209] [201] [200
با توجه به مطالب فوق ،از نظر فناوری ساخت نیروگاههای  PTCموجود در اسپانیا %83 ،توسط اسپانیا %6 ،توسط آلمان%5 ،
توسط آمریكا و  %3/5توسط ژاپن %2/5 ،توسط هلند ساخته شده اند .از نظر مالكیت نیروگاه های  PTCدر اسپانیا ،مالكیت
 %85با اسپانیا %5 ،با آمریكا %3 ،با آلمان %3 ،با ژاپن %2/3 ،با هلند و  %1/7با اسرائیل مي باشد.
 6.1.2نیروگاههای در دست احداث يا احداث شده با تكنولوژی  TSPدر اسپانیا:
Owners

Abengoa
(Spanish
)Co.
SENER
(Spanish
)Co.
&
MASDAR
)(UAE Co.
Abengoa
(Spanish
)Co.

Notes and
references

Coordinates

Location

Name

)Gross(MW

Completed
April 2009

37°26′38″N
06°15′34″W

Seville

Planta Solar 20
(PS20) solar
power tower

20

Completed
May 2011
With 15h
heat storage

37°33′38.17″N
05°19′53.61″W

Fuentes de
Andalucia
)(Seville

Gemasolar
Thermosolar
)Plant(Gemasolar

19/9

Planta Solar 10
World's first
37°26′30.97″N
(PS10) solar
Seville
commercial
6°14′59.98″W
power tower
solar tower
جدول  :24نیروگاههای دارای فناوری  TSPدر اسپانیا

11/02

 7.1.2بررسی توسعه دهندگان ،مالكین ،گرداندگان و خريداران برق نیروگاههای  TSPدر اسپانیا:
 1.7.1.2نیروگاه ):Planta Solar 20 (PS20
این نیروگاه دارای ظرفیت  20مگاوات است و در سال  2009کامل گردیده است .سازنده ،مالك و گرداننده این نیروگاه شرکت
اسپانیایي  Abengoa Solarاست که یك شرکت خصوصي در زمینه طراحي ،ساخت ،سرمایهگذاری و توسعه نیروگاههای
خورشیدی ميباشد .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز این نیروگاه با شرکت  Abener Energiaاست که متعلق به ،Abeinsa
گروه تجاری  Abengoaبرای مهندسي ،ساخت وساز و ایجاد زیرساخت هاست .خریدار برق این نیروگاه شرکت برق Endesa

است ].[203
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 2.7.1.2نیروگاه :Gemasolar
این نیروگاه دارای ظرفیت  19/9مگاوات است و در سال  2011کامل گردیده است .سازنده این نیروگاه شرکت اسپانیایي
 Torresol Energyاست .مالكیت این نیروگاه با شرکتهای  )%40( MASDARکه یك شرکت انرژی تجدیدپذیر در امارات
متحده عربي است و شرکت خصوصي اسپانیایي مهندسي و فناوری  )%60( SENERمي باشد .مهندسي ،تدارکات و ساخت و
ساز این نیروگاه با شرکت اسپانیایي  UTE C.T. Solar Tresاست که در زمینه انرژی خورشیدی فعالیت دارد .خریدار برق
این نیروگاه شرکت  Gemosolarاست ].[212] [204
 3.7.1.2نیروگاه ):Planta Solar 10 (PS10

این نیروگاه دارای ظرفیت  11/02مگاوات است و در سال  2007کامل گردیده است .سازنده ،مالك و گرداننده این نیروگاه
شرکت اسپانیایي  Abengoa Solarاست که یك شرکت خصوصي در زمینه طراحي ،ساخت ،سرمایهگذاری و توسعه نیروگاه-
های خورشیدی ميباشد .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز این نیروگاه با شرکت  Abener Energiaاست که متعلق به
 ،Abeinsaگروه تجاری  Abengoaبرای مهندسي ،ساخت وساز و ایجاد زیرساخت هاست .خریدار برق این نیروگاه شرکت
برق  Endesaاست ].[206
با توجه به مطالب فوق ،از نظر فناوری ساخت نیروگاههای  TSPموجود در اسپانیا %100 ،توسط اسپانیا ساخته شدهاند .از نظر
مالكیت نیروگاههای  TSPدر اسپانیا ،مالكیت  %87با اسپانیا و  %13با امارات متحده عربي است.
 8.1.2نیروگاههای در دست احداث يا احداث شده با تكنولوژی  LFCدر اسپانیا:
Owners

EBL & IWB
)(Swiss Co.
&
Novatec
(American
)Co.

Notes and
references
Puerto Errado
1 completed
April 2009
38°16′42″N
Puerto
Murcia
Puerto Errado
Errado
01°36′01″W
2 completed
February
2012
جدول  :25نیروگاههای دارای فناوری  LFCدر اسپانیا
Coordinates

Location

Name

)Gross(MW
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 9.1.2بررسی توسعهدهندگان ،مالكین ،گرداندگان و خريداران برق نیروگاههای  LFCدر اسپانیا:
 1.9.1.2نیروگاه :Puerto Errado
این نیروگاه شامل دو بخش  Puerto Errado 1با ظرفیت تولید  1/4مگاوات و  Puerto Errado 2با ظرفیت  30مگاوات
است .برای بخش اول ،سازنده ،مالك ،گرداننده و مهندسي ،تدارکات و ساخت وساز بر عهده شرکت آلماني Novatec Solar

است که تولیدکننده بویلرهای خورشیدی بر اساس فناوری کلكتور خطي فرنل است .این شرکت متخصص در ساخت ،تجهیز و
مونتاژ مزارع خورشیدی است .برای بخش دوم ،سازنده نیروگاه شرکت  ،Novatecمالكین شرکت  )%73( EBL143که شرکت
تأمین انرژی با استفاده از خدمات برق ،گرما و ارتباط از راه دور در سوییس است ،شرکت  )%15( Novatecو شرکت

144

IWB

( )%12که شرکت برق،آب ،گاز و گرمایش در سوییس است .مهندسي ،تدارکات و ساخت وساز بر عهده شرکت آلماني
Novatecاست .خریدار برق این نیروگاه شرکتهای اسپانیایي  Iberdrolaو  REEهستند ][217] [216] [208] [214
].[218

با توجه به مطالب فوق ،از نظر فناوری ساخت و مالكیت نیروگاه  LFCموجود در اسپانیا %73 ،توسط آلمان و  %27توسط
سوییس است.
 10.1.2نیروگاههای در دست احداث يا احداث شده با تكنولوژی  SDCدر اسپانیا:
Owners

Notes and
references

Coordinates

Location

Name

)Gross(MW

Renovalia
Energy
)(Spanish Co.

Under
Constraction

38.9956° N,
1.8558° W

Albacete

Renovalia

1

جدول  :26نیروگاههای دارای فناوری  SDCدر اسپانیا

Elektra Baselland
Industrielle Werke Basel

143
144
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 11.1.2بررسی توسعهدهندگان ،مالكین ،گرداندگان و خريداران برق نیروگاههای  SDCدر اسپانیا:
 1.11.1.2نیروگاه :Renovalia
این نیروگاه با ظرفیت  1مگاوات توسط شرکت اسپانیایي  Renovalia Energyدر حال ساخت است ].[212
 12.1.2نتیجهگیری:
در مجموع از نظر فناوری ساخت نیروگاههای  CSPموجود در اسپانیا %82 ،توسط اسپانیا %8 ،توسط آلمان %5 ،آمریكا%3 ،
توسط ژاپن و  %2توسط هلند ساخته شدهاند .از نظر مالكیت نیروگاههای  CSPدر اسپانیا %83/5 ،مالكیت با اسپانیا %5 ،مالكیت
برای آمریكا %3 ،مالكیت برای آلمان و  %3مالكیت برای ژاپن %2 ،برای هلند %1/5 ،برای اسرائیل %1/2 ،برای امارات متحده
عربي و  %0/8برای سوییس است.

 .3مطالعه تطبیقی کشور امارات متحده عربی )( (UAE145بررسی روند توسعه فناوری
انرژی خورشیدی متمرکز ))(CSP
مقدمه:
تغییرات آب و هوا و کاهش سوختهای فسیلي ،اصليترین عوامل در توجهات اخیر بر منابع تجدیدپذیر بودهاند .در هرحال ،از
آنجاییكه هزینه باالی فناوریهای انرژی تجدیدپذیر ،146مانع اصلي پیش روی تولید برق است ،مداخله اقتصادی و سیاسي
اجتنابناپذیر است .این مداخالت شامل قانون ،انگیزههایي برای سرمایهگذاری ،اهداف تولید انرژی ،دستورالعملهایي برای
حفاظت از انرژی ،استراتژی برای تحریك صنعت انرژی و مالیات است.
امارات متحده عربي ششمین کشور دارای ذخایر بزرگ نفت و پنجمین کشور در ذخایر گاز طبیعي است .این امر سبب مي شود
که امارات متحده به عنوان تأمینکننده مهم انرژی در بازار جهاني باشد .به عالوه امارات متحده عربي ،سومین صادرکننده نفت

United Arab Empire
Renewable Energy

145
146
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خام در دنیا ميباشد .امارات متحده ،تولیدکننده مهم نفت و گاز و نیز عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )(OPEC147

ميباشد ][213
در امارات متحده عربي ،رشد جمعیت واقتصاد ،اصليترین دلیل افزایش تقاضای انرژی هستند .دو عامل کلیدی مرتبط برجسته
برای بنا نهادن بخش :RE
 امارات متحده عربي دارای بیشترین آلودگي کربن در جهان است
 نرخ کاهش سوختهای فسیلي که منبع اصلي انرژی است.
امارات متحده عربي در واقع اتحادی از هفت امارت به شرح زیر است:
 -1ابوظبي -2 148دبي -3 149شارجه -4 150عجمان -5 151ام آل کوواین -6 152راس آل خیمه -7 153آل فجیره

154

هر کدام از این امارات دارای قوانین خاص خود هستند .سیاستگذاری انرژی در هر امارت انجام ميشود که بیشتر مانع فشار
برای توسعه  REدر امارات متحده عربي ميشود.
در سال  ،2009دولت امارات متحده عربي با اعالم اولین سیاستگذاری  ،REگامي جسورانه برداشت که تولید حداقل  %7از
ظرفیت برق امارات متحده با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر تا سال  2020را به عنوان هدف تعیین کرد .هرچند مكانیزم
رسیدن به این هدف دقیقاً توضیح داده نشده است اما این سیاستگذاری سبب ایجاد عصر جدیدی در امارات متحده عربي
گردید.

147

Organization of the Petroleum Exporting Countries
Abu Dhabi
149
Dubai
150
Sharjah
151
Ajman
152
Um-AlQuwain
153
Ras-AlKhaimah
154
AlFujairah
148
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 1.3خالصه ای از سیاست گذاری انرژی تجديدپذير در کشورهای مطرح:

جدول  :27جدول مقایسه انواع سیاستگذاریهای انرژی تجدیدپذیر بین چند کشور مطرح در این زمینه ][215

 2.3سیاستگذاری انرژی تجديدپذير در ابوظبی:
 1.2.3هزينههای برق:
در ابوظبي ،تولید برق انرژی زیادی الزم دارد اما از زمانیكه امارات متحده عربي یك کشور تولیدکننده نفت است ،هزینه تولید
کمتر از هزینه کشورهای بدون نفت است .به عالوه ،قبض برق توسط دولت ابوظبي به شدت شامل یارانه ميشود .با توجه به
مقررات و دفتر نظارت ،هزینه تولید  1کیلووات برق در ابوظبي 24/9 ،درهم ( 6/77سنت )155است .این هزینهها باز هم شامل
یارانه ميشود .چرا که شرکت ملي نفت ابوظبي ) ،(ADNOCگاز را به تأسیسات تولید برق کمتر از قیمت بازار ميفروشد.
بخش خانگي دارای بیشترین مصرف برق است.

Cents

155
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 2.2.3توسعه انرژی های تجديدپذير در ابوظبی:
یك نیروگاه عملیاتي  REدر ابوظبي ،نیروگاه فوتولتائیك  10مگاواتي در شهر مصدر 156است که یك پروژه  CDM157برای
کاهش کربن است .این نیروگاه  10مگاواتي برای تولید  17500مگاوات ساعت انرژی پاك در سال ساخته شده است .هزینه
تولید یك کیلووات ساعت برق در این نیروگاه  10مگاواتي 48 ،سنت است .به عالوه همانطور که قبالً ذکر گردید در طرح
مصدر ،ساختن ظرفیت  1500مگاوات نیروگاههای  REدر ابوظبي تا سال  2020برنامهریزی شده است .اگر تمامي نیروگاههای
 ،REبر اساس برنامه ساخته و راهاندازی شوند ،ابوظبي به هدف  %7پیش از سال  2020خواهد رسید .نیروگاه خورشیدی شمس
یك 158با فناوری  CSPو ظرفیت  100مگاوات ،در سال  2013در غرب ابوظبي به بهرهبرداری رسید .دو نیروگاه دیگر در دست
احداث است که یكي نیروگاه فوتوولتائیك نور یك ،159با ظرفیت  100مگاوات در العین 160و مزرعه بادی  30مگاواتي در جزیره
سرباني یاس ،161در  250کیلومتری جنوب غربي شهر ابوظبي .پس از تكمیل تمامي نیروگاهها به شبكه برق ابوظبي متصل
ميگردند.
 3.2.3محدوديتهای موجود برای توسعه :RE
در مقالهای توسط  ،Patlitzianasبررسي کلي از محدودیتهایي که وجود دارد و ميتواند مانع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در
کشورهای خلیج فارس که شامل امارات متحده عربي نیز ميباشد شود ،انجام پذیرفته است ].[216
جدول زیر خالصهای از محدودیتها را در امارات متحده عربي در سه دستهبندی کلي :فناوری بازار ،سیاست قانونگذاری و
هزینه نشان ميدهد .تمامي دستهبندیها مرتبط با زیرساختها و نهادهاست.

156

Masdar
Clean Development Mechanism
158
Shams1
159
Noor one
160
Al Ain
161
Sir Bani Yas Island
157
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دسته بندی محدوديت ها

عملكرد امارات متحده عربی
عادالنه
عادی
موجود
فقدان
بله
عادالنه

دسترسي به اعتبارات
عملكرد فناوری ،عدم اطمینان/ریسك
مهارتهای فني و اطالعات
مهارتهای تجاری و اطالعات
عدم وجود استراتژیهای کمك به کشور
آگاهي و تجربه در بخش اجتماعي ،روستایي و
محیطزیست

بله
نه
عادالنه
باال
باال
نه
باال
بله
مناسب
عادی
بله

فقدان چارچوب قانوني و سیاست نسبي
محدودیت در ساخت و ساز
دسترسي به سیستم انتقال
اتصاالت مورد نیاز تأسیسات
الزامات بیمه مسئولیت
یارانه برای سوختهای رقابتي
هزینه سرمایه اولیه
دشواری ارزیابي ریسك سوخت
ارزیابي قیمتگذاری برق
هزینههای تراکنش
حذف اثرات جانبي زیستمحیطي در هزینهها

فناوری بازار

سیاست قانونگذاری

هزينه

جدول  :28محدودیتهای مربوط به زیرساختها و مؤسسات در توسعه  REدر ابوظبي

نتیجهگیری اصلي این بود که محدودیتهایي که ناعادالنه در برابر انرژیهای تجدیدپذیر قائل هستند ،به طور عمده ناشي از
فقدان مهارتهای تجاری و اطالعات ،فقدان چارچوب قانوني و سیاست نسبي ،هزینههای باالی سرمایه اولیه همراه با عدم
ارزیابي ریسك قیمت سوخت و همچنین حذف اثرات جانبي زیستمحیطي در هزینهها مي باشد ].[217
 4.2.3به سوی يک سیاست REجامع برای ابوظبی:
دولت کنوني ابوظبي یك سیستم سهمیهبندی 162برای سیاست گذاری انرژی تجدیدپذیر تعیین کرده است که  %7برق تولیدی
از انرژی های تجدیدپذیر باشد .انرژی خورشیدی یك منبع بسیار مناسب از انرژی تجدیدپذیر برای ابوظبي است .جدول 25
پتانسیل قابل توجهي از کاربرد  REدر مصرف داخلي که شامل  %44از کل برق مصرفي در ابوظبي ميباشد را نشان ميدهد.

Quota system

162
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به عنوان نتیجه این تحلیل پیشنهاد ميشود که سیاستي ترکیبي بین  FIT163و سیستم سهمیهبندی به منظور اشتراك تولید
برق از  ،REاتخاذ شود .در حال حاضر دولت ابوظبي از طریق سازمان امور اجرایي ابوظبي ) (ADEAA164در حال بررسي
سیاست انرژی به صورت کلي و به ویژه تولید برق در رابطه با تمامي عامالن است .عامالن اصلي در بخش انرژی در ابوظبي،
 ،Transco167 ،ADWEA166 ،ADNOC165 ،ADEEAدفتر نظارت و مقررات ( ،)RSB168شهرداریها و مصدر که محرك
اصلي  REدر کشور است ميباشند .به منظور اطمینان از اینكه این سیاست مؤثر است ،دولت امارات متحده عربي نیازمند در
نظر گرفتن بسیاری از چیزهاست:
 برای ادامه در این راستا ،باید یك اراده سیاسي وجود داشته باشد که تحت تأثیر عملكرد سیستم قدرت یا هزینههای
برق قرار نگیرد.
 ازطریق ابتكار مصدر ،اصليترین فناوریهای  REکه ميتوانند با مكانیزم سیاسي سازگار باشند ،باد و خورشید هستند.
بازار ميبایست مؤثرترین گزینهها را توسعه دهد.
 با درسهای آموخته شده و عملكرد مثبت پروژههای  ،REهدف  %7امارات متحده عربي ،ميتواند در آینده افزایش
یابد.
 باید مطمئن گردید که  ADWEC169که تنها ارائه دهنده برق است ،برق تولیدی از  REرا بخرد و  ،Transcoشرکت
انتقالدهنده برق ،اتصال شبكه بین تمامي منابع  ،REایجاد کند.
 توسعه یك مكانیزم تجارت بین تولیدکنندگان  REو  .ADWECاستفاده از یك مكانیزم تجاری دارای مجوز ،مثال
خوبي است تا به عنوان اثباتي برای تولید و انطباق تحت کنترل محیطزیست باشد.
 RSB که مجوز نیروگاههای  REرا ميدهد ،وظیفه نظارت بر بازار را به عهده بگیرد.

163

Feed-in-tariff
Abu Dhabi Executive Affairs Authority
165
Abu Dhabi National Oil Company
166
Abu Dhabi Water and Electricity Authority
167
Abu Dhabi Transmission & Despatch Company
168
Regulation and Supervisory Bureau
169
Abu Dhabi Water and Electricity Company
164
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بخش برق در ابوظبي مي تواند بیشتر تحت کنترل دولت در نظر گرفته شود و منفك تلقي نگردد .به عالوه همانطور که ذکر
گردید ،برق توسط دولت شدیداً شامل یارانه ميگردد .جدول زیر سیاستگذاریها در زمینه  REرا که در نقاط مختلف دنیا
استفاده ميشود و امكانپذیر بودن آنها در ابوظبي را نشان ميدهد ].[225
نظرات
نیروگاه  10مگاواتي مصدر هم اکنون به شبكه اتصال دارد.
نیاز به تغییر ساختار دارد.

اجرا شده در

الزامات مورد نیاز برای اجرای

ابوظبی

موفقیت آمیز

بله

 -1تضمین دسترسي به شبكه
 -2اطمینان از باال بودن تعرفه ها به میزان
الزم برای پوشش هزینههای تولید انرژی
تجدیدپذیر و در عین حال تشویق به توسعه
 -3قراردادهای بلند مدت برای تولید برق
 -4تنظیم تعرفه بر اساس فناوری و مكان

نه

-

نوع سیاستگذاری
RE

تغذيه در تعرفه
)(FIT

نه
نیروگاه  10مگاواتي  PVو  100مگاواتي  CSPساخته شده اند.
رسیدن به هدف  %7تا سال  ،2030اجرای پروتكل کیوتو و امضای
 ،UNFCCC170مصدر یك پروژه دولتي است.

تحت رسیدگي
بله

مصدر ،ADWEA ،ADNOC ،RSB ،شهرداری ها
بله
مصدر و RSB

 -1تعیین یك هدف و پیوستن به مقررات
 ،ایجاد اشتغال
بینالمللي ،کنترل انتشار
در زمینه  REو تصمیمات سیاستي پایدار
 -2تعیین عامالني که زمینه را برای کارکرد
در بازار فراهم ميکنند
 -3راه اندازی و نظارت

سهمیهبندیها
)(RPS/MMS/RO

 -4تنظیم تعرفه بر اساس فناوری و مكان

نیروگاه  10مگاواتي  PVو  100مگاواتي  CSPساخته شده اند..
هدف  %7تا سال  2020توسط انرژی تجدیدپذیر ملي تعیین شده
است.

مصدر در حال همكاری با تمام سهامداران

باید انجام شود
تحت رسیدگي
بله

در حال انجام

در حال انجام
برای نیروگاه  ،CSPشمس یك و نیروگاه  ،PVنور یك
موجود نیست
موجود نیست

 -1تنظیم میزان ظرفیت برق تجدیدپذیر و یا
تولیدی که این کشور ميخواهد در سیستم
برق ملي یا منطقهای خود داشته باشد.
 -2توسعه زیرساختها ( انتقال برق ،توسعه
چارچوب سیاستگذاری و تعریف مناطق برای
پیاده سازی پروژه)
 -3روند مناقصه رخ مي دهد( یك تماس
برای مناقصه یا مزایده از طرف توسعه-
دهندگان پروژه و مناقصه با کمترین هزینه
برق)
کاهش هزینههای انرژی تجدیدپذیر از طریق
جبران بازار ،در قالب اعتبارات مالیاتي تولید
کاهش هزینههای نصب و راه اندازی پروژه-
های انرژیهای تجدیدپذیر

مناقصه مزايده

171

اعتبارات مالیاتی
يارانه /تخفیف

جدول  :29پتانسیلهای سیاستگذاری  REدر ابوظبي

United Nations Framework Convention on Climate Change
bidding tendering
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بدیهي است که نیاز به برنامهریزی مجدد تعرفههای برق در ابوظبي به منظور توانایي اجرای ترکیبي از این سیاستها برای
اشاعه انرژیهای تجدیدپذیر در ابوظبي ،ميباشد .جدول فوق نشان ميدهد که  FITو سهمیهبندی ،انتخاب سیاستي معقول
برای ابوظبي در تسهیل رسیدن به هدف  REاست .با این وجود برای کارکرد موفقیت آمیز ،هنوز هم مقدار قابل توجهي کار
برای راه اندازی الزامات اساسي این سیاستگذاریها باید انجام پذیرد.
 5.2.3فاکتورهايی که سیاستگذاری  REرا در ابوظبی تحت تأثیر قرار می دهند
واضح است که سیاست تعرفه کنوني برای برق مرسوم ،نميتواند همان باقي بماند .مسائل زیادی وجود دارند که نیازمند در نظر
گرفته شدن هستند تا بتوان  REرا به شبكه معرفي کرد .تعرفههای برق ميبایست موارد زیر را انعكاس دهند:
 هزینه اقتصادی واقعي آب و برق تولیدی از سوختهای فسیلي .این امر شامل هزینههای خارجي است (مانند زیست-
محیطي ،اجتماعي و غیره) که بیشتر به هزینهها ميافزاید .دولت ابوظبي ميبایست از قانون اصول پرداخت آلودگي
) (PPP172پیروی کند .روشن است که یارانههای دولتي به صورت غیرمستقیم تشویق به اتالف ميکند و این امر در
سطح خانگي آشكار است .هزینه واقعي باید تأثیر مثبت بر رفتار مصرفکنندگان داشته باشد.
 قیمت واقعي اقتصادی آب و برق تولیدی از انرژیهای تجدیدپذیر ،امروزه در مقایسه با سوخت های فسیلي باالست.
اما نشانه های مثبتي از تولید انرژی تجدیدپذیر وجود دارد.
الف) هزینههای تولید در آینده بسته به نوع فناوری  REکاسته خواهد شد.
ب) مزایای جانبي مانند کاهش انتشار

که بازتابي مثبت بر محیطزیست و رفاه اجتماعي خواهد داشت.

ج) بیشتر پروژههای انرژی که شامل پروژههای خورشیدی نیز ميشود ،مي توانند در سازمان ملل به عنوان مكانیزم
توسعه پاك ) (CDM173ثبت گردند و ميتوانند اعتبارات کربن کسب کنند .برای مثال نیروگاه  10مگاواتي  PVدر
شهر مصدر به عنوان پروژه  CDMثبت گردیده و اعتبارات کربن کسب کرده است که ميتواند در بازار بینالمللي
معامله شود .این به معنای درآمد اضافي است که ميتواند برخي از هزینههای  REرا جبران کند.

Polluter Pays Principle
Clean Energy Mechanism

172
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 به طور کلي ،درآمد سرانه امارات متحده عربي باالست اما تعرفههای برق در مقایسه با دیگر کشورها با درآمد سرانه
مشابه پایینتر است که در جدول و شكل زیر نشان داده شده است .قابل ذکر است که تمامي کشورها هزینه بیشتری
را برای بخش مسكوني در مقایسه با صنعت مي پردازند به جز ابوظبي.

جدول  :30مقایسه سرانه تعرفههای برق و درآمد ناخالص ملي بین امارات متحده عربي و برخي کشورهای توسعه یافته ][219

شكل  :44مقایسه تعرفههای برق امارات متحده عربي و برخي کشورهای توسعه یافته ][220

 آزادسازی بخشهای آب و برق از دست دولت ،اجازه مشارکت و رقابت بیشتر بخشهای خصوصي را ميدهد اما تحت
نظارت و مانیتورینگ دولت .این امر اجازه سرمایهگذاری خصوصي بیشتر در زیرساختهای جدید و بخشهای انرژی
تجدیدپذیر را ميدهد.
 به احتمال زیاد در کوتاه مدت ،آزادسازی بخش انرژی در امارات متحده عربي اتفاق نميافتد اما این امر نباید به عنوان
مانعي در سیاست  FITبرای تشویق تولیدکنندگان مقیاس کوچك  ،REبرای ورود به بازار به منظور تضمین حاشیه
خوب در سرمایهگذاریهای خود ،بر سر راه قرار بگیرد .این امر تأثیر واقعي بر تعرفه حال حاضر برق ندارد اما این بدان
معنا نیست که دولت نميتواند تعرفه را به تدریج افزایش دهد تا بخشي از هزینههای واقعي تولید برق را منعكس سازد
و بهرهوری انرژی را تشویق کند.
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 6.2.3نیروگاههای در دست احداث يا احداث شده با تكنولوژی  PTCدر امارات متحده عربی:
Owners

Notes and
references

Coordinates

Location

Name

Abengoa Solar
)(20%
)Masdar (60%
)Total (20%

completed
March 2013

23°34′N
53°42′E

Abu Dhabi
Madinat
Zayad

Shams 1

)Gross(MW

100

جدول  :31نیروگاه دارای فناوری  PTCدر امارات متحده عربي

 7.2.3بررسی توسعهدهندگان ،مالكین ،گرداندگان و خريداران برق نیروگاه  PTCدرامارات متحده عربی:
 1.7.2.3نیروگاه شمس يک:
این نیروگاه با ظرفیت  100مگاوات در سال  2013تكمیل گردیده است .سازندگان و مالكین این نیروگاه شرکت اماراتي مصدر
( ،)%60اسپانیایي  )%20( Abengoa Solarو فرانسوی  )%20( Totalميباشند .شرکت اماراتي مصدر یك شرکت فعال در
زمینه انرژیهای تجدیدپذیر در امارات است .شرکت اسپانیایي  ،Abengoa Solarیك شرکت خصوصي است که در زمینه
طراحي ،ساخت ،سرمایهگذاری و توسعه نیروگاههای خورشیدی فعالیت دارد و شرکت فرانسوی  ،Totalشرکت چند ملیتي نفت
و گاز و یكي از شش کمپاني بزرگ نفتي در جهان است .مهندسي ،تدارکات و ساخت و ساز  (EPC)174این نیروگاه با شرکت-
های  Abenerو  Teymaاست که  Abener Energiaمتعلق به  ،Abeinsaگروه تجاری  Abengoaبرای مهندسي ،ساخت
و ساز و ایجاد زیرساختهاست .شرکت  ،Teymaشرکت اروگوئهای  Abengoaاست که در زمینه راه حلهای نوآورانه مدیریت
در ساخت و ساز زیر ساختها در اروگوئه ،اسپانیا ،آمریكا ،برزیل ،هند و آفریقای جنوبي و نیز ایجاد زیرساختهای انرژیهای نو
و مدیریت زبالههای جامد شهری برای ژنراتورهای بزرگ و بهداشت تجهیزات شهری در اروگوئه فعالیت ميکند .خریدار برق
این نیروگاه شرکت  ADWECميباشد ].[226] [232] [231] [230] [222] [221
 8.2.3نتیجه گیری:
در مورد ابوظبي ،داشتن سیاست ترکیبي بین تغذیه در تعرفه ) (FITو سیستم سهمیهبندی به منظور افزایش سهم  REدر تولید
برق ،مي تواند ایده خوبي باشد.

Engineering, Procurement & Construction

174
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 .4مطالعه تطبیقی کشور هند (بررسی روند توسعه فناوری انرژی خورشیدی متمرکز
))(CSP
مقدمه:
انرژی یك ورودی ضروری برای توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگي است .این امر که زمین با انرژی عظیمي برکت داده
شده است که به دو دسته تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم مي شوند و برای تولید برق و مصرف آن استفاده ميگردند ،مورد
ارزیابي قرار گرفته است .منابع انرژی مرسوم ،سریع تخلیه ميشوند و در سطح جهاني اولویتبندی کمبود دارند ،درحالیكه به
نظر ميرسد بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر ،یكي از راههای پایدار برای پاسخگویي به افزایش مطالبات جهاني برق است.
یكي از راههای رسیدن به رشد پایدار ،تولید برق از طریق انرژی خورشیدی است که پاكتر و نویدبخش است .خورشید بیشترین
پتانسیل انرژی را در میان دیگر منابع انرژیهای تجدیدپذیر دارد و میزان انرژی خورشیدی دریافتي زمین که توسط IPCC

ارزیابي شده ،به لحاظ نظری اگر تنها بخش کوچكي از این شكل انرژی را بتوان مورد استفاده قرار داد ،این انرژی ميتواند
نیازهای فعلي ما را پاسخگو باشد و یا به عبارتي دیگر اگر ما بتوانیم تنها  %5از این انرژی را استفاده کنیم ،این میزان  50برابر
نیاز دنیا است ].[227
اعتقاد بر این است که انرژی خورشیدی با تابش مستقیم ،بیشترین پتانسیل را داراست که ميتواند به فرمهای مختلف مورد
استفاده قرار گیرد .جدول زیر که توسط  IPCCتهیه گردیده ،پتانسیل جهاني را برای تمامي انرژیهای تجدیدپذیر نشان مي-
دهد ].[235

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
124
ویرایش اول ،تير 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  :32پتانسیل فني جهاني برای منابع تجدیدپذیر ][227

 1.4پتانسیل خورشیدی در هند:
هند در میان کشورهای پیشرو دارای تابش معمولي مستقیم ) (DNI175است که بستگي به مكان جغرافیایي ،حرکت زمین و
خورشید ،شیب محور چرخشي زمین و میرایي جوی به علت ذرات معلق دارد .تقریب زده ميشود که هند دارای پتانسیل عظیمي
برای انرژی خورشیدی است که در حدود  5000تریلیون کیلووات ساعت در سال است ] .[229تابش انرژی خورشیدی بر هند
برابر  4تا  7کیلووات ساعت بر متر مربع در روز با تابش ساالنه  1200تا  2300کیلووات ساعت بر متر مربع است ] .[230هند
به طور متوسط بین  250تا  300روز آفتابي و بین  2300تا  3200ساعت آفتاب بر سال دارد ] .[231از نظر تئوری ،نیازهای
برق هند را مي توان در زمیني به مساحت  3000کیلومترمربع تأمین کرد که تنها  % 0/1از مساحت کشور است ].[230

Direct Normal Irradiance

175
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شكل  :45نقشه تابش خورشیدی هند

بنابراین ،فناوریهایي برای تبدیل تابش خورشید به گرما والكتریسیته ،با نام  CSPو  ،PVميتواند با موفقیت در مقیاس عظیم
در هند بهرهبرداری گردد.
جدول زیر ظرفیت کلي نصب شده از انرژیهای تجدیدپذیر در جهان همراه با کشورهای پیشگام در منابع مربوطه را نشان مي-
دهد .این جدول همچنین وضعیت سهم ایالتهای پیشرو دولت هند را نشان ميدهد ].[227
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جدول  :33مقایسه  Resهند با کشورهای پیشگام و وضعیت ایالتهای پیشگام دولت هند ][227

دولت هند ،مأموریت ملي خورشیدی جواهر لعل نهرو ) (JNNSM176را در یازدهم ژانویه  ،2010به عنوان یكي از هشت
مأموریت بر اساس طرح اقدام ملي در مورد تغییرات اقلیمي ،آغاز کرد .خط مشي چشم انداز ،نصب  22000مگاوات از طریق
نیروگاههای به شبكه متصل شده و خارج از شبكه است .در آپریل  ،2014ظرفیت نصب شده کلي هند با استفاده از نیروگاههای
خورشیدی متصل به شبكه و با سهم عمده نیروگاههای  ،PVاز  2/2گیگاوات گذشت .هند قادر به نشان دادن پیشرفت قابل
توجهي از طریق فناوری  CSPمتصل به شبكه نبوده است .به تازگي یك پروژه  50مگاواتي از طریق فناوری  ،CSPمتصل به
شبكه راه اندازی شده است ] .[232این نیروگاه  50مگاواتي ،یكي از معدود نیروگاههایي است که با موفقیت در برابر ظرفیت
اختصاص داده شده  470مگاوات در دسامبر  ،2010راه اندازی شده است .این توسعهها به نویسندگان یك انگیزه ميدهد تا در
مورد تكامل انرژی خورشیدی از زمان استقالل در هند به بحث بپردازند.
 2.4برنامه ملی  5ساله ):(FYP177
برنامههای پنج ساله ) ،(FYP'sبرنامه های ملي اقتصادی یكپارچه هستند که پایه ریزی رشد اقتصادی کشور را در نظر دارند.
کمیسیون برنامهریزی مسئول توسعه ،اجرا و نظارت بر  FYPدر هند است .اولین برنامه ملي  5ساله هند در سال  1951منتشر
شد ] [233در حال حاضر یازدهمین  ،)2012-2007( FYPتمام شده و دومین سال دوازدهمین  FYPاست.
 1.2.4اولین  )1950-1955( FYPو دومین :)1956-1960( FYP
در طول اولین و دومین برنامه پنج ساله ،مشخص شد که ترکیب تولید برق در هند شامل زغال (بخار) ،روغن و هیدرو به عنوان
اصليترین منبع است .در سال  ،1950هندوستان دارای ظرفیت نصب شده  2300مگاوات بود و در انتهای سالهای  1955و
 ،1960ظرفیت کلي نصب شده به ترتیب  3420و  5700مگاوات بودهاند.
Jawaharlal Nehru National Solar Mission
FYP

176
177

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
127

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،تير 1394

 2.2.4سومین :)1961-1966( FYP
در طول سومین  FYPدر هند بود که از انرژی خورشیدی به عنوان یك فناوری توسعه یافته به عنوان منبعي برای تولید انرژی
بحث گردید .ظرفیت برق تولیدی در طول این  10170 ،FYPمگاوات از طریق حرارتي ،هیدرو و دیزل بود.
 3.2.4چهارمین  )1969-1974( FYPو پنجمین :)1974-1979( FYP
در چهارمین و پنجمین  ، FYPهیچ بحثي مربوط به انرژی خورشیدی ،هیدرو ،جزر ومد و زمین گرمایي به عنوان اولویتي برای
تحقیق و توسعه در کشور نشده است .ظرفیت کلي نصب شده در انتهای چهارمین و پنجمین  FYPبه ترتیب برابر  18456و
 31000مگاوات بوده اند.
 4.2.4ششمین :)1980-1985( FYP
پس از تقریباً  20سال از  ،1961این ششمین  FYPبود که به طور خاص به انرژی خورشیدی و اجرای آن اشاره کرد .توسعه
انرژی خورشیدی توجه خاصي برای برآورده ساختن تقاضای انرژی در مناطق روستایي غیرمتمرکز و استفاده از پتانسیلهای
صنعتي بود .سازمان منابع انرژی غیرمتعارف ) (DNES178در ششم سپتامبر  ،1982به عنوان واحدی زیر نظر وزارت نیرو
تشكیل گردید .هدف از این سازمان ،فراهم ساختن کمكهای مالي برای تقویت تحقیق ،توسعه و اثبات در محدوده فناوریهای
انرژی تجدیدپذیر ) (RET179و پوشش تمامي منابع انرژی تجدیدپذیر مانند خورشیدی ،بادی ،زیستتوده ،انرژی زمین گرمایي
ميباشد.
در سال  1981کمیسون منابع اضافي انرژی ) (CASE180با هدف ارتقاء و توسعه  RESدر کشور به وسیله تشویق و کمكهای
مالي برای فعالیتهای تحقیق و توسعه ) (R&Dدر بخشهای گفته شده ،از طریق تدوین سیاستهای مؤثر و اجرای آنها،
شكل گرفت.
 CASEیك برنامه برای تولید و فروش  10000کوره خورشیدی از طریق یارانه در  12ایالت و یك اتحادیه اجرا کرد .همچنین
یك مؤسسه به نام مرکز انرژی حرارتي خورشیدی ) (STEC181با اهداف اولیه به عنوان محرك تحقیق و توسعه ،فعالیتهای
178
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تست و تثبیت در زمینه حرارتي خورشیدی انجام ميدهد تا به سازمانها و سیستمها کمك کند که به تولیدات تجاری دست
یابند .در طول دوره  1981-1983در حدود  25سیستم خورشیدی گرمایشي آب در صنایعي مانند نساجي ،لبني ،نانوایي،
آبجوسازی و غیره مورد استفاده قرار گرفت .پمپهای خورشیدی حرارتي ) (STP182نیز به طور مشترك توسط  BHEL183و
 Dornier Systemsتوسعه یافتند.
برنامهای با نام برنامه ملي انرژی خورشیدی فتوولتائیك ) (NASPAD184توسط ) (CEL185اجرا گردید .این برنامه برای پایین
آوردن هزینه بر اوج وات ) (Wpاز واحدها ،از طریق توسعه و نشان دادن کالسهای خورشیدی مواد سیلیكون و بهبود بهره-
وری سلولهای خورشیدی برای تولید برق در نظر گرفته شده.
همچنین  NASPADاز  CELدر پروژههای تحقیق و توسعه سیلیكون چند کریستالي سلول خورشیدی ) (MSSC186و توسعه
سلولهای خورشیدی با کارایي فوق العاده باال ) ،(UHE187حمایت ميکند CEL .مشغول تولید سلولهای  PVو مدول آنها
بود و به ترتیب به ظرفیتهای  21/07 ،10/35و  31/75مگاوات در سالهای  1982،1981،1980دست پیدا کرد .در کنار این
کار CEL ،تعداد  60پمپ خورشیدی را برای مقاصد آبیاری ،شرب و تأمین آب ساخت .آنها همچنین بستههای  PVانرژی
خورشیدی برای هندیهای عازم قطب جنوب و شرکت نفت و گاز طبیعي ) (ONGC188برای فعالیتهای دور از ساحل ساختند.
 5.2.4هفتمین :)1985-1990( FYP
هفتمین  FYPشاهد توسعه مهم فناوری سیلیكون غیرمتبلور سلول خورشیدی ) (ASSC189بود .به  BHELمسئولیت اجرای
ساخت یك نیروگاه با ظرفیت  500کیلووات در سال و رسیدن به بهرهوری سلولي  %13تا  %15در سطح آزمایشگاهي ،سپرده
شد.
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 6.2.4هشتمین :)1992-1997( FYP
در هشتمین  ،FYPدولت هند نیاز به برق برای  10000روستا از طریق روشهای غیر مرسوم و غیرمتمرکز منابع انرژی (مانند
 )PVرا نشان داد .این روستاها عمدتاً در مناطق پرت و دورافتاده واقع شدهاند که امكان توسعه شبكه برقي بسیار کم است.
عالوه بر این در طرح ،اهمیت افزایش و گسترش دستگاههای مرغوب برای پاسخگویي به نیازهای پخت و پز و گرمایش در
مناطق روستایي کشور در نظر گرفته شده .عالوه بر این بودجه مرکزی به منظور توسعه  1720کیلووات ظرفیت از طریق ،PV
همراه با پمپهای خورشیدی ،چراغهای برق خورشیدی و اجاق گاز خورشیدی به تصویب رسید.
آژانس توسعه انرژیهای تجدیدپذیر هند ) ،(IREDA190در یازدهم مارس  ،1987با هدف به کارگیری صندوق گردان برای
توسعه ،ترویج و تجاریسازی منابع جدید و تجدیدپذیر انرژی ) (NRSE191شكل گرفت.
سرانجام  NRSEاز دولت هلند ،بانك جهاني ،بانك توسعه آسیا ) (ADB192و آژانس توسعه بینالمللي دانمارك )(DANIDA

کمك مالي دریافت کرد IREDA .به عنوان یك آژانس اجرایي برای برنامههای  NRSEدر هماهنگي با سازمان توسعه انرژی
دولت عمل ميکند.
 7.2.4نهمین :)1997-2002( FYP
در نهمین  ،FYPدولت هند مشارکت بخش خصوصي با هدف بسیج منابع اضافي برای بخش برق یعني تولید ،انتقال و توزیع را
تشویق و آغاز کرد .بر اساس این ابتكار عمل ،تولیدکنندگان مستقل برق تجدیدپذیر این حق را دارا بودند که از طریق خطوط
انتقال موجود در کشور با پرداخت هزینههای معقول و منطقي برای فروش برق به هر شخص ثالث در کشور اقدام کنند .الزم
است که همه موانع در این زمینه برای تشویق  IRPPsدر ایفای سهم خود در ترویج تولید برق از منابع انرژی غیرمتعارف ،حل
شود .سیاستگذاری به سازندگان خصوصي اجازه ميدهد تا پروژههای انرژی را از هر نوع (بادی یا خورشیدی) و ظرفیتي ،راه
اندازی کنند .تأکید بیشتر بر بهبود قابلیت اطمینان و کیفیت انرژی گذاشته شده است .تأکید ویژه بر برق روستاها با توجه به
منابع انرژی غیرمتمرکز گذاشته شده است.
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 1.7.2.4طرح اقدام ويژه ):(SAP193
در سال  1997یك طرح اقدام ویژه برای بهبود سریع زیرساختهای فیزیكي آماده گردید که شامل برنامههای خورشیدی PV

بود .این برنامهها در مناطق تحت پوشش منطقه در حال توسعه ) (SAD194ترویج گردید .برنامههای انرژی خورشیدی از طریق
یارانهها به اجرا در آمدند .وزارت منابع انرژی غیرمتعارف ) ،(MNES195مسئول فراهم ساختن یارانهها با سازمانهای مربوطه،
وزارتخانهها و توجیه برنامههای خورشیدی و مقایسه رایانه فراهم شده با دیگر برنامههای یارانهای مانند  ،LPGنفت سفید و...
بود.
این برنامه همچنین شاهد ارتقاء فناوری سلولهای  PVبود که تحت برنامه با هدف فناوری اعتماد به نفس ) (PATSER196و
توسط گروه علمي تحقیقات صنعتي ) (DSIR197انجام شد .هدف  PATSERحمایت از صنایع از طریق توسعه فناوریهای
مختلف بومي است.
 8.2.4دهمین :)2002-2007( FYP
در طي دهمین  ، FYPدولت هند تصمیم به نصب نیروگاه  140مگاواتي سیكل ترکیبي خورشیدی یكپارچه ) (ISCC198در
ماتانیا ،199راجستان 200گرفت (جدول .)30
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جدول  :34دستاوردها در دهمین برنامه پنج ساله ][227

این پروژه با توجه به مسائل عملي و در دسترس بودن گاز برای کار کردن نیروگاه هیبریدی در زماني که تابش کم است ،به
تعویق افتاد .در طي این  ،FYPبرنامه امنیت انرژی روستا ،به عنوان بخشي از برق روستایي از راه دور ،مورد تأیید قرار گرفت.
مهندسین خورشیدی پابرهنه ( 201و  )NGO202یكي از سازمانهایي است که مشغول ارتقاء مشارکت مردمي در مناطق روستایي
است .این سازمان غیردولتي مردم نیمه با سواد و بيسواد روستایي را در مورد نحوه بهرهبرداری از خورشید با کمك فانوسهای
خورشیدی و سیستمهای فوتوولتائیك ،آموزش ميدهد .همچنین به آنها چگونگي کارکرد و تعمیر سیستم را یاد ميدهند .این
طرح ابتكاری همچنین در انتشار اطالعات به دیگران و کساني که مي توانند از فرصت های مشاغل سبز بهره مند شوند،
متعهد شده است ].[234
جدول زیر ظرفیت نصب شده انباشته و کاربرد آن را در انتهای دهمین  FYPدر  31مارس  2007نشان ميدهد.

Barefoot Solar Engineers
Non-Govermental Organization
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جدول  :35پتانسیل و دستاوردها در  31مارس [227] 2007

 9.2.4يازدهمین :)2007-2012( FYP
در یازدهمین  ،FYPاعتقاد بر این بود که انرژی خورشیدی ميتواند در رسیدن به خودکفایي در انرژی ،مهم باشد که در طبیعت،
تمیز است و ميتواند به کشور در کاهش انتشار گازهای گلخانهای کمك کند .با افزایش فشار از تغییرات اقلیمي و به عنوان
یك کشور در حال توسعه مسئول ،هند تحت برنامه اقدام ملي در مورد تغییرات اقلیمي ) ،(NAPCC203در ژانویه  ،2010به طور
رسمي مأموریت خورشیدی ملي جواهر لعل نهرو را راه اندازی کرد .از طریق این مأموریت چشم انداز هند برای ترویج استفاده از
انرژی خورشیدی در یك راه بسیار بزرگ برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و نقشه راه قابل قبول برای تضمین امنیت
انرژی تا سال  2022مشخص گردید .وضعیت ظرفیت واقعي نصب شده در برابر برنامهریزی شده برای یازدهمین  FYPکه در
 31مارس  2012تمام شد ،در جدول زیر نشان داده شده است.

National Action Plan On Climate Change
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جدول  :36ظرفیت نصب شده تا  31مارس [227] 2012

 10.2.4دوازدهمین :)2012-2017( FYP
انرژی خورشیدی در نظر گرفتن این واقعیت بسیار مهم است که انرژی سبز (پاك) است با اثرات کم بر محیطزیست ].[235
مأموریت ملي خورشیدی یك ابتكار بزرگ از دولت هند برای ارتقاء رشد محیطزیست پایدار است در حالیكه به چالش امنیتي
انرژی هند ميپردازد .به منظور ایجاد انرژی خورشیدی به یك موفقیت در دهههای آینده ،حیاتي است که ظرفیت علم و
فناوری داخلي را توسعه دهیم به طوریكه بتوانیم به عنوان همتایان با بقیه جامعه جهاني همكاری کنیم.
در یك حرکت استراتژیك راه اندازی تأسیسات تولید ملي سیلیكون با ظرفیت  1000مگاوات در سال که به کشور برای قطع
وابستگي به واردات مواد سیلیكوني کمك ميکند در دستور کار است .مؤسسه شبكه انرژی خورشیدی (CSIR- CSIR

) ،NISE204برنامهریزی شده است تا به عنوان یك مؤسسه جدید برای توسعه بخش انرژی خورشیدی فعالیت کند .از سوی
دیگر دپارتمان علم و فناوری یك طرح پژوهشي انرژی خورشیدی را در نظر دارد که تحت آن از  250محقق سطح دکترا از 10
نهاد را مورد حمایت قرار ميدهد .همچنین دپارتمان انرژی اتمي ) (DAEدر نظر دارد تا یك تأسیسات آزمایشي تست
خورشیدی ) (SOTEF205را راهاندازی کند .اخیراً دولت هند اسم مرکز انرژی خورشیدی را به مؤسسه ملي انرژی خورشیدی
تغییر داده است که به عنوان یك مؤسسه مستقل برای انجام تحقیقات کاربردی ،توسعه در بخش انرژی خورشیدی کار ميکند.
 3.4طرح دولت برای ترويج انرژی خورشیدی:
از سال  ،2000طرحهای مختلفي از سوی دولت هند برای تشویق انرژی خورشیدی در کشور با نام قانون برق
 ،2003سیاست ملي برق

207

206

در سال

در سال  ،2005سیاست تعرفه 208در سال  2006و اصالحیات آن در سال  ،2011طرح اقدام ملي در

204

CSIR-Network Institude of Solar Energy
Solar Test Facility
206
Electricity Act
205
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مورد تغییرات اقلیمي در سال  ،2008سیاست نیمه رسانا 209در سال  2007و سیاست نیمه رسانا کارناتاکا 210در سال  ،2010اجرا
شده است ( آپریل  .)2014همچنین  14ایالت سیاستهای خاص خورشیدی خود را تا زمان حاضر اعالم کردند.
شكل زیر سیاستهای مختلف اعالم شده توسط دولتهای مرکزی و ایالتي برای ترویج استفاده از انرژی خورشیدی در کشور را
نشان ميدهد .ویژگي های برجسته این مقررات و سیاستها بحث شده است.

شكل  :46تصویر کلي برای مقررات و سیاستهای مختلف توسط دولتهای مرکزی و ایالتي ][227

 4.4مسائل مربوط به رشد انرژی خورشیدی:
پس از استقالل ،هند شاهد بسیاری از ابتكارات و برنامههای خاص برای انرژی خورشیدی در رسیدگي به زمینه امنیت انرژی و
به طور همزمان کاهش میزان کربن بوده است .با این حال تأثیر این برنامهها بسیار حاشیهای بوده است .با بررسي برنامههای
پنج ساله از سال  ،1950آشكار است که انرژی خورشیدی در هند ،تنها از سال  2009با سیاستهای خاص خورشیدی در سطح
ملي و ایالتي ،ارتقاء یافته است.
ظرفیت کنوني انرژی خورشیدی در هند ،نزدیك به  2/2گیگاوات ( شامل تأسیسات متصل به شبكه و جدا از شبكه) است .تحت
ابتكار بلند پروازانه این کشور ،مأموریت خورشیدی ملي ،نصب ظرفیت  22گیگاوات تا سال  2022را هدف قرار داده است ،اما
این نقشه راه آسان نخواهد بود چرا که مسائل زیادی هستند که از طریق سیاستگذاریهای قدرتمند و اقدامات مبتكرانه نیازمند
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پاسخگویي هستند به نحوی که اثر بخشي این ابتكارات و برنامهها مشخص گردند .در کشور چالشها و موانع متعددی وجود
دارند که راه ترویج و توسعه انرژی خورشیدی را مسدود ميکنند .در فرایند پیدا کردن ابعاد موانع موجود و چالشهای مختلف،
به طور خالصه این موانع و چالشها به صورت موانع فني ،211موانع سیاسي ،چالشهای اجتماعي و اقتصادی و چالشهای
سازماني طبقهبندی شدهاند.
 1.4.4موانع فنی:
این فناوری توسط مسائل فني و ابهامات بسیاری مانند مسائل مربوط به ذخیرهسازی ،ریسك مرتبط با فناوری و سیستمهای
وابسته به آن ،قابلیت اطمینان و ناکافي بودن اطالعات موجود تابش معمولي مستقیم ) (DNIو بسیاری دیگر که همواره
موضوع بحث هستند ،احاطه شده است .با توجه به این مشكالت ،رقابتي شدن انرژی خورشیدی با دیگر منابع مرسوم انرژی
سخت است .عوامل نگرانکننده در جدول موجود است.
استنتاجات

متغیرها

مانع فنی

-

نبود اطالعات قابل اطمینان ]،[236
][237
نبود اطالعات دقیق ][238

212

تداخل منبع
مسائل مربوط به ذخیره ][239
سطح کم رشد فناوری وجود دارد.
بازده کم سیستم ] [240و ریسك
ریسك عملكرد با فناوری همراه است .در فناوری ][241
دسترس بودن قطعات و تجهیزات کمكي.

/DNI

GHI

فناوری

اشاعه از فناوری خارجي ][242
طراحي و سهولت بهرهبرداری ][243
اتصال از راه دور شبكه ناحیه
مسائل اتصال

سیستم تخلیه ][239
عدم به روز رساني ایستگاهها ][240
منطقه محدود پشت بام و ادغام ساختمان-
ها ][244
جدول  :37موانع فني وارد به انرژی خورشیدی

کمبود زيرساخت

Technical barriers
Global Horizontal Irradiance
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 2.4.4سیاستها و موانع قانونی:
رشد مداوم انرژی خورشیدی نیازمند سیاستهای حمایتي و مقررات تشویقکننده است .در صورت احساس خطر باال ،سرمایه-
گذاران بي میلي و تردید در این بخش نشان ميدهند که فقط ميتوان با سیاستهای قوی و جذاب برای توسعه یك بازار آنها
را مطمئن گرداند .عدم وضوح سیاستها و مقررات ميتواند در برنامه توسعه بلند مدت کشور تأثیرات منفي بگذارد .جدول زیر،
سیاستهای مربوطه و موانع قانوني برای بخش انرژی خورشیدی را نشان ميدهد.

استنتاجات

متغیرها

سیاستها و موانع
قانونی

عدم اطمینان به سیاست در میان سهامداران مسائل مربوط به وضوح سیاست ][239
وجود دارد.
نبودن یا ناکافي بودن سیاست خاص و چارچوب
مسائل مربوط به وضوح سیاست های برنامه حقوقي برای ارتقاء فناوری ][242
نصب.
نبود انگیزههای مالي ][237
فقدان استراتژی های کمكي در کشور.
سیاست برای ایجاد بازار ،کمكهای مالي ][245
نبود سازوکار پشتیباني مناسب.
عدم اجرا و اعمال قوی سیاست
نبود واسطه های مناسب مالي و مشوق
مسائل تخصیص آب ،مسائل تخصیص زمین
سیاست
هایي برای خدمات انرژی غیرمتمرکز در
نبود مكانیزمهای تشویقي مالي کافي ]،[237
مقیاس کوچك.
][239] ،[238
مسائل و دسترسي به بودجه یارانه توسط
دسترسي آسان به سوختهای فسیلي ارزان ][240
دولت.
یارانه مستقیم و غیر مستقیم برای رقابت
سوخت  /سوخت های معمولي.
معیار هزینه سرمایهگذاری توسط تنظیم کننده
مسئله در اصالحات یكپارچه بخش برق.
دستورالعمل های قانوني کافي برای تولید مسائل اتصال سودمند ][240
مقررات تنظیمی
کنندگان مستقل برق.
عدم وجود قوانین و مقررات مؤثر برای نظارت بر تولید
برق برای اجرای قدرتمند دستورالعملها
جدول  :38سیاست تدوین شده و موانع قانوني برای استفاده از انرژی خورشیدی

 3.4.4چالشهای اجتماعي و اقتصادی:
مسائل اقتصادی و اجتماعي تأثیر قوی بر روی توسعه انرژی خورشیدی دارد چرا که ميتواند منجر به پذیرش کمتر و قبول
فناوری گردد .این یك واقعیت سخت است که فناوری نیاز به سرمایهگذاری عظیم دارد که نميتواند به تنهایي از محل
اعتبارات مستقل تأمین گردد بنابراین نیاز به جلب سرمایهگذاریهای خصوصي ميباشد که تنها وقتي ميتواند جذب شود که
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انگیزههای مطلوب به دنبال سرمایهگذاری در فناوری باشند .نگرانيهایي برای در دسترس بودن اعتبار مقرون به صرفه وجود
دارد چرا که بازار برای کمك به جذب سرمایهگذاری برای توسعه این بخش ،به اندازه کافي بالغ نميباشد ] .[227چالشهایي
در ارتباط با در دسترس بودن زمین ،عدم دسترسي به اطالعات کافي در عنوان زمین و مالكیت ،منطقه بندیهای پیچیده و
برنامهریزیهای انجام شده توسط نهادهای محلي ،مسائل مربوط به آسایش حقوق در نواحي محفوظ و یا نواحي تحت حفاظت
مجاور وجود دارد .برخي از چالشهای مهم اجتماعي و اقتصادی در جدول زیر نشان داده شدهاند.

استنتاجات

متغیرها
هزینه اولیه باال ][247] ،[246
دسترسي محدود به اعتبار مقرون به صرفه
][248
مشكل در تأمین مالي پروژه ][249
مشكالت مربوط به توانایي بانك مرکزی درباره
موافقت نامه های مربوط به پروژه
هزینه تراکنش برای تجاری سازی تكنولوژی باال
است ][250] [249] [240
شبكه ضعیف صنعت ][241

مشكل در آوردن خریداران اعتباری.
اگر تأمین مالي پروژه موجود باشد پس
دارای نرخ بهره باالتری ميباشد.
دوره طوالني بازپرداخت از پروژه.
به عنوان مثال توانایي بانك مرکزی در
توافقنامه خرید برق برای پروژههای
انرژی خورشیدی.
وابستگي به بودجه ملي ،مشوقهای مالي
محدود وجود دارد.
باال رفتن نا امني بازار
این یك علت کمتر در تعداد سازندگان وجود تولید کنندگان رسمي و فاقد صالحیت
محلي است.
فوتوولتائیك و اپراتورها ][251
که موجب شبكه ضعیف صنعت است.
مشكالت در اشاعه فناوری با توجه به زیرساخت-
های ناکافي بازار ،فروش و شبكه خدمات ][249
چالشهای مربوط به عرضه سیلیكون ][244
بسیاری از کشورها وابسته به سیلیكون فقدان در تعداد برای نوع مشابه از پروژهها
][244
وارداتي اند.
به این دلیل است که تعداد کمتر پروژه مشارکت ضعیف برای توسعه انرژی خورشیدی
][244
های با ثبات و تكرار کم آنها
این امر منجر به درك ریسك باال در عدم مشارکت جامعه ][237
مسائل با نگرشهای فرهنگي اجتماعي
سرمایه گذار خصوصي مي شود.
سرقت و خرابكاری در تجهیزات را مي[243] -
توان یكي از نتایج آن دانست.
هنوز پذیرش اجتماعي برای فناوری
خورشیدی کم است.
اختالل در سطح محلي منجر به مانع در
بازار خورشیدی مي گردد.
فقدان سیاستهای اجتماعي

چالشهای اجتماعی و
اقتصادی

تأمین بودجه

بازار
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استنتاجات

اولویتهای سیاسي متضاد ميتواند یكي
از دالیل آن باشد.
فقدان دیدگاه در میان سیاستمداران و
مشاوران آنها.
ناآگاهي نسبت به تاثیر بر محیطزیست و
جامعه توسط منبع مرسوم انرژی.
تعصبات نسبت به انرژی مرسوم.

متغیرها
فقدان آگاهي از فناوری و منافع آن در میان
سهامداران مختلف ][252
بي ثباتي سیاسي در سطوح مختلف
عدم توجه سیاست گذاران
عدم تمایل تأسیسات آب و برق به اتخاذ
رویكردهای نوآورانه ][253
قیمت خرید توسط بخش ضعیفتر جامعه به دلیل
درآمد کم
هزینههای تأسیسات ذخیرهسازی یا پشتیبان
باالست ][245
خطر مربوط به هزینه پیش از سرمایهگذاری
][249
213
هزینه توازن سیستم )  (BoSتا حدودی اشباع
شده ][244
خروج اثرات جانبي زیستمحیطي از هزینه تولید
برق از سوختهای فسیلي ][249] [242
اولویت نسبت به منبع متمرکز از تولید انرژی
][248
تعرفه واردات ][249] [245

چالشهای اجتماعی و
اقتصادی

آگاهی و پذيرش

عدم ارزیابي ریسك سوخت توسط
سازمان های مربوطه
مقایسه سوخت های فسیلي ارزان با
سوخت های تجدیدپذیر رایگان بر اساس
قیمت فناوری
موانع تجاری ،عوارض گمرکي باال بر
واردات تحمیل مي کند
زمین پیوسته برای پروژههای خورشیدی نبود زمین
در دسترس نبودن اطالعات کافي در مورد عنوان
بزرگ .کانتور زمین.
زمین و مالكیت ][237
فقدان اطالعات در مورد زمین  /پیچیدگي ناحیه ،منطقه بندی و برنامهریزی شده
رجیستری اموال.
توسط دولتهای محلي ][239
فقدان اطالعات در مورد سایتهای بالقوه ][238
مشكالت در کسب زمین.
مناطق دارای حق قانوني یا محافظت شده در کنار
دسترسي به زمین و استفاده از آن.
پروژه ][239
فضای ناکافي برای نصب و راه اندازی زیرساخت
][253
مدیریت مناطق حفاظت شده استفاده.

هزينه

زمین

جدول  :39چالشهای مهم اجتماعي و اقتصادی در توسعه انرژی خورشیدی

Balance of System
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 4.4.4چالشهای نهادی
سازمانهای دولتي و سایر مؤسسات نقش مهمي در توسعه و ترویج فناوری در یك کشور بازی ميکنند .در هند سازمانهایي
نظیر  SAP ،CASE ،IREDAو غیره ،برای ارتقاء انرژی تجدیدپذیر ایجاد شدند اما تأثیر این اقدامات امیدوار کننده نبوده
است .در واقع عملكرد یك نهاد به تنهایي ميتواند چالشهای زیادی را در مورد انرژی خورشیدی حل و به رشد پیوسته آن
کمك کند .جدول زیر عوامل مربوط به چالشهای نهادی ،نگراني مربوط به توسعه منابع انساني ،انتشار اطالعات و سطح وجود
تحقیق و توسعه را نشان ميدهد.
استنتاجات

متغیرها

توان محدود برای آموزش تعداد کافي از آموزش ناکافي و مؤسسه تحقیقات ][251
تكنسین ها.
عدم دورههای تخصصي در مورد مهندسي
RET
تخصص کافي به فن آوری های خاص.
فقدان اطالعات در نصب و راه اندازی و کمبود تجاری و فني نیروی کار آموزش
دیده ][254
آموزش تعمیر و نگهداری.
عالقه محدود نسبت به  RET R & Dفقدان مشوقهای حمایت مالي برای
در کشور
فعالیتهای R&D
مشكالت در تبادل تكنولوژی NETدر
چشم انداز محدود به R&D
سراسر مرزها
فقدان حس مسئولیت نسبت به R&D
مانع اشاعه دانش در میان موسسات مالي و عدم شناخت تجربه در میان مؤسسات مالي
عدم اشتراك دانش میان سهامداران مختلف
بانك ها در مورد RET
نسبت به [241] RENT
تالشهای محدود برای انتشار اطالعات در
مورد منافع و عوارض جانبي [بهداشت،
منابع کافي برای انتشار اطالعات
محیطزیست ،اقتصاد]
دسترسي محدود به اطالعات پروژههای
موفق
فقدان اطالعات در مورد هزینه های واقعي مصوبات چند الیه دولت ][244
فناوریهای غیر استاندارد منجر به سطح
.RET
مراحل اداری پیچیده.
پایین قابلیت اطمینان ميگردد ][248
][253
مجوز تاخیر طوالني.
عدم عملكرد سازمان در سطح محلي
تاییدیه اجازه تنظیم مقررات طوالني.
نبود متخصصین وکارشناسان در میان
نبود کد و یا استانداردهای مشترك.
تصمیمگیران و یا سیاستگذاران ][251
مدیریت ضعیف امور خارجه شرکتها.
مراکز ناکافي برای اندازه گیری دقیق اشعه
عدم هماهنگي میان دولت های فدرال.
برای یك محل و برای طول و عرض

چالشهای نهادی

توسعه منابع

تحقیق و توسعه )(R&D

تبادل اطالعات

مؤسسه
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متغیرها

استنتاجات

[253] جغرافیایي خاص
 انتشار اطالعات و سطح وجود تحقیق و توسعه، نگراني مربوط به توسعه منابع انساني، عوامل مربوط به چالشهای نهادی:40 جدول
[256] [262]  در هندPTC  نیروگاههای در دست احداث يا احداث شده با تكنولوژی5.4.4

Gross(MW)

Name

Location

Coordinates

100

Diwakar

Askandra

27°21′53.0″N
E71°43′53.0″

Notes and
references
with 3h heat
storage

100

KVK Energy
Solar Project

Askandra

27°22′55.0″N
71°46′23.0″E

with 4h heat
storage

50

Megha Solar
Plant

Anantapur

16°59′19.0″N
80°8′36.0″E

Operational,
start year:
2014

50

Godawari
Green
Energy
Limited

Nokh

27°36′5.0″N
72°13′26.0″E

Operational,
start year:
2013

Godawari Green
Energy Limited
(100%)

50

Abhijeet
Solar Project

Rajasthan

26°49′40.0″N
70°55′11.0″E

Kutch

23°34′45.0″N
70°39′0.0″E

Under
Constructio
n
with 9h heat
storage

Corporate Ispat
Alloys Ltd.
(100%)
Cargo Solar
Power (100%)

Gurgaon

28°25′39.0″N
77°9′33.0″E

Operational,
start year:
2012

IIT Bombay
(100%)

25

1

Gujarat Solar
One
National
Solar
Thermal
Power
Facility

Owners

Lanco Infratech
(100%)
KVK Energy
Ventures Ltd
(100%)
Megha
Engineering and
Infrastructure
(100%)

 در هندPTC  نیروگاههای با تكنولوژی:41 جدول

: در هندPTC  گرداندگان و خريداران برق نیروگاههای، مالكین، بررسی توسعهدهندگان6.4.4
: [257] Diwakar  نیروگاه1.6.4.4
 است که خودLanco Solar سازنده این نیروگاه شرکت هندی. مگاوات در دست ساخت است100 این نیروگاه با توانایي تولید
 مالك.[258]  ميباشد، که در زمینه ساخت زیرساختهای کشور هند فعالیت ميکندLanco Infratech زیرمجموعه شرکت
. استLanco Solar  مهندسي و تدارکات نیز بر عهده شرکت. استLanco Infratech  شرکت هندی،) این نیروگاه%100(
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خریدار برق تولیدی نیروگاه ،شرکت هندی  NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limitedاست که تنها شرکت دولتي فعال
در بخش انرژی و کسب وکار از معامله انرژی است ].[259
 2.6.4.4نیروگاه :[260] KVK Energy Solar Project
این نیروگاه با توانایي تولید  50مگاوات در دست ساخت است .سازنده و مالك ( )%100این نیروگاه ،شرکت هندی KVK

 Energy Ventures Ltdاست که در زمینه ساخت نیروگاه و تأمین انرژی فعالیت دارد ] .[261مهندسي و تدارکات نیز بر
عهده شرکت  Lanco Solarاست .خریدار برق تولیدی نیروگاه ،شرکت هندی NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited

است که تنها شرکت دولتي فعال در بخش انرژی و کسب وکار از معامله انرژی است ].[259
 3.6.4.4نیروگاه :[262] Megha Solar Plant
این نیروگاه با توانایي تولید  50مگاوات در دست ساخت است .سازنده و مالك ( )%100این نیروگاه ،شرکت هندی

214

MEIL

است که شرکت مهندسي در زمینه مهندسي و صنعت است ] .[263مهندسي و تدارکات نیز بر عهده شرکت  MEILاست.
خریدار برق تولیدی نیروگاه ،شرکت هندی  NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limitedاست که تنها شرکت دولتي فعال
در بخش انرژی و کسب وکار از معامله انرژی است ].[258
 4.6.4.4نیروگاه :[264] Godawari Green Energy Limited
این نیروگاه توانایي تولید  50مگاوات را دارد و از سال  2013شروع به کار کرده است .سازنده و مالك ( )%100این نیروگاه،
شرکت هندی  GGEL215است که شرکت پرچمدار گروه  HIRAدر بخش انرژیهای تجدیدپذیر است ] .[265مهندسي و
تدارکات نیز بر عهده شرکت هندی  Lauren-Jyotiاست که خدمات مهندسي ،ساخت و ساز و تعمیرات را برای نیروگاههای
تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر هند انجام ميدهد ] .[266خریدار برق تولیدی نیروگاه ،شرکت هندی NTPC Vidyut Vyapar

 Nigam Limitedاست که تنها شرکت دولتي فعال در بخش انرژی و کسب وکار از معامله انرژی است ].[258
 5.6.4.4نیروگاه :[267] Abhijeet Solar Project

Megha Engineering and Infrastructure
Godawari Green Energy Limited

214
215
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این نیروگاه با توانایي تولید  50مگاوات در دست ساخت است .سازنده و مالك ( )%100این نیروگاه ،شرکت هندی

216

CIAL

است ] .[268مهندسي و تدارکات نیز بر عهده شرکت هندی  Shiramاست .خریدار برق تولیدی نیروگاه ،شرکت هندی
 NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limitedاست که تنها شرکت دولتي فعال در بخش انرژی و کسب وکار از معامله
انرژی است ].[258
 6.6.4.4نیروگاه :[269] Gujarat Solar One
این نیروگاه با توانایي تولید  25مگاوات در دست ساخت است .سازنده و مالك ( )%100این نیروگاه ،شرکت هندی Cargo

 Solar Powerاست که در بخشهای خدمات مالي ،انرژی تجدیدپذیر ،حمل و نقل ،ساخت و ساز و لجستیك فعالیت دارد
] .[270مهندسي و تدارکات نیز بر عهده شرکت هندی  Lauren Bharat Engineersاست که در بخش مهندسي ،تدارکات،
مدیریت و ساخت وساز تأسیسات خورشیدی فعالیت دارد ] .[271خریدار برق تولیدی نیروگاه ،شرکت هندی NTPC Vidyut

 Vyapar Nigam Limitedاست که تنها شرکت دولتي فعال در بخش انرژی و کسب وکار از معامله انرژی است ].[258
 7.6.4.4نیروگاه :[279] National Solar Thermal Power Facility
این نیروگاه توانایي تولید  1مگاوات را داراست .سازنده ،گرداننده و مالك ( )%100این نیروگاه ،شرکت هندی IIT217

 Bombayاست که یك نهاد عمومي مهندسي در بمبئي است ] .[280مهندسي و تدارکات نیز بر عهده شرکت
اسپانیایي Abegona Solarاست .خریدار برق تولیدی نیروگاه ،شبكه ملي برق است.
نیروگاههای در دست احداث یا احداث شده با تكنولوژی  TSPدر هند ]:[256] [262
Owners
ACME Group

Notes and
references
Completed
28°11′2.0″N
Bikaner
73°14′26.0″E
2012
جدول  :42نیروگاه با تكنولوژی  TSPدر هند
Coordinates

Location

Name

)Gross(MW

ACME Solar
Tower

2.5

 8.6.4.4نیروگاه :[274] ACME Solar Tower

Corporate Ispat Alloys Ltd
Indian Institute of Technology Bombay

216
217
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این نیروگاه توانایي تولید  2/5مگاوات را داراست .سازنده ،گرداننده و مالك ( )%100این نیروگاه ،شرکت ACME Group

است که مجموعهای از کمپانيهای در زمینه الكترونیك است ].[282
نیروگاههای در دست احداث یا احداث شده با تكنولوژی  LFCدر هند ]:[256] [262
Owners
Reliance Power
)(100%

Notes and
references
Operational,
26°47′8.5″N
Dhursar
start year:
72°0′30.0″E
2014
جدول  :43نیروگاههای با تكنولوژی  LFCدر هند
Coordinates

Location

Name

)Gross(MW

Dhursar

125

این نیروگاه توانایي تولید  125مگاوات را داراست .سازنده این نیروگاه شرکت هندیRajasthan Sun Technique Energy

 ،مالك ( )%100این نیروگاه برای شرکت  Reliance Powerاست .مهندسي و تدارکات نیز بر عهده شرکت  Averaاست که
یك گروه چند ملیتي فرانسوی و متخصص در انرژی هستهای و تجدیدپذیر است که مقر آن در پاریس ميباشد و مجموعهای
از کمپانيهای فعال در زمینه الكترونیك است ] .[283خریدار برق تولیدی نیروگاه ،شرکت هندی NTPC Vidyut Vyapar

 Nigam Limitedاست که تنها شرکت دولتي فعال در بخش انرژی و کسب وکار از معامله انرژی است ].[258

 .5مطالعه تطبیقی کشور آلمان (بررسی روند توسعه فناوری فتوولتائیک )) (PV
 1.5مقدمه
آلمان که نام رسمي آن جمهوری فدرال آلمان است دارای نظام سیاسي جمهوری فدرال دموکراتیك پارلماني بوده و دارای 16
ایالت است .آلمان از شمال با دریای شمال ،دانمارك و دریای بالتیك ،از شرق با لهستان و جمهوری چك ،از جنوب
با اتریش و سوئیس و از غرب با فرانسه ،لوکزامبورگ ،بلژیك و هلند مرز دارد .مساحت آن  357٫168کیلومتر مربع است و با
 80/7میلیون نفر ،پرجمعیتترین کشور اروپا است ] .[284دریای شمال و دریای بالتیك راههای آلمان به آبهای
آزاد هستند .سواحل آبي این کشور با این دو دریا حدود  2389کیلومتر است .طوالنيترین رودهای آلمان راین با 856
کیلومتر ،الب  700کیلومتر و دانوب  647کیلومتر هستند .آبوهوای آلمان معتدل اقیانوس اطلس و قارهای است.بادهای غالب
بر آلمان از سمت غرب ميوزند .از نظر وضعیت جغرافیایي آلمان از دریای شمال و بالتیك تا رشتهکوههای آلپ در جنوب به
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پنج ناحیه بزرگ تقسیم ميشوند :سرزمینهای پست در شمال ،رشتهکوههای میانه ،دامنههای کمارتفاع کوههای میانه در جنوب
غربي ،دامنههای کوههای آلپ ،کوههای آلپ در باواریا.
با بدتر شدن وضعیت اقتصادی در آلمان پس ازجنگ جهاني اول و گسترش نژادپرستي ،حزب نازی در این کشور به قدرت
رسید .این حزب تا پایان جنگ جهاني دوم و شكست آلمان در این کشور حاکم بود .پس از جنگ جهاني دوم ،کشور آلمان ،به
دو قسمت شرقي و غربي تقسیم شد ،تا در سال  1990آلمان غربي و شرقي متحد گشته و جمهوری فدرال آلمان را تشكیل
دهند .البته پس از برچیده شدن دیوار برلین به قسمت شرقي به طور رسمي ایالتهای تازه و به قسمتهای غربي ایالتهای
قدیمي ميگویند.
آلمان دارای نظام سیاسي جمهوری فدرال دموکراتیك پارلماني بوده و دارای  16ایالت است .این ایالتها ميتوانند در برخي
مسائل مستقل عمل کنند .آلمان هم اکنون یكي از صنعتيترین کشورهای جهان است و به عنوان ثروتمندترین عضو اتحادیه
اروپا ،موتور اقتصادی حوزه پولي یورو محسوب ميشود .شهرهای بزرگ آلمان برلین ،هامبورگ ،مونیخ و فرانكفورت ميباشند.
آلمان در دو جنگ جهاني اول و دوم نقش گستردهای داشت و در پي این دو جنگ خسارتهای زیادی را متحمل شد .پس از
پایان جنگ با وامهایي که از کشورهای متفق گرفت ،توانست کشور را بازسازی کند .جمهوری فدرال آلمان هم اکنون یكي از
اعضای سازمان ملل متحد ،ناتو ،کشورهای گروه هشت و گروه پنج بوده و از بنیانگذاران اتحادیه اروپا است.
 6حزب بزرگ سیاسي در آلمان فعالیت ميکنند که ميتوان گفت از نظر تفكرات زیستمحیطي ،اثرگذارترین حزب ،حزب
سبزها ميباشد و تقریباً هر شخص و یا حزب سیاسي که نسبت به حفظ محیطزیست فعالیتي در کارنامه خود نداشته باشد
توسط افكار عمومي کنار گذاشته ميشود؛ از این رو ،یكي ازدالیلي که برخي از محققین برای رشد صنعت انرژیهای
تجدیدپذیر در آلمان بیان ميکنند ،حمایت بیشاز حد افكار عمومي از انرژیهای تجدیدپذیر ميباشد .کشور آلمان دارای 14
وزارتخانه ميباشد که از این بین  4وزارتخانه در زمینهی انرژیهای تجدیدپذیر مسئول هستند:
 وزارت محیطزیست ،محافظت از طبیعت و امنیت هسته ای
 وزارت تغذیه ،کشاورزی و حمایت از حقوق مصرف کننده
 وزارت اقتصاد و تكنولوژی
 وزارت تحقیق و آموزش و پرورش
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به نقل از اداره فدرال آمار آلمان ،بر اساس سرشماری سراسری که در سال  2014انجام شدهاست ،جمعیت این کشور حدود
 80/7میلیون نفر است .از این تعداد ،حدود  ٪92/3دارای ملیت آلماني هستند و حدود  ٪7/7باقيمانده را اتباع خارجي تشكیل
ميدهند .نوردراین وستفالن با حدود  17میلیون پر جمعیتترین ایالت آلمان است ،پس از آن ایالتهای بایرن و بادن-وورتمبرگ
به ترتیب با  12و  10میلیون جمعیت قرار دارند .ایالتهای برمن و زارلند کمجمعیتترین ایالتهای آلمان هستند .حدود 40
میلیون نفر از جمعیت مشغول به کار هستند ،از این تعداد  %53/2مرد و  %46/8را زنان تشكیل ميدهند .حدود  2/1میلیون نفر
نیز در آلمان فاقد کار بودند که ،نرخ بیكاری بین این افراد ( 74-15ساله)  ٪5/1بودهاست .در حدود  41میلیون از جمعیت آلمان
را زنان و  39میلیون باقيمانده را مردان تشكیل ميدهند .حدود  18میلیون ازداوج در آلمان ثبت شدهاست ].[285

شكل  :47تقسیم جمعیت آلمان براساس ایالت ][279

 2.5اقتصاد آلمان
آلمان دارای یك بازار اقتصادی اجتماعي با نیروی کار مجرب ،موجودی سرمایه بزرگ ،سطح پایین فساد ،و سطح باال از نوآوری
است .آلمان بزرگ ترین اقتصاد ملي در اروپاست و هم چنین جزو چهار تولید کننده بزرگ در سال  2009است .بخش خدمات
 ٪71از کل تولید ناخالص داخلي ،صنعت  ٪28و کشاورزی  ٪1است .به طور متوسط نرخ بیكاری در ماه مه در آلمان  ٪6/7بوده
است .عرضه نیروی کار نیز با کمبود روبرو بوده است و تعداد زیادی "کارگر مهمان" بویژه از ترکیه و یوگسالوی سابق به کار
گرفته شدهاند .از  1990کمبود نیروی کار در غرب کشور با مهاجرت از شرق ،جمهوری دموکراتیك آلمان سابق ،نیز مواجه شده
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است .با این حال نرخ متوسط بیكاری در این کشور با افراد نیمه کار به دنبال کار تمام وقت گرفته شدهاست .نرخ بیكاری در این
کشور در سال  %4/7 ،2015بوده است ].[280
کشور آلمان در اتحادیه اروپا قانون تعیین ميکند و آلمان مدافع سیاسي و اقتصادی اتحادیه اروپا است .آلمان سیاستهای
تجاری خود را به طور فزایندهای در موافقتنامه اتحادیه اروپا تأیید ميکند .آلمان واحد پولي مشترك اروپا ،یورو را از  1ژانویه
سال  2002معرفي کردهاست .سیاستهای پولي آلمان را اعضای بانك مرکزی اروپا تعیین ميکنند.
دو دهه پس از اتحاد دو آلمان ،استانداردهای زندگي و در آمد سرانه به طور قابل مالحظه باال رفتهاست .نوسازی و یكپارچه
سازی اقتصاد شرق آلمان یك فرایند طوالني مدت است که تا سال  2019به طول ميانجامد ،با انتقال ساالنه از غرب به شرق
بالغ به حدود  80میلیارد دالر برنامه ریزی شدهاست .در ژانویه  2009دولت آلمان تصویب طرح محرك اقتصاد  50میلیارد یورو
برای محافظت بخشهای مختلف از رکود و متعاقب آن افزایش بیكاری است.
آلمان چهارمین کشور جهان از نظر تولید ناخالص داخلي است و بزرگترین صادر کننده کاال (از نظر درآمد) و دومین کشور
واردکننده کاال در جهان است .بر اساس آمارهای سازمان جهاني تجارت میزان صادرات آلمان در سال  2011میالدی
 1،408،000،000،000دالر بود ].[288
آلمان بجز زغال سنگ معادن نسبتاً کوچك سنگ آهن ،بوکسیت ،سنگ مس  ،نیكل  ،قلع  ،نقره  ،پتاس و نمك ذخایر
طبیعي نسبتاً کمي دارد و شدیداً به واردات مواد اولیه متكي است .در آلمان صنایع زیادی فعال هستند ،صنایعي چون الكتریكي،
مكانیكي ،مواد شیمیایي ،منسوجات ،غذایي و وسایل نقلیه .از آغاز دهه  1980رشد کالني در صنایع تكنولوژی پیشرفته روی
داده است .کارخانههای اتوموبیلسازی بنز ،بي .ام .و و فولكس واگن محصوالت خود را در تمام دنیا عرضه ميکنند .مهمترین
صادرات این کشور وسایل نقلیه موتوری و وسایل الكتریكي است .تعداد افراد شاغل در صنایع خدماتي نزدیك به دو برابر
کارکنان صنعت تولیدی است .بانكداری و امور مالي از منابع مهم درآمد ارز خارجي است و شهر فرانكفورت یكي از مراکز
اصلي امور مالي و تجاری در جهان و مقر بانك مرکزی اروپاست.
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اتحاد دو آلمان در اکتبر  1990چالش بزرگي را در پیش روی اقتصاد این کشور قرار داد .در گذشته جمهوری دموکراتیك
آلمان دارای موفقترین اقتصاد در بین کشورهای عضو شورای تعاون اقتصادی کُمِكان

218

بود ،ولي بر حسب میزان و کیفیت

تولید محصوالت ،و سطح زندگي مردم ،کمتر از آلمان غربي سابق توسعه یافته بود .کیفیت زندگي در نیمه غربي آلمان همچنان
باالتر از نیمه شرقي آن است.
در سال  2008آلمان ششمین کشور مصرفکننده انرژی بود ،که حدود  %60از انرژی اولیه آن از خارج وارد ميشد .سیاست
دولت آلمان ترویج حفاظت از انرژی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است .دولت آلمان قصد دارد تا کشور به میزان  %80از
منابع تجدیدشونده تا سال  2050استفاده کنند .در سال  ،2010درصد استفاده انرژیها در کشور آلمان به صورت زیر بودهاست:
زغال سنگ( ،)%22/9گاز طبیعي ( ، )%21/8انرژی هستهای( ، )%10/8برق آبي و باد( ،)٪1/5و دیگر منابع تجدیدپذیر(.)٪7/9

شكل  :48سبد منابع انرژی آلمان ][282

آلمان متعهد به پروتكل کیوتو و چند معاهده دیگر ترویج تنوع زیستي ،بازیافت و استفاده از انرژی تجدیدپذیر و پشتیباني از
توسعه پایدار در سطح جهاني است .دولت آلمان کاهش گسترده فعالیتهای انتشار و تولید گازهای گلخانهای را آغاز کرده است.
با این وجود این کشور باالترین میزان انتشار گازهای گلخانهای در اتحادیه اروپا تا سال  2010را دارا بوده است .مطابق گزارش
 ،ACEEEآلمان در سال  2011از نظر بهرهوری انرژی در جایگاه نخست جهان قرار داشته است.
The Council for Mutual Economic Assistance
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 3.5نظام انرژی در آلمان
بخش انرژی آلمان یكي از بزرگترین قسمتهای اثرگذار بر روی  GDPکشور آلمان مي باشد .همچنین کشور آلمان یكي از
بزرگترین مصرفکنندگان برق نیز ميباشد ،به طوریكه در سال  2002با مصرف  512/9میلیارد کیلووات ساعت بزرگترین
مصرفکننده برق اروپا شناخته شد .آلمان چهارمین تولیدکننده انرژی هستهای در دنیا ميباشد ،اما در سال  2000دولت و
صنایع هستهای آلمان برای تعطیلي کامل نیروگاههای هستهای آلمان تا سال  2021توافق کردند .اگرچه برخالف این توافقنامه،
نیروگاههایي شروع به فعالیت کردند ،پشتیباني افكار عمومي ،آیندهای بدون انرژی هستهای را قابل تصور ميسازد .در سپتامبر
 2010وزارت اقتصاد و تكنولوژی دولت آلمان سیاستهای کالن انرژی را با اهداف زیر اعالم نمود ].[282
 کاهش

تا سال  2020به مقدار  %40کمتر از میزان سال  1990و کاهش  %80کمتر از  1990تا سال 2050

 افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر از کل انرژی به میزان  %18تا سال  %30 ،2020تا سال  2030و  %60تا سال
2050
 افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق به میزان  %36تا سال  2020و میزان  %80تا سال .2050
 افزایش بهرهوری  %70انرژی تا سال  2050نسبت به سال 2008
با نگاهي گذرا به تاریخ انرژیهای تجدیدپذیر در کشور آلمان ميتوان گفت که یكي از مهمترین دالیل موفقیت آلمان در
انرژیهای تجدیدپذیر و تكنولوژی آن مشروعیت بخشي به این گونه از انرژیها ميباشد .دلیل دوم یعني موافقت افكار
عمومي ،حاصل عملكرد دولت ميباشد .اگرچه حادثه چرنوبیل در سال  1986استارت خوبي برای این موضوع بود ،ولي عملكرد
هماهنگ تمام بخشهای دولتي و هماهنگي آنها برای نیل به سمت انرژی تجدیدپذیر ،عامل مهمي برای همراه کردن مردم
ميباشد .ميتوان گفت خط مشي کلي کشور آلمان بعد از بحران نفتي  ،1973کاهش وابستگي به واردات انرژی است .دلیل بر
این ادعا ،افزایش هزینههای تحقیقاتي در زمینه منابع داخلي(هستهای ،زغال سنگ قهوهای وانرژیهای تجدیدپذیر) ميباشد.
پس از بررسي کلي در سیاستهای انرژی در سال  2002که توسط وزارت اقتصاد و تكنولوژی انجام گرفت ،مهمترین
استراتژیهای اتخاذ شده تا سال  2010به شرح ذیل مي باشد:
 قانونگذاری بر انرژی بخش صنعت برای افزایش بهرهوری در سال  2005که بر پایه یك شبكه نظاممند استوار است.
 گسترش استفاده از انرژیهای برگشتپذیر و پایهگذاری قانون جدیدی در مورد کارایي انرژی
 برنامههای تحقیقاتي جدید در مورد انرژی و افزایش بودجه بخش R&D
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 تهیه نقشه جامع سیاستهای انرژی که به سیاستمداران بخش انرژی در تصمیمگیری درست کمك ميکند.
وزارت اقتصاد و تكنولوژی آلمان ،به وسیله سیاست های انرژی در نظر دارد ،تأمین منابع بخش انرژی را با حفاظت مؤثر محیط
زیست و کاهش تغییرات آب و هوا به طرز کارامدی ترکیب کند ،به عبارتي با دروني کردن هزینههای خارجي وارد بر محیط
زیست ،منابع مالي انرژی را تأمین کند .یكي از وظایف دولت ،ایجاد شرایطي است که عوامل مؤثر در بازار ،نتایج مطلوب
اقتصادی را کسب کنند .شرایطي از قبیل:
 تنظیم نظامنامه تولیدات انحصاری از قبیل گاز و شبكه برق
 توسعه ابزاری اقتصادی برای کاهش اثر تغییرات آب وهوا و اقلیم بر بازار از قبیل انتشار سهام دولتي و اوراق قرضه
 فراهم کردن کمكهای مالي برای تكنولوژیهای خاص از قبیل انرژیهای تجدیدپذیر
با برقراری شرایط ذکر شده ،بازار به حالت رقابت کامل نزدیك گردیده و نیاز به کمك دولت برای جهتدهي نميباشد.

 4.5نظام انرژی تجديدپذير در آلمان
 1.4.5تاريخچه انرژی تجديدپذير در آلمان
پس از اولین شوك نفتي در سال  1973رویای دسترسي ارزان و مطمئن به سوختهای فسیلي فراموش گردید و کشورهای
صنعتي دنیا به فكر یافتن گزینه مناسبي برای جایگزین کردن آن با انرژیهای فسیلي افتادند .به این منظور تدوین سیاست
های پشتیبان امری ضروری به نظر ميرسید .آمریكا ،دانمارك و آلمان جزء اولین کشورهایي بودند که در این حوزه به تدوین
سیاست پرداختند .از اوایل دهه هفتاد ،آلمان و آمریكا سیاستهای مشابهي را در مورد انرژیهای نو آغاز کردند ولي از سال
 2000تغییراتي در سیاستهای این دو کشور ایجاد شد که نتایج مطالعات ،اثربخشي کاراتر سیاستها در کشور آلمان در جهت
تقویت صنعت تجدیدپذیر را نشان ميدهد .از سال  1990تا سال  2009دولت آلمان توانست به میزان خوبي درصد استفاده از
انرژی تجدیدپذیر را در کشور افزایش دهد ،به طوریكه این عدد از  %2در سال  1990به  %10در سال  2009افزایش یافته است.
این مقدار در سال  2005برابر با  %5/8بوده است .هم اکنون نیز دربرنامه توسعه کشور آلمان پیشبیني شده است تا نرخ استفاده
از انرژی تجدیدپذیر در سبد انرژی این کشور تا سال  2020به میزان  ( %19/6در حالت سناریوی بدبینانه به  ) %18برسد .به
طوریكه سهم انرژی تجدیدپذیر در بخش برق به  38/6درصد ،در بخش گرمایش و سرمایش به  15/5و در بخش حمل و نقل
به  13/2درصد خواهد رسید ].[282
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شكل  :49سهم انرژیهای تجدیدپذیر در آلمان

در سال  2005مجموع ظرفیت مراکز تجدیدپذیر در حال بهرهبرداری در آلمان  27/898گیگاوات بوده است که به میزان
 61653گیگاوات ساعت برق تولید ميکرده است .در این بین سهم اعظم تولید برق متعلق به نیروگاههای بادی بوده است که
 %43این مقدار را به خود اختصاص داده است .به دنبال آن برق آبي و منابع زیستتوده به ترتیب دارای سهم  %32و %23
بودهاند .تنها در سال  ،2005استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر موجب صرفه جویي به میزان  31674 Ktoe219در مصرف
سوختهای فسیلي شد %59 .از این میزان مربوط به حوزه تولید برق ميباشد .این مقدار صرفه جویي باعث جلوگیری از انتشار
 108میلیون تن  CO2است که  72میلیون تن آن مربوط به بخش تولید برق است که اغلب آن مربوط به گسترش استفاده از
سیستمهای فتوولتائیك است ].[282
در حال حاضر گردش مالي بخش سرمایهگذاری در تولید ،تحقیقات و راه اندازی مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر در آلمان بالغ
بر  40میلیون یورو ميباشد که با توجه به چشم انداز گستردهی  10ساله  ،EEG220از این مقدار نیز فراتر خواهد رفت .تا پایان
 2012ظرفیتي نزدیك به  32000مگاوات برق خورشیدی در آلمان نصب شده است.

]Thousand tons of oil equivalent (1 ktoe = 11630000 kWh) [310
)German Renewable Energy Act (German: Erneuerbare-Energien-Gesetz
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با افزایش توجه مراکز دولتي و خصوصي ،و پیشرفتهای فناورانه در زمینه انرژی خورشیدی و سلولهای فتوولتائیك ،استفاده
از انرژی خورشیدی در سبد انرژی آلمان اهمیت بیشتری یافته است به طوریكه در سند چشم انداز سال  2020پیش بیني شده
است که انرژی خورشیدی (فتوولتائیك) با  %19در جایگاه سوم تولید برق قرار بگیرد ].[282

شكل  :50سبد انرژی تجدیدپذیر آلمان در سال [282] 2005
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خورشیدي (فوتوولتايیک)

9

شكل  :51پیشبیني سهم انواع انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی تجدیدپذیر آلمان در سال [282] 2020

 2.4.5بازيگران اصلی
همانطور که اشاره شد  4وزارتخانه اصلي مسئولیت انرژی تجدیدپذیر را به عهده دارند که عبارتند از وزارت محیطزیست،
محافظت از طبیعت و امنیت هستهای ،وزارت تغذیه ،کشاورزی و حمایت از حقوق مصرفکننده ،وزارت اقتصاد و تكنولوژی،
وزارت تحقیق و آموزش و پرورش .در ادامه به توضیحي درباره هر یك از این وزارتخانه ها پرداخته مي شود:
 1.2.4.5وزارت محیطزيست ،محافظت از طبیعت و امنیت هستهای )(BMUB221

این وزارتخانه مهمترین مرجع مسئول در قبال انرژیهای تجدیدپذیر ميباشد .از وظایف این وزارتخانه تدوین سیاست برای
انرژیهای تجدیدپذیر ،برآورد مشوقها،جرائم نقدی،تعرفهها ،نرخ کاهشي تعرفهها ،ملزم کردن کمپانيهای خصوصي و
نهادهای دولتي به اجرای قوانین ،تعیین میزان خرید برق تجدیدپذیر توسط سازمانهای برق منطقهای و برخي وظایف جزئيتر
ميباشد .این وزارتخانه در سال  1986تأسیس گردید و قبل از آن مسئولیت مستقیم انرژیهای تجدیدپذیر بر عهده "وزارت
اقتصاد و تكنولوژی" بود .از وظایف مهم سالهای اخیر وزارت محیطزیست ،بازبیني قانون انرژیهای تجدیدپذیر ميباشد که

221

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, (German:
)Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
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آخرین بازبیني در  2009انجام شده و از  2010اجرا گردید .همچنین یافتن پروژههای تحقیقاتي مورد نیاز ،یكي دیگر از وظایف
این وزارتخانه ميباشد ].[283
 2.2.4.5وزارت اقتصاد و تكنولوژی )(BMWI222

این وزارتخانه مسئولیت سیاستگذاریهای کالن انرژی را در کشور آلمان بر عهده دارد .همچنین برآورد تقاضای انرژی،
تقاضای الكتریسیته ،میزان تولید ،ظرفیت عرضه انرژی و الكتریسیته ،برنامهریزی انرژی با همكاری وزارت محیطزیست ،از
دیگر وظایف این وزارتخانه ميباشد هنوز از نفت و زغالسنگ به عنوان منابع اصلي انرژی آلمان یاد ميشود ،لیكن در تصمیم
گیریهای کالن انرژی استفاده از انرژیهای نو و افزایش بهرهوری مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .وظایف اصلي این
وزارتخانه در  8حوزه تعریف ميشود که مطابق با حوزههای سیاست انرژی و سیاست تكنولوژی ،وزارتخانه مذکور در قبال
انرژیهای تجدیدپذیر مسئول ميگردد .از دیگر مسئولیت های این وزارتخانه تأمین مالي  %25از هزینههای آژانس انرژیهای
تجدیدپذیر آلمان ميباشد .مدیریت آژانس دولتي "توسعه اقتصادی سرمایه گذاری و تجارت آلمان " نیز بر عهده این وزارتخانه
ميباشد ].[284
 3.2.4.5وزارت تغذيه ،کشاورزی و حمايت از حقوق مصرفکننده )(BMELV223

وظایف وزارت تغذیه ،کشاورزی و حمایت از حقوق مصرفکننده به چند گروه تقسیم ميگردد که عبارتند از:

 تغذیه و ایمني
 مناطق روستایي
 حمایت از حقوق مصرفکنندگان
 امور بین الملل
به دلیل وجود مسئولیتهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر در گروه مناطق روستایي ،وظایف تعریف شده در این گروه به
صورت کامل بیان ميگردد .این وظایف عبارتند از:

)Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (German: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
)Federal Ministry for Food and Agriculture (German: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
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 سیاستگذاری اجتماعي در کشاورزی
 کنترل و بهداشت حیوانات اهلي
 سیاستهای گیاهان و محصوالت کشاورزی
 سیاستهای آب وهوا و محیطزیست
 محافظت از جنگلها
 منابع تجدیدپذیر
 بررسي بازار و آمارها
 پرداخت مستقیم به کشاورزان
مطابق با وظیفه "آب و هوا و محیطزیست" ،این وزارتخانه ملزم به برقراری استانداردهای زیستمحیطي اتحادیه اروپا ميگردد
که برای این منظور ،یكي از مهمترین راهکارها ،ترویج استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ميباشد.
یكي از سیاستهای کلي دولت آلمان ،تأمین انرژی داخلي با منابع موجود در داخل کشور و کاهش واردات انرژی ميباشد که بر
این اساس وظیفهای تحت عنوان "منابع تجدیدپذیر" برای وزارت تغذیه تعریف گردیده است و هدف آن کشف منابع
تجدیدپذیر برای مناطق روستایي دور از شبكه و استفاده از آن ميباشد .با تعریف این وظیفه ،وزارتخانه مذکور به صورت
مستقیم در برابر انرژیهای تجدیدپذیر پاسخگو ميباشد ].[285
 4.2.4.5وزارت تحقیق و آموزش و پرورش )(BMBF224

این وزارتخانه وظیفه مدیریت انجام پروژههای تحقیقاتي و تقسیم پروژههای بزرگ به پروژههای کوچكتر و همچنین برون
سپاری بعضي از آنها را دارد؛ همچنین تجمیع پروژههای انجام شده توسط مؤسسات تحقیقاتي داخل و خارج از آلمان در این
وزارتخانه انجام ميگیرد .تجمیع پروژه از انجام موازی کاری در کارهای تحقیقاتي جلوگیری مينماید .هزینه تحقیقات انجام
شده در مورد انرژیهای تجدیدپذیر برابر با  827میلیون یورو در سال  2009بوده است .توجه به محیطزیست و کاهش آالینده-
ها در سالهای اخیر اهمیت باالیي پیدا کرده است.

)Federal Ministry of Education and Research (German: Bundesministerium für Bildung und Forschung
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یكي از چالشهای عمده قرن  ،21حل تناقض میان انرژی و محیطزیست است .وزارت تحقیق و آموزش و پرورش ،برای حل
این چالش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و پاك را در دستور کار خود قرار داده است .اهداف مدیریت استراتژیك وزارت
تحقیق و آموزش و پرورش نیز در چهار وجه اقتصاد ،محیطزیست ،محیط اجتماعي و منابع انساني تعریف شدهاند .مهمترین
اهداف وزارت تحقیق و آموزش و پرورش ،تربیت محققین و افراد متخصص در زمینههای مرتبط به انرژیهای تجدیدپذیر مي
باشد ].[293
 3.4.5سیاستها و قوانین مربوط به بهرهبرداری و گسترش انرژیهای تجديدپذير
از حدود سالهای  ،1990توجه هدفمند و برنامهریزی شده برای گسترش انرژیهای تجدیدپذیر در آلمان بیشتر و متمرکزتر شد.
تا سال  2000اصليترین برنامه اجرایي در این زمینه اختصاص تعرفههای حمایتي) ) Feed In Tarriffبه این بخش بوده
است .اگرچه این سیاست کماکان نیز در مواردی در حال اجرا است ولي در حال حاضر سیاستها و برنامههای اجرایي ،تشویقي
و حمایتي جدیدی نیز به برنامههای گسترش انرژی تجدیدپذیر در آلمان اضافه شده است.
انرژی خورشیدی در آلمان تقریباً مختص به سیستمهای فتوولتائیك ميباشد .تنها در سال  2008به میزان  1500مگاوات به
ظرفیت فتوولتائیك آلمان اضافه شده است و در برنامهی بلند مدت مربوط به سال  2020پیشبیني شده است ساالنه  2500تا
 3500مگاوات به این ظرفیت اضافه شود .به این صورت در سال  2020آلمان دارای ظرفیت فتوولتائیك  51753مگاوات با
توان تولید برق  41389ساعت ميشود .برخالف سیستمهای فتوولتائیك ،آلمان برنامهای برای گسترش و بهرهبرداری از
سیستمهای متمرکزکننده و  CSPندارد ].[282
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جدول  :44ظرفیت نصب شده در سالهای برنامه  10ساله آلمان ][282

 1.3.4.5سیاستهای اجرايی
طبق برنامه زمانبندی انرژیهای تجدیدپذیر آلمان که برای سال  2020تدوین شده است ،میزان اشتغالزایي مربوط به این
حوضه از  20000در سال  2004به  300000در سال  2009و در نهایت به  400000در سال  2020افزایش خواهد یافت .به
همین ترتیب میزان انتشار  CO2نیز تا سال  2020به میزان  215میلیون تن کاهش خواهد داشت ].[287
به منظور دستیابي به این هدف نظام هماهنگي از سیاستها و راهبردهای مالي ،مدیریتي و اجرایي ارائه شده است .از اصلي-
ترین سیاستهای در حال اجرای در زمینه گسترش انرژیهای خورشیدی به این صورت است:
 تعريف تعرفه خريد (: )Feed in Tariffs
قوانین مربوط به ایجاد تعرفه خرید برق تجدیدپذیر از سال  1991در آلمان اجرا ميشود و کماکان ادامه دارد .هدف
اصلي این قوانین تنظیم بازار برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد سود مناسب برای سرمایهگذاری
بخش خصوصي است .اگر نرخ تعرفه به طور مطلوب طراحي شود ،به صورتي که منجر به حاشیه سود کافي و
بلندمدت برای توسعهدهندگان بخش خصوصي شود ،سیگنالهای خوبي به سرمایهگذاران و شرکتهای آنان ميدهد
که بازار آینده تكنولوژیهای خورشیدی پایدار ،سودآور و قابل اطمینان خواهد بود .قوانین  FITدو وظیفهی مهم
دارند؛ یكي این که برای تولیدکننده تضمین ميکنند که برق تولیدی در طول قراری بلند مدت خریداری خواهد شد و
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دیگری این که قیمت مناسبي برای برق تولیدی ارائه خواهد شد .این قیمت معموالً از طریق فرمولهایي براساس
قیمت برق ،سوخت پایه و تورم جهاني ارائه ميشود و در طول زمان متغیر است ][288
 حق بیمه بازار ): (Market Premium
این روش یك کف ثابت یا متغیر را برای قیمت خرید برق از تولیدکننده تعیین ميکند .تولیدکننده خود ملزم به
فروش برق تولیدی است ولي قانونگذار تضمین ميکند سود را تا حد مناسبي برساند .برای مثال اگر کف تضمین
شده  0/3 $/KWhباشد و تولیدکننده برق خود را در بازار به قیمت  0/18 $/KWhبفروشد ،دولت به میزان
 0/12$/KWhبه او پرداخت ميکند .این روش شبیه تعیین تعرفه خرید است با این تفاوت که ریسك یافتن
خریدار ،به عهدهی خود فروشنده ميباشد .محاسبه نرخ تعرفه مربوط به  market premiumبر اساس نرخ FIT

و قیمت برق در بازار ميباشد .هزینهی کارفرمایي نیز بر این عدد مؤثر است .نرخ  FITمنهای سودی که کارفرما
از فروش برق خود در بازار ميکند به اضافه هزینه ثابت کارفرمایي که مطابق جدول آورده شده است میزان یارانه
پرداختي به کارفرما را تعیین ميکند .این هزینه به اهمیت نوع منبع تجدیدپذیر وابسته است ] .[289در صورتي
که قیمت برق در بازار به میزان قابل توجهي باال باشد ،یارانه پرداختي به تولیدکننده ميتواند به صفر نیز برسد
].[290

جدول  :45میزان قیمت کارفرمایي( )management priceبرای منابع متفاوت ][290
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 قوانین تشويقی مالی :
اعطای وامهای بلند مدت و کم بازده ،مشارکت در سرمایهگذاری ،قوانین مالیاتي و ..از جمله قوانین مشوق مالي
هستند که به منظوری سرمایهگذاری بیشتر در این بخش توصیب و اجرا شدهاند و هماکنون نیز ادامه دارند ].[282
 مناقصه/مزايده معكوس :
در این روش دولت برای ساخت نیروگاه تجدیدپذیر مناقصه برگذار ميکند و بخش خصوصي بر اساس محاسبات
خود پیشنهاد کمترین میزان قیمت فروش برق تولیدی خود را ميدهد .هدف نهایي احداث نیروگاه تجدیدپذیر با
کمترین قیمت برق تولیدی است ].[288
 اعطای بودجههای تحقیقاتی :
دولت همواره مراکز تحقیقاتي مرتبط را حمایت ميکند و بودجههای تحقیقاتي را به منظور توسعه و بهبود حوزههای
بازده انرژی و بهینهسازی مصرف اختصاص ميدهد.
 مشوقهای مصرفکنندههای خانگی :
به منظور تشویق مصرفکننده های خانگي سیاستهای متنوعي در این بخش اجرا ميشود .سیاستهایي از قبیل
نصب رایگان سیستمهای فتوولتائیك خانگي و برداشت ماهیانه هزینه از قبوض برق ،خرید مازاد برق از شبكه
خانگي ،سیاستهای مالیاتي و . ....
 هدف گذاریهای اجباری انرژیهای تجديدپذير :

در آوریل  ، 2000قانون انرژیهای تجدیدپذیر به اجرا درآمد که هدف  %10را برای سهم انرژیهای تجدیدپذیر در
سبد برق آلمان تا  2010تعیین نموده است .این قانون همچنین شامل قانون تعرفهگذاری است تا برق تجدیدپذیر را
برای هر نوع تكنولوژی متناسب با هزینههای آن نسبت به برقهای فسیلي جذاب کند EEG .تعرفهای را تعیین مي
کند که هر دو سال یك بار توسط وزارتخانههای اقتصاد ،محیطزیست و کشاورزی مبتني بر پیشرفتهای
تكنولوژیكي و توسعههای بازار ،بازبیني ميشود .در این بازبینيها هدفگذاریها نیز تغییر ميکند ].[282
 بازارهای برق سبز :
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با قبول این فرض که محیطزیست برای مردم همانند کاالیي لوکس است ،سیاست استفاده اختیاری از برق
تجدیدپذیر و پرداخت هزینه باالی آن در کشوری مثل آلمان که از نظر شاخص توسعه یافتگي در موقعیت باالیي
قرار دارد ميتواند اثربخش باشد .در این روش برق مصرفي در منازل با  2محاسبهگر اندازهگیری ميشود .یكي از
این محاسبهگرها در مسیر برق تجدیدپذیر قرار گرفته و افراد ميتوانند به صورت دلخواه و برای حمایت از محیط
زیست از آن استفاده کنند .الزم به ذکر است برق مصرف شده از این محاسبهگرها در هدفگذاریها لحاظ نميشود.
به عنوان مثال اگر هدف دولت استفادهی  %10از برق تجدیدپذیر باشد و  %3از برق این محاسبهگرها استفاده شود،
دولت موظف به برقراری استفاده  %13ميباشد.

 بیمه سرمايه:
در مواردی که سرمایهگذاری با ریسك باالیي همراه است ،سرمایهی بخش خصوصي بیمه ميشود و در مواردی که
سرمایهگذاری با شكست روبرو شود تا  %80سرمایه به سرمایهگذار بازپرداخت ميگردد ].[282
 يارانه کاهش : CO2
دولت ابزارهای متفاوتي برای تشویق سرمایهگذاراني که به کاهش  CO2کمك ميکنند در نظر گرفته است .یكي از
این قوانین برگههای سبز کاهش  CO2ميباشد .برخي از تولیدکنندگان گازهای گلخانهای موظف هستند بسته به
انتشار میزان آالیندههای موجود در هوا مقداری از این اوراق ( )Green certificateرا خریداری کنند .دولت این
اوراق را در اختیار تولیدکنندگان پاك قرار ميدهد و به این ترتیب بازار را تنظیم ميکند .قیمت این اوراق توسط خود
بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین ميگردد و به تنظیم بازار کمك ميکند .روشهای دیگری از قبیل اختصاص
یارانه و یا قوانین مالیاتي نیز در این زمینه اجرا ميشود ].[288
 سادهسازی امور اداری و مجوزها :
قوانین متعدد و متنوعي در شهرهای مختلف آلمان تدوین شده است تا کار دریافت مجوز و راه اندازی نیروگاهها را
برای بخش خصوصي راحتتر گرداند و فرآیند اخذ مجوز را بسیار کوتاه و کم هزینه کند .در برخي موارد مانند
نیروگاههای خورشیدی و به طور کلي نیروگاهها و سیستمهای کوچك خانگي و غیرخانگي تقریباً نیاز به دریافت
مجوز خاصي نیست و مسیر بسیار هموار است ].[282
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 استانداردسازی:
تدوین استانداردهای ملي ساخت و راه اندازی به منظور یكپارچهسازی و قابلیت نظارت بر تولید و استفاده بهتر از
انرژیهای تجدیدپذیر در مسیر تولید برق و یا حوزههای دیگر.
 2.3.4.5قانون منابع انرژی تجديدپذير (:[298] )EEG
مرجعي قانوني برای گسترش انرژیي های نو در آلمان وجود دارد که اساس نظام انرژی تجدیدپذیر کشور است ،نام این قوانین،
مجموعه قوانین منابع تجدیدپذیر است ( .)EEGاین قوانین اولین بار در سال  2001تصویب شد و در سال  2009در آن
بازنگری شد .بازنگری بعدی در پاین سال  2011بر این قانون اعمال شد .به دلیل تغییرات قیمت فتوولتائیك که در این قوانین
دیده نشده بود .بخشهای مربوط به فوتولتائیك دو بار در سالهای  2010و  2012نیز بازنگری شد .مسئولیت اجرای و نظارت
بر  EEGبه عهدهی وزارت محیطزیست ( )BMUBميباشد .این قوانین توسط مجلس آلمان نوشته شد و به عهدهی این
وزارت خانه گذاشته شده است .وزارت اقتصاد آلمان نیز در بازنگری ها و تغییرات این قانون نقش کلیدیي دارد ].[282
در این مجموعه قانون ،قوانین مالي حمایتي دیده شد که از مهمترین آنها اعمال تعرفه ( )Feed in tariffsمي باشد .این تعرفه
به طور مستقیم به تولیدکننده برق تجدیدپذیر پرداخت ميشود .در خطوطي از شبكه که به صورت خصوصي اداره ميشوند،
صاحبان خطوط شبكه هزینه تعرفهها را به تولیدکنندگان پرداخت ميکنند و از مصرفکنندگان کسر ميکنند .در کشور آلمان
این هزینهها از مصرفکنندگان دریافت ميشود و بر روی تمام مصرفکنندگان برق سرشكن ميشود .میزان پرداخت هر
مصرفکننده یكسان نميباشد و حتي گاهي برخي از کمپانيها از پرداخت این میزان اضافي معاف ميشوند ] .[292به این
ترتیب این تعرفهها باری بر بودجهی کشور تحمیل نميکند .این مقدار اضافي باعث ميشود تا هرساله قبضهای برق ،مقداری
با افزایش قیمت روبرو باشد.
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شكل  :52نرخ افزایش قیمت قبوض برق بخش خانگي ][293

این مقدار هزینه سربار بر قبضها در سال  2012به  3/6یورو سنت در هر کیلووات افزایش یافت و در سال  2013به  5تا 6
یوروسنت در هر کیلووات رسید .یكي از دغدغههای اصلي حال حاضر بخش انرژی آلمان افزایش سالیانه هزینهی برق ناشي از
همین هزینهی اضافي  EEGمي باشد ].[289
نرخ تعرفهها با توجه به هزینه تولید برای هر تكنولوژی متفاوت ميباشد و جداگانه محاسبه ميشود .این مقادیر – به جز برای
انرژی خورشیدی -به طور ساالنه با درصد خاص کاهش ميیابد .برای انرژی خورشیدی این مكانیزم بسیار دینامیك است تا
بتواند بازار این فناوری را کنترل کند .مقادیر  FITدر این بخش به گونهای تغییر ميکند تا بتواند مطابق با برنامه چشمانداز
( 2020که در حدود  2500تا  3500مگاوات است) پیش برود.
البته با توجه به فضای اقتصادی آلمان و سیاستهای کلي دولت ،سیاست کلي سالهای اخیر آلمان حرکت از سوی مكانیزم
 FITبه سمت مكانیزمهای مستقلتری مانند  market premiumبوده است .دلیل اصلي این تغییر ایجاد همزمان سود کافي
برای سرمایهگذاران و درعین حال جلوگیری از سرازیر شدن بیش از ظرفیت سرمایهگذاران به این بخش ميباشد.

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
162

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،تير 1394

جدول  :46جدول یارانه انرژی خورشیدی بر اساس EEG

از سال  2009تا سال  2011که دو بازنگری برای این قانون انجام شد برخي از اعداد فوق با توجه به تغییرات و تنظیمات بازار از
 %10تا  %20درصد کاهش یافتند .این تغییرات در اثر بازنگریهای ساالنه انجام ميشود و هدف آن نگه داشتن یارانه پرداختي
در حدی است که عالوه بر نگه داشتن توان رقابت برای سیستم فوتوولتائیك ،کمترین میزان دخالت در بازار را ایجاد کند .این
قراردادها به صورت بلند مدت و  20ساله اجرا مي شوند .در جدول بعدی میزان  FITبرای انرژی خورشیدی در سال 2012
آورده شده است .همانطور که مشخص است نسبت به سال قبل با کاهش روبرو شده است.
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جدول  FIT :47برای انرژی خورشیدی در سال [298] 2012

این مقادیر در سال  2012دوباره نیز کاهش یافتند و در سال  2013در بین  10تا  16یورو سنت برای هرکیلووات ساعت
محاسبه ميشدند.
در کنار این تغییرات ،در سال  EEG ،2012یك محدودیت برای ارائه تعرفه گذاشت .طبق این قانون FIT ،فقط تا زماني ارائه
ميشود که ظرفیت نصب شده انرژی خورشیدی زیر  52 GWباشد .این قوانین به منظور وارد کردن هرچه بیشتر انرژیهای
تجدیدپذیر در بازار آزاد انرژی ميباشند .البته این تغییرات ساالنه باعث ميشود تا بسیاری از سرمایهگذاران نتوانند به طور دقیق
محاسبات سود و ارزش سرمایهگذاری در این زمینه را در دسترس داشته باشند .به همین دلیل انتظار ميرود میزان ظرفیت
ساالنه نصب شده در سالهای اخیر کمتر از سال  2012باشد که برابر با  7000 MWبود .درحقیقت این قوانین به منظور
کنترل و کاهش این رشد ناگهاني و خارج از برنامهی افزایش ظرفیت فتوولتائیك بوده است.
 4.4.5چشم انداز و برنامه اجرايی برای سال 2020
آلمان همانند بسیاری از کشورهای اروپایي ،و در راستای اقدامات اتحادیه اروپا ،برای سال  2020یك برنامهی اجرایي به منظور
افزایش و گسترش سهم انرژیهای تجدیدپذیر تدوین کرده است .در این میان توجه ویژهای به بخش انرژی خورشیدی شده
است و طبق این برنامه انرژی خورشیدی در میان انرژیهایتجدیدپذیر تا سال  2020جزو  3منبع برتر انرژی خواهد بود.
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نقشه راه ملي انرژیهای نو آلمان برای هدف نهایي سال  2020در سال  2010تدوین شد .در سال  2009مسئولیت اصلي
تدوین این نقشه راه ،توسط وزارت محیطزیست ،محافظت از طبیعت و امنیت هستهای بر عهده فدراسیون شهرداریهای
آلمان 225و انجمن شهر و روستای آلمان

226

گذاشته شد .در ادامه سواالتي تدوین شد و به بنگاهها و بازیگران مرتبط در این

حوزه فرستاده شد .پس از تدوین نسخه اولیه این نقشه راه ،نسخه اولیه برای سهامداران و بازیگران مرتبط فرستاده شد و تا
اوایل سال  2010نظرات آنها جمعآوری شد و تغییرات الزم اعمال گردید .در ادامه نیز در طي نشست و جلساتي با مجامع
دولتي ،عمومي و خصوصي ،نقشه راه ارائه گردید و نظرات مختلفي در مورد آن گرفته شد و بازبینيهای الزم انجام شد.
این نقشه راه  2سناریو را مبنای کار خود قرار داده است .در سناریوی اول () )reference scenario’ (REFمحاسبات برای
تمام سالهای آتي بر مبنای بازده انرژی و صرفهجویي در مصرف به منوال سال  2009انجام گردیده است و به عبارتي سناریو
در شرایط پایه و یا بدبینانه مالحظه شده است .در سناریوی دوم ( scenario with additional energy efficiency

) )measures’ (EFFبازدهي و  energy savingبه صورت متغیر لحاظ شده است و پیشرفتهای فناورانه در آن مد نظر قرار
گرفته است .با توجه به عوامل متعدد اثر گذار بر نگارش یك پیشبیني ،این سناریوها از عدم قطعیتهایي برخوردار هستند و به
همین دلیل به صورت متناوب مورد بازبیني و اصالح قرار ميگیرند.
روش محاسبه سناریوها بر اساس تولید ناخالص ملي ،بهره وری انرژی 227و نسبت تولید ناخالص ( )GDP228به انرژی مصرفي
اولیه ( )PCE229ميباشد.
جدول بعدی میزان مصرف نهایي انرژی ) (GFCE230در حوزههای مختلف مصرف ( برق ،حمل و نقل ،سرمایش و گرمایش) را
برای هر کدام از دو سناریوی مورد بررسي نمایش ميدهد GFCE .برای سناریوی  REFاز مقدار  223767 Ktoeدر سال
 2010به میزان  211599 Ktoeدر سال  2020خواهد رسید .برای سناریوی  EFFاین مقدار در سال  2020کمتر و به میزان
 197178Ktoeخواهد بود ].[282

225

German Federation of Municipal Authorities
German Association of Cities and Towns
227
Energy Productivity
228
Gross domestic product
229
Personal Consumption Expenditures
230
Government Final Consumption Expenditure
226
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جدول  GFCE :48برای هر سناریو از سال  2005تا [282] 2020

همانطور که گفته شد در چشم انداز سال  2020مقرر شده است که سهم انرژی تجدیدپذیر به  %18انرژی تولیدی در آلمان
برسد که در این میان سهم انرژی تجدیدپذیر در حوزهی الكتریسیته  %38/6ميباشد .آلمان در نظر دارد این مقدار را برای سال
 2050تا  %80افزایش دهد.
در همین مسیر و با توجه به اهداف کلي تعیین شده ،در هر ناحیه ،اهداف جزئي نیز در حوزههای مختلف مصرف و تولید و با
توجه به نیازها ،منابع و پتانسیلهای موجود در آن منطقه تعریف شده است .

جدول  :49نسبت سهم توسعه بخش های مختلف انرژی از انرژی تجدیدپذیر ][282
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جدول  :50سهم توسعه بخشهای مختلف انرژی از انرژی تجدیدپذیر ][282

میزان مصرف انرژی سالهای آتي و همینطور پیشبیني میزان تولید ناخالص ملي سالیانه با استفاده از مطالعات اقتصادی ملي
مربوط به سالهای  2009-2008بدست آمده و در سناریوها منظور گردیده است .در حقیقت پیشبیني میزان مصرف انرژی
نهایي ( )FCEبر اساس میزان تولید ناخالص ملي ( )GDPو میزان مصرف اولیه انرژی ( )PCEانجام شده است .بنابراین برای
سناریوی دوم که برمبنای بهبود بازده و صرفهجویي در انرژی ميباشد ،مصرف در سالهای آتي کمتر پیشبیني شده است.

جدول  :51روند تغییرات  PCE ،GDPو  FCEبرای دو سناریو ][284
میزان مصرف نهایي انرژی ( )FCEبر اساس اصالحات مربوط اتالفهای بخشهای مختلف و بر اساس مطالعات AGEB231

در سال  ،2009برای استفاده در محاسبات ،به میزان ناخالص مصرف نهایي انرژی تصحیح گردیده است.

)Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (Working Group Energy Balances – AGEB

231
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جدول  :52مصرف ناخالص نهایي انرژی ][294

با توجه به ضریب متوسط نسبت مصرف ناخالص نهایي انرژی به مصرف نهایي انرژی که بر اساس اثر دادن اتالفهای انرژی
در مسیر بدست ميآید ميتوان برای سالهای آتي نیز پیشبیني مناسبي برای میزان مصرف ناخالص نهایي انرژی ( )GFCE

بدست آور که از این رابطه بدست مي آید ]:[282
رابطه :1

GFCE = f*FCE

رابطه :2

f= 1.037± 0.001

با توجه به این محاسبات ميتوان تخمین نسبتاً مناسبي از میزان و الگوی مصرف انرژی در سالهای آتي داشت .نقشه راه
انرژی تجدیدپذیر آلمان برای سال  2020نیز بر همین اساس تدوین شده است و سیاستهای مربوط به این هدف ،همانطور که
در بخشهای قبل توضیح داده شد در حال اجرا ميباشند .با توجه به تقریبي بودن این پیشبینيها وضعیت مصرف و بازار
انرژی خورشیدی هرماه بررسي مي گردد و سیاست و نرخ یارانهها و تعرفهها با توجه به هدف نهایي نقشه راه و به منظور تنظیم
بازار ،به طور مطلوب تغییر داده ميشوند .در حال حاضر و با توجه به رشد ناگهاني ظرفیت نصب شده فتوولتائیك در سال 2012
حتي به میزاني بیش از آنچه که در چشم انداز تعیین شده بود ،بیشتر یارانه و تعرفههای حمایتي و قوانین تشویقي در حال
کاهش و محدود شدن ميباشند.
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 .6مطالعه تطبیقی کشور ترکیه (بررسی روند توسعه فناوری فتوولتائیک ))(PV
مقدمه:
با افزایش جمعیت و پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه انتظار مي رود تا سال  2050تقاضای انرژی به بیش از دو
برابر یا حتي سه برابر افزایش پیدا کند .انرژی برای توسعه اجتماع و اقتصاد ضروری ميباشد ،درحالیكه محدودیتهایي نیز بر
میزان توسعهی آنها نیز اعمال ميکند .وابستگي جهان به انرژی فسیلي از تقریباً  200سال پیش شروع شد .عواملي همچون
افزایش شدید قیمت نفت در سالهای اخیر ،نگرانيها در مورد امنیت انرژی ،افزایش نگراني دربارهی گرمایش جهاني باعث
افزایش عالقهمندی به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر شده است .در دو دهه اخیر تحقیقات و توسعههایي در زمینه انرژیهای
تجدیدپذیر انجام پذیرفت .سیستمهای تبدیل انرژی که براساس انرژیهای تجدیدپذیر کار ميکرد نسبت به قیمت در حال
افزایش نفت به صرفه شدند ،عالوه برآن سیستمهای انرژی تجدیدپذیر ،اثرات مفیدی بر روی محیطزیست و اقتصاد و مسائل
سیاسي جهان دارد.
منابع انرژی جایگزین سوختهای فسیلي بسیار زیادی وجود دارد .تصمیم برای اینكه کدام نوع از منبع انرژی باید در هر مورد
استفاده شود باید براساس جنبههای اقتصادی ،محیطزیست و نگاههای امنیتي گرفته شود .به علت جنبههای امنیتي و محیط-
زیستي جذاب ،بسیاری معتقدند که باید از انرژی خورشیدی به عنوان جایگزین سوختها فسیلي استفاده کرد .انرژی خورشیدی
یكي از منابع انرژی ميباشد که به سرعت در تمام جهان در حال رشد ميباشد .بسیاری از کشورها که جنبههای محیطزیستي
تولید الكتریسیته از سوختهای فسیلي مهم ميباشد ،درحال روی آوردن به استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان منبع جایگزین
تولید الكتریسیته ميباشند.
 1.6معرفی کشور ترکیه
جمهوری ترکیه (جمعیت ،76667864 :مساحت 783562 :کیلومتر مربع) ،پلي طبیعي میان اروپا و آسیا ميباشد .با توجه به
مساحت و موقعیت جغرافیایي ،آب و هوای آن درمناطق مختلف کشور متفاوت ميباشد .ترکیه جمعیتي به نسبت جوان دارد که
نسبت به سال  %10 ،2000رشد کرده است .آنكارا با جمعیت  4/3میلیون نفر ،پایتخت این کشور و دومین شهر بزرگ کشور مي
باشد .استانبول با جمعیت  14/1میلیون نفری یكي از بزرگترین شهر این کشور و یكي از بزرگترین شهرهای اروپا ميباشد.
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ترکیه از جمله کشورهایي است که اقتصاد آن در دهه اخیر بسرعت رشد کرده و بیشترین نرخ افزایش تولید ناخالص ملي را در
میان کشورهای توسعه و همكاری ( )OECD232دارا ميباشد .اقتصاد ترکیه رتبه  17را در جهان به خود اختصاص داده است.
از سال  2000تا سال  2007اقتصاد آن با سرعت  %4/9در سال رشد داشته ،اما درنتیجه بحران اقتصادی در سال  2008سرعت
رشد اقتصادی این کشور به  %0/7در سال تقلیل یافت .سپس در سال  2009به  %4/7در سال و سپس به  %9/2در سال 2010
و  8/5در سال  2011رسید .نرخ بیكاری ترکیه در سال  %8/5 ،2013بود .ساخت و ساز ،صنعت نساجي ،تولید خودرو و تولید
مواد غذایي از صنایع عمده ترکیه محسوب ميشوند که  %26از تولید ناخالص را به خود اختصاص دادهاند.
جمهوری ترکیه بعد از فروپاشي امپراطوری عثماني در سال  1923تأسیس شد .مجلس ترکیه دارای  550عضو ميباشد که با
رای مستقیم برای  4سال انتخاب ميشوند .دولت کنوني توسط حزب حاکم عدالت و توسعه ( )AKP233با نخستوزیری رجب
طیب اردوغان تشكیل شده است .رئیسجمهور کنوني ترکیه عبداله گل مي باشد .ترکیه از  1999به طور رسمي به عنوان
کاندید عضویت در اتحادیه شناخته شد .مذاکرات برای الحاق ترکیه از  3اکتبر  2005آغاز شد و به نظر ميرسد روند عضویت
کامل ترکیه ،یك دوره  10ساله باشد ].[302
 2.6نگاهی اجمالی به بخش انرژی در ترکیه
بازار انرژی ترکیه به عنوان یك پل ارتباطي برای انرژی در منطقه و همچنین یك بازار در حال رشد ،هر روز نقش پُررنگتری
به خود گرفته و پر اهمیتتر ميشود .تقاضای انرژی ترکیه در سالهای اخیر به سرعت افزایش یافته و انتظار ميرود این تقاضا
در آینده بیشتر نیز بشود.
در دو سال اخیر ،ترکیه بیشترین میزان تقاضا را در میان کشورهای همكاری و توسعه داشته است و برخالف تعدادی از
کشورهای توسعه و همكاری در اروپا ،اقتصاد این کشور دچار رکود نشده است .اگرچه سرعت استفاده از انرژی در ترکیه بسیار
باالست اما میزان مصرف انرژی هنوز نسبتاً کم ميباشد .طبق برآورد آژانس بینالمللي انرژی ،انتظار ميرود میزان مصرف
انرژی در دهه پیش رو به دوبرابر افزایش پیدا کند ،پیشبیني ميشود سرعت افزایش تقاضا برای برق حتي از این هم بیشتر

Organisation for Economic Co-operation and Development
)Justice and Development Party (Turkish:Adalet ve Kalkınma Partisi

232
233
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باشد .با توجه به این میزان تقاضا به سرمایهگذاری عظیمي در بخش انرژی نیاز ميباشد که بخش بیشتر این سرمایه گذاری
توسط بخشهای خصوصي صورت خواهد گرفت.
عالوه بر اینكه ترکیه بازار بزرگي برای انرژی محسوب ميشد ،نقش ترکیه در انتقال انرژی نیز بسیار پر رنگ ميباشد .این
کشور نقش کلیدی در انتقال نفت و گاز طبیعي از روسیه ،دریای خزر ،و خاورمیانه به اروپا ایفا مي کند .این کشور یك نقطهی
ترانزیتي بزرگ برای انتقال نفت از طریق دریا و همچنین انتقال نفت و گاز از طریق لوله به شمار ميرود ].[303

شكل  :53طرح انتقال سوخت از طریق ترکیه ][303

توان ناخالص خورشیدی معادل  88میلیون تن نفت در سال برآورد ميشود که از این میان ميتوان از  %40آن به نحو اقتصادی
استفاده کرد %75 .از این مقدار استفاده صنعتي ،مي تواند به نحو مؤثر استفاده شود ].[303
 1.2.6پراکندگی کلی منابع انرژی
ترکیه با داشتن پتانسیل قابل توجه منابع تجدیدپذیر ،رتبه هفتم در دنیا و اول در اروپا را در استفاده از انرژی زمینگرمایي را به
خود اختصاص داده است .این کشور در نظر دارد که میزان استفاده خود را از منابع انرژی آبي ،باد و خورشیدی افزایش دهد .باید
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در نظر داشت که این کشور پتانسیل آن را دارد که تا سال  %30 ،2023از برق مایحتاج خود را از منابع تجدیدپذیر تولید کند .از
لحاظ جغرافیایي ترکیه در نزدیكي تقریباً بیش از  %70منابع نفت و گاز قرار گرفته است .تولید برق سالیانه ترکیه نزدیك به
 179/5میلیارد کیلووات ميباشد .انرژیهای تجدیدپذیر و پروژههای افزایش بهرهوری انرژی در ترکیه تولید ساالنه  2میلیون
تن دیاکسیدکربن را کاهش داده است.
 2.2.6تولیدات و نیازمندیها
میزان کل انرژی تولیدی ترکیه در سال  2008معادل با  99میلیون تن نفت بود .از سال  1990تا سال  2008میزان تولید انرژی
براساس پیشبیني افزایش میزان تقاضا تا قبل از سال  2008طبق برنامهریزی دولت افزایش یافت وانتظار ميرود از سال 2008
تا سال  ،2020به مقدار  %120افزایش یابد .برای تولید این مقدار انرژی استفاده تمام منابع انرژیها بطور چشمگیری افزایش
خواهد داشت اما بیشترین افزایش مربوط به زغالسنگ و سپس نفت و گاز خواهد بود البته در آینده انرژی هستهای نیز به آنها
اضافه خواهد شد.
 3.2.6تقاضا
بخش صنعتي و مسكوني هر کدام با مصرف تقریباً انرژی ،بیشترین مصرفکنندههای انرژی محسوب ميشوند .سهم بخش
حمل و نقل  %20و سهم باقي قسمتها (سرویسها و بخشهای اصلي) تقریبا  %17از انرژی کل را مصرف ميکند.
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شكل  :54منابع اصلي انرژی ترکیه ][303

شكل  :55میزان افزایش استفاده منابع اصلي انرژی ][303
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شكل  :56سهم هر بخش از انرژی گاز ][303

 4.2.6بهینه سازی انرژی

234

استفاده بهینه از انرژی،که گاهي به آن بهینهسازی انرژی اتالق ميشود ،به مجموعه تالشهایي که برای کاهش میزان مصرف
انرژی برای تولید کاال و سرویس انجام ميشود گفته ميشود .بهینهسازی انرژی یك روش برای مدیریت و محدودسازی میزان
رشد انرژی ميباشد .به عنوان مثال ایزوله کردن خانه به ما این امكان را ميدهد که انرژی کمتری برای گرم کردن و یا خنك-
سازی خانه برای رسیدن به دمای مطلوب مصرف کنیم .نصب المپهای فلوروسنت ویا استفاده از روشنایي طبیعي آسمان به ما
اجازه ميدهد که انرژی کمتری برای رسیدن به روشنایي مشخصي نسبت به المپهای رشتهای مصرف کنیم.
بهینهسازی انرژی اهمیت خود را از یك سو در امنیت تولید ،پیشرفت اقتصادی و رقابت با سایر شرکتها و از سوی دیگر در
حفظ و نگهداری توازن میان محیطزیست و استفاده پایا از انرژی و سود بردن از آنها به نحو مشخصي نشان ميدهد .بهینه-
سازی مي تواند ابزاری قدرتمند و بسیار به صرفه به منظور رسیدن به یك انرژی پایا در آینده باشد .با بهبود و بهینهسازی
مصرف انرژی نیاز به سرمایهگذاری و زیر ساختها کاهش یافته و میزان هزینه انرژی کمتر ميشود ،از طرفي باعث افزایش

Energy Efficiency
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سالمتي ،ایجاد رقابت و بهبود شرایط مشتری ميشود .یكي از مزایای بهینهسازی انرژی کاهش میزان وابستگي به کشورهای
دیگر ميباشد.
ترکیه در راستای بهینهسازی انرژی ،تحقیقاتي انجام داده است و بیان داشته است که ميتوان در چهار زمینه میزان مصرف
انرژی را بهینه تر ساخت :
 ساختمان ها
 صنعت
 حمل و نقل
 تولید وتوزیع برق
طبق تحقیقات انجام شده ميتوان با بهینهسازی به میزان  %20تا  %60در مصرف سالیانه انرژی ساختمانها %10،تا  %40از
مصرف انرژی در صنعت %70،در مصرف وسایلنقلیه %16 ،تا  %28در خطوط توزیع و تولید برق صرفهجویي کرد.
استراتژی ترکیه برای بهینهسازی انرژی از سال :2012-2023
از اهداف این استراتژی کاهش حداقل  %20انرژی مصرفي برای تولیدات ناخالص ملي در سال  2023ميباشد .تولید 36000
مگاوات برق در نیروگاههای برق آبي 20000،مگاوات برق در نیروگاههای بادی 3000 ،مگاوات برق در نیروگاههای
خورشیدی 600،مگاوات زمینگرمایي و  2000مگاوات از زیست توده تا سال .2023
ترکیه قصد دارد میزان مصرف گاز طبیعي خود را تا  %30کاهش دهد ،در عوض میزان تولید انرژی تجدیدپذیر خود را تا %30
افزایش دهد.
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 3.6بخش های تاثیر گذاردر بخش انرژی
 1.3.6وزارت انرژی ومنابع طبیعی: 235
وزارت انرژی و منابع طبیعي مسئولیت تهیه واجرای سیاستگذاری ،طرح و برنامه برای سازمانهای مرتبط و سایر نهاد عمومي
و خصوصي را برعهده دارد .ترکیه هیچ سند استراتژی ملي انرژی خاصي ندارد اما هدفهای سیاستهای انرژی در طرح
استراتژیك سازماني  2010-2014وزارت نیرو و محیطزیست مشخص شده اند .از سیاستهای اصلي این سازمان امنیت
انرژی(تأمین همیشگي انرژی) ،توسعه اقتصادی و حفظ محیطزیست ميباشد ].[302
 2.3.6اداره کل امور انرژی

236

مهمترین بخش سیاست گذاری درون وزارت انرژی و منابع طبیعي مي باشد.این بخش سیاست های ملي انرژی را به اجرا در
مي اورد ،همچنین بر روی سیاست های کلي انرژی ،بازار انرژی  ،انرژی تجدید پذیر  ،انرژی فسیلي  ،بازدهي انرژی و محیط
زیست مطالعه مي کند.ازسوی دیگر اداره کل امورد انرژی مسئولیت هماهنگي برنامه های اصالحاتي برق وگاز طبیعي رابرعهده
دارد وهمچنین با اثرات تالش های قبلي برای خصوصي سازی بخش برق سر و کار دارد ].[302
 3.3.6اداره کل امور نفت

237

مسئولیت قانونگذاری بر روی فعالیتهای اکتشافي و تولیدی در بخش نفت و گاز طبیعي را بر عهده دارد همچنین نماینده
وزارت انرژی و منابع طبیعي سهامداری نفت ميباشد ].[302
 4.3.6اداره بررسی و توسعه منابع برق و قدرت

238

اقدامات مختلفي در راستای افزایش بازدهي انرژی و منابع انرژی طبیعي انجام ميدهد ].[302

235

)The Ministry of Energy and Natural Resources (MENR
)The General Directorate of Energy Affairs (EIGM
237
)The General Directorate of Petroleum Affairs (PIGM
238
The Electrical Power Resources Survey and Development Administration
236

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
176
ویرایش اول ،تير 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

 5.3.6سازمان تنظیم مقررات بازار انرژی

239

به عنوان یك سازمان مقرراتي مستقل برای الكتریسیته تأسیس شده است .بعد از تصویب قانون بازار نفت ،قانون بازار گاز مایع
طبیعي و قانون گاز طبیعي ،مسئولیتهایي نیز در حوزه نفتي ،گاز و گاز مایع طبیعي نیز بر ی این سازمان قرار گرفته
است.اعضای تصمیم گیرنده نهایي این سازمان  ،هیئت مدیره ان مي باشد که متشكل از نه عضو رئیس و معاون رئیئس مي
باشد ].[302
 6.3.6سازمان رقابت

240

این سازمان مجوزهای ادغام و یا خرید را صادر ميکند ].[302
 7.3.6سازمان برنامهريزی دولت

241

این سازمان تحتنظر نخست وزیری مي باشد .این بخش نقش مشاوره ،کمك به دولت در تعیین هدفهای اجتماعي و
اقتصادی و سیاستهای اتخاذی را بر عهده دارد .در حقیقت حوزهی فعالیت اصلي این سازمان که به بخش انرژی مربوط مي
شود ،فراهم آوری و آمادهسازی نقشه توسعه کشور همراه با وزارت نیرو و منابع طبیعي و بخش صنعت ميباشد .از دیگر وظایف
این سازمان ميتوان به بررسي و برآورد سرمایهگذاریهای عمومي ،اختصاص و نظارت بر سرمایهگذاریها اشاره داشت
].[302
 8.3.6سازمان انرژی اتمی ترکیه

242

این سازمان قانونگذاری مسئولیت صدور مجوز برای فعالیتهای انتخاب محل ،ساخت و ساز ،عملكرد و منهدم ساختن سازه-
های اتمي و همچنین فعالیتهای مرتبط با مواد رادیواکتیو و هستهای را بر عهده دارد .این سازمان همچنین مسئولیت توسعه و
تحقیق را بر عهده دارد ].[302

239

)The Energy Market Regulatory Authority (EMRA
The Competition Authority
241
)The State Planning Organization (DPT
242
)The Turkish Atomic Energy Authority (TAEK
240
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 4.6قوانین حوزهی انرژی در ترکیه
بیش از  30سال پیش ترکیه تصمیم بر این گرفت که اقتصاد خود را در راستای اعضای اتحادیه اروپا در آورد ،این تصمیم نه
تنها بر اساس برخي مالحضات سیاسي گرفته شد بلكه برخي مالحضات اقتصادی نیز در آن تاثیرگذار بودند .به عنوان عضوی از
ناحیه اقتصادی اروپا ،ترکیه از سال  10دهه  1960خود را برای عضویت در اتحادیه اروپا آماده ميکرد .البته این رشد سریع
اقتصادی مشكالتي نیز با خود به همراه داشت ازقبیل منابع محدود مالي برای سرمایهگذاری هزینههای تحمیل شده بر بودجه
مرکزی توسط تأسیسات شهری ،برای رفع این موانع نیاز به سرمایهگذاریهای جدید وجود داشت .ترکیه برای رفع این
مشكالت شروع به تغییر در ساختار بازار برق و آزادسازی

243

کرد .به این منظور مدلهایي توسط  TOOR245 ، BOT244و

 BOO246ارائه گردید ] ،[297در نهایت ترکیه که در پي عضویت دائم در اتحادیه اروپا بود اولین گام را با رقابتي ساختن بازار
برق خود برداشت.
در سال  2001قدم اول با تصویب قانون شماره ( 4628قانون بازار برق )247برداشته شد که طراحي و چارچوب قانوني آن
برگرفته از اتحادیه اروپا بود .در حقیقت مدل بازار برق برگرفته از نحوهی جدید تجارت برق 248در انگلیس بود .این قانون بطور
عمده سه مورد اساسي زیر را در نظر ميگرفت:
 بازیگران بازار برق
 مجوزهای مورد نیاز برای حضور در این بازار
 وظیفه سازمان تنظیم بازار انرژی

249

سال 2001را ميتوان نقطه عطفي برای ترکیه دانست ،قبل از آن تمامي فعالیتهای بازار برق توسط سازمان برق ترکیه

250

انجام ميگرفت .در سال  1993به منظور آمادهسازی این سازمان برای خصوصيسازی دولت ،آن را به دو سازمان مجزا و

243

Liberalization
Build Operate and Transfer
245
Transfer of Operating Rights
246
Build-Operate-Own law
244

247

Electricity Market Law
)New Electricity Trading Arrangement (NETA
249
)Energy Market Regulatory Authority (EMRA
250
Turkish Electricity Authority
248
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مستقل تبدیل کرد :کمپاني تولید و انتقال برق ترکیه 251و کمپاني توزیع برق ترکیه  . 252بعد از سال  2001پیشرفتهای بزرگي
در بازار رخ داد .در زمان تصویب قانون شماره  4628در سال  ،2001هیچگونه قانون مجزایي برای پیشرفت انرژیهای
تجدیدپذیر وجود نداشت.
بعد از گذشت زمان ،سیاستگذاران وجود قانوني برای بهبود شرایط استفاده از انرژیهای نو را ضروری دیدند .این اصليترین
دلیل برای وضع قانون توسط شورای ملي ترکیه برای پیشرفت استفاده از منابع تجدیدپذیر بود .در حال حاضر دو قانون اصلي
برای بهبود نیروگاههای بر پایه منابع تجدیدپذیر وجود دارد ،قانون شماره  4628و قانون استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید
انرژیالكتریكي (قانون انرژیهای تجدیدپذیر 253شماره  .)5346قانون شماره  5346عالوه بر وضع قوانیني برای نگهداری و
حفظ مناطق مربوط به منابع تجدیدپذیر ،مشوقهایي برای اینگونه پروژهها نیز در نظر ميگرفت.
درآگوست سال  2006سیستم توازن و نشست 254در ترکیه شروع بكار کرد .از آن زمان تاکنون قیمتهای موضعي الكتریسیته
برای اولین بار در تاریخ ترکیه توسط مكانیزمهای بازار تعیین ميشوند .قبل از شروع به کار سیستم توازن و نشست میان دسامبر
 2003تا جوالی  ،2006دولت یك سیستم نشست پولي که تحت نظر  EMRA255بود را مورد استفاده قرار ميداد و ژنراتورهای
(نیروگاهها) دولتي نیز به عنوان واحدهای متعادلساز  ،عرضه و تقاضا را در عرصهی ملي متعادل ميساختند.
درسال  2010بر روی قانون مربوط به انرژیهای نو اصالحاتي انجام شد و به تصویب رسید (قانون شماره  .)6094هدف از این
اصالحات را ميتوان موارد زیر نام برد:
 افزایش استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید الكتریسیته
 وارد ساختن این منابع به نحوی مطمئن ،اقتصادی و کیفي
 افزایش انواع منابع انرژی
 کاهش گازهای گلخانهای
 کاهش ضایعات
 محافظت از محیطزیست
251

Turkish Electricity Generation Transmission Company
Turkish Electricity Distribution
253
Renewable Energy Law
254
Balancing and settlement system
255
Energy Market Regulatory Authority
252
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 توسعه بخش تولید که منوط بر رسیدن به هدفهای باال ميباشد.
در قانون اصالحي جدید ،گازهایي که از محل دفن زباله بلند ميشوند

256

نیز از منابع تجدیدپذیر انرژی در نظر گرفته شدهاند.

همانطور که بیان شد در این قانون مشوقهایي برای استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر در نظر گرفته شد که شامل موارد زیر
ميشود:
الف) مشوق مالی
در اصالح انجام شده مبالغ مربوط به تولید انرژی در منابع تجدیدپذیر بجای واحد –یورو سنت -257بر واحد -دالر سنت-258
تعیین خواهد شد .از طرفي قانون اصلي انرژیهای تجدیدپذیر (قانون سال  )2005مبلغ کلي  5تا  5/5یورو سنت را برای تمامي
انواع انرژی در نظر گرفته بود .در این اصالحات راهبردی برای حمایت از برخي منابع انرژی تجدیدپذیر در نظر گرفته شده
است .این تعرفهها بصورت زیر در نظرگرفته شده است:
 7/3 دالر سنت آمریكا برای ابزار تولید انرژی آبي
 7/3 دالر سنت آمریكا برای ابزارهای تولید برق از باد
 10/5 دالر سنت آمریكا برای ابزارهای تولید برق از انرژی زمین گرمایي
 13/3 دالر سنت آمریكا برای ابزارهای تولید برق از بیوگازها
 13/3 دالر سنت آمریكا برای ابزارهای تولید برق از انرژی خورشیدی
ب) مشوق استفاده از اجزای ساخت ترکیه
اصالحات همچنین مشوقهایي برای استفاده از ابزارهای مكانیكي و مكانیكي-برقي

این
259

در نظر گرفته است .برای خرید و

استفاده از ابزار های تولیدی که در داخل ترکیه ساخته شده اند کمك های مالي در نظر گرفته شده است.
ج) ساير مشوقها

256

)Landfill Gasses(LFG
Euro cents
258
Dollar cents
259
Electromechanical
257
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واحدهایي که تا قبل سال  2015عملیاتي شوند برای  5سال %85 ،تخفیف در استفاده از خطوط انتقال ،اجارهها برای  10سال از
سرمایهگذاری دارند.
اگر محل احداث نیروگاه بعضي از اراضي ملي باشد ،برای  10سال اول عملكرد  %85تخفیف در اجاره ،حق دسترسي و مجوز
استفاده داده ميشود.
قانون شماره  4628نتوانست سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاری جذب کند .ترکیه برای بهبود ساختار بازار برق ،قانون شماره
 6446را در مارچ  2013به تصویب رساند ،قانون شماره  6446تصریح ميکرد که آزادسازی و خصوصيسازی باید یكي پس از
دیگری صورت گیرد .بنابراین با توجه به این قانون در حالیكه بازار آزادتر ميشود ،ابزار تولید و توزیع نیز خصوصيسازی مي-
شوند .دولت با توجه به این قانون انتظار دارد که کارخانههای تولیدی دولتي تا آخر سال  2014بطور کامل خصوصيسازی
شوند.
اگرچه چارچوب قانوني و طراحي در حال اجرا شدن هستند و بیشتر قوانین با اتحادیه اروپا خوانایي دارند ،اما با این حال ترکیه
دارای مشكالتي در اعمال قوانین ميباشد ،بنابراین سیاستگذاران ترکیه برای مدت گذرایي قبل از اجرای کامل تمامي موارد
قانون  6446انتخاب شدهاند.
 1.4.6چارچوب قانونی و طراحی بازار
قانون شماره  6446چارچوب بازارالكتریسیته در ترکیه را تعیین ميکند .بازار ترکیه بر اساس یك توافق دو جانبه ایجاد شده
توسط توازن و نشست بازار ميباشد .بخش خصوصي ميتواند به غیر از حوزه انتقال نیرو در تمامي زمینهها با دریافت مجوز از
 EMRAفعالیت کند .طبق مقررات قانون شماره  6446تمامي فعالیت بجز فعالیت بخش شبكه تحت نظر و قوانین EMRA

قابل رقابت هستند.
به عالوه قانون  6446تنها به ) TEIAS260(TSOاجازهی فعالیت در حوزهی انتقال را ميدهد .باید بیان داشت که TEIAS

خود از اپراتورهای بازار نیز ميباشد ،بنابراین تنها اپراتور و صاحب دارایي به شمار ميرود.

Turkish Electricity Transmission Corporation

260
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 3.4.6اطالعات آماری ][307

درپایان دسامبر  ،2013جمع کل ظرفیت نصب شده در ترکیه به  64/94گیگاوات رسید .سهم نیروگاههای حرارتي و آبي در
میان ظرفیت مورد استفاده داخلي  %39/6و %60/4ميباشد .مقادیر دقیق در جدول زیر آورده شده است .انرژیهای تجدیدپذیر
دومین تأمینکننده انرژی بعد از زغال سنگ محسوب ميشوند .در میان انرژیهای تجدیدپذیر انرژی آب بیشترین سهم را به
خود اختصاص داده است .همانطور که در جدول زیر ميتوان دید سهم انرژی باد به  %4/3افزایش یافته در حالیكه ظرفیت آن
در سال  2000تنها  10/2مگاوات بود.
نوع سوخت/منبع
زغال سنگ
گاز طبیعي
اب-سد
اب-رودخانه
باد
زمین گرمایي
سایر انواع انرژی های تجدید پذیر
سایر نیروگاه های حرارتي
جمع کل

تعداد نیروگاه
27
218
74
393
72
13
39
74
910

ظرفیت نصب شده
GW

%

12/4278
20/2699
16/1425
6/1466
2/7596
0/3108
0/2369
5/749
64/0440

19/4
31/6
25/2
9/6
4/3
0/5
0/4
9
100

جدول  :53ظرفیت نیروگاههای نصب شده در ترکیه

در سال  2013میزان تولید الكتریسیته به  239/3تراوات ساعت رسید که در این میان  %43/8سهم گاز طبیعي ،انرژهای
تجدیدپذیر بدون در نظر گرفتن انرژی آب سهم اندکي در این میان داشتهاند :انرژی آب  ،%24.8انرژی حصول شده از باد %3/1
و مواد ضایعاتي و انرژی زمین گرمایي حدود  %0/4سهم داشته اند .میزان مصرف الكتریسیته ترکیه در سال  2013به میزان
 245/5تراوات ساعت بوده است.
منبع
آبي
باد
زمین گرمایي
خورشیدی
بایو مس

پتانسیل ()MW
45000
48000
600
32/6
8/6

نیروگاه های دارای مجوز
20218
9244
636
53
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پتانسیل ()MW
1/5 -2

نیروگاه های دارای مجوز
189

جدول  :54پتانسیل منابع مختلف در ترکیه

 4.4.6تعريف نیروگاههای استفادهکننده از منابع تجديدپذير در قانون
بر طبق قانون شماره  ، 5346مطابق بر دستورالعمل  ،2009/72انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان منابع انرژی غیر فسیلي مانند
آب ،باد ،خورشیدی ،زمینگرمایي ،زیست توده ،گازهای مشتق شده از زیست توده ،موج ،جریان آب و موج ميشود؛ از طرفي
منابع تجدیدپذیری که شامل کمكهای دولتي ميشوند در قانون  5346شامل باد ،خورشیدی ،زمینگرمایي ،بایو مس ،بایو گاز،
موج ،جریان و موج و سازههای آبي مانند کانالها و سازههای جریان انحرافي و یا مخزني یا کمتر از  15کیلومتر مربع ميشوند.
 5.4.6نگاهی اجمالی بر مكانیزم حمايتی از انرژیهای نو ][307

همانند تمامي کشورهای جهان ،به علت عدم توانایي رقابت میزان الكتریسیته تولیدی از انرژیهای تجدیدپذیر با میزان
الكتریسیته تولیدی از سوختهای معمول ،ترکیه نیز برای حمایت از انرژیهای نو روشها و سیاستهای مختلفي را اتخاذ کرده
است .این روشها شامل قوانین قیمتگذاری ،نیازمندی به سهمیه ،مشوقهای تولیدی ،سیستم تجاری و اعتبار مالیاتي ميشود.
هرچند دو مورد از این سیاستها به عنوان مكانیزمهای اصلي حمایتي در نظر گرفته ميشوند :تعرفه تشویقي 261و مكانیزم
سهمیه.
در طرح حمایتي مبتني بر تعداد ،یك مناقصه صورت ميگیرد .پیشنهاد دهنده با کمترین قیمت قرارداد را برده و حق انحصاری
برای تولید الكتریسیته از منابع تجدیدپذیر داده ميشود .مدارك ميتوانند به طور جداگانه از انرژی تولید شده در بازار به فروش
برسند .تولیدکنندگان برق از منابع تجدیدپذیر ،برق را به قیمت بازار ميفروشند اما ميتوانند مجوزهای سبز

262

نیز بفروشند

ودرآمدی مازاد داشته باشند.
مشوقهای مبني بر قیمت به تولیدکنندگان برق از انرژیهای تجدیدپذیر پرداخت یك مبلغ ثابت را تضمین ميدهند که به
عنوان تعرفه تشویقي شناخته ميشوند .برخالف مشوق های کمي ،تعرفههای تشویقي میزان باالیي امنیت سرمایهگذاری را
برای سرمایهگذاران تأمین ميکند .تعرفههای تشویقي اگر به خوبي اجرا شوند ،باعث ميشود که بازیگران جدیدی وارد این

Feed-In Tariff
Green certificate

261
262
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بازار شوند و رقابت بیشتری ایجاد شود اما اگر میزان تعرفه تشویقي زیاد باشد ،این مكانیزم موجب بزرگي بیش از حد و کنترل
نشده بازار ميشود.
اما در این قانون محدودیتهایي برای استفاده از انرژی خورشیدی وجود دارد که درآن ژنراتورهای دارای مجوز که به شبكه
متصل ميشوند ،تنها ميتوانند تا  600مگاوات برق تولید کنند .از دیگر تفاوتها ميتوان تغییر در تعرفههای انرژی در نظر
گرفت و همچنین یارانههایي برای استفاده از تولیدات داخلي در نظر گرفت.
 6.4.6نقشه استراتژيک [308]2010-2014

دراین برنامهریزی کوتاه مدت )2010-2014( 263ترکیه برای کاهش واردات انرژی ،مطالعات خود را برای اکتشاف منابع نفتي
محلي و گاز طبیعي و منابع زغالسنگ افزایش خواهد داد و همچنین برای استفاده از سایر منابع انرژی استفاده از منابع
تجدیدپذیر محلي و همچنین آغاز به ساخت چندین نیروگاه هستهای را در دستور کار خود قرار داده است.
طبق این برنامه کوتاه مدت برای تأمین امنیت انرژی ،یازده هدف تعیین شده است:
 .1یافتن منابع مختلف انرژی با تأکید بیشتر روی منابع محلي
برطبق این هدفگذاری برای تأمین و پوشش انرژی مورد نیاز استفاده از انرژیهای محلي وهمچنین بیشترین استفاده از منابع
انرژیهای تجدیدپذیر ،افزایش منابع تأمین انرژی و همچنین اضافه کردن انرژی هستهای تا سال  2020و در نهایت تغییر
طراحي بخش انرژی که تاکنون بر سه چیز استوار بوده (زغالسنگ ،گاز طبیعي و نیروی آب) و کاهش واردات در دستور کار
قرار گرفته است.
 .2افزایش سهم منابع انرژیهای نو در تأمین انرژی
برای رسیدن به این هدف ،قانوني در سال  2005تحت عنوان استفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر برای تولید انرژی
الكتریكي تصویب شد که شرایط برای ورود بخش خصوصي و سرمایهگذاری در این بخش را فراهم آورد .هدف اصلي در این
طرح تأمین  %30از برق با استفاده از این منابع ميباشد.
 .3افزایش کارایي

)Strategic Plan (2010-2014
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در این هدف افزایش کارایي ابزارهای تولیدکننده الكتریسیته ،شبكه انتقال و توزیع برق در نظر گرفته شده است .طبق این
هدفگذاری قیمت تولید برق تا سال  ،2023به میزان  %20نسبت به سال  2008کاهش خواهد یافت.
 .4فراهم آوردن شرایطي برای عملكرد کامل بازار آزاد و بهبود شرایط سرمایهگذاری
با توجه به قانونهای وضع شده همانند قانون بازار برق (شماره  ،)4628قانون بازار گاز طبیعي (شماره  )4646در سال ،2001
قانون بازار نفت (شماره  ،)5015قانون بازار گاز مایع (شماره  )5307و قانون بازار (شماره  )2005قدمهای بزرگي برای ایجاد
بازار رقابتي در بخش انرژی دولتي و تغییراتي در سازماندهي بخشهای دولتي دخیل در این بازار و اعمال شرایط مناسب برای
آزادسازی بازار برداشته شد .از دالیل اصلي آزادسازی بازار فراهم آوردن بستری برای سرمایهگذاریهای ضروری برای امنیت
انرژی و همچنین بهره بردن از محیط رقابتي ایجاد شده ميباشد .مقدار کل سرمایهگذاری که در بخش انرژی تا سال2020
برای ترکیه محاسبه شده است بیش از  120میلیارد دالر ميباشد.
 .5فراهم آوردن منابع مختلف در حوزه نفتي ،گاز طبیعي برای کاهش ریسك واردات
 .6تبدیل کشور به یك پل ارتباطي و یك ترمینال انرژی با استفاده از موقعیت ژئو-استراتژیك در چارچوبهای منطقهای
 .7کاهش اثرات سوء بر روی محیطزیست ناشي از فعالیتهای حوزه انرژی
 .8افزایش سهم منابع طبیعي در اقتصاد ملي
 .9افزایش تولید مواد خام صنعتي در داخل
 .10افزایش بهرهوری در مدیریت انرژی و منابع طبیعي
 .11پیشرو بودن در ابداعات در حوزهی انرژی و منابعطبیعي
مقدار کل سرمایهگذاری در بخش توسعه و تحقیق در دورهی بین  2000تا  2009در مؤسسههای وزارت انرژی و منابع
طبیعي در نمودار زیر آمده است.
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شكل  :57کل سرمایهگذاری انجام شده در بخش توسعه و تحقیق (میلیون لیره)

][308

 5.6انرژیهای تجديد پذير
 1.5.6انرژی خورشیدی
متوسط ساعت آفتابي ترکیه در یك سال  2640ساعت ( 7/2ساعت در هر روز) و پتانسیل انرژی خورشیدی در ترکیه به طور
متوسط ساالنهی  380میلیارد کیلوات ساعت بر متر مربع ميباشد .بررسيهای انجام شده بر روی اطلس مربوط پتانسیل انرژی
خورشیدی و تكنولوژی متمرکزکنندهها نشان ميدهد که ترکیه ميتواند  380میلیارد کیلووات ساعت از خورشید انرژی تولید
کند .میزان کلكتورهای نصب شده در ترکیه به  12میلیون مترمربع با پتانسیل انرژی 76 TEP264و تولید سالیانه 750000
مترمربع ميرسد که بخشي از تولید صادر ميشود .میزان گرمای ایجاد شده حدوداً به اندازه  420000 TEPميباشد که نشان
ميدهد ترکیه یكي بزرگترین تولیدکنندهها و مصرفکنندههای کلكتورهای خورشیدی ميباشد.
برای تولید برق از انرژی خورشید ،باید مجوزی از طرف سازمان تنظیم بازار انرژی 265صادر شود .برخالف مجوز برای تولید برق
از سایر منابع مرسوم مانند آب ،گاز طبیعي و زغالسنگ ،قانون انرژیهای تجدیدپذیر مجوز تولید برق از انرژی خورشیدی را
تنها در روزهای مشخصي صادر ميکند .همچنین محدودیتهایي برای میزان ظرفیت و نیازها در رابطه با زمین وجود دارد.

1 tep = 41.868 GJ = 39.68 MBtu = 11.63 MWh
Energy Market Regulatory Authority
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 2.5.6پتانسیل متمرکزکنندههای خورشیدی در ترکیه

266

][302

مباحث تكنیكي و اقتصادی زیادی در مورد راهاندازی نیروگاههای خورشیدی استفادهکننده از متمرکزکنندهها وجود دارد که در
زیر لیست شدهاند:
نیازمندی
میزان > 1800 kWh/m2aبرای استفاده صنعتي
 5هكتار برای هر مگاوات برق
گونههای جانوری کم و ارزش کشاورزی پایین
صاف ،شیب تا  3درصد %1 ،شیب بهترین حالت
نزدیكي به خطوط انتقال و خطوط گاز طبیعي
منبع آب کافي  ،در غیر اینصورت خنك سازی خشك

عامل
منبع خورشیدی
زمین
کاربرد زمین
توپوگرافي منطقه
زیر ساخت
دسترسي به آب

جدول  :55مباحث تكنیكي و اقتصادی راهاندازی نیروگاههای خورشیدی استفادهکننده از متمرکزکنندههای خورشیدی

شكل زیر میزان تابش مستقیم عمود 267را نشان ميدهد

شكل  :58میزان تابش خورشید در

ترکیه ][302

)Concentrating solar power (CSP
)Direct Normal Insolation (DNI
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ميتوان دریافت که ترکیه منبع انرژی فراواني با پراکندگي جغرافیایي زیاد دارد .تابش مستقیم عمود بر سطح کمتر از
) 2 kWh/(m2dayدر جنوب شرقي تا ) 9 kWh/(m2dayدر قسمت شرقي آن تغییر ميکند .سیستمهای متمرکزکننده انرژی
خورشیدی برای صرفه اقتصادی باال نیاز به  DPI268دارند .محلهایي که دارای تابش خورشیدی باالیي هستند از لحاظ هزینه
تولید برق بسیار مورد توجه هستند .از طرفي به طور معمول فرض ميشود که سیستمهای متمرکزکننده برای محلهایي با
 DNIباالی ) 1800 kWh/(m2aصرفه اقتصادی دارد .همانطور که مشاهده ميشود مناطق جنوب شرقي ترکیه ميتواند
این نیاز را ارضا کند.
 3.5.6بررسی کاربری زمین و پوشش گیاهی
به غیر از تابش خورشید ،متمرکزکنندهها به مساحت زیادی برای مزارع خورشیدی نیاز دارند که به طور تقریبي  20234مترمربع
برای هر مگاوات برق تولید شده در یك نیروگاه خورشیدی حرارتي نیاز ميباشد .از آنجایي که ترکیه یك کشور پرجمعیت
محسوب ميشود ،زمینهای کشاورزی وجنگلهایي که برای محصوالت و تولید زیستتوده مورد نیاز هستند ،نباید برای
نیروگاهها در نظر گرفته شوند .تنها زمینهای بدون استفاده که مناسب کشاورزی نميباشند و برای سكونت قابل استفاده نیستند
را ميتوان برای ساخت نیروگاهها در نظر گرفت.
تخمین زده ميشود که ترکیه دارای  243000کیلومترمربع زمین بایر ميباشد .اکثر این زمینها در جنوب کشور که بیشتر میزان
تابش خورشید را دارهستند ،قرار دارند.
 4.5.6ساير عوامل
عالوه بر منبع انرژی ،کاربری و پوشش زمین ،باقي عوامل تفاوت زیادی با عوامل دخیل در نیروگاه حرارتي ندارند .شیب زمین
در نیروگاههای متمرکزکننده خورشیدی در هنگام ارزیابي محل احداث از عوامل مهم محسوب ميشود .شیب کمتر از %1
بیشترین بازدهي را دارا ميباشد اما این شیب ميتواند تا  %3نیز باشد .از دیگر عوامل ،دسترسي به آب ميباشد .آب برای
استفاده در سیستم بخار رانكین ،شستوشوی شیشه و همچنین برجهای خنكکننده ميباشد .درصورت عدم وجود آب کافي از
سیستمهای خنكکننده خشك استفاده ميشود که دراین صورت هزینه برق این نیروگاه تا  %10افزایش ميیابد.

Dynamic Power Innovation
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نزدیكي به خطوط انتقال نیرو و گاز طبیعي را ميتوان از دیگر عوامل در انتخاب محل نصب نیروگاه دانست .هزینه نصب
خطوط انتقال نیرو بسیار باال ميباشد ،بنابراین نزدیكي نیروگاه به خطوط انتقال بسیار مهم ميباشد .با نزدیكي نیروگاه
خورشیدی به خطوط انتقال سوخت فسیلي باالخص خطوط انتقال گاز ،ميتوان از نیروگاه خورشیدی به صورت ترکیبي

269

استفاده نمود.
دومشكل اساسي در استفاده از نیروگاههای متمرکز کننده خورشیدی در ترکیه را ميتوان تكنولوژی و هزینه نام برد .برای حل
مشكل تكنولوژی  ،وزارت انرژی و منابع طبیعي ترکیه با همكاری شورای پژوهش تكنولوژی و علمي ترکیه با هزینه 1/2
میلیون دالر آمریكا از بودجه دولتي در یك دورهی  10ساله برای حل این مشكل وارد کردن این تكنولوژی به بازار بصورت
موفق همكاری ميکند .ترکیه همچنین در بسیاری از فعالیت تحقیقي بینالمللي برای شتاب بخشي به این روند همكاری مي-
کند.
با استفاده از تكنولوژی روز ترکیه ،هزینهی تولید برق بین  10تا  12سنت آمریكا بر هر کیلووات ساعت ميباشد که هنوز بیشتر
از نیروگاههای حرارتي معمولي ميباشد ،اگرچه ميتوان انتظارداشت هزینههای این تكنولوژی جوان کاهش چشمگیری داشته
باشد از سوی دیگر این تكنولوژی هیچگونه آالیندگي ندارد.
 5.5.6آيندهی انرژی خورشیدی در ترکیه و مسیر راه:
ترکیه بیشترین میزان دریافت انرژی خورشیدی را در اروپا داراست اما هنوز نتوانسته از این پتانسیل برای تولید اکتریسیته
استفاده کند .درنتیجه با افزایش روز افزون نیاز کشور به انرژی تا رسیدن کشور به میزان انرژی تخمین زده شده در سال ،2023
ترکیه به واردات نفت و گاز از سایر کشورها وابستهتر ميشود.

Hybrid
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 6.6بازيگران اصلی
 1.6.6سازمان بررسی و توسعه منابع برق

270

این سازمان مسئولیت توسعه و استفاده از انرژی خورشیدی را بر عهده دارد .عالوه بر این سازمان ،مرکز تحقیق TUBITAK
 ،Marmaraو برخي دانشگاهها مانند دانشكده انرژی خورشیدی  ،Egeدانشگاه  ،Mulgaدانشگاه  ،Kocaleiدانشگاه Firat

و دانشگاه  METUنیز روی انرژی خورشیدی تحقیقات انجام ميدهند.
دو استاندارد مرتبط با انرژی خورشیدی توسط سازمان استاندارد ترکیه تهیه شده است:
 :Ts3680 مربوط به کلكتورهای انرژی تخت
 :Ts3817 قوانین ساخت ،نصب و عملكرد گرمکنهای آبي
که سازمان بررسي و توسعه منابع برق در تهیه این استاندارد نقش داشته است ،همچنین تستهای عملكرد گرمایي مربوط به
اعطای گواهي نیز توسط این سازمان انجام ميگیرد .ظرفیت فتوولتائیك نصب شده در ترکیه هم اکنون نزدیك به 4000
کیلووات ميباشد که بیشتر در خانههایي که به شبكه برق دسترسي ندارند ،برجهای دیدباني ،بزرگراهها ،برجهای ارتباطي و
ایستگاههای هواشناسي مورد استفاده قرار ميگیرند.
 7.6فتوولتائیک در ترکیه:
موقعیت جغرافیایي ترکیه آن را پلي بین اروپای ثروتمند و منطقه آسیای مرکزی کرده است .رشد سریع در میزان تقاضا انرژی
محلي موجب شده است ترکیه به انرژی کشورهای دیگر وابسته شود .وزارت نیروی ترکیه برای تولید میزان زیادی برق تا 20
سال دیگر برنامهریزی کرده است .بر طبق پیشبیني انجام گرفته توسط  ،MENRکشور ترکیه  105گیگاوات تا سال 2020
برق تولید ميکند .انتظار ميرود که میزان برق تولیدی از  117تراوات ساعت در سال  2001را به  624تراوات ساعت در سال
 2020برساند.
اهداف سیاستگذاری ترکیه کاهش وابستگي ترکیه از انرژی فسیلي با استفاده انرژی تجدیدپذیر ميباشد .به علت اینكه بخش
انرژی باد در ترکیه به سرعت رو به رشد ميباشد ،بخش نظارت و ارزیابي تكنولوژی  TUBITAKیك بخش حمایتي توسعه و

)General Directorate of Electrical Power Resources Survey And Development Administration(EIE

270

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
191

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،تير 1394

تحقیق برای کمپانيهای صنعتي دارد .این بخش شامل کمك مالي توسط شورای علم و تحقیق ترکیه و بخش سرمایهگذاری
خارجي تا  %60از کل میزان هزینهی تحمیل شده در کل طول دوره (تا  36ماه) از هر پروژه ميباشد.
برطبق آمار وزارت نیرو ترکیه نزدیك به  %18میزان توان تولیدی در ترکیه توسط منابع انرژی تجدیدپذیر تولید ميشود .استفاده
از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی هیدروالكتریك ،سهم مهمي(نزدیك به  )%95در این میزان دارد .مابقي آن  %5از نیروی باد،
زمین گرمایي ،انرژی خورشیدی استخراج ميشود.
به علت آنكه ترکیه دارای میزان پرتو تابشي و زمین در دسترس بسیار زیاد ميباشد ،پتانسیل بازار فتوولتائیك در ترکیه بسیار
زیاد ميباشد .نزدیك به  30000محل مسكوني در ترکیه وجود دارد که استفاده از انرژیالكتریكي تولید شده از فتوولتائیك برای
آنها به صرفهتر ميباشد .پتانسیل دیگر ترکیه برای استفاده از فتوولتائیك روستاهای تفریحي ميباشد که در مناطق ساحلي
موجود ميباشند .این مناطق معموالً از شبكه دور ميباشند و نیاز به میزان توان بیشتری دارند.
به جز کاربردهای خاص ،میزان سلولهای فتوولتائیك نصب شده در ترکیه نزدیك به صفر ميباشد .به هر حال انرژی
خورشیدی در ترکیه بیشتر به منظور گرم کردن آب بكار ميرود .سیستم گرمکنندهی آب گرم نزدیك به  10میلیون مترمربع را
پوشش ميدهد .ترکیه دومین کشور دنیا در زمینه تولید آب گرم از انرژی خورشیدی ميباشد .اما جدا از این مطلب میزان
ظرفیت سلول فتوولتائیك نصب شده به دلیل مسائل دولتي تاکنون زیاد نبوده است.
تحقیقات فتولتائیك و فعالیتهای توسعهای هنوز تحت نظر بسیاری از دانشگاهها و ارگانهای دولتي و بخشهای صنعتي
صورت ميگیرد که بودجهی خود را از  DPTو TUBITAKدریافت ميکنند .ترکیه از سال  1980تا  120 ،2005میلیون دالر
در بخش توسعه و تحقیق انرژی هزینه کرده است که  15/6میلیون دالر آن بر روی انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری شده
است که سهم فتوولتائیك بسیار اندکي ميباشدکه میزان کار کمي برای افراد بوجود آورده است.
در ترکیه شرکت انل 271برای میزان سرمایهگذاری روی انرژی خورشیدی تصمیمگیری ميکنند .طبق تصمیم اخذ شده توسط
این شرکت یك شرکت ساخت (سرهم کردن) ماژولهای کریستال سیلیكوني با میزان توان خروجي  13/5مگاوات در اوایل
سال  2009ساخته شد .این شرکت  %90از تولیدات را صادر و  %10مابقي را در بازار داخلي به فروش ميرساند .عالوه براین انل
Anel Telecommunications Electronic Sys.Industrie and Trade Inc

271

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
192

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،تير 1394

در زمینه تحقیق و توسعه نیز با دانشگاهها (مانند ملگا، 272اگ ،273ام ای تي یو ) 274در رابطه با سلولهای الیه نازك و نسل سوم
(ارگانیك) 275همكاری ميکند ].[303
بخش فتوولتائیك هنوز کوچك بوده و میزان اشتغال کمي فراهم آورده است .تعداد  30کمپاني هستند که مواد اولیه ،ویفر و
شمش تولید ميکند .نوع اصلي تجارت این شرکتها به عنوان واردکننده ،فراهمکننده تجهیزات کلي ،فروشهای جزئي و
ساخت(سرهمکننده) ميباشد .ماژولها ،کنترلرهای شارژ باتری ،اینورترها معموالً وارد ميشوند .باتریها ،سیستمهای روشنایي،
ممكن است از بازار داخلي فراهم شوند .سه کارخانه تولیدکننده ماژول فتوولتائیك در ترکیه وجود دارد مانند[304] Aneles :

و  [312] ATATSPو .[305] Terasolarقیمت ماژول در سال  2009در این کارخانههای محلي  2تا  2/5یورو بر کیلووات
ميباشد .اما در حال حاضر هیچگونه سلولي در داخل ترکیه ساخته نميشود.
بخش انرژی تجدیدپذیر ترکیه یكي از بخشهای جذاب فعالیتها در چند دهه اخیر ميباشد .بسیاری از شرکتهای بزرگ
وارد ترکیه شده و تعداد بیشماری سرمایهگذار محلي که مجوزهای انرژی تجدیدپذیر دریافت کردهاند به دنبال شرکای بین-
المللي ميگردند.
 8.6فعالیتهای صورت گرفته در زمینه انرژی خورشیدی در ترکیه:
سال 2001
مؤسسه انرژی خورشیدی در دانشگاه اگ شروع به توسعه و تحقیق بر روی سلولهای خورشیدی ،برای درك بیشتر فرایندساخت و سادهسازی همراه با کاهش قیمت آن کرد .مؤسسه انرژی خورشیدی این دانشگاه در محل پردیس آن در ازمیر در سال
1978تأسیس شد .این مؤسسه بر روی زمینههای مختلف انرژی خورشیدی تحقیقات انجام ميدهد .بیشتر مطالعات این شرکت
روی سلولهای  organic dye sensitizedميباشد .البته این دانشگاه میزان توان خروجي سلولهای خورشیدی با روش
تولید لمینیت کردن سلولهای سیلیكوني افزایش ميدهد.
یك نیروگاه  14کیلوات برای شروع فعالیت چند یونیت در سد برك 276ساخته شد.272
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سال 2002
احداث بزرگترین نیروگاه متصل به شبكه در دانشگاه ملگا با ظرفیت 10/4کیلوواتسال 2004
دانشگاه ملگا میزا توان تولیدی را به  54کیلوات ساعت افزایش داد.سال 2005
مؤسسه انرژی خورشیدی دانشگاه اگ یك نیروگاه  22/2کیلوواتي را در ازمیر ساخته استسال 2006
دانشگاه اگ یك آزمایشگاه ساخت ماژول فتوولتائیك ساخت که اولین آزمایشگاه در سطح دانشگاهي محسوب ميشود.کمپاني ترکیهای (اکانات تكنولوژی ) 277شروع به ساخت ماژول فتوولتائیك با ظرفیت  5مگاوات در استانبول سال کرد.اولین نیروگاه ترکیبي باد – خورشیدی در جزیره (فتیه-کیزیدال )278ساخته شد .در این پروژه دانشگاه اگ نیز شرکت داشتهاست.
درمارس سال  2007وزارت نیرو ترکیه ،خانه انرژی پاکیزه را در پاموکال 279راه اندازی کرد(.درجزیره یك رستوران انرژی موردنیاز یا سیستم ترکیبي تأمین ميکند 17/5 .کیلوات ساعت ماژول مالتي کریستال 15 ،کیلوات توربین بادی و غیره)
یك شبكه  30کیلوواتي متصل به شبكه درسوپرمارکت تسكو –کیپا در مارماریس و کونساداسي (جمعاً  60کیلووات ساعتسیستم فتوولتائیك) توسط شرکت اني سوالر.
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تصمیم گرفت که یك سیستم  250کیلووات ساعتي برای سیستمهای ارتباطي از راه دور نصب کند.کمپاني

انالتك 281شرع به نصب این سیستمها در سال  2007نمود.
 9.6وضعیت توسعه و تحقیق بر روی سلولهای فتوولتائیک در ترکیه
درحال حاضر ،به علت آنكه دولت قصدی برای تكنولوژی فتوولتائیك ندارد ،ترکیه هیچگونه برنامه اقتصادی مدون محلي برای
فتوولتائیك ندارد .هزینه نصب سیستمهای کوچك با ظرفیت کمتر از  5کیلوات ساعت در ترکیه تقریباً  9یورو بر وات ساعت
ميباشد .بررسي چرخه طول عمر ،بر طبق  %10تخفیف و طول عمر  20سال تقریباً  52سنت در هر کیلووات خواهد بود .تحت
چنین شرایطي این سیستم در این مدت  20سال بازگشت سرمایه خواهد داشت.
 10.6استراتژی آينده ترکیه
با توجه به این که ترکیه به جامعه اروپا (چهارچوب ششم) وارد شده است؛ فرصتهای پروژهای بسیاری در این برنامه در ارتباط
با انرژی تجدیدپذیر وجود دارد .دانشگاههای ترکیه و مؤسسههای تحقیقاتي شروع به ارائه پروپوزال پروژههایي در زمینه
فتوولتائیك کرده اند .عالوه بر آن ،ترکیه در برنامه بینالمللي تحقیق و توسعه درسیستمهای فتوولتائیك از طریق اجرای توافق-
نامهی  IEAکه یكي از جامعترین برنامهها برای سیستمهای فتوولتائیك متصل به شبكه ميباشند توسط برنامه سیستمهای
تواني فتوولتائیك ( )PVPS282شرکت دارد .این برنامه تنها یكي از برنامههای همكاری بر روی توسعه و تحقیق در آژانس بین
المللي انرژی مي باشد PVPS .دارای  20کشور عضو شامل ترکیه مي باشد.
دولت هیچ برنامهای برای تولید سلول خورشیدی ندارد .سلولهای خورشیدی در مؤسسات تحقیقاتي مختلفي برای مطالعه
امكان ساخت محلي تولید ميشوند .تاکنون هیچ کدام از این مطاالت جواب مثبتي برای تولید انبوه سلول در ترکیه نداده است.
همانطور که بیان شد دانشگاه اگ یكي از مؤسسات آموزشي ميباشد که در سیاستگذاری استفاده از انرژی خورشیدی نقش
بسیاری دارد .در این راستا یك مصاحبه دلفي صورت گرفته است .مصاحبه دلفي یكي از روشهای کالسیك ميباشد که برای
بررسي آینده تكنولوژی بكار ميرود .دلفي در سال  1960توسط شرکت  RANDتوسعه یافت و پس از آن توسط بسیاری از

Turk Telecom
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پیشبینيهای تكولوژی ملي و مطالعات صنعتي و اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت .این روش برای بررسي مسائلي با عدم
قطعیت زیاد و بسیار پیچیده مورد استفاده قرار ميگیرد .طبق تحقیق انجام گرفته در دانشگاه اگ به روش دلفي ،دو دور تحقیق
دلفي برای مشخصسازی و اندازهگیری میزان انتظارات از آینده انرژی خورشیدی صورت گرفته است .این آزمایش در دور اول
و دوم به صورت آنالین میان متخصصین حوزه انرژی انجام گرفت .از  104دانشمند که در این مصاحبه شرکت کردهاند از 29
نقطه مختلف در ترکیه 55 ،نفر روی تكنولوژی حرارتي  16،نفرروی تكنولوژی فتوولتائیك و  33نفرروی هرو تكنولوژی تأکید
داشتند .طبق این پرسشنامهها اگر چه هیچ نیروگاه حرارتي در ترکیه وجود ندارد اما تخمین زده ميشود تا سال  2024اولین
نیروگاه ترکیبي تأسیس شود به عالوه انتظار ميرود %50سیستمهای گرمکننده آب به صورت خانگي عمل کنند .طبق
نظرسنجي انجام گرفته انتظار ميرود بازدهي سلولهای الیه نازك تا سال  2024به حداقل  %20افزایش یابد .دورنمای دیگری
که توسط شرکتکنندگان در این نظرسنجي ترسیم شد دربارهی سلولهای تك-چند کریستاله سیلیكوني ميباشد که در این
نظرسنجي گفته شده است که انتظار ميرود تا سال  2022به باالی  %30برسد.
سلولهای پلیمری و ارگانیك از تكنولوژیهای درحال ظهور و نوین بشمار ميرود .دومین نظرسنجي انجام گرفته در دانشگاه
اگ ،نشان داد که انتظار ميرود بازدهي سلولهای ارگانیك تا سال  2015به  %15رسیده و با استفاده از مواد نیمهرسانای
پلیمری افزایش پیدا کند.
سرعت پیشرفت تكنیكي و علمي فتوولتائیكها در سي سال گذشته بسیار تأثیرگذار بوده و تأثیر بسیار به سزایي روی کاهش
قیمتها داشته است .جامعه اروپا اولویتهای تحقیقاتي خود را بر روی کاهش قیمت تولید برق از سلولهای فتوولتائیك گذاشته
است .در حال حاضر سه نقطه تمرکز وجود دارد :سلولهای کریستال سیلیكوني ،تكنولوژی الیه نزك و سیستمهای فتوولتائیك.
بر طبق نظرسنجي صورت گرفته ،انتظار ميرود هزینه تمام شده ماژولهای فتوولتائیك توسط برنامههای تحقیق و توسعه تا
سال  2023به میزان  %40در ترکیه کاهش یابد و هزینه نصب آنها کمتر از  2دالر در هر وات شود.
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تعیین چشم انداز
 1.1مقدمه
چشمانداز 1یک سازمان یا یک نهاد حقوقی بيانگر افق و جایگاه مطلوب ،آرمانی و رقابتی برای آن سازمان یا نهاد استت .بترای
سایر فعاليتها از جمله توسعه فناوریهای مختلف در سطح ملی و بينالمللی چشمانداز تدوین میگردد .چشمانداز همواره اميدها
و اهداف آرمانی سازمان را نشان میدهد و یادآوری میکند که جهت حرکت به کدام سو ادامه مییابد .به عبارت دیگر چشمانداز
آیندهای است واقعگرایانه ،محققالوقوع و جذاب برای سازمان؛ در واقع چشمانداز کليد رهبری حرکت به سوی اهداف است .بتر
این اساس در خصوص موضوع سند ،چشمانداز شامل جایگاه مطلوب کشور در موضوع سند خواهد بود.
اهميت چشمانداز از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است ،با توجه به موارد ذکر شده میتوان گفت که چشمانداز دو کارکرد اصلی را
برای هر سازمان و یا نهاد دارد :نخست از به بيراهه کشيده شدن فعاليتها جلوگيری کرده و دوم اینكه همواره اميد را در فرد یا
سازمان برای نيل به اهداف تعيين شده تقویت مینماید.
انواع آینده که در چشمانداز به آن پرداخته میشود ،در سه دسته ،طبقهبندی میشود :آینده ممكن ،آینده محتمل و آینده مطلوب.
آينده ممكن :شامل تمامی آیندههایی است که میتواند اتفاق بيفتد .مهم نيست که این آیندهها تا چه حتد احتمتال
وقوع داشته باشند و یا حتی دستنيافتنی باشند.
آيندههاي محتمل :آنچه به احتمال بسيار زیاد در آینده به وقوع خواهد پيوست.
آيندههاي مطلوب :آنچه مطلوبترین و ارجحترین رویداد آینده به شمار میرود.
هدف از نگارش این گزارش ،تدوین بيانيه اوليه چشمانداز توسعه فناوری انرژی خورشيدی میباشد .بيانيه اوليه چشمانتداز بایتد
مبتنی بر مطالعات صورت گرفته (خصوصاً چشمانداز سایر کشورها) و اسناد باالدستی (خصوصاً سند چشمانداز بيست ساله توسعه
کشور) تدوین گردد .با توجه به اینكه تدوین بيانيه اوليه چشم انداز نيازمند شناخت اساس و چهارچوب نظری تدوین چشمانداز و

Vision

1

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
2

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،تير 1394

مالحظات کلی تدوین چشمانداز میباشد در ابتدا به بررسی چارچوب نظری و مالحظات کلی تدوین و تبيين چشمانداز پرداختته
میشود .پس از آن با تجزیه و تحليل مطالعات انجام شده و اسناد باالدستی ،به تدوین بيانيه اوليه چشمانداز پرداخته میشود.
 2.1چارچوب نظري در خصوص تدوين و تبیین بیانیه چشمانداز
همانطور که اشاره شد یكی از گامهای اساسی در تدوین برنامه راهبردی ،تدوین چشمانداز است .در حقيقتت ،پتس از تتدوین
مأموریت ،میبایست مقصد نهایی در یک افق زمانی مشخص با فرض انجام کامل مأموریت خود ،مشخص و تعيتين گتردد .بتا
تهيه چنين تصویری از آینده ،فعاليتها و تصميمگيریهای مدیران ارشد ،ميانی و حتی کارکنان یک سازمان دارای یک هتدف
واحد و آن رسيدن به چشمانداز تعيين شده میباشد.
در این بخش از گزارش به بررسی مبانی نظری در انتخاب یک چشمانداز مناسب و همچنين بررسی الزامات آن پرداختته شتده
است .بر این اساس در این بخش ابتدا تعاریف و ویژگیهای چشمانداز از منابع علمی مختلتف ارائته و ستپس متتدولوژیهتای
تدوین چشمانداز معرفی شده است.
 1.2.1تعريف چشم انداز
واژه چشمانداز در زبان فارسی به معنی تصوری است که از آینده در نظر انسان مجستم متیشتود .در مطالعتات انجتام گرفتته،
تعاریف مختلفی از چشمانداز وجود دارد که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل ارائه میشود:
 )1آینده واقعگرایانه ،قابل تحقق و جذاب برای سازمان
 )2بيان صریح سرنوشتی که باید به سوی آن حرکت کرد
 )3هنر دیدن نادیدنیها
 )4چشمانداز یک عامل کليدی در رهبری و یک جنبش ذهنی از شناختهها به ناشناختهها است که رهبران
اثربخش را قادر میسازد ،با در کنار هم قرار دادن حقایق ،آرزوها ،ایدهآلها ،فرصتها و تهدیدها ،آیندهای
جذاب برای خود خلق کنند.
 )5چشمانداز عبارت است از تصویر مطلوب و آرمان قابل دستيابی جامعه در یک افق زمانی معين بلندمدت که
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متناسب با مبانی ارزشی و آرمانهای نظام و مردم تعيين میگردد.
 )6چشمانداز به عنوان تصویر آیندهای که در جستجوی خلق آن هستيم معرفی شده ،که هر چه این تصویر از
نظر جزئيات غنیتر باشد ،جالبتوجهتر خواهد بود.
 )7چشمانداز عالوه بر این که برانگيزاننده ،هدایتگر و جهتدهنده اداره جامعه و همچنين الهامبخش،
وحدتآفرین و قابل فهم برای همه اقشار میباشد ،باید از ویژگیهای آیندهنگری ،واقعگترایی ،ارزشگرایی و
جتامعنگری برخوردار بوده و نسبت به وضع موجود ،چالش استاسی داشته باشد تا بتوان عزم ملی را جهت
تحقق آن فراهم آورد.
 )8چشمانداز هر مجموعه اگر به صورت دقيق ،جامع و آیندهنگرانه تعریف شده باشد ،میتواند مسير حرکت آن
مجموعه را همواره هدفمند و جهتدار نماید .آگاهی کامل مدیران مجموعه به چشمانداز ،میتواند آنها را در
تصميمات کليدی یاری دهد .البته چشمانداز میتواند در طی زمان تكميل گردد.
 )9چشمانداز آميزهای از ارزش و داوریهای مبتنی بر ایدئولوژی و واقعيتهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
میباشد .طبق این دیدگاه ،هر ایدئولوژی ،ترسيمکننده یک چشمانداز است ،لذا در مقام برنامهریزی و
تصميمگيری باید ایدئولوژی واحدی حاکم باشد تا چشمانداز واحدی شكل بگيرد.
 )10چشمانداز ،ارائه دهنده یک تصویر مطلوب ،آرمانی و قابل دستيابی است که مانند چراغی در افق بلندمدت،
فرآوری سازمان و ذینفعانش قرار دارد و واجد ویژگیهای جامعنگری ،آیندهنگاری ،ارزشگرایی و واقعگرایی
میباشد.
 )11چشمانداز عبارت است از تصویر مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستيابی در افق
زمانی معين بلندمدت ،که متناسب با مبانی ارزشی ذینفعان تعيين میگردد.
مبتنی بر تعاریف مختلف ارائه شده ،ویژگیهای زیادی را برای یک چشمانداز مطلوب میتوان مدنظر قترار داد کته در ادامته و
مبتنی بر یافتههای کتابخانهای به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
4

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،تير 1394

 2.2.1ويژگیهاي يک چشمانداز مطلوب
در تعاریف اشاره شده ویژگیهای مختلفی برای چشمانداز مطلوب بيان شده است که در این بخش برخی از مهمتترین ویژگتی
چشمانداز مطلوب بيان شده است .ویژگیهایی که چشمانداز مطلوب باید دارای آنها باشد عبارتند از:
 )1قابل دستيابی در زمان مورد نظر و کميتپذیر
 )2برآیند آثار ناشی از مزیتها (مؤلفههای قوت و فرصت) از یک طرف و رافع چالشها (نقاط ضعف و تهدید)
بوده و با توجه به استراتژیهای تعيينشده تبيين گردد.
 )3جامع ،تحولگرا ،آیندهنگر و پویا
 )4دارای افق زمانی معين
 )5بلندپروازانه و در عين حال منحصر به فرد
 )6برانگيزاننده مشارکت همگانی و مشوق حرکت
 )7پيونددهنده حال و آینده به همدیگر (یعنی در عين آنكه باید واقعگرایانه باشد ،مطابق با آرمانها نيز باشد)
 )8اطمينانبخش و توجهبرانگيز برای توجه ذینفعان
 )9دارای حس مالكيت و تعلق و تقویتکننده این حس در ذینفعان
 )10تعيينکننده مسير حرکت و به وجود آورنده هدفی منسجم (در این خصوص چشمانداز باید تصویری ممكن از
اهداف مطلوب را دارا باشد)
 )11تداومبخش به برنامهریزی و اجرا آنها
 )12نشاندهنده فرصتهای موجود و راه بهرهجویی از این فرصتها
این در حالی است که در سيستمها و سازمانهایی با مقياسهای کوچکتر ویژگیهای زیر را نيز باید برای چشتمانتداز متصتور
شد:



ایجادکننده رضایت شغلی ،تعهد ،عالقه و غرور در کارکنان و انرژیدهنده به آنها و در حوزه سازمانی
اثرگذار و معنی بخش به جوانب مختلف زندگی
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مشوق یادگيری



مشخصکننده مخاطب



مشخصکننده استاندارد برتر



کوتاه و دقيق



مرتبط با تمام ذینفعان مرتبط
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 3.2.1ضرورت تدوين چشمانداز
از دیگر مواردی که باید در تدوین بيانيه اوليه چشمانداز در نظر گرفته شود ،درك و بيان ضرورت و اهميت تتدوین چشتمانتداز
میباشد .همان طور که اشاره شد ضرورت اصلی تدوین چشمانداز تعيين افق ،جایگاه و موقعيت مطلوب است که با تعيين آن از
منحرف شدن از مسير اصلی جلوگيری شده و اميد فعاليت در فرد یا سازمان مدنظر تقویت میشود .اهميت تدوین چشمانداز تتا
حدی است که مقام معظم فرمودهاند:
"تا چشمانداز را براى خود تعریف نكنيم ،هيچ کار درستى صورت نخواهد گرفت – همهاش روزمرگتی استت – بعتد از آن کته
تعریف کردیم ،اگر برنامهریزی نكنيم ،کارِ بیبرنامه به سامان نخواهد رسيد .بعد از آن که برنامهریزى کردیم ،اگر همت نكنتيم،
حرکت نكنيم ،ذهن و عضالت و جسم خود را به تعب نيندازیم و راه نيفتيم ،به مقصد نخواهيم رسيد؛ اینها الزم است".
به طور کلی چشمانداز در پاسخ به مجموعه سؤاالتی مشابه سؤاالت زیر تعریف میشود:
 )1آیا اختالل و سردرگمی نسبت به اهداف وجود دارد؟
 )2آیا افراد از کافی بودن چالش در کار خود شكایت دارند؟
 )3آیا رقبای جدیدی در حال ظهور هستند که قرار است خدمات بهتری ارائه دهند؟
 )4آیا در حال از دست دادن بازار ،شهرت یا اعتبار هستيم؟
 )5آیا به نظر میرسد حرکت جامعه با روندهای تغيير محيطی هماهنگ نيست؟
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 )6آیا احساس غرور و افتخار در جامعه ما کاهش یافته است؟
 )7آیا کسانی هستند که صرفاً برای پول کار میکنند و هيچ تعهدی نسبت به جامعه نداشته باشند؟
 )8آیا اجتناب از ریسک در جامعه بيش از حد الزم است؟ (افراد تمایل به مسئوليتپذیری ندارند ،در چارچوب قوانين
و مقررات ،محدود ماندهاند و در مقابل تغيير مقاومت میکنند؟)
 )9آیا احساس مشترك نسبت به پيشرفت یا حرکت به سمت جلو مشاهده میشود؟
چنانچه پاسخ هر یک از سؤاالت فوق در یک سيستم توسط کارشناسان مستقل مثبت قلمداد شود ،اصالح ساختارهای راهبردی
و در رأس آن تعریف چشماندازی جدید اجتنابناپذیر خواهد بود .در این ارتباط نمودار ارائه شده در شكل  1به بررسی عالئم نياز
به چشمانداز پرداخته است .الزم به یادآوری است که بروز این عالئم احتماالً دارای یكی از معانی زیر خواهد بود:
 )1بخش و یا کليت مفهوم چشمانداز فعلی به خوبی منتقل نشده است.
 )2بخش و یا کليت مفهوم چشمانداز فعلی به خوبی درك نشده است.
 )3بخش و یا کل چشمانداز فعلی برای افراد ترغيبکننده و الهامبخش نيست.
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شكل  :1شكل بررسی نشانههای نياز به تدوین چشمانداز جدید و یا اصالح آن

لذا باید جهتدهی جدید و نوینی تعریف و تنظيم گردد و از این رو برخورداری از یک چشمانتداز متؤثر ،جتامع و کارآمتد حتائز
اهميت خواهد شد.
 4.2.1انواع چشماندازها
هر بيانيه چشمانداز از لحاظ محتوایی ،باید سه عنصر زیر را به صورت روشن دارا باشد:
 )1صحنه و یا مرزهای رقابتی
 )2مزیت رقابتی
 )3قابليت رقابتی یا شایستگیهای محوری.

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
8
ویرایش اول ،تير 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

برخی از مزایا و ابعاد قدرت چشمانداز در نمودار شكل  2ارائه شده است.

شكل  :2بررسی ابعاد قدرت و مزایای چشمانداز

اکثر چشماندازها به بيان جملهای کيفی و کلی پرداختهاند .با این وجود ،میتوان چشمانداز را به چهار نوع دستهبندی نمود:
 چشمانداز کمی
چشماندازی است که در آن شاخصهای کمی برای آینده مطلوب بيان شده و سپس هر یک از این شاخصها عتدد
گذاری میشوند .چشماندازهای کمی می توانند از نوع عددی (به عنوان مثال ،ميزان توليد در افق زمانی چشمانداز) و
یا از نوع %ی ( %سهم توليد در کشور یا منطقه در افق زمانی چشمانداز) باشند.
 چشمانداز کيفی
بر خالف چشمانداز کمی ،در این چشمانداز به بيان جمالتی کيفی و عاری از اعداد و ارقام پرداخته میشود .ایتن نتوع
چشمانداز ،شاخصهای کيفی را برای نشان دادن آینده مطلوب سازمان به کار میبرند.
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 چشمانداز رتبهای
در چشمانداز رتبهای ،جایگاه کشور یا سازمان بين دیگران به عنوان مالك بيان آینده مطلوب در نظر گرفته شده است.
به عنوان مثال ،ممكن است سازمانی در بيانيه چشمانداز خود اعالم نماید که قصد دارد در بين سازمانهتای حاضتر در
صنعت ،جایگاه سوم را دارا باشد.
 چشمانداز مقایسهای
در چشمانداز مقایسهای ،جایگاه آینده در مقایسه با رقبای اصلی ترسيم میشتود و متالك پيشترفت و توستعه برتتری
نسبت به یک رقيب خاص اعالم شده است.
البته باید توجه داشت که چشماندازهای رتبهای و مقایسهای تا حدی زیرمجموعه چشماندازهای کمی و کيفی هستند و از ایتن
روی چشمانداز در دو دسته کلی کيفی و کمی قابل طبقهبندی خواهند بود.
پس از شناسایی مبانی پایه ،ضرورتهای خلق چشمانداز و معرفی انواع آن نوبت به شناخت روشهای تبيين چشمانداز میرسد،
از این رو در ادامه به بررسی روشهای مختلف تبيين چشمانداز پرداخته شده است.
 5.2.1روشهاي تبیین بیانیه چشمانداز
فرآیند تدوین چشمانداز دارای پيچيدگی و سختی وصفناپذیری است ،از ایتن رو روشهتای بستيار متنتوعی توستط محققتان
مختلف برای تدوین بيانيه چشم انداز پيشنهاد شده است .به دليل پيچيدگی موجود در این فرآیند ،میتوان گفت که هيچ کدام از
روش های موجود کامل نيست و به همين دليل در اکثر موارد برای تدوین بيانيه چشمانداز بایتد از ترکيتب چنتد روش استتفاده
نمود .از این رو در ادامه برخی از مهمترین روشهای تدوین و خلق چشمانداز در ادامه ارائه شده است.
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 1.5.2.1روش  5چرا

کالينز و پوراس در سال  1996طی مقالهای در مجله "بررسیهای بازرگانی هاروارد" توصيه کردند که با این پرسش کار را آغاز
کنيد که "چرا این کاالها و خدماتی را که ما توليد میکنيم مهم هستند؟" این سؤال را  5بار تكرار کنيد تا به هدف بنيادین خود
پی ببرید.
 2.5.2.1روش استوارت
توماس استوارت قالبی را طراحی کرده که تدوین چشمانداز را برای هر جامعهای تسهيل مینماید:



جایگاه جامعه (رهبر ،پيشرو ،جهانی)...،



کاال و خدمات (نوآور ،ارزان ،متنوع ،باکيفيت)...،



مشتریان و ذینفعان (بازار جهانی ،خلق ارزشی به ذینفعان)...،



صنعت

 3.5.2.1روش برت نینوس
برت نی نوس روش نسبتاً پيچيده ولی جامعتری را برای تدوین چشمانداز معرفی کرده است که این روش شتامل مراحتل زیتر
میباشد:



وضعيت فعلی جامعه ،کسب و کار و نحوه فعاليت



تعيين مرزهای چشمانداز (شناسایی ذینفعان و نيازهای آنان)



تعيين جایگاه جامعه در محيط آتی



ارزیابی و انتخاب چشمانداز نهایی
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 4.5.2.1روش کیگلی
به زعم کيگلی ،چشمانداز رهبر ،بر درك گذشته و حال داللت دارد و مهمتر از آن ،نقشهراهی برای آینده ارائه میکند و به افراد
راهكارهایی در جهت عمل و عكسالعمل برای تحقق آینده مطلوب عرضه میدارد .باید توجه داشت که پس از تبيين هر یک از
ارکان چشمانداز ،کيگلی در فرآیندی با نام فرآیند برنامهریزی رایزنی رهبری ،نحوه تدوین چشمانداز را در گامهای زیر خالصته
میکند:
 )1انتخاب افراد شرکتکننده در تدوین چشمانداز
 )2تدارك جلسه آشنایی مختصری برای تمام افراد گروه مرکزی
 )3تهيه و ارسال پرسشنامه برای هر یک از اعضای گروه مرکزی توسط مدیر مؤسسه
 )4مصاحبه با افرادی که این شيوه را ترجيح میدهند.
 )5جمعآوری پاسخها و دستهبندی پاسخهای مشابه
 )6خالصه کردن نتایج
 )7آمادهسازی و ارسال کتاب دادهها برای اعضای گروه مرکزی
 5.5.2.1روش التام
در این شيوه هشت گام معرفی شده که به شرح زیر میباشند:
 )1گام اول :جمعآوری درون داد
برای اینكه چشمانداز اثربخش باشد باید نمایانگر ایدهآل باشد .باید از افراد درخواست کرد که به پرسشهتای
زیر پاسخ دهند:
 فرهنگ تمام عيار سازمانی چه میتواند باشد؟
 سازمان در حالت آرمانی برای رشد و پيشرفت اعضای خود چه میتواند بكند؟
 سازمان آرمانی چه کاال یا خدماتی به مشتری و جامعه میتواند عرضه کند؟
 عالوه بر اینها ،سازمان آرمانی چگونه میتواند باشد یا چه میتواند بكند؟
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 )2گام دوم :طوفان ذهنی
 )3گام سوم :حذف اضافات
 )4گام چهارم :تدوین سند اوليه
 )5گام پنجم :تصحيح بيانيه
 )6گام ششم :آزمون معيارها
آیا چشمانداز حاضر بیانتها ،الهامبخش و در برگيرنده معيارهای تصميمگيتری بترای کارکنتان در مواجته بتا
موقعيتهای دشوار هست؟ اگر چشمانداز این آزمون را پشت سر بگذارد ،متیتتوان آن را بترای تصتویب بته
سازمان تقدیم داشت.
 )7گام هفتم :کسب تأیيد یا تصحيح سازمان
 )8گام هشتم :ابالغ چشمانداز
این در حالی است که چشمانداز به هر روشی که انتخاب و خلق گردد باید مبتنی بر گامهای خلق آن و مطابق با رویكترد ارائته
شده در شكل  3پردازش و ارائه شود .در شكل  ،3گامهای پردازش چشمانداز به طور خالصه ذکر شده است:

شكل  :3گامهای پردازش یک چشمانداز مطلوب
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 6.2.1الگوسازي در جهت تحقق چشمانداز
پس از خلق و تبيين چشمانداز باید استراتژی های الزم جهت تحقق اهداف بلندمدت چشمانداز معرفی و تبيين گردد .باید توجه
داشت تغيير و تحوالت ارزشی از طریق اطالعرسانی مناسب صورت میگيرد .لذا در اطالعرسانی و آگاهسازی ،بایتد بته فتراهم
کردن امكانات و گردآوری و هماهنگسازی توانمندیهای الزم جهت تحقق چشمانداز توجه شود .در ضمن باید در نظر داشت
که تصميمسازی و تصميمگيری در راستای تحقق چشمانداز اجتنابناپذیر است .الگوی پيشنهادی برای تحقق این مهم به طور
اجمالی در نمودار ارائه شده در شكل  4مشاهده میشود.

شكل  :4الگوسازی جهت تحقق چشمانداز

الزم به ذکر است در این خصوص مدل دیگری نيز توسط هرسی و بالنچتارد ارائته شتده استت کته طبتق آن عناصتر اصتلی
مدلسازی چشمانداز عبارتند از :رسالت ،مقصد ،ذینفعان ،راهبرد ،فرهنگ ،اهداف ،فرآیندها ،روحيه تيمتی ،نقتشهتا ،کارهتا و
روابط ميان آنها ،مهارتهای مدیریتی و رهبری ،تنظيم و هماهنگی .جزئيات مربوط به الگوی پيشنهادی ایشان نيز در نمتودار
ارائه شده در شكل  5آمده است.
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شكل  :5الگوسازی پيشنهادی هرسی و بالنچارد برای پيادهسازی چشمانداز

 3.1فرآيند (روش منتخب) تدوين چشمانداز
با توجه به مطالب ذکر شده در رابطه با تعریف ،ویژگیها و روشهای چشمانداز و جمعبندی این مطالب میتوان به انتخاب یک
روش مناسب برای تدوین چشمانداز پرداخت .همان طور که اشاره شد موارد مختلفی در بسط و تدوین چشمانداز دارای اهميتت
می باشند ،که به منظور در نظر گرفتن این موارد در بيانيه چشمانداز باید به یک سری سؤاالت کليدی و اساسی توجه شود .این
سؤاالت عبارتند از:
 )1رسالت اصلی چيست؟ ما امروز چه هستيم؟ آرزو داریم چه بشویم؟ توانمندی اصلی ما چيست؟
 )2چگونه آرزوی اصلی بيان شده در بيانيه چشمانداز را محقق خواهد شد؟ راهبرد رشد داخلی سيستم در هر یک از
زیربخشهای اصلی آن چيست؟ بخش یا کسب و کاری که از بقيه مهمتر و سودآفرینتر است کدام است؟
 )3اگر زیر بخشهای اصلی پتانسيل الزم برای رشد را نداشته باشند ،راهبرد رشد خارجی برای تحقق آرزوی
چشمانداز تبيين شده کدام است؟
در واقع میتوان اشاره کرد که روش (متدولوژی) منتخب تدوین هر چشمانداز پاسخ بته ستؤاالت فتوقالتذکر بتوده و پيشتنهاد
میشود برای تدوین چشمانداز بر اساس فلوچارت ارائه شده در شكل  6عمل شود.
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شكل  :6روششناسی خلق چشمانداز

از این رو بر اساس روش منتخب گامهای خلق یک چشمانداز به شرح زیر میباشد:
در مرحله اول به بررسی مطالعات تطبيقی ،مطالعات آینده پژوهی ،اسناد باالدستی ،توقعتات ذینفعتان ،فرهنتگ ستازمان ،بيانيته
مأموریت ،تحوالت آینده و  ...پرداخته شده و با استفاده از این بررسیها یک دید کلی نسبت به فضای ستازمان و صتنعت و یتا
سيستم مدنظر به دست میآید.
در مرحله دوم با توجه به اطالعات انجام شده و دید به دست آمده از مرحله قبل ،به تدوین بيانيه ابتدایی از چشمانتداز پرداختته
میشود .باید توجه کرد که چشمانداز تدوین شده باید به سؤاالت اساسی فوقالذکر (از جمله رسالت اصلی مؤسسه چيستت؟ متا
امروز چه هستيم؟ آرزو داریم چه بشویم؟ توانمندی اصلی ما چيست؟ چگونه آرزوی اصلی بيان شده در بيانيه رسالت را محقتق
خواهيم کرد؟ راهبرد رشد داخلی ما در هر یک از زیر بخشهای اصلی چيست؟ بخش یا کسبوکتاری کته از بقيته مهتمتتر و
سودآفرینتر است کدام است؟ و )...پاسخ دهد.
در مرحله سوم و پس از تدوین بيانيه اوليه چشمانداز ،باید بررسی شود که ویژگیهای اساسی ذکر شده در بيانيته اوليته تتدوین
شده در نظر گرفته شده و لحاظ شدهاند یا نه و در صورت در نظر گرفته نشدن ویژگیهای اساسی ،این ویژگیها باید به بيانيته
تدوین شده افزوده شود.
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در مرحله چهارم که در شكل  6از آن تحت عنوان پانل ذینفعان یاد شده است ،چشمانداز اوليه را با ذینفعتان در ميتان گذاشتته
میشود .در این مرحله پس از دریافت و بررسی نظرات ذینفعان در صورت لزوم تغييراتی در بيانيه اوليه چشمانداز داده میشود .با
استفاده از تكنيکهایی مانند طوفان ذهنی بيانيه چشمانداز که مورد قبول تمام مقامات اصتلی ستازمان باشتد نهتایی و تتدوین
میشود.
الزم به یادآوری است که چشمانداز تدوین شده باید مورد ارزی ابی قرار گيرد تتا کتارایی آن اثبتات شتود .بترای اثبتات کتارایی
چشمانداز ،بيانيه نهایی چشمانداز تدوین شده از لحاظ دارا بودن صفات و ویژگیهای ضتروری چشتمانتداز بررستی و ستنجيده
میشود و در صورتی که صفات و ویژگیهای ذکر شده را دارا باشد چشمانداز از کارایی خوبی برخوردار خواهد بود.
بر اساس کليت اجمالی بيان شده از روش منتخب تدوین چشمانداز در ادامه مطابق با گامهای بيان شده بته بررستی مطالعتات
تطبيقی و آیندهپژوهی و اسناد باالدستی حوزه انرژی خورشيدی پرداخته میشود.
 1.3.1نتايج حاصل از بررسی اسناد باالدستی

همان طور که اشاره شد یكی از مهمترین مراحل در تدوین سند راهبردی تبيين چشمانداز است ،که منظور تدوین چشمانداز نياز
به بررسی اسناد مختلف پرداخته می شود .یكی از منابع اصلی برای تدوین بيانيه اوليه چشمانداز اسناد باالدستی مرتبط با حتوزه
مدنظر میباشند .با توجه به متنوع بودن ارگانهای قانونگذار اسناد باالدستی متعددی در رابطه با انرژیهای تجدیدپذیر بررسی
شدهاند که ليست این اسناد در جدول زیر ارائه شده است .تمرکز کاوش بر اسناد مصوب دهه  ،1380به اینستو بتوده استت تتا
بتوان روزآمدترین اسنادی که به هرگونه با بحث انرژیهای تجدیدپذیر و به ویژه انرژی خورشيدی ارتباط دارند را یافت.

در یک نگاه کلی میتوان این اسناد را به دو دسته بخش کرد :یک دسته اسنادی که بحث توليد انرژی از منابع تجدیدپذیر را
بطور مستقيم مورد خطاب قرار میدهند و دسته دوم ،اسنادی که بحث انرژیهای تجدیدپذیر در عنوان آنها جایی ندارد ،اگرچه
توليد انرژی از منابع تجدیدپذیر به نوعی با آنها در ارتباط است .در اکثر اسناد بررسی شده سياستهای کلی کشور در حوزه
انرژیهای نو مشخص شده و در بعضی اسناد ،به طور خاص به سياستهای مرتبط با انرژی خورشيدی اشاره شده است .با
مطالعه قوانين و سياستهای مرتبط با انرژیهای نو ،میتوان ویژگیهای قابل تصور برای چشمانداز انرژی خورشيدی را
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برداشت کرد .ویژگی و مواردی که با توجه به اسناد باالدستی حوزه انرژی باید در بيانيه چشمانداز در نظر گرفته شوند ،در جدول
 1ارائه شدهاند.
عنوان سند
باالدستی
سياستهای کالن کشور در
بخش انرژی مصوب در
مجمع تشخيص مصلحت
نظام

ماده /بند مربوطه

سياستهای کلی سایر منابع انرژی

برق -ماده 133

مجموعه برنامه پنجساله
پنجم توسعه جمهوری
اسالمی ایران
انرژیهای پاك -ماده 139

کشاورزی -ماده 148
محيط زیست -ماده  192و 193

مجموعه برنامه پنجساله
چهارم توسعه جمهوری
اسالمی ایران

سند چشمانداز در افق  1404و
سياستهای کلی برنامه چهارم

ويژگیهاي قابل برداشت از قانون مورد استفاده در تدوين
چشم انداز اولیه
ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست-
محيطی و تالش برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژی-
های آبی
تالش برای کسب فناوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نيروگاهها از
قبيل بادی و خورشيدی و پيلهای سوختی و زمينگرمایی در کشور
پرداخت یارانه خرید برق از توليدکنندگان برق پراکنده با مقياس کوچک و
ظرفيتهای توليد برق مشترکين از عقد قراردادهای بلندمدت و همچنين
تبدیل تا دوازده هزار ( )12000مگاوات نيروگاه گازی به سيكل ترکيبی
حمایت از توسعه نيروگاههای با مقياس کوچک توليد برق توسط بخشهای
خصوصی و تعاونی
انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمينی برق توليدی از منابع انرژیهای نو و
انرژیهای پاك با اولویت خرید از بخشهای خصوصی و تعاونی
افزایش توان توليدی برق تا بيست و پنج هزار ( )25000مگاوات با حداقل ده
هزار ( )10000مگاوات سهم بخش خصوصی و تعاونی
صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نيروگاههای با سوخت
غيریارانهای متعلق به بخشهای خصوصی و تعاونی
حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد زیرساختهای توليد
تجهيزات نيروگاههای بادی و خورشيدی و توسعه کاربرد انرژیهای پاك و
افزایش سهم توليد این نوع انرژیها در سبد توليد انرژی کشور
فراهم کردن زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشيدی در طول
برنامه
جایگزینی سوخت فسيلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوخت هيزمی
تنظيم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزینههای موارد دارای اولویت از
قبيل :جنگل ،آب ،خاك ،انرژی ،تنوع زیستی و آلودگیهای زیست محيطی در
نقاط حساس
آمایش سرزمينی مبتنی بر اصول حفاظت محيط زیست و احياء منابع طبيعی
افزایش بازدهی نيروگاهها ،متنوعسازی منابع توليد برق و افزایش سهم
انرژیهای تجدیدپذیر و نوین
گسترش توليد برق از نيروگاههای توليد پراکنده ،کوچک مقياس و پر بازده برق
و توليد همزمان برق و حرارت
حفظ ،احياء و بهرهبرداری بهينه از سرمایهها ،منابع طبيعی تجدیدشونده و حفظ
محيط زیست در طرح های توسعه
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ماده /بند مربوطه

ماده (-7م)
ماده  25و آیيننامه اجرایی شرایط
و تضمين برق موضوع بند "ب"
ماده ( )25قانون برنامه چهارم
توسعه
ماده  30بند ب7 -

آیيننامه اجرایی ماده 66

سند ملی توسعه بخش "برق و
انرژیهای نو" -موضوع بند (الف)
ماده 155
اسناد ملی توسعهبخشی
ماده  155قانون برنامه
چهارم توسعه

سند ملی توسعه بخش "نفت و
گاز" -موضوع بند (ه) ماده 155
سند ملی توسعه ویژه فرابخشی
"مدیریت انرژی" -موضوع بند (ج)
ماده 155

ويژگیهاي قابل برداشت از قانون مورد استفاده در تدوين
چشم انداز اولیه
کسب فنآوری بویژه فنآوریهای نو شامل :ریز فنآوری و فنآوریهای
زیستی .اطالعات و ارتباطات .زیست محيطی .هوا فضا و هستهای
موظف بودن دولت به تأمين منابع الزم برای اجرای بخش انرژیهای نو
واگذاری حداقل ده  )%10( %از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزیع برق به
اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی
ترغيب و تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در نيروگاههای تجدیدپذیر
و بازیافت حرارت با پرداخت حمایتهای مالی بابت عدم انتشار آالیندهها و
حفاظت از محيط زیست توسط سازمان حفاظت محيط زیست
جلوگيری از ایجاد اختالل در خدمت رسانی شبكه برق در اثر بروز حوادث
مصرف بهينه حاملهای انرژی از طریق ترميم ساختمانها و استفاده از وسایل
و تجهيزات کم مصرف ،انرژیهای نو ،اصالح روشهای حمل و نقل با هدف
کاهش مصرف سوخت و استفاده از گاز طبيعی
استفاده از تكنولوژیهای پاك و سازگار با محيط زیست برای کنترل و
بهينهسازی مصرف
جایگزینی سوخت مناسب در مناطق روستایی و عشایری به جای هيزم
تجهيز ساختمانها به سيستمهای آبگرمكن خورشيدی برای استفاده اقتصادی
از انرژیهای پاك
ایجاد بازار برق در سطح ملی و منطقهای و تجدید ساختار در صنعت برق
کشور
افزایش سهم اقتصادی انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی مصرفی کشور
پرهيز از احداث نيروگاهها تحت تأثير عوامل غيراقتصادی (مانند نيروگاههای
زغالسنگی با هزینه خيلی زیاد ،نيروگاه خورشيدی و بعضی نيروگاههای آبی)
ایجاد زمينههای تحقيقاتی در انرژیهای تجدیدپذیر به منظور دستيابی به
دانش فنی
فراهم آوردن زمينه گسترش احداث نيروگاه با منابع انرژی تجدیدشونده توسط
بخش غيردولتی
درنظرگرفتن متوسط نرخ رشد ساالنه % 45/4ی برای برق حاصل از انرژی-
های تجدیدپذیر
حذف تدریجی یارانه فرآوردههای نفتی و برقراری عوارض زیست محيطی
(ماليات بر کربن) بر مصرف آن.
تأمين بهينه انرژی مناطق مختلف کشور با توجه به جایگزینی اقتصادی
حاملهای انرژی ،پتانسيلهای محلی ،ظرفيتهای موجود و سيستمهای
عرضه انرژی.
تحصيل ارزش افزوده باالتر از حامل های انرژی در کشور
توسعه و بهرهبرداری از پتانسيلهای موجود انرژیهای تجدیدپذیر در کشور
دستيابی به فناوریهای نوین و کارای انرژی
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ماده /بند مربوطه

ماده 25
ماده  62و دستورالعمل اجرایی آن

وزارت نيرو

برنامه راهبردی وزارت نيرو
در افق 1404
بخش برق و انرژی

ويژگیهاي قابل برداشت از قانون مورد استفاده در تدوين
چشم انداز اولیه
حمایت از بازار انرژی و افزایش سهم بخش غيردولتی (شامل خصوصی و
تعاونی)
افزایش امنيت عرضه انرژی و بهبود کيفيت حاملهای انرژی عرضهشده
افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و پاك در سبد انرژی کشور و کاهش
آلودگیهای زیست محيطی
ایجاد تمرکز در سياستگذاری و برنامهریزی انرژی کشور
اصالح نظام قيمتگذاری حاملهای انرژی
توسعه هرچه بيشتر بهرهبرداری اقتصادی از منابع تجدیدشونده انرژی
ایجاد انگيزه اقتصادی برای ارتقای فناوری و ایجاد ظرفيتهای الزم برای
جایگزینی سوختهای پاك (مانند گاز طبيعی) و منابع تجدیدشونده انرژی
تأمين برق روستاهای دور از شبكه با استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی
معرفی و ترویج احداث نيروگاههای تجدیدشونده با اجرای پروژههای نمونه
صنعتی توسط دولت به منظور اطمينانبخشی به بخش غيردولتی (شامل
خصوصی و تعاونی)
اطالعرسانی ،آگاهسازی و ایجاد فرهنگ عمومی جهت استفاده از منابع
تجدیدپذیر انرژی
موظف بودن وزارت نفت (سازمان بهينه سازی مصرف سوخت) در کمک به
توسعه استفاده از فناوریهای نوین (آبگرمكنهای خورشيدی و کانورتورهای
هوا و )DHC
پرداخت مبلغی تشویقی از طرف سازمان محيط زیست بابت عدم انتشار
االیندهها و حفاظت از محيط زیست در بودجه های سنواتی
تضمين خرید برق توليدی تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی و دولتی
جلب مشارکت و حمایت از سرمایهگذاری بخش غيردولتی در توليد برق از
منابع انرژیهای نو
ارتقاء سطح کارآمدی صنعت برق کشور با تأکيد بر ارتقای توانمندی در توليد
برق از انرژیهای نو و تجدیدپذیر
ارتقاء سطح دانش .پژوهش و فنآوری در صنعت آب و برق با تآکيد بر
شناسایی فنآوریهای نوین و انتقال و بومیسازی فنآوریهای دارای مزیت
نسبی
شناسایی ،انتقال و بومیسازی فنآوریهای نوین و سازگار با محيط زیست
تمرکز بر تحقيق و پژوهش و بومیسازی فنآوری در فعاليتهای مربوط به
توليد برق از انرژی خورشيدی و بادی در کشور
تخصيص  %معين و فزایندهای از اعتبارات تحقيقاتی به بومیسازی
فنآوریهای مرتبط با انرژیهای نو و تجدیدپذیر
تعریف و اجرای پروژههای نمونه در زمينه انرژیهای نو و تجدیدپذیر و
تجاریسازی آنها
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ماده /بند مربوطه

بخش آموزش ،پژوهش و فنآوری

بخش پشتيبانی صنعت آب و برق

نقشه جامع علمی کشور

فصل سوم
اولویت الف -اولویتهای علم و
فنآوری
فصل چهارم
راهبردها و اقدامات ملی برای
توسعه علم و فنآوری در کشور
فصل دوم :سياستها و خط
مشیهای اساسی -ماده 4

قانون اصالح الگوی مصرف
انرژی

فصل سوم :ساختار و تشكيالت-
ماده  8 ،6 ،5و 9

فصل نهم :توليدکنندگان و توزیع
کنندگان انرژی -ماده 44

ويژگیهاي قابل برداشت از قانون مورد استفاده در تدوين
چشم انداز اولیه
بسترسازی ،حمایت و جلب مشارکت بخش غيردولتی برای توسعه انرژیهای
نو و تجدیدپذیر
جلب مشارکت مردم برای حمایت از توليد برق از انرژیهای نو و تجدیدپذیر
تنظيم قوانين مناسب در بازار برق به منظور توسعه استفاده از انرژیهای نو و
تجدیدپذیر
اعطای مجوز صادراتی به توليدکنندگان برق از منابع انرژی نو و تجدیدپذیر
تنوعبخشی به منابع اوليه انرژی و فنآوریهای توليد برق برای تقویت قدرت
بازدارندگی و کاهش آسيب پذیری خدمات
ایفای نقش مؤثر در نقشه راه فنآوریهای جدید و انتقال و بومیسازی آنها
استفاده از ظرفيتهای قانونی به منظور مشارکت با بخش خصوصی در
فنآوریهای نوین و سرمایهگذاریهای پر خطر مورد نياز صنعت آب و برق
حمایت از انتقال و بومیسازی فنآوریهای نو مورد نياز و بهکارگيری
فنآوریهای دارای مزیت نسبی باال
الویتها در حوزه علوم پایه و کاربردی:
 انرژیهای نو و تجدیدپذیر
 بازیافت و تبدیل انرژی
تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فنآوری با کشورهای دیگر به ویژه
کشورهای منطقه و جهان اسالم
ایجاد شبكههای پژوهشی در داخل و خارج از کشور برای انتشار و تبادل دانش
و فنآوری متناسب با اولویتهای ملی و بهرهگيری از فرصتهای جهانی
لحاظ کردن بودجه برای راهكارهای تشویقی جهت ارتقای نظام تحقيق و
توسعه فناوریهای جدید
مسئوليت انحصاری شورای عالی انرژی در سياستگذاری بخش انرژی کشور
از جمله انرژیهای نو
موظف بودن وزارت نيرو به شناسایی کليه فنآوریهای موردنياز برای عرضه و
مصرف انرژی در بيست سال آینده و فراهم کردن امكان طراحی و بهبود آنها
برای بهکارگيری توسط سازندگان و توليدکنندگان داخلی
تأسيس یک سازمان با شخصيت حقوقی مستقل توسط وزارت نيرو برای ارتقاء
بهرهوری و استفاده هر چه بيشتر از منابع تجدیدپذیر
موظف بودن وزارت نفت نسبت به اصالح اساسنامه و وظایف شرکت بهينه-
سازی مصرف سوخت با توجه به توسعه بهکارگيری ظرفيتهای محلی انرژی
و انرژیهای تجدیدپذیر
تضمين خرید برق تجدیدپذیر توسط وزارت نيرو در قراردادهای حداقل  5ساله
با شرایط زیر:
الف)اتصال مولدهای موضوع این ماده به شبكه بدون دریافت هزینههای
عمومی برقراری انشعاب
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فصل دهم :انرژیهای تجدیدپذیر
و هستهای -ماده  61و 62

سند راهبرد انرژیهای نو
کشور

تبصره  -2بند م و بند ق

قانون بودجه سال 1393
تبصره  -6الف
تبصره  -9ز
تبصره  -11بند «ه» و بند «و»

ويژگیهاي قابل برداشت از قانون مورد استفاده در تدوين
چشم انداز اولیه
ب)استفاده از انشعاب مشترك برای تأمين برق مشترك بدون پرداخت هزینه
اشتراك در مواقع خروج اضطراری و یا خروج برای تعميرات
پ)خروج از اولویت قطع برق در زمانهای کمبود در شبكه سراسری ،برای
مشترکينی که اقدام به احداث مولد در محل مصرف مینمایند
موظف بودن وزارت نيرو نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمينی برق
تجدیدپذیر از توليدکنندگان غيردولتی
موظف بودن وزارتخانههای نفت و نيرو نسبت به اعالم حمایت عمومی از
ترویج کاردبرد اقتصادی منابع تجدیدشونده انرژی و اختصاص مبلغی از محل
بودجههای مصوب ساالنه خود به این امر بهمنظور ترویج کاربرد اقتصادی
منابع تجدیدشونده انرژی در سامانههای مجزای از شبكه از قبيل آبگرمكن
خورشيدی ،حمام خورشيدی ،و سامانههای فتوولتائيک
تاکيد بر اقتصادی کردن استفاده از انرژی خورشيدی و اولویت دار بودن توليد و
بومی سازی مبدلهای فتوولتائيک در حجم و راندمان باال با توجه به سادگی و
سرمایه اندك مورد نياز از ميان سایر فنآوریهای ممكن
لزوم دستيابی کشور به جایگاه نخست منطقه و پنجم آسيا در بخش انرژیهای
نو تا سال 1404
لزوم در اختيار داشتن منابع متنوع انرژی برای دستيابی به رشد اقتصادی باالی
%8
موظف بودن دولت به برقی کردن چاههای کشاورزی با استفاده از منابع انرژی
نوین از جمله انرژی خورشيدی به جای سوختهای سنگوارهای و پرداخت
مبلغ یارانه معادل سوخت به شرکتهای توليد برق از جمله خورشيدی
وزارت نفت اجازه دارد به منظور اجرای طرحهای بهينهسازی ،کاهش گازهای
گلخانهای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با
اولویت صنایع انرژیبر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری،
ساختمان ،توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر با رعایت قانون اجرای
سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی با متقاضيان و
سرمایهگذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهيزات ساخت
داخل ،قرارداد منعقد نماید.
اجازه به شرکتهای وابسته وزارت نيرو برای انتشار اوراق مشارکت برای
طرحهای دارای توجيه فنی و اقتصادی با الویت اجرای پروژههای نيروگاههای
برق
هزینه حداکثر چهارهزار ميليارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری
شبكههای روستایی و توليد برق تجدیدپذیر و پاك توسط شرکت توانير
وزارت نيرو مجاز است به انعقاد قراردادهای بيع متقابل با سرمایه گذاران
بخشهای خصوصی و عمومی با الویت استفاده از تجهيزات ساخت داخل
تاسقف یكصد و بيست هزار ميليارد ریال به منظور اجرای طرحهای افزایش
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اهداف سطح سازمان (اصلی)
سازمان انرژیهای
تجدیدپذیر و بهرهوری
انرژی ایران (ساتبا)

اهداف سطح بخشی -بخش
انرژیهای نو

ابالغيه پایه نرخ خرید برق
از نيروگاههای انرژی نو و
پاك
قانون هدفمند کردن
یارانهها
طرح نيروگاههای انرژیهای
نو

ماده 8

ويژگیهاي قابل برداشت از قانون مورد استفاده در تدوين
چشم انداز اولیه
بازدهی نيروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نيروگاههای چرخه (سيكل)
ترکيبی ،توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،کاهش تلفات ،بهينهسازی و
صرفه جویی در مصرف سوخت مایع ،جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا
فرآوردههای نفتی در مناطقی که توجيه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات
برق
اجرای طرح نصب نيروگاههای کوچک و پيشگرمکنهای خورشيدی بر فراز
بامها ،بوستانها و معابر کشور با مشارکت % 50ی متقاضيان ،با هدف
امنيتبخشی به انرژی کشور و کاهش آالیندگی
توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در کشور به نحوی که تا پایان برنامه
چهارم توسعه % 1 ،از نياز برق کشور از انرژیهای نو تأمين گردد.
جلب مشارکت بخش خصوصی تا  % 55در سرمایهگذاریهای مربوط به
انرژیهای نو و بهرهوری انرژی
توسعه بازار فنآوریهای مربوط به بهرهوری انرژی و انرژیهای نو با اجرای
قوانين موجود و تصویب قوانين جدید بهگونهای که حداقل  3فناوری در هر
حوزه به بازار کسب و کار کشور وارد شده باشد.
توسعه آگاهی و فرهنگسازی به منظور مصرف بهينه انرژی و توسعه کاربرد
انرژیهای نو با پوشش  % 75مردم کشور
ایجاد زمينههای مناسب انتقال و توسعه فنآوری با افزایش ارتباطات بينالمللی
و بسترسازی جهت شكوفایی استعدادهای خالق به منظور ارتقای سطح
نوآوری علمی سازمان تا سطح سازمانهای مشابه در کشورهای پيشرو
سنجش ظرفيت و تهيه اطلس کامل کشور برای منابع تجدیدپذیر با اولویت
انرژیهای باد ،خورشيد ،زیست توده و زمينگرمایی
ایجاد حداقل یک نمونه فعال سيستم توليد انرژی از منابع تجدیدشونده در
خصوص هریک از انرژیهای نو به منظور توسعه آگاهی و تشویق بخش
خصوصی
قرارداد خرید تضمينی برق از این نيروگاهها برای یک دوره حداکثر  5ساله و
غيرقابل تمدید منعقد میشود .همچنين پس از دوره  5ساله ،سرمایهگذار
موظف به فروش برق در قالب قرارداد دوجانبه ،بورس انرژی و بازار برق خواهد
بود
اختصاص  % 30خالص وجوه حاصل از این قانون برای پرداخت کمکهای
بالعوض یا یارانه سود تسهيالت و یا وجوه اداره شده برای اصالح ساختار
فنآوری واحدهای توليدی در جهت افزایش بهرهوری انرژی ،آب و توسعه
توليد برق از منابع تجدیدپذیر
همكاری در تدوین استاندارد و معيارهای فنی مرتبط با نيروگاههای تجدیدپذیر
و طرح توليد پراکنده
اطالعرسانی ،بسترسازی و برنامهریزی جهت توسعه نيروگاههای تجدیدپذیر و
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مصوبه شورای عالی اداری
در خصوص انجام مطالعات
و تحقيقات درباره
انرژیهای نو (تجدیدپذیر) و
بهرهبرداری مؤثر از آن در
کشور
قانون بودجه در رابطه با
توليد و مصرف انرژی با
تأکيد بر بهينهسازی مصرف
انرژی

بند الف تبصره 12

ويژگیهاي قابل برداشت از قانون مورد استفاده در تدوين
چشم انداز اولیه
طرح توليد پراکنده
انجام هماهنگی الزم با ارگانهای ذیربط جهت تسهيل در امور متقاضيان
احداث نيروگاههای تجدیدپذیر و طرح توليد پراکنده
حمایت از بخش خصوصی برای واگذاری امور عملياتی و توسعه فناوری به آن
همكاری با مؤسسات پژوهشی دولتی و غيردولتی نسبت به انجام تحقيقات
الزم در مورد انرژیهای نو
موظف بودن وزارت نفت (سازمان بهينهسازی مصرف سوخت) نسبت به انجام
امور مربوط به حمایت از بهينهسازی مصرف سوختهای فسيلی مانند توليد
آبگرمكنهای خورشيدی ،حمامهای روستایی و پمپهای بادی آبكش ،با
رویكرد سفارش کار به بيرون
به منظور تشویق صنایع در امر بهينهسازی مصرف انرژی و همچنين ترویج
انرژیهای تجدیدپذیر ،طرحی تحت عنوان یارانه سود تسهيالت برای کاهش
شدت انرژی در نظر گرفته شود.

برنامه کاهش آلودگی هوا
در هشت شهر بزرگ کشور

همكاری وزارت نيرو و سازمان محيط زیست با وزارت کشور برای تهيه
سازوکارهای اجرایی و تشویقی الزم به منظور جایگزینی انرژیهای فسيلی با
انرژیهای نو و تجدیدپذیر در کليه اماکن شهری
لزوم انجام تمام فرایندهای احتراقی تمام کارخانهها ،کارگاهها و واحدهای
توليدی مستقر در محدوده و حریم شهرها از ابتدای سال  1392با انرژیهای
تجدیدپذیر یا گاز و لزوم تأمين این انرژی توسط وزارت نيرو
الزام وزارت نيرو به تسریع در احداث نيروگاههای برق تجدیدپذیر

مصوبه هيئتوزیران درباره
الزام دستگاههای اجرایی
برای مقابله موثر با آلودگی
هوا ()1393

اختصاص حداقل  % 10از ظرفيت های جدید توليد برق به نيروگاههای بادی،
خورشيدی ،زیست توده و زمينگرمایی و حمایت از توسعه شبكه هوشمند
انرژی (مدت  60ماه)

اولویتهای تحقيقاتی و
فنآوری مصوب
کميسيونهای تخصصی
شورای عالی علوم،
تحقيقات و فنآوری (عتف)

- 1کميسيون تخصصی انرژی
الف :اولویتهای کميسيون
تخصصی انرژی -بندهای  7و 10
و 17

–7توسعه فناوریهای تبدیل انرژیهای تجدیدپذیر
 -10فناوریهای ذخيرهسازی برق و انرژی و توليد پراکنده
 -17فناوریهای کاهش آالیندها و گازهای گلخانهای در جانب عرضه و
تقاضای انرژی

ب :طرح کالن ملی کميسيون
تخصصی انرژی
• برق و انرژی -بند 10
• فرابخشی و محيط
زیست -بندهای 2 ،1

 -10توسعه فناوریهای انواع نيروگاههای خورشيدی
 -1تدوین راهبرد جامع انرژی و یكپارچهسازی اسناد پيشين با تأکيد بر
افزایش سهم ایران در بازار جهانی انرژی
 -2برنامه جامع کاهش آالیندههای ناشی از توليد و مصرف انرژی
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- 3کميسيون تخصصی صنایع،
معادن و ارتباطات
الف :اولویتهای راهبردی پژوهش
و فناوری
• صنعت آب و برق
ب :سایر اولویت های پژوهشی
 محيط زیست
 صنعت آب و برق

- 5کميسيون تخصصی کشاورزی
آب و منابع طبيعی
اولویتهای تحقيقاتی و فنآوری
کميسيون تخصصی کشاورزی آب
و منابع طبيعی
• حوزه مشترك -بندهای
2و7
ماشينآالت و تجهيزات -بند
2

ويژگیهاي قابل برداشت از قانون مورد استفاده در تدوين
چشم انداز اولیه
ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست
محيطی و تالش برای افزایش انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی
سياستهای تشویقی برای توسعه نيروگاههای با مقياس کوچک توليد توسط
بخش غيردولتی
بهرهگيری افزونتر از فناوریهای نوین و پاك برای کاهش توليد گازهای
گلخانهای
افزایش سهم انرژیهای نو از جمله خورشيدی با توجه به پتانسيل مناسب
اینگونه انرژیها در کشور
احداث نيروگاههایی با سوخت پاك و جایگزینی نيروگاههای سوخت فسيلی با
آنها
احداث نيروگاههایی با راندمان باالتر مانند نيروگاههای سيكل ترکيبی
استفاده از فناوریهای جدید و انتقال تكنولوژی
ارتقای تواناییها و دانش علمی و فنی جهت دستيابی به روشهای نوین توليد
و استحصال آب شرین (باروری ابرها ،بهره برداری از رطوبت هوا ،آب شرین-
کنهای خورشيدی و ..
 -2توسعه و استفاده از فناوریهای نوین در کشاورزی ،آب ،فاضالب،
محيط زیست و منابع طبيعی
-7شناسایی الگوهای پدافند غيرعامل و مدیریت بحران در بخش
کشاورزی ،آب ،منابع طبيعی و محيط زیست
 -2توسعه فناوریهای نوین ،بهبود مكانيزاسيون و روشهای کاهش
مصرف انرژی با تأکيد بر انرژیهای تجدیدپذیر

جدول  :1عناوین سياستها و برنامههای مصوب بررسی شده.

عالوه بر اسناد فوق ،با توجه به نقش تعيين کننده وزارت نيرو در انجام مأموریت پژوهشگاه نيرو بترای تتدوین ستند ملتی
توسعه فناوریهای انرژیهای نو ،به نظر میرسد چشم اندازی که توسط آن وزارتخانه برای بخش برق و انرژی در افتق 1404
بيان شده است باید به طور ویژه مدنظر قرار گيرد:

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
25

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،تير 1394

«وزارت نيرو در بخش برق با استفاده از منابع متنوع و در دسترس انرژی ،مدیریت تقاضا ،تكيته بتر ستاختاری منستجم و
متخصصين توانمند و خالق به گونهای عمل می کند تا کشتور در عرضته بترق مطمتئن و پایتا و بتا کيفيتت مناستب (در حتد
استانداردهای جهانی) سرآمد کشورهای منطقه گردد و با ایجاد بسترهای الزم ،دسترسی آزاد به شبكه و رقابت منصفانه در بازار
برق را ميسر نموده و جمهوری اسالمی ایران به عنوان مرکز راهبردی شبكه برق در منطقه تثبيت گردد».
 2.3.1نتايج حاصل از بررسی ابعاد چشماندازي توسعه فناوريهاي انرژي خورشیدي در کشورهاي
مختلف (مطالعات تطبیقی)
امروزه ،کشورهای متعددی در جهان وجود دارند که از مزایای انرژی خورشيدی بهرهمند میشوند .همانطور که در بررسی
چهارچوب نظری تبيين بيانيه چشمانداز و فرآیند منتخب تدوین چشمانداز اشاره شده ،بررسی ابعاد چشماندازی توسعه فنتاوری-
های انرژی خورشيدی در سایر کشورها منبع مناسبی است که میتوان از آن در تدوین بيانيه اوليه چشمانداز استفاده کرد.

جدول  :2پنج کشور برتر دنيا بر مبنای سرمایهگذاری ساالنه/ظرفيت خالص اضافه شده /توليد در 2013
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جدول  :3پنج کشور برتر دنيا بر اساس توليد برق یا حرارت تا پایان سال 2013

بدون شک ،سطح فناوری در کشورهای مختلف ،متفاوت می باشد .بنابراین ،به منظور بررسی نقشه راه کشورها ،آنها به
سه دسته توسعهیافته ،در حال توسعه و کشورهای هم جوار تقسيمبندی شدهاند .کشورهای آمریكا و آلمتان از بتين کشتورهای
توسعهیافته ،ترکيه به عنوان کشوری در حال توسعه و کشورهای حوزه خاورميانته و شتمال آفریقتا (منطقته منتا) نيتز در شتمار
کشورهای همجوار مورد بررسی قرار گرفتهاند.

 1.2.3.1بررسی روند توسعه فتوولتائیک خورشیدي در آمريكا
آمریكا پس از آلمان ،ژاپن و اسپانيا بزرگترین بازار فتوولتائيک را داراست .انرژی الكتریسيته در این کشور از منابع متعددی
از قبيل سوختهای فسيلی ،انرژی هستهای ،باد و خورشيد تأمين میشود .در سال  2013در کل  4058ميليارد کيلووات ساعت
انرژی الكتریكی در آمریكا توليد شده است %67 .این مقدار از منابع فسيلی تأمين شده است .سهم توليد انترژی الكتریستيته از
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منابع مختلف به این صورت است :زغال ستنگ (  ،)%35گتاز طبيعتی ( ،)%30انترژی هستتهای ( ،)%18/7بترقآبتی (،)%12/3
خورشيدی ( ،)%0/2بادی ( ،)%3/4و نفت (.)%0/4
به دليل اینكه ميزان تابش خورشيد در تمامی این کشور در حد مناسبی میباشد ،این نوع منبع انرژی در مقایسه بتا ستایر
منابع تجدیدپذیر در جایگاه مناسبی است و سيستمهای خورشيدی فتوولتائيک پتانسيل زیتادی بترای افتزایش ستهم در توليتد
انرژی دارند.
از طرفی سرمایهگذاریهای زیاد در بخش نوآوریهای فنی و تحقيقاتی در این زمينه در راستای کاهش هزینهها و افزایش
بازد هی و بهبود عملكرد آینده روشنی را برای این صنعت در پی خواهد داشت .همچنين سياستهایی در این کشور اتخاذ شده-
اند که نشاندهنده اهميت کاهش وابستگی به سوختهای فسيلی را نشان میدهد و در این راستا کمک شتایانی بته گستترش
سهم سلولهای خورشيدی کردهاند.
با توجه به دالیل فوق ،می توان گفت امروزه استفاده از انرژی خورشيدی فتوولتائيک در آمریكا فراگير شده و سرعت رشتد
آن نيز چشمگير است .در زیر چند نمونه آمار ارائه شده از منابع معتبر انرژی در آمریكا اشاره میکنيد:
 ميزان نصب سيستمهای فتوولتائيک در آمریكا از سال  2010تا سال  2013با رشد چشمگير  485درصدی مواجه بوده
است.
 در سال  2011و  2012سيستمهای خورشيدی به طور متوسط  %16از ظرفيت نصب شده توليد الكتریسيته را به خود
اختصاص دادند .این عدد برای سال  2013به  %30رسيد.
 تا اوایل سال  2014کشور آمریكا بيش از  480000سيستم نصبشده خورشيدی دارد که ظرفيتی معادل  13400برق
توليد میکند .این مقدار برق مصرفی حدود  2/4ميليون نفر را تأمين میکند.
با این وجود به دليل مصرف زیاد انرژی در آمریكا همچنان سهم کمی از توليد برق مربوط به سيستمهای خورشيدی متی-
باشد .این سهم برای ایالتهایی همچون آریزونا ،کاليفرنيا و نودا حدود  %2است .هرچند برای ایالت کاليفرنيا در ماه ژون 2014
رکورد  %8نيز ثبت شده است.
در دهه  2000دوران رونق صنعت خورشيدی در آمریكا شكل گرفت .به دليل نگرانیهای زیستتمحيطتی سياستتهتای
حمایتی در دولت آمریكا شكل گرفت و شروع آن از سال  1989توسط جرج بوش بوده است .در بين سالهای  19930تا 2000
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کلينتون از آن حمایت نمود و سپس جرج دبليو بوش یک سيستم خورشيدی را در کاخ سفيد در سال  2002نصب کرد .در سال
 ،2005اعتبار مالياتی به منظور کمک  30درصدی هزینه سيستم خورشيدی وضع شد .به منظور درمتان کوتتاهمتدت ،در ستال
 2008اعتبار مالياتی  %30را تا سال  2016تصویب کرد .در همين راستا حمایتهای ایاالت دیگر نيز اقداماتی انجام دادند .مانند
کاليفرنيا که در سال  2007مشوقهای پایداری برای نصب پنل خورشيدی بر روی سقف خانهها ارائه کرد.
در این بين شرکتهای داخلی جان تازهای گرفتند .جلودار همه آنها شرکت  First Solarدر آریزونا بوده است که با فروش به
کشور آلمان در  2006معروف شده است .در سال  Solyndra 2005پروژهای با پشتوانه مالی  1ميليارد دالری برای استتفاده از
سلول فتوولتائيک استوانهای به جای تخت ،اجرا کرد و در  2009از طرف دولت پس از بحران مالی  535ميليتون دالر تضتمين
مالی دریافت کرد.
اصلیترین ارگان دولتی مسئول در قبال انرژی ،در کشور آمریكا ،دپارتمان انرژی آمریكا ( )DOEمتیباشتد .ایتن دپارتمتان در
سطح کابينه دولتی میباشد .این دپارتمان وظيفه سياستگذاری در مورد انرژی را بر عهده دارد .دپارتمان انرژی آمریكا ()DOE
به نوعی ارتباط دهنده آزمایشگاههای ملی ،دانشگاهها و صنعت میباشد .هدف این دپارتمان توستعه فنتاوری در سيستتمهتای
انرژی و از جمله خورشيدی است .در زمينه سلولهای خورشيدی هدف اول این مجموعه سرعتبخشتی بته تحقيتق و توستعه
فناوری بهمنظور کاهش هزینهها ،رقابتپذیری سلولها ،کاهش دیاکسيدکربن توليدی و همچنين ایجاد شرایطی برای حصول
اطمينان از این منبع انرژی بهعنوان منبعی قابل اعتماد و داخلی میباشد .از مهمترین راههتای رستيدن بته اهتداف گفتتهشتده
کاهش هزینه ترازشده ( )LCOEاست .بنابراین تمرکز اصلی این مجموعه روی این موضوع قرار دارد.
همانطور که گفته شد برنامهریزی برای توسعه فناوری در این زمينه بر عهده این سازمان میباشد .این سازمان با تتدوین
برنامه به نام ) SETP (SOLAR ENERGY TECHNOLOGIES PROGRAMسياستهای مربوط به پيشرفت در ایتن عرصته را
مشخص نمود .آزمایشگاههای ملی ،شرکتهای دانشگاهی ،دانشگاهها و تيمهای صنعتی بازیگران این برنامه هستند .هدف این
برنامه نيز رسيدن به تكنولوژیهایی قابل رقابت با منابع متداول تا سال  2015میباشد.
مرحله اول این برنامه با پروژههای نسل جدید آغاز میشود .پروژههای نسل جدید دارای ریسک زیادی هستند .سترمایهگتذاری
(اصطالحاً بذرپاشی) برای شروع این پروژهها توسط این سازمان میبایستی صورت گيترد .در حقيقتت پتر کتردن فاصتله بتين
تحقيقات پایهای و تحقيقات کاربردی از اهداف این قسمت از برنامه است .چرا که شروع اینگونه تحقيقات پر ریسک میباشد و
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شرکتها به دليل ریسک باال این سرمایهگذاری را انجام نمیدهند .اولين خصوصيتی که این نسلهای جدید باید داشته باشتند
هزینه پایينتر نسبت به تكنولوژیهای امروزی است .طبق برنامه این سازمان تا سال  2015این نسلهای جدید میبایست بته
مرحله ساخت نمونه آزمایشگاهی برسند و تا سال  2030/2020میبایستی قابل رقابت با دیگر تكنولوژیها باشند.
برنامه بعدی این سازمان تحت عنوان پروژههای در مرحله پيش از رشد تعریف شده است .این برنامه کمک میکند که پتروژه-
هایی که در مرحله مفهومی قرار دارند گسترش یابند و تا سال  2012به نمونه آزمایشگاهی قابل رقابت با تكنولوژیهای دیگتر
برسند .به نوعی دیگر ،میتوان گفت هدف از این قسمت از برنامه سرعت بخشی به تحقيقات و توسعه پتروژههتایی استت کته
مرحله مطالعاتی را گذراندهاند و میبایستی نمونهای آزمایشگاهی از آن توليد شود و به مرحلهای از پيشرفت برسد که آماده توليد
در مقياس بزرگ شود.
مرحله بعدی نيز مربوط به پروژههای رشدیافته میباشد .هدف از این قسمت پرورش دادن نوآوریها و رشتد آنهتا در صتنعت
فتولتائيک داخلی است .از نگاهی دیگر در این مرحله ،سرعتبخشی به مجموعهای متنوع از فناوریهای اميدوارکنندهای که در
مرحله نمونه آزمایشگاهی ثابت شدهاند صورت میگيرد.
یكی از بخشهای مهم دپارتمان انرژی آمریكا ( )DOEآزمایشگاههای ملی آن میباشتد .ایتن آزمایشتگاههتا وظيفته پيشتبرد
تكنولوژی را بر عهده دارند .تمامی مؤسسات تحقيقاتی در رابطه با انرژی با این آزمایشگاههتا در ارتبتاط هستتند .در رابطته بتا
انرژیهای تجدیدپذیر ،آزمایشگاه مربوطه آزمایشگاه ملی تجدیدپذیر یا  NRELمیباشد .این نهاد دارای بودجه زیادی است که
وظيفه دارد آن را در راستای تحقيقات و توسعه در زمينه انرژیهای خورشيدی بهکارگيرد .در سال  2010بودجه این آزمایشتگاه
در زمينه انرژیهای خورشيدی برابر بود با  19/7ميليون دالر .این رقم از همه بودجههای دیگر انرژیهتای تجدیدپتذیر بيشتتر
است.
یكی از مهمترین بخشهای این آزمایشگاه بخش مربوط به سلولهای فتوولتائيک میباشد .در این بخش سلولهای پيشترفته
فتوولتائيک با بازدهیهای باال ساخته میشوند و مورد آزمایش قرار میگيرند .همچنين هر مؤسسه یا شرکتی که ادعای ساخت
سلولی با مشخصات خاصی را دارد میبایست در آزمایشگاههای این مؤسسه مورد آزمایش قرار گيرد تا صحت آن تائيد شود.
می توان گفت بيشترین نمود در جهتگيری به سمت انرژی پاك ،قابل اطمينان و مقرونبهصرفه در ایاالت متحده در پشتبام-
های دارای سلولهای خورشيدی قابل مشاهده است .بين سالهای  2008تا سال  2013استفاده از سلولهتای پشتتبتامی در
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اماکن مسكونی ،تجاری ،و سازمانی رشد  %50را شاهد بوده است .همچنين طی این چند سال ،قيمت این نتوع سيستتمهتا بته
اندازه  %30کاهش داشته است .تقریباً تمامی این سيستمها از نوع فتوولتائيک میباشند.
تشعشع خورشيد در تمامی ایالتها تقریباً در حد خوبی است .در مناطق با تشعشع باال همچون لسآنجلتس یتا فتونيكس ،یتک
ماژول  5کيلوولتی به طور متوسط بين  7000تا  8000کيلوولت ساعت در سال برق توليد میکنتد .بترای ایالتتهتای شتمالی
همچون پرتلند و  MEتقریباً  %80لس آنجلس متوسط توليد برق در سال برای این ماژول میباشد.
به لطف کاهش هزینهها در تكنولوژی ،سيستمهای پشتبامی به طور فزایندهای در حال کاهش قيمت هستتند .در نمتودار زیتر
این کاهش قيمت در سالهای اخير قابل مشاهده است .البته سازمان سرمایهگذاری انرژی خورشيدی در آمریكا %30 ،از هزینه
را تقبل میکند که سبب پایينتر آمدن قيمت نيز میشود.
در سال  2011آمریكا به تنهایی  2گيگاوات از  21گيگاوات توليدی در دنيا را توليد کرده است .این امر به خاطر کاهش قيمتت
فتولتایيک ،مشوقهای دولتی و دیگر سياستهای حمایتی از سوی دولت میباشد .ابتكتار  SunShotدپارتمتان انترژی آمریكتا
( )DOEبرای دستيابی به هدف کاهش % 75ی قيمت فتوولتائيک از سال  2010تا  ،2020کمک شایانی به این موضوع کترده
است.

شكل  :7کاهش قيمت فتولتایيک در جهت افزایش بهرهبرداری از سال  1998تا 2011
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جدول  :4روند نصب و بازار ساالنه آمریكا

سيستمهای فتوولتائيک در مقياسهای کوچک تا حد زیادی سبب اشتغالزایی نيز شدهاند .در ستال  2013ایتن صتنعت ستبب
اشتغالزایی حدود  140000نفر در آمریكا شده است .هماکنون  6000شرکت خورشيدی در این زمينه فعالانتد .ستاالنه ميتزان
سرمایهگذاری در این بخش حدود  15ميليارد دالر میباشد .همچنين شرکتهای زیادی در زمينه سلولهای فتوولتائيک در حال
رقابت هستند.
آمار منتشرشده توسط مؤسسه  NRELنشان میدهد ميزان ظرفيت نيروگاههای فتوولتائيكی از  70مگاوات در ستال  2009بته
 700مگاوات در سال  2011رسيده است که رشدی حيرتآور را نشان میدهد .این آمار در سال  2012به  11گيگاوات میرسد.
با توجه به رشد ميزان انرژی مورد نياز میتوان انتظار داشت رشد توليد برق از نيروگاههای فتوولتائيتک همچنتان ادامته داشتته
باشد .هرچند که با توجه به نيروگاههای در حال ساخت نيز این پيشبينی انجامپذیر است.
همانطور که در بررسی نيروگاههای فتوولتائيک ساختهشده درآمریكا مشاهده شد ،تكنولوژی مورد استفاده در نيروگاهها عموماً از
نوع سلولهای کریستالی یا سلولهای الیه نازك کادميوم تلورایدی بودند .طبق آمار منتشرشده توسط  NRELتا ستال ،2012
 1176مگاوات برق توسط منبع خورشيدی توليد شد که  %43از این عدد مربوط به سيستمهای حرارتی میباشد .بنتابراین %57
باقیمانده مربوط به فتوولتائيک می باشد .طبق آمار منتشر شده از این مؤسسه تا سال  %58 ،2012از این مقتدار از تكنولتوژی
سلولهای کریستالی برای توليد برق استفاده کردند %34/5 .نيز استفاده از سيستمهای الیه نازك کادميوم تلورایدی را تترجيح
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دادهاند .بقيه تكنولوژیها مانند سلولهای سيليكونی آمورف ،سلولهای  CIGSو  ...نيتز در مجمتوع  %7از ستلولهتای متورد
استفاده در نيروگاهها را تشكيل دادهاند .سلولهای مدرن  CPVنيز دارای سهم  %0/5میباشتند .در شتكل زیتر ایتن درصتدها
مشخصاند.

شكل  :8درصد فناوریهای مختلف توليد برق در نيروگاههای مورد بهرهبرداری

اما همانطور که گفته شد این درصدها مربوط به سيستمهای راهاندازیشده میباشند .طبق آمار تا سال  2012درصد استفاده از
تكنولوژیهای مختلف در نيروگاههای در حال ساخت تا حد زیادی با %های نيروگاههای ساختهشده متفاوت است .در نمودار زیر
این درصدها قابل مشاهدهاند:

شكل  :9درصد فناوریهای مختلف توليد برق در نيروگاههای در حال ساخت
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آمریكا همواره جزو پيشتازان عرصه فناوری خورشيدی و مخصوصا سلولهای فتوولتائيک بوده است .از دو یا سه دهته گذشتته
تاکنون ،چه در زمينه صنعتی و چه در زمينه دانشگاهی ،مراکز گستردهای مشغول فعاليتت در گستترش و بهبتود سيستتمهتای
فتوولتائيک و فناوریهای مختلف در این رابطه هستند .فناوریهای بلوغ یافتهای مانند سيليكونهای کریستالی ،آمترف ،الیته
نازك و ...و همچنين فناوریهای در حال مطالعهای همانند سلولهای فتوولتائيک ارگانيک.
تحقيقات حوزه فتوولتائيک  ،NRELمرکز تحقيقاتی ملی آمریكا ،بر روی افزایش بازده سلول خورشيدی ،کاهش قيمت سلول و
ماژول خورشيدی و افزایش پایداری اجزا و سيستم فتوولتائيک متمرکز شده است .درحالحاضر ،تالش این مرکز جهتت کمتک
به  U.S. Department of Energy's SunShot Initiativeبرای ساخت سيستم انرژی خورشيدی در مقياس بسيار بزرگ و
رقابتی با سایر منابع انرژی تا سال  2020میباشد.
در نقشه راهی که در سال  2003توسط  NRELبرای صنعت فتوولتائيک تدوین شتده بتود ،در بختش گستتردهای بته تبيتين
سياست هایی برای پيشرفت فناوری در این صنعت پرداخته شده بود؛ چرا که طبق گفته ایتن ستند ،حفتظ بتازار و پيشترفت در
صنعت مستلزم پيشرفت تكنولوژی آن صنعت و ارتباط آن با بخش صنعت میباشد .به منظتور شتناخت مكتانيزمهتای توستعه
فناوری در آمریكا ،سياستهای تدوینشده در این نقشه راه را مورد بررسی قرار میدهيم .در این نقشته راه  4استتراتژی بترای
پيشرفت صنعت فتوولتائيک تبيين گردید که شامل موارد زیر است:
 .1حفظ پیشقدم بودن تكنولوژيكی صنعت فتوولتائیک آمريكا در جهان :پيشقدم بودن از لحاظ تكنولوژیكی هم برای
رقابت اقتصادی و هم برای تبدیل شدن صنعت فتوولتائيک به مهمترین تأمينکننده سبد انرژی کشور ضروری است .استفاده و
واردات صنایع خارج به کشور سبب کم شدن سهم کشور آمریكا در بازار میشود .عالوه بر این سبب عقتب افتتادن تكنولتوژی
مورد استفاده در صنعت از  R&Dمیشود که این خوب نيست .پيشرفت بخش تحقيق و توسعه و همچنين کم بودن فاصله آن
با صنعت عامل مهمی برای در دست داشتن بازار در آینده است .هسته تحقيقات و توسعه باید بتا نيازهتا و عالقتهمنتدیهتای
صنعت مطابقت داشته باشد .تنها در این صورت است که بخش تحقيقات و توسعه کشور می تواند اولين رتبه را در جهان داشته
باشد .عنصر حياتی برای شكلگيری این موضوع مشارکت پایدار ميان صنعت برق خورشيدی ایاالت متحده و آزمایشتگاههتای
ملی و دانشگاههای آمریكاست.
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 .2دستیابی به رقابت اقتصادي با فناوريهاي متداول :در طی  25سال گذشته ،هزینههای فتوولتائيک بهمراتب کم شده
است .همزمان صنعت فتوولتائيک آمریكا نيز رشد  15الی  %20را شاهد بود .این رشد به قدری بوده که حتتی بتا رشتد صتنعت
کامپيوتر قابل رقابت است .بر اساس هزینههای واقعی برق در محل استفاده ،هزینههای سيستمهای فعلی  2 ،PVتا  5برابر برق
توليدشده از منابع متعارف میباشد (این گزارش برای سال  2010میباشد) .بازار بزرگ تنها زمانی بهدست میآید که تكنولوژی-
های متداول بازار هزینهها را در حد مناسبی نگه دارند.
 .3حفظ پايداري بازار فتوولتائیک همراه با رشد در تولید :رشد پایدار در توليد و بازار مهمترین عامل تبدیل شدن انرژی
خورشيدی به تأمينکننده سبد انرژی مورد نياز آمریكاست .در سال  2000ميزان برق مورد نياز در زمان پيک  825گيگاوات بوده
است .انتظار رشد صنعت فتوولتائيک ساالنه  %25میباشد .اگر به این مقدار برسيم تا ستال  2030ایتن انترژی متیتوانتد %10
انرژی مورد نياز آمریكا را تأمين کند.
 .4تبديل صنعت فتوولتائیک به صنعتی سودآور و جذاب براي سرمايهگذاران :استراتژی رشد تهاجمی ما سرمایهگذاری
خصوصی قابلتوجهی نياز دارد .برای تحقق استراتژی پيشرونده در بازار یكی از نيازهای مهم ،سرمایهگتذاریهتای خصوصتی
است .صنعت فتوولتائيک میبایست برای جذب حمایتهای مالی پایدار و جذاب باشند .هدف تعيين شده برای سترمایهگتذاری،
 10الی  15ميليارد دالر برای هر سال میباشد.
در بخش دیگری از این نقشه ،راهحلهایی برای رسيدن به اهداف تعيينشده بيان گردیده است .با توجه به اینكه این نقشته راه
در سال  2010تدوین شده ،هدف بيانشده ایجاد ظرفيت  200مگاوات برق فتوولتائيک تا سال  2020میباشد .در قسمتی از این
نقشه راهبردی ،نيازهای تدریجی که برای رسيدن به هدف مورد نظر به آن احتياج خواهيم داشت ،بيان شده است .این نيازهای
تدریجی شامل موارد زیر میشوند:
• کاهش  5برابری در هزینههای توليد ماژول تا سال 2010
• کاهش  10برابری در هزینههای توليد ماژول تا سال 2020
• افزایش  40برابری در توليد ماژول تا سال 2020
عملياتهای صنعتی کوتاهمدت (تا  3سال آینده) که برای رسيدن به هدف مورد نظر میبایست طی این ستالهتا انجتام شتوند
عبارتند از:
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• توسعه مشارکت و ارتباطات ،که این عامل سبب میشود سازندگان نسلهای جدید فتوولتائيک بتوانند با نهادهای
دولتی (به منظور تأمين بودجه و  )...همكاریهای الزم را برای گسترش فناوری در زمينه سلولهای نسل جدید را
داشته باشند (تعامل دولت و سازندگان).
• توسعه فناوری در زمينه  in-line diagnostic tools and systemsبه منظور افزایش کنترل فرآیند و توسعه
(نيازمند رابطه بين دانشگاه و صنعت).
• برگزاری نمایشگاههای تجهيزات در مقياسهای بزرگ به منظور آشنایی صنعتکاران با این زمينه برای جذب بيشتر
سرمایهگذاریهای خصوصی
• شناسایی نيازهای صنعتکاران خورشيدی و انتقال آن به بخشهای تحقيقاتی و نوآوری
عملياتهای صنعتی بلندمدت (بيش از  3سال) نيز شامل موارد زیر میشوند:
• طراحی پكيجهای ماژول با قيمتی پایينتر
• توسعه و پيشرفت در زمينه سلولهای با حجم باال ،توان باال و بازدهی باال
• ایجاد هماهنگی برای اینكه شرکتهای سازنده تجهيزات به جای توليد تجهيزات خاصی که توسط یک سازنده مورد
استفاده باشد ،تجهيزاتی طراحی کنند و بسازند که در چندین محصول قابل استفاده باشد (همشكلسازی محصوالت).
هدف آمریكا در کشور برای سال  2020تأمين ظرفيت قابلتوجهی از سهم برق توليدی بتا استتفاده از فتوولتائيتک و تتا 2030
توليد حداقل  %10از برق مصرفی در زمان اوج مصرف میباشد.
نقش دولت در این ميان حائز اهميت است .از جمله فعاليتهای دولت میتواند موارد زیر باشد:
• نظارت بر اندازهگيری رشد ناخالص ملی
• تعادل در اعتبارات مالياتی بخش مسكونی
• خلق انگيزه
• همكاری جهت انتشار استاندارد و گواهینامه معتبر
• استفاده از برق خورشيدی در پروژههای دولتی تا حد ممكن

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
36

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،تير 1394

 2.2.3.1بررسی روند توسعه فتولتائیک خورشیدي در آلمان
بر اساس گزارش اتحادیه اروپا در سال  ،2013چين با سرمایهگذاری معادل  65/1ميليارد دالر در زمينته انترژی تجدیدپتذیر در
رأس سرمایهگذاران قرار دارد و به دنبال آن آمریكا با  35/6ميليارد دالر و آلمان با  22/8ميليارد دالر به ترتيتب در مقتام دوم و
سوم جای دارند .در سال  2008آلمان ششمين کشور مصرفکننده انرژی بود ،که حدود  %60از انترژی اوليته آن از ختارج وارد
میشد .سياست دولت آلمان ترویج حفاظت از انرژی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است .دولت آلمان قصد دارد تا کشور به
ميزان  %80از منابع تجدیدشونده تا سال  2050استفاده کنند .در سال  % 2010استفاده انرژیها در کشور آلمان به صورت زیر
بودهاست :زغال سنگ( ،)%22/9گاز طبيعی ( ،)%21/8انرژی هستهای ( ،)%10/8برقآبی و باد( ،)%1/5و دیگر منابع تجدیدپتذیر
(.)%7/9
در سپتامبر  2010وزارت اقتصاد و تكنولوژی دولت آلمان سياستهای کالن انرژی را با اهداف زیر اعالم نمود:
 کاهش دیاکسيدکربن تا سال  2020به مقدار  %40کمتر از ميزان سال  1990و کاهش  %80کمتر از  1990تا سال
2050
 افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر از کل انرژی به ميزان  %18تا سال  %30 ،2020تا سال  2030و  %60تا سال
2050
 افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در توليد برق به ميزان  %36تا سال  2020و ميزان  %80تا سال .2050
 افزایش بهرهوری  %70انرژی تا سال  2050نسبت به سال 2008
پس از بررسی کلی در سياستهای انرژی در سال  2002کته توستط وزارت اقتصتاد و تكنولتوژی انجتام گرفتت ،مهتمتترین
استراتژیهای اتخاذشده تا سال  2010به شرح ذیل میباشد:
 قانونگذاری بر انرژی بخش صنعت برای افزایش بهرهوری در سال  2005که بر پایه یک شبكه نظاممند استوار است
 گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و پایهگذاری قانون جدیدی در مورد کارایی انرژی
 برنامههای تحقيقاتی جدید در مورد انرژی و افزایش بودجه بخش تحقيق و توسعه
 تهيه نقشه جامع سياستهای انرژی که به سياستمداران بخش انرژی در تصميمگيری درست کمک میکند
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نقشه راه ملی انرژیهای نو آلمان برای هدف نهایی سال  2020در سال  2010تدوین شد .این نقشه راه  2سناریو را مبنای کار
خود قرار داده است  .در سناریوی اول () )reference scenario’ (REFمحاسبات برای تمام سالهای آتی بر مبنتای بتازده
انرژی و صرفهجویی در مصرف به منوال سال  2009انجام گردیده است و بهعبارتی سناریو در شرایط پایه یا بدبينانته مالحظته
شده است .جدول زیر ميزان مصرف نهایی انرژی ( )GFCEدر حوزه های مختلف مصترف (بترق ،حمتل و نقتل ،سترمایش و
گرمایش) را برای هر کدام از دو سناریوی مورد بررسی نمایش می دهد.

جدول  :5ميزان مصرف نهایی انرژی برای هر سناریو از سال  2005تا 2020

در برنامه توسعه کشور آلمان پيشبينی شده است تا نرخ استفاده از انرژی تجدیدپذیر در سبد انرژی این کشور تا سال  2020به
ميزان  ( %19/6در حالت سناریوی بدبينانه به  ) %18برسد .بهطوریکه سهم انرژی تجدیدپذیر در بخش برق به  ،% 38/6در
بخش گرمایش و سرمایش به  15/5و در بخش حمل و نقل به  %13/2خواهد رسيد.
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شكل  :10سهم انرژیهای تجدیدپذیر در آلمان

تنها در سال  ،2005استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر موجب صرفهجویی به ميزان  31674هزار تن معادل نفت خام در مصترف
سوختهای فسيلی شد %59 .از این ميزان مربوط به حوزه توليد برق میباشد .این مقدار صرفهجویی باعث جلوگيری از انتشتار
 108ميليون تن دیاکسيدکربن است که  72ميليون تن آن مربوط به بخش توليد برق است که اغلب آن مربوط بته گستترش
استفاده از سيستمهای فتوولتائيک است.
در حال حاضر ،گردش مالی بخش سرمایهگذاری در توليد ،تحقيقات و راهاندازی مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر در آلمان بتالغ
بر  40ميليون یورو میباشد که با توجه به چشمانداز گسترده  10ساله  ، EEGاز این مقدار نيز فراتر خواهد رفت .تا پایان 2012
ظرفيتی نزدیک به  32000مگاوات برق خورشيدی در آلمان نصب شده است.
با افزایش توجه مراکز دولتی و خصوصی ،و پيشرفتهای فناورانه در زمينه انرژی خورشيدی و سلولهای فتوولتائيک ،استفاده از
انرژی خورشيدی در سبد انرژی آلمان اهميت بيشتری یافته است بهطوریکه در سند چشمانداز سال  2020پيشبينی شده است
که انرژی خورشيدی (فتوولتائيک) با  %19در جایگاه سوم توليد برق قرار بگيرد.
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شكل  :11سبد انرژی تجدیدپذیر آلمان در سال 2005

شكل  :12پيشبينی سهم انواع انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی تجدیدپذیر آلمان در سال 2020

انرژی خورشيدی در آلمان تقریباً مختص به سيستمهای فتوولتائيک میباشد .تنها در سال  2008به ميزان  1500مگتاوات بته
ظرفيت فتوولتائيک آلمان اضافه شده است و در برنامه بلندمدت مربوط به سال  2020پيشبينی شده است که ساالنه  2500تتا
 3500مگاوات به این ظرفيت اضافه شود .بهاینصورت ،در سال  2020آلمان دارای ظرفيت فتوولتائيک  51753مگاوات با توان
توليد برق  41389ساعت میشود .برخالف سيستمهای فتوولتائيک ،آلمان برنامهای برای گسترش و بهرهبرداری از سيستمهای
متمرکزکننده و  CSPندارد.
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در سال  2013انرژی توليدی توسط فتوولتائيک در آلمان برابر  30تراواتساعت بوده که سهم % 5/7ی در کل مصرف ختالص
برق را به خود اختصاص داده است .در حالت کلی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر جهت توليد خالص برق  %29از سهم بازار را
تشكيل می دهند که ميزان سهم در توليد ناحالص برای انرژیهای تجدیدپذیر و فتوولتائيک به ترتيب  %25و  %5میباشتد .بته
گزارش مؤسسه فرانهوفر انرژی حاصل از فتوولتائيک در روزهای آفتابی قادر به پوشش  %35و در آخر هفته و تعطيالت پوشش
 %50تأمين تقاضای برق زودگذر را متحمل شود .توان نامی نصب شده در آلمان تا پایان سال  2013برابر  35/7گيگاوات بوده
است .نيروی محرك جهت افزایش توليد توان توسط فتوولتائيتک  ،هتدف گتذاری دولتت آلمتان بترای افتزایش ستهم انترژی
تجدیدپذیر تا سال  2020میباشد.
با پيشرفت تكنولوژی و حضور بيش از پيش انرژِیهای تجدیدپذیر ،رقابت ميان آلمان و کشورهای آسيایی بر سر صتنعت ایتن
فناوری بيشتر شد ،در نتيجه شرکتهای بزرگ آلمانی به همراه انجمن صنعت خورشتيد آلمتان تتا ستال  2020هتدفگتذاری
کرده اند .این رویكرد بر اساس تضمينی برای رقابتی ،مقرون به صرفه ،ایمنی بودن و توليد برق پاك ،هدفگذاری شده است.
در حال حاضر آلمان یكی از پيشگامان و پيشروهای صنعت فتوولتائيتک در جهتان استت .از ایتن رو محصتوالت ایتن کشتور
متقاضيان زیادی در سرتاسر جهان به خود جلب کرده که باعث افزایش صادرات آلمان شده است .در حالت کلی نگاه بلندمتدت
انجمن صنعت فتوولتائيک آلمان تا سال  2020به  9بخش اصلی تقسيم میشود:
 برش  %50قيمتی سيستم تا سال 2020
 افزایش ظرفيت نصب شده فتوولتائيک از  52گيگاوات به  70گيگاوات
 محدودیت نرخ تعرفه برق خورشيدی به  2یوروسنت بر کيلوواتساعت
 اختصاص حداقل  %5درآمد فروش به بخش R&D

 اطمينان یافتن از سهيم بودن حداقل  %12در رشد بازار جهانی توليد فتوولتائيک
 ساخت  8/5گيگاوات محصوالت فتوولتائيک آلمانی
 بهکارگيری حداقل  130000فرد در این زمينه
 توليد حداقل  25ميليارد یورو سهم اقتصادی خالص تا سال 2030
 موجب اصلی شدن فتوولتائيک به عنوان یكی از ارکان توليد برق
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شرط موفقيت آغاز و اجرای صحيح و مداوم اقدامات مهم با همكاری تمامی ارگانهای مرتبط در این زمينه خواهد بود .در واقع،
عالوه بر انجمن صنعت فتوولتائيک ودیگر شرکتهای دخيل(سهامداران) در توليد ،عرضه و بهرهبرداری برق اعم از فتوولتائيک
و دیگر ذینفعان باید در این امر مشارکت داشته باشند .مشارکت ذینفعان به سه دسته کلی تقسيم میشود:
 حمایت و هدایت جهت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
 دستيابی به سيستم یكپارچه ومجتمع فتوولتائيک و دیگر انرژیهای تجدیدپذیر بهطورکلی
 دسترسی به فناوریهای روز و ضروری
با یک برنامه هدفمند تا سال  2020آلمان در صدد کاهش قيمت سيستم فتوولتائيتک بته  1/4یتورو بتر وات استت؛ در نتيجته
تاسيسات فتوولتائيک دیگر نيازمند حمایتهای مالی نخواهند بود .اهرم اصلی برای دستيابی بته ایتن مهتم ،ستهم قابتلتوجته
مصرف برق بهصورت مستقيم می باشد .در شكل زیر ميزان نصتب ستاالنه فتوولتائيتک و منحنتی تجمعتی فتوولتائيتک را در
کشورهای مختلف مشاهده میکنيد .آلمان با رنگ آبی روشن مشخص شده است.

شكل  :13نصب ساالنه فوتوولتائيک (گيگاوات در سال)
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شكل  :14نصب تجمعی فوتوولتائيک (گيگاوات در سال)

عمده دالیل افزایش ظرفيت فتوولتائيک به  35گيگاوات تا سال  2012در آلمان  ،در  3بخش اصلی تقسيم میشود:
 ثبات طرحهای حمایتی در طوالنی مدت
 اطمينان خاطر سرمایهگذاران
 اشتياق مالكان در بخشهای خانگی ،تجاری و صنعتی

کشور آلمان تقریبا دارای  70سازنده سلول و ماژول خورشيدی ،بيش از  100توليدکننده تجهيزات جانبی فتوولتائيتک و 57000
نفر که در این زمينه مشغول به کار هستند .بر اساس گزارش سازمان بينالمللی انرژی ،آلمان سازنده  % 3از سلولهتا و  % 6از
ماژولهای فوتوولتائيک در جهان است .این کشور در زمينه ساخت ماژولهای الیه نازك جتزو  4ستازنده انحصتاری دنياستت.
همچنين آلمان در زمينه توليد اینورتر و سيستمهای ذخيرهکننده جزو  5کشور اول توليدکننده میباشد.
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جدول  :6ميزان توليد برق خورشيدی با جزیيات ظرفيت و نرخ اشغال زمين در کشورهای  PVPSآژانس بينالمللی انرژی

آلمان از سال  1990با مكانيزم های مختلف سياستتی شتروع بته حمایتت از رشتد فنتاوری فتوولتائيتک کترده استت .یكتی از
سياستهای مؤثر بهکاربردهشده  ،استفاده از مفهوم  Feed-in-tariffsدر زمانهای مختلف بر اساس قطعيت ،شفافيت و طتول
عمر اجرای آن بوده است.
بودجه اختصاص یافته برای تحقيقات در زمينه فتولتایيک آلمان در سال مختلف ،متفاوت بوده است که در حال حاضر این کشور
با صرف هزینههای گزاف در بخش تحقيق و توسعه در صدد بهدست آوردن یک بازار خارج از کشور بوده و در همين راستتا بتا
داشتن توليدات داخلی سلول و پنل فتوولتائيک موجب رشد این امر شده است .برنامههای تحقيق و توسعهای با عنتوان برنامته
ششم تخقيقات انرژی بر مبنای مطالعات زیستمحيطی و عرضه انرژی اقتصادی با قابليت اطمينان باال ،از سال  2011در حال
انجام است .بر پایه چارچوب تعيينشده ،وزارت محيط زیست و حفاظت از طبيعت و امنيت هستهای ( ،)BMUوزارت آموزش و
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پژوهش ( )BMBFتالشهای خود را جهت حمایت برنامه ششم دوچندان کردهاند .بودجه این طترح بته دليتل اجترای برنامته
نوآوری اتحاد فتوولتائيک که توسط دو وزراتخانه مذکور از سال  2010جهت کاهش هزینه توليتد فتوولتائيتک در حتال انجتام
است ،مبلغ باالیی میباشد .جدول زیر تخصيص بودجه  BMUدر زمينه فتوولتائيک را نشان میدهد.

جدول  :7تخصيص بودجه  BMUبه تحقيقات در زمينه فوتوولتائيک

با توجه به گزارش مدرسه بازرگانی هاروارد ،در سال  2012کشورهای آلمان و اسپانيا تنها کشورهایی هستند که بيشتر از  %1از
برق توليدی آنها توسط انرژی خورشيدی تأمين میشود.
 3.2.3.1بررسی روند توسعه فتولتائیک خورشیدي در ترکیه
با افزایش جمعيت و پيشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه انتظار می رود تا سال  2050تقاضای انترژی بته بتيش از دو
برابر یا حتی سه برابر افزایش پيدا کند .اگر چه سرعت استفاده از انرژی در ترکيه بسيار باالست اما ميزان مصرف انترژی هنتوز
نسبتاً کم می باشد .طبق برآورد آژانس بينالمللی انرژی ،انتظار میرود ميزان مصرف انرژی در دهه پيش رو به دوبرابر افزایش
پيدا کند و سرعت افزایش تقاضا برای برق حتی از این هم بيشتر باشد .بازار انرژی ترکيه به عنتوان یتک پتل ارتبتاطی بترای
انرژی در منطقه و همچنين یک بازار در حال رشد ،هر روز نقش پررنگتری به خود گرفته و پر اهميتتر می شود .باتوجته بته
این ميزان تقاضا به سرمایهگذاری عظيمی در بخش انرژی نياز میباشد که بخش بيشتر این سرمایهگذاری توسط بختشهتای
خصوصی صورت خواهد گرفت.
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برطبق آمار وزارت نيرو ترکيه نزدیک به  %18ميزان توان توليدی در این کشور ،توسط منابع انرژی تجدیدپذیر توليد متیشتود.
استفاده از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی هيدروالكتریک ،سهم مهمی (نزدیتک بته  )%95در ایتن ميتزان دارد .متابقی آن  %5از
نيروی باد ،زمين گرمایی ،و انرژی خورشيدی استخراج میشود.
ترکيه بيشترین ميزان دریافت انرژی خورشيدی را در اروپا داراست اما هنوز نتوانسته از ایتن پتانستيل بترای توليتد الكتریستيته
استفاده کند .درنتيجه ،با افزایش روزافزون نياز کشور به انرژی تا رسيدن کشور به ميزان انرژی تخمين زده شده در سال ،2023
ترکيه به واردات نفت و گاز از سایر کشورها وابستهتر میشود.
این کشور پتانسيل آن را دارد تا سال  2023که  %30از بترق مایحتتاج ختود را از منتابع تجدیدپتذیر توليتد کنتد .انترژیهتای
تجدیدپذیر و پروژههای افزایش بهرهوری انرژی در ترکيه توليد ساالنه  2ميليون تن دیاکسيدکربن را کاهش داده است .تتوان
ناخالص خورشيدی ترکيه معادل  88ميليون تن نفت در سال برآورد میشود کته از ایتن ميتان متیتتوان از  %40آن بتهنحتو
اقتصادی استفاده کرد.
ترکيه در راستای بهينه سازی انرژی تحقيقاتی انجام و استراتژیای را برای بهينه سازی انرژی از سال  2012-2023در دستور
کار خود قرار داده است .از اهداف این استراتژی کاهش حداقل  % 20انرژی مصرفی برای توليدات ناخالص ملی در سال 2023
میباشد .ترکيه قصد دارد ميزان مصرف گاز طبيعی خود را تا  % 30کاهش دهد ،در عوض ميزان توليد انرژی تجدید پذیر ختود
را تا  % 30افزایش دهد (توليد  36000مگاوات برق در نيروگاههای برق آبی 20000 ،مگاوات برق در نيروگاههای بادی3000 ،
مگاوات برق در نيروگاههای خورشيدی 600 ،مگاوات زمينگرمایی و  2000مگاوات از بایو مس تا سال .)2023
در برنامهریزی استراتژیک کوتاهمدتی که ترکيه برای بخش انرژی سالهتای  2014 -2010انجتام داده استت ،بترای کتاهش
واردات انرژی مطالعات خود را برای اکتشاف منابع نفتی محلی و گاز طبيعی و منابع زغال سنگ افزایش خواهد داد و همچنتين
برای استفاده از سایر منابع انرژی استفاده از منابع تجدیدپذیر محلی و همچنين آغاز به ساخت چنتدین نيروگتاه هستتهای را در
دستور کار خود قرار داده است.
طبق این برنامه کوتاهمدت برای تأمين امنيت انرژی یازده هدف تعيين شده است که یكی از آنها افزایش سهم منابع انترژی-
های نو در تأمين انرژی است .برای رسيدن به این هدف ،قانونی در سال  2005تحت عنوان استفاده از منابع انرژیهای تجدید-
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پذیر برای توليد انرژی الكتریكی تصویب شد که شرایط برای ورود بخش خصوصی و سرمایهگذاری در این بخش فتراهم آورد.
هدف اصلی در این طرح تأمين  % 30از برق با استفاده از این منابع میباشد.
درسال  2010بر روی قانون مربوط به انرژیهای نو اصالحاتی انجام شد و به تصویب رسيد .هدف از این اصالحات را میتوان
موارد زیر نام برد:
 افزایش استفاده از منابع تجدیدپذیر در توليد الكتریسيته
 وارد ساختن این منابع بهنحوی مطمئن ،اقتصادی و کيفی
 افزایش انواع منابع انرژی
 کاهش گازهای گلخانهای
 کاهش ضایعات
 محافظت از محيطزیست
 توسعه بخش توليد که منوط بر رسيدن به هدفهای باال میباشد.
ترکيه با وضع قوانين ،مشوقهایی برای استفاده بيشتر از منابع تجدیدپذیر در نظر گرفته است که شامل مشوقهای مالی (تعيين
تعرفه  13/3دالر سنت آمریكا برای ابزارهای توليد برق از انرژی خورشيدی) ،مشوقهای استفاده از تجهيتزات ستاخت ترکيته،
تخفيف های استفاده از خطوط انتقال ،اجاره ،حق دسترسی و مجوز برای تسریع عملياتی شدن نيروگاهها میباشد .مطتابق ایتن
قوانين ،آزادسازی و خصوصیسازی باید یكی پس از دیگری صورت گيرد .بنابراین با توجه به این قانون درحالیکه بازار آزادتتر
میشود ،ابزار توليد و توزیع نيز خصوصیسازی میشوند .دولت با توجه به این قانون انتظار دارد که کارخانههای توليدی دولتتی
تا آخر سال  2014بهطور کامل خصوصیسازی شوند.
در پایان دسامبر  ،2013جمع کل ظرفيت نصبشده در ترکيه به  64/04گيگاوات رسيد .سهم نيروگتاههتای حرارتتی و آبتی در
ميان ظرفيت مورد استفاده داخلی  % 39/6و  % 60/4میباشد .ریتز ایتن مقتادیر در جتدول  8آورده شتده استت .انترژیهتای
تجدیدپذیر دومين تأمينکننده انرژی بعد از زغال سنگ محسوب میشوند.
نوع سوخت/منبع
زغال سنگ

تعداد نيروگاه
27

ظرفيت نصب شده
MW

%

12.4278

19.4
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نوع سوخت/منبع

تعداد نيروگاه

گاز طبيعی
آب -سد
آب -رودخانه
باد
زمينگرمایی
سایر انواع انرژیهای تجدیدپذیر
سایر نيروگاههای حرارتی
جمع کل

218
74
393
72
13
39
74
910

ظرفيت نصب شده
MW

%

20.2699
16.1425
6.1466
2.7596
0.3108
0.2369
5.749
64.0440

31.6
25.2
9.6
4.3
0.5
0.4
9.0
100.0

جدول  :8سهم انواع انرژی در سبد انرژی ترکيه

متوسط ساعت آفتابی ترکيه در یک سال  2640ساعت ( 7/2ساعت در هر روز) و پتانسيل انرژی خورشيدی در ترکيته بتهطتور
متوسط ساالنه  380ميليارد کيلوات ساعت بر متر مربع میباشد .بررسیهای انجامشده بر روی اطلس مربتوط پتانستيل انترژی
خورشيدی و تكنولوژی متمرکزکنندهها ،نشان میدهد ترکيه میتوان  380ميليار کيلووات ساعت از خورشيد انرژی توليتد کنتد.
ميزان کلكتورهای نصبشده در ترکيه به  12ميليون متر مربع با پتانسيل انرژی  TEP 76و توليد ستاليانه 750000متتر مربتع
ميرسد که بخشی از توليد صادر میشود .ميزان گرمای ایجادشده حدوداً به اندازه  TEP 420000است که نشان میدهد ترکيه
یكی بزرگترین توليدکنندهها و مصرفکنندههای کلكتورهای خورشيدی میباشد.
برای توليد برق از انرژی خورشيد ،باید مجوزی از طرف سازمان تنظيم بازار انرژی 2صادر شود .برخالف مجوز برای توليد برق از
سایر منابع مرسوم مانند آب ،پاز طبيعی و زغال سنگ ،قانون انرژیهای تجدیدپذیر مجوز توليد برق از انرژی خورشيدی را تنها
در روزهای مشخصی صادر میکند .همچنين محدودیتهایی برای ميزان ظرفيت و نيازها در رابطه با زمين وجود دارد.
محل هایی که دارای تابش خورشيدی باالیی هستند از لحاظ هزینه توليد برق بسيار مورد توجه هستند که مناطق جنوب شرقی
ترکيه میتواند این نياز را ارضا کند .از طرفی تخمين زده میشود که ترکيه دارای  243000کيلومتر مربع زمين بایر میباشد که
بيشتر این زمينها در جنوب این کشور که بيشتر ميزان تابش خورشيد را دارهستند ،قرار دارند .این نشاندهنده پتانسيل مناسب
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این کشور برای توسعه انرژی خورشيدی است اما دو مشكل اساسی در استفاده از نيروگاههای متمرکزکننده خورشيدی در ترکيه
وجود دارد که عبارتست از تكنولوژی و هزینه .برای حل مشكل تكنولوژی ،وزارت انرژی و منتابع طبيعتی ترکيته بتا همكتاری
شورای پژوهش تكنولوژی و علمی ترکيه با هزینه  1/2ميليون دالر آمریكا از بودجه دولتی در یک دوره  10ساله برای حل این
مشكل وارد کردن این تكنولوژی به بازار بهصورت موفق همكاری میکند .ترکيه همچنين در بسياری از فعاليت تحقيقی بتين-
المللی برای شتاببخشی به این روند همكاری میکند .با استفاده از تكنولوژی روز ترکيه ،هزینه توليد برق بين  10تا  12سنت
آمریكا بر هر کيلووات ساعت میباشد که هنوز بيشتر از نيروگاههای حرارتی معمولی است ،اگرچه میتوان انتظارداشت هزینته-
های این تكنولوژی جوان کاهش چشمگيری داشته باشداز سوی دیگر این تكنولوژی هيچگونه االیندگی ندارد.
آينده انرژي خورشیدي در ترکیه و مسیر راه :به علت آنكه ترکيه دارای ميزان پرتو تابشتی و زمتين در دستترس بستيار زیتاد
میباشد ،پتانسيل بازارفتوولتائيک در ترکيه بسيار زیاد است .نزدیک به  30000محل مسكونی در ترکيه وجود دارد که استفاده از
انرژی الكتریكی توليدشده از فتوولتائيک برای آنها بهصرفهتر متیباشتد .پتانستيل دیگتر ترکيته بترای استتفاده از فتوولتائيتک
روستاهای تفریحی است که در مناطق ساحلی موجودند .این مناطق معموالً از شبكه دورند و نياز به ميزان توان بيشتری دارند.
به جز کاربردهای خاص ،ميزان سلولهای فتوولتائيک نصبشده در ترکيه نزدیک به صفر میباشد .بههرحال ،انرژی خورشيدی
در ترکيه بيشتر به منظورگرم کردن آب بهکار میرود .سيستم گرمکنندهی آبگرم نزدیک به  10ميليون متتر مربتع را پوشتش
میدهد .ترکيه دومين کشور دنيا در زمينه توليد آبگرم از انرژی خورشيدی میباشد .اما جدا از این مطلب ،ميزان ظرفيت سلول
فتوولتائيک نصبشده بهخاطر مسائل دولتی تاکنون زیاد نبوده است.
تحقيقات فتوولتائيک و فعاليتهای توسعهای هنوز تحت نظر بسياری از دانشگاهها و ارگانهای دولتی و بختشهتای صتنعتی
صورت میگيرد که بودجه خود را از  DPTو  TUBITAKدریافت میکنند .ترکيه از سال  1980تا  120 ،2005ميليون دالر در
بخش توسعه و تحقيق انرژی هزینه کرده است که  15/6ميليون دالر از آن بر روی انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری شتده
است که سهم فتوولتائيک بسيار اندك میباشد و ميزان اشتغال کمی به وجود آورده است.
درحال حاضر ،به علت آنكه دولت قصدی برای تكنولوژی فتوولتائيک ندارد ،ترکيه هيچگونه برنامه اقتصادی مدون محلی برای
فتوولتائيک ندارد .هزینه نصب سيستمهای کوچک با ظرفيت کمتر از  5کيلوواتساعت در ترکيه تقریبا  9یورو بر وات ساعت

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
49

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،تير 1394

است .بررسی چرخه طول عمر ،بر طبق  % 10تخفيف و طول عمر  20سال تقریباً  52سنت در هر کيلووات خواهد بتود .تحتت
چنين شرایطی این سيستم در این مدت  20سال بازگشت سرمایه خواهد داشت.
در حال حاضر ،دانشگاههای ترکيه و مؤسسههای تحقيقاتی شروع به ارائه پروپوزال پروژههایی در زمينه فتوولتائيتک کتردهانتد.
عالوه بر آن ،ترکيه در برنامه بينالمللی تحقيق و توسعه درسيستمهای فتوولتائيک از طریق اجرای توافقنامه آژانس بينالمللی
انرژی که یكی از جامعترین برنامههابرای سيستمهای فتوولتائيک متصل به شبكه میباشد توسط برنامته سيستتمهتای تتوانی
فتوولتائيک ( )PVPSشرکت دارد .این برنامه تنها یكی از برنامههای همكاری بر روی توسعه وتحقيتق در آژانتس بتينالمللتی
انرژی است PVPS .دارای  20کشور عضو شامل ترکيه میباشد .دولت هيچ برنامتهای بترای توليتد ستلول خورشتيدی نتدارد.
سلولهای خورشيدی در مؤسسات تحقيقاتی مختلفی برای مطالعه امكان ساخت محلی توليد میشوند .تاکنون ،هيچکدام از این
مطالعات جواب مثبتی برای توليد انبوه سلول در ترکيه نداده است.
اگرچه هيچ نيروگاه حرارتی در ترکيه وجود ندارد اما تخمين زده میشود تا سال  2024اولين نيروگاه ترکيبی تاسيس شتود .بته
عالوه ،انتظار میرود  % 50سيستمهای گرمکننده آب بهصورت خانگی عمل کنند .طبق نظرسنجی انجامگرفته انتظتار متیرود
بازدهی سلولهای الیه نازك تا سال  2024به حدقل  % 20افزایش یابد .دورنمای دیگری که توسط شترکتکننتدگان در ایتن
نظرسنجی ترسيم شد در باره سلولهای تک-چند کریستاله سيليكونی میباشد که در این نظرسنجی گفته شده است که انتظار
میرود تا سال  2022به باالی  % 30برسد .بر طبق نظرسنجی صورتگرفته در دانشگاه اگ ،انتظار متیرود هزینته تمتامشتده
ماژولهای فتوولتائيک توسط برنامههای تحقيق و توسعه در ترکيه تا  % 40تا سال  2023کاهش یابتد و هزینته نصتب آنهتا
کمتر از  2دالر در هر وات شود.
 4.2.3.1چشمانداز کشورهاي منطقة  MENAبراي توسعه انرژي خورشیدي
از سال  2008تا  ،2011برق توليدی تجدیدپذیر غير از برقآبی ،بيش از  2برابر شده است و تقریباً بته  3تتراوات ستاعت
رسيده ،چنانكه با سرعتی بيش از منابع انرژی سنتی رشد یافته است .اگرچه انرژی باد ،پس از برقآبی بيشتترین ستهم را از آن
خود کرده است ،توليد برق خورشيدی در سالهای اخير رشد بيشتری داشته است؛ اوالً به خاطر رشد فتوولتائيتک و ستپس بته
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دليل راهاندازی نيروگاههای برق خورشيدی متمرکز ( )CSPدر الجزایر ،مصر ،ایران و مراکش و همين اواخر بزرگتترین نيروگتاه
 CSPدر امارات .انتظار میرود این روند در آینده نيز ادامه یابد.
سيستمهای آبگرمكن خورشيدی ( )SWHهم عنصری کليدی در بهکارگيری تجدیدپذیرها در این منطقه هستتند .امتروزه،
آنها حدود  9ميليون متر مربع از نواحی تابشی مناسب (کلكتور) را با ظرفيت نصبشدهای معادل  6/3گيگاوات گرمتا بته ختود
اختصاص دادهاند .بيشتر سيستمهای آبگرمكن خورشيدی در کشورهای  NOICواقع شدهاند جایی که چتارچوبهتای تشتویقی
قابل تحسينی مانند برنامه  PROSOLدر تونس و برنامه  PROMASOLدر مراکش استقرار یافتهاند.
بيشتر اهداف و سياستهای دنبال شده برای تجدیدپذیرها به فتوولتائيک خورشيدی CSP ،و آبگرمكن خورشيدی اولویتت
دادهاند که نشاندهنده کيفيت باالی منابع انرژی خورشيدی در این منطقه و کاهش هزینههای فناورانه آن است.
به نظر میرسد که توسعه بخش انرژی تجدیدپذیر در این منطقه باعث افزایش عالقه سترمایهگتذاران از  2009تتا 2012
شده است بهنحویکه برای مثال ،منجر به ورود شماری از بزرگترین بازیگران جهانی انرژی مخصوصاً شرکتهای بزرگ نفت و
گاز به بازار خورشيدی گردیده است.
به نظر میرسد که با کاهش هزینههای فناوریهای نوین انرژی تجدیدپذیر و افزایش هزینههتای ستوختهتای فستيلی،
فناوریهایی مانند انرژی بادی و خورشيدی ،پاسخگوی نياز به انرژی در همه کشورهای منطقه باشند ،همچنانكه مترجحتترین
فناوریها در این منطقه در آینده قابل پيشبينی هستند .بنابراین یک جابهجایی در کشورهای ( NOECصادرکننده تام نفت) در
حال رخ دادن است .در حاليكه از نظر تاریخی ،این کشورها بيشتر به منابع انرژی تجدیدپذیر سنتی وابسته هستند ،بيشتر پروژه-
های اعالنشده در این کشورها مربوط به باد و خورشيد است.
انرژی خورشيدی باالترین رشد متوسط ساالنه در توليد برق در این منطقه را به خود اختصاص داده است (شكل  15-1را
ببينيد) .این به دليل افزایش قابلتوجه ظرفيت نصبشده فتوولتائيک و توليد از یک مقدار آغازین پتایين وو توستعه بته مقتادیر
باالتر] و نيز به دليل ورود  CSPبه تازگی به این منطقه است.
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شكل  :15متوسط نرخ رشد ساالنه توليد برق براساس منبع در منطقه منا در سالهای 2011 – 2008

اگرچه امروزه سهم برق فتوولتائيک خورشيدی در آميختة توليد برق منطقه نسبتاً کم است ،فتوولتائيک رشد سریعی را بته
دليل پتانسيل باالیش و استمرار کاهش هزینههای فناوری مربوطه تجربه میکند .از سال  2008تا  ،2011متوستط نترخ رشتد
ساالنه توليد فتوولتائيک خورشيدی حداقل  %112بود .با تمرکز صرف بر تعدادی از کشورها که ظرفيت نصبشتده فتوولتائيتک
خورشيدی دارند ،واضح است که این فناوری گستردگی بيشتری نسبت بته انترژی بتادی در ایتن منطقته دارد .در واقتع ،همته
کشورهای منطقه از فتوولتائيک خورشيدی برای پاسخگویی به بخشی از تقاضای برق خود استفاده میکنند ،درحالیکه تا پایان
 ،2012تنها حدود  %40کشورهای منا ،برق بادی را مهار کردهاند.
به دنبال چهار سال رشد قابلتوجه ،ظرفيت فتولتائيک اسرائيل تقریباً به  270مگاوات تا پایان  2012رسيده است .امتارات
که ظرفيت نصب شده خود را در دو سال اخير تقریباً دو برابر کرده است ،با  22/5مگاوات رتبه دوم را دارد .مصتر کته ظرفيتت
خود را در سه سال اخير سه برابر کرده است و مراکش ،هر کدام  15مگاوات ظرفيت نصب شده دارند و دیگران رهبران منطقته
منا در این حوزه هستند .عربستان سعودی  7مگاوات و بحرین و ليبی حدود  5مگاوات ظرفيت نصب شده دارند.
به عالوه ،فتوولتائيک خورشيدی نقش مهمی در برقرسانی نواحی محلی بازی میکند و قابل ذکر است که از عهده چنين
نقشی در چارچوب برنامه جهانی برقرسانی محلی ( )PERGدر مراکش به خوبی برآمده است ،جایی که جایگزین سوخت گران،
ناکارآ و آالیندة خارج از شبكه ژنراتورهای دیزلی شده است .بتههترحتال ،ذات غيرمتمرکتز شتماری از کاربردهتای فتوولتایتک
خورشيدی ،پایش دادههای ظرفيت نصبشده را کمی چالشبرانگيز میکند؛ فقدان دادههای بهروز ،به احتمال زیاد سبب دستت
پایين ارزیابی کردن کاربرد واقعی فناوری میشود.
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 CSPبه ميزان زیادی به رشد سهم انرژی خورشيدی در این منطقه کمک کترده استت .در ستال  %40 ،2011کشتورهای
بهرهبردار از نيروگاههای  CSPدر منطقه منا واقع شدهاند ،از جمله :الجزایر ،مصر ،ایران و مراکش .در سال  ،2013امارات نير بته
این کشورها اضافه شد .این کشور ،از زمانی که نيروگاه شمس( 1بزرگتترین نيروگتاه  CSPدنيتا بتا ظرفيتت نصتب شتده 100
مگاوات) در مارس  2013شروع به فعاليت کرد ،تبدیل به بازیگر اصلی بازار  CSPدر این منطقه شده است.
در جدول زیر ظرفيت نصبشده تجدیدپذیرها در منطقه منا مشخص شده است که از این ميان انرژی خورشيدی نزدیتک
 % 42پروژهها و تقریباً یک سوم ظرفيت این انرژیها را به خود اختصاص داده است.
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جدول  :9ظرفيت نصب شده انرژی تجدیدپذیر در منطقه منا (مگاوات)

در ابتدای سال  ،2013اهداف سياستی برای انرژی تجدیدپذیر در همه  21کشور منا که شامل دو قلمترو منطقتهای متیشتوند،
وجود داشته است .بيش از نيمی از اهداف سياستی در مورد سهم توليد برق ،به طور متوسط  10تا  % 20توليد برق درنظرگرفته
شده است ،اما این رقم برای تک تک کشورها متفاوت است و طيفی از  % 2تا سال  2020برای قطتر و  % 40تتا  2030بترای
الجزایر را دربر میگيرد (جدول  10-1را ببينيد) .دیگر اهداف ،در مورد سهم تجدیدپذیر در تأمين انرژی اصلی یا نهایی ،تتأمين
حرارت ،مقدار کل توليد انرژی برای تجدیدپذیرها یا ظرفيتهای نصبشده الكتریكی فنتاوریهتای ختاص هستتند .بيشتترین
اهداف برای بازه زمانی  2030 -2020تعيين شدهاند.
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برنامه خورشيدی مصر که در جوالی  2012به تأیيد رسيد ،هدفی  2800مگاواتی برای  CSPو  700مگاواتی برای فتوولتائيک
خورشيدی را تا سال  2027دنبال میکند؛ عراق هدفی  400مگاواتی برای ظرفيت خورشيدی و بادی تا سال  2016اعالن کرده
است؛ عربستان سعودی هدفی  25گيگاواتی برای  16 ،CSPگيگاواتی برای فتوولتائيتک 9 ،گيگتاواتی بترای انترژی بتادی3 ،
گيگاواتی برای انرژی حاصل از ضایعات و  1گيگاوتی برای زمينگرمایی تا سال  2032دنبال میکند (که شامل  %20توليد برق
کل تا آن سال میشود)؛ و قطر هدفی  % 2برای تأمين برق تجدیدپذیر تا ستال  2020دارد و نيروگتاهی  640مگتاواتی بترای
فتوولتائيک خورشيدی تا سال 2020راهاندازی میکند.
اهداف انرژي تجديدپذير و تاريخهاي هدف

الجزایر

NOEC
(کشورهاي
صادرکننده تام
نفت)

بحرین
مصر
ایران
عراق
کویت
ليبی
عمان
قطر
عربستان سعودی
سوریه
امارات
یمن
جيبوتی

اسرائيل
NOIC
اردن
(کشورهاي واردکننده
لبنان
تام نفت)
مالت
مراکش

 %6توليد برق تا  %15 ،2015تا  2020و  %40تا 2030؛ که از این مقدار
 % 37خورشيدی (فتوولتائيک و  )CSPو  % 3بادی است
 %5تا 2020
 %20توليد برق تا  2020که  % 12آن انرژی بادی است
 %2توليد برق تا 2016
 %5توليد برق تا  2020و  %10تا 2030
 %3توليد برق تا  %7 ،2015تا  2020و  %10تا 2025
 %10تا 2020
حداقل  %2توليد برق تا سال  2020از انرژی خورشيدی
دبی %5 ،الكتریسيته تا 2030؛ ابوظبی %7 ،ظرفيت توليد برق تا 2020
 %15الكتریسيته تا 2025
 %30تأمين اکتریسيته محلی از فتوولتائيک خورشيدی تا %100 ،2017
انرژی تجدیدپذیر تا 2020
 %5توليد برق از تجدیدپذیرها تا  %10 ،2014تا 2020
 %7انرژی اصلی تا  %10 ،2015تا 2020
 %12انرژی الكتریكی و گرمایی تا 2020
 %10انرژی نهایی از تجدیدپذیرها تا  %14 ،2020الكتریسيته تا ،2020
 %6گرمایش و سرمایش تا  %11 ،2020حمل و نقل تا 2020
 %42ظرفيت برق نصبشده تا 2020
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اهداف انرژي تجديدپذير و تاريخهاي هدف

قلمرو فلسطين
تونس

 %25انرژی از تجدیدپذیرها تا ( %10 ،2020یا حتداقل  240گيگتاوات)
توليد برق تا 2020
 %11توليد برق تا  %25 ،2016تا 2030؛
 %16ظرفيت برق نصبشده تا  %40 ،2016تا 2030

جدول  :10کل اهداف در زمينه سهم انرژی تجدیدپذیر در کشورهای منا

در کشورهای واردکننده تام نفت ،قلمرو فلسطين هدف  % 10برای توليد برق تا سال  2020در نظر گرفته ،لبنان  40مگاوات از
هيدرو 25-15 ،مگاوات از بيوگاز و  100 -60مگاوات از ظرفيت بادی تا سال  2015لحاظ کرده ،و جيبوتی کته هتيچ ظرفيتت
برق تجدیدپذیری در سال  2009نداشت ،هدفی  % 100برای انرژی تجدیدپذیر تا  2020درنظرگرفتته استت 19 .کشتور از 21
کشور منا ،اهداف انرژی تجدیدپذیر خود را بر اساس فناوری ،تفكيک کردهاند (جدول  11را ببينيد).

نكته :هدف ذکرشده برای الجزایر در این جدول ،تنها مربوط به هدف ظرفيت انرژی تجدیدپذیر برای استفاده داخلی است .این
کشور همچنين هدف  10هزار مگاواتی دیگری برای صادرات تا  2030دارد.
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جدول : 11اهداف ظرفيتی انرژیهای تجدیدپذیر براساس فناوری در کشورهای منا
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هنگامیکه اهداف کلی براساس فناوری تفكيک میشوند ،انرژیهای بادی و خورشيدی بهوضتوح گزینتههتای اصتلی فنتاوری
هستند که منعكسکننده کيفيت این منابع تجدیدپذیر در این منطقه است .در انتخاب فناوریهتای خورشتيدی CSP ،بتهدليتل
پتانسيل ذخيره باالیش (عليرغم هزینه فعلی باالی هر واحد انترژی  ،)CSPجلتوتر از فتوولتائيتک استت .اهتداف سترمایش و
گرمایش خورشيدی اغلب در اسناد سياستی برای انرژی تجدیدپذیر ظاهر نمیشوند و معموالً بهعنوان معيارهای کارایی انترژی
دیده میشوند .بههرحال ،واضح است که شماری از کشورها برنامهها و هدفگذاریهای بلندپروازانهای بترای آبگترم خورشتيدی
دارند که در جدول  12آمده است.

جدول  :12اهداف آبگرم خورشيدی در کشورهای منطقه منا

در کل ،کشورهای  NOECاهداف انرژی تجدیدپذیر بلندپروازانهتری نسبت به  NOICدارند کته بيتانگر ایتن استت کته ایتن
کشورها ،به زودی به کشورهای پيشرو در این منطقه در زمينه سرمایهگذاری ،ظرفيت و توليد انرژی تجدیدپذیر تبدیل خواهنتد
شد .این واقعيت که ،به استثنای تونس ،کشورهای  NOICهنوز اهداف ظرفيت انرژی تجدیدپذیری فراتر از سال  2020تعيتين
نكردهاند و همچنين اینكه کشورهای  NOECدر این منطقه ،عموماً جایگاه مطلوبتری برای تأمين متالی پتروژههتای انترژی

تجدیدپذیر دارند ،پيشتازی کشورهای  NOECرا تأیيد میکند.
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شكل  :1ظرفیت پیشبینیشده تجديدپذير غیر هیدرو در منطقه منا

در بين کشورهای  ،NOECعربستان سعودی بلندپروازانهترین هدف را دارد ( 54گيگاوات تتا  )2032کته توستط الجزایتر (12
گيگاوات تا  )2030و مصر ( 10/7گيگاوات تا  )2027دنبال میشود .در بين کشورهای  NOICمراکش هدفی  4گيگاواتی برای
ظرفيت انرژی تجدیدپذیر غير هيدرو تا  2020دارد و هدف اسرائيل دستيابی به تقریباً  2/8گيگاوات تا  2020است.
در سال  ،2012قلمرو فلسطين یک مكانيزم حمایتی تعرفهای جدید را برای حمایت از پتروژههتای بتادی ،فتوولتائيتک،CSP ،
زیستتوده و بيوگاز به کار گرفت؛ سوریه یک مكانيزم حمایتی تعرفهای برای تكميل قانون انترژی تجدیدپتذیر  2010تصتویب
کرد؛ اسرائيل مكانيزم حمایتی تعرفهای خود را برای کاهش تعرفههای بادی و خورشيدی اصالح کترد ،اگرچته کته انتدازه الزم
واجد شرایط بودن و سقف ظرفيتهای نصب شده را باال برد؛ و اردن یک مكانيزم حمایتی تعرفهای جدید را در اواخر سال برای
تكميل قانون کارایی انرژی و انرژی تجدیدپذیر که قبالً در همين سال مصوب شده بود ،تصویب کرد .عالوه بر مالت ( )2009و
الجزایر ( ،)2004ایران مكانيزمی را در سال  2009به تصویب رساند که مطابق آن تعرفه ها به صورت ساليانه ثابت هستند و بر
اساس زمان توليد روزانه برای ساعات پيک ،معمول و کمباری متفاوتاند .مصر هم در حال حاضر در حال توسعه این مكتانيزم
ها برای خورشيدی کوچک-مقياس (کمتر از  50مگاوات) است.
عالوه بر این مكانيزمها ،اسرائيل الزامات سهم انرژی تجدیدپذیر را در سال  2011تصویب کرد که شامل الزامتات مقترر شتده
برای توليد بيش از  110مگاوات در محل ،از سيستمهای تجدیدپذیر غيرمتمرکز و نيز توليد بيش از  800مگاوات از نيروگاههای
بادی بزرگ 460 ،مگاوات از سيستمهای خورشيدی بزرگ ،و  210مگاوات از نيروگاههای زیستتوده و توليد بترق از ضتایعات
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است ،که همگی باید تا  2014در شبكه قرار گيرند .در امارات ،امارت دوبی در سال  2012یک آیيننامه در مورد سيستتمهتای
آبگرمكن خورشيدی تصویب کرد که مطابق آن ساختمانهای جدید باید  % 75آبگرم خود را با انرژی خورشيدی تأمين کنند.
در عمان ،سند تنظيم الكتریسيته ( )AERالزام جدیدی را در سال  2013تعيين کرد که وجود یكی از اجزای انرژی تجدیدپتذیر
(بادی یا خورشيدی) را در هر پروژه توليد برق در نواحی محلی ضروری کرده است ،اگر چنين چيزی در تاسيس پروژه پيشبينی
نشده باشد ،شرکتها موظفند چرایی آن را توضيح داده و تحليلهای موید امكانپذیر نبودن آن را ارائه دهند.
امارات ،مصدر و تقا 3را به عنوان موجودیت های از لحاظ ساختاری خصوصی و دارای پشتتوانه دولتتی ایجتاد کترده استت کته
سرمایههای دولتی را به پروژههای انرژی تجدیدپذیر جهانی و ملی پيوند میدهد .برای مثال ،مصدر ،عمليات تجاری ختود را از
نيروگاه  100 CSPمگاواتی شمس 1در  2013شروع کرد و هم اکنون در حال برنامهریزی بترای دو نيروگتاه فتوولتائيتک 100
مگاواتی نور 1و مزرعه انرژی بادی سيربانییاس  30مگاواتی است .در مراکش ،یک کنسرستيوم تحتت رهبتری سترمایهگتذار،
توسعهدهنده و بهرهبردار پروژههای عربستان سعودی ،شترکت بتينالمللتی بترق  ،ACWAمناقصته آژانتس مراکشتی انترژی
خورشيدی ( )MASENرا برای ساخت و بهرهبرداری یک نيروگاه 160 CSPمگاواتی برد؛ آژانس انرژی خورشيدی این کشتور
هماکنون پيشنهاد مناقصه دیگری را برای توسعه یک تسهيل خورشيدی  300مگاواتی ارائه کرده است.
سيستم آبگرم خورشيدی داستان موفقيتآميزی در تعداد زیادی از کشورهای منا دارد ،عالوه بر برنامههای تحسينبرانگيز تونس
و مراکش در این زمينه ،اکنون مصر ،اردن ،اسرائيل ،و سوریه هم مثالهای خوبی از کشتورهایی هستتند کته ایتن سيستتمهتا
برایشان مزیت ایجاد کردهاند .برای دریافت خالصهای از پارامترهای کليدی و اطالعات سياستی سيستمهای آبگرم خورشتيدی
برای کشورهای واقع در جنوب مدیترانه ناحيه منا و دوبی ،جاییکه این سيستمها بيشترین توسعه را داشته است به جتدول زیتر
مراجعه کنيد.

Masdar and Taqa

3

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
60

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،تير 1394

جدول  :13سياستهای حمایتی گرمایش و سرمایش در کشورهای منا

اسرائيل و اردن اولين رهبران کاربرد و نصب این سيستمها در منطقه بودهاند که از دهه  80ميالدی در این حوزه کار میکننتد.
اسرائيل اولين کشوری بود که آیيننامه انرژی خورشيدی را برای ساختمانهای جدید در  1980به کار برد؛ امروزه بيش از % 90
بازار گرمای خورشيدی آن ،فراتر از آنچه قانون برای ساختمانهای جدید ضروری اعالم یا سيستمهایی بزرگتر از آنچته قتانون
الزام کرده بود ،رفته است .در سال  ،2008اردن الزام انرژی خورشيدی برای ساختمانهای جدیتد را بته کتار بستت و در اکتبتر
 2012با توجه به چالش فضای پشتبام و تضاد استفاده از فضا ،قوانين جدیدی را اعالن کرد که همه ساختمانهای مسكونی و
تجاری جدید را به نصب سيستمهای آبگرم خورشيدی متعهد میساخت .تونس برنامه  PROSOLرا در سال  2005با همكاری
وزارت محيط زیست ایتاليا برای ترویج سيستمهای آبگرم خورشيدی آغاز کرد .این برنامه که بخش مستكونی را هتدف گرفتته
بود ،با درگير کردن مؤسسات مالی محلی در فراهم کردن اعتبار برای مشتریان ،به شتاببخشی نفوذ این سيستمها کمک کرد.
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این برنامه شامل مجموعهای از معيارهای مرتبط با هم بود که از ميان آنها میتوان به مواردی چون یتک یارانته  % 20بترای
هزینه سرمایه ،یک یارانه نرخ تنزیل ،چارچوبهای اعتباردهی ،ایجاد ظرفيت و کمپينهای آگاهیبخشی اشاره کرد.
مصر نيز اهداف بلندپروازانهای برای سيستمهای آبگرم خورشيدی دارد اما تبدیل این اهداف به واقعيت به دليتل یارانته انترژی
باالی دولتی ،مشكلتر است .عليرغم این ،مانند دیگر کشورهای این منطقه ،دامنه قابلتوجهی برای کاربرد آتی این سيستمهتا
به همراه مزایای دیگری از جمله توليد محلی و مهارتهای نصب وجود دارد که میتواند به سرعت بته همتراه منتافع شتغلی و
اقتصادی چشمگير ،توسعه یابد.
 4.1تبیین چارچوب بیانیه و ارائه پیشنويس اولیه چشمانداز
با توجه به بررسیهای صورتگرفته بر روی اسناد باالدستی و ابعاد چشماندازی اسناد سایر کشورها بهخصوص کشورهای ناحيه
 ،MENAویژگیها و چارچوبهای مهم در تدوین سناریوی توسعه فناوری خورشيدی مشخص شد.
ازآنجاییکه هر سند تدوینشده در کشور باید در راستای سند چشمانداز  20ساله کشور باشد افق سند باید ستال  1404در نظتر
گرفته شود .با جمعبندی ویژگیهای استنتاج شده از بررسی اسناد مختلف ،بيانيه اوليه چشمانداز توسعه انرژی خورشيدی ایتران
بهصورت زیر بيان میشود:
«با الهام از سند چشمانداز بيست ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،نقشه جامع علمی
کشور و در راستای تحقق سند چشمانداز وزارت نيرو و به منظور ارتقای توانمندیهای فناورانه در توليد
برق و حفاظت از محيط زیست ،جمهوری اسالمی ایران در افق  1404با تكيه بر توانمندیهای داخلی و
متخصصان کارآمد و خالق ،در توليد دانش و توسعه صنعت فناوریهای اولویتدار حوزه انرژی خورشيدی
به جایگاه اول در منطقه دست یافته است».

 5.1شناسايی ابعاد بیانیه چشم انداز
همانطور که قبالً در بخش  3.1در توضيح فرایند (روش منتخب) تدوین بيانيه چشمانداز ذکر شد ،در مرحله سوم و پس از
تدوین بيانيه اوليه چشمانداز ،باید بررسی شود که ویژگیهای اساسی ذکر شده در بيانيه اوليه ،در نظر گرفته شده و لحاظ شدهاند
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یا نه و در صورت در نظر گرفته نشدن ویژگیهای اساسی ،این ویژگیها باید به بيانيه تدوین شده افزوده شود.
این ویژگیهای اساسی عبارتند از :افق زمانی برنامهریزی ،جایگاه و رتبه عددی توانمندی در منطقه و جهان ،توجه به اسناد
باالدستی مرتبط ،حوزه کاربرد فناوری ،اصول ارزشی حاکم بر توسعه فناوری موردنظر ،و تعيين سطح کلی فعاليت .برای تدوین
پيشنویس اوليه چشم انداز توسعه فناوریهای خورشيدی ،تمامی این ویژگیهای اساسی مدنظر قرار گرفتهاند .جدول 14
جزئيات این ویژگیها و چگونگی لحاظ شدن آنها در پيشنویس را ،توضيح میدهد.

محتوا

ابعاد مندرج در چشمانداز
افق برنامهريزي

1404

جايگاه و رتبهي عددي توانمندي فناورانه در منطقه و جهان

رتبه اول در سطح منطقه

ذکر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی

سند چشمانداز بيست ساله کشور
نقشه جامع علمی کشور
سند چشمانداز وزارت نيرو در افق 1404

حوزهي کاربرد فناوري

فناوریهای اولویتدار انرژی خورشيدی

اصول ارزشی

ارتقای توانمندی فناوریهای توليد انرژی
تكيه بر توانمندی داخلی و متخصصان توانمند و خالق
حفظ محيط زیست

تعريف کلی سطح فعالیت

طراحی و توليد

جدول  :14ابعاد بيانيه چشم انداز

 6.1نظرات کمیته راهبري در مورد پیشنويس اولیه چشمانداز
چشمانداز تعریف شده توسط تحليلگران و مشاوران در مرحله قبل باید برای نهایی شدن به تأیيد کميته راهبری مسئول توسعه
فناوری ،متشكل از خبرگان صنعت ،دولت و دانشگاه برسد .این تأیيد عالوه بر نمایش صحت آینده ترسيم شده ،به همگرا شدن
نظرات خبرگان در مورد هریک از مؤلفههای آینده فناوری نيز منجر میشود .بنابراین ،بيانيه اوليه چشتمانتداز در جلسته کميتته
راهبری مورخ  1394/2/2ارائه گردید که نظرات خبرگان در مورد آن در صورتجلسة پيوستشده به این گزارش موجود میباشد.
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 7.1بیانیه نهايی چشمانداز
پس از ارائه پيشنویس اوليه بيانيه چشمانداز در جلسه ،متن ارائهشده تأیيد گردید و به عنوان بيانيه نهایی چشمانداز مورد استناد
قرار خواهد گرفت.
الزم به ذکر است که ترسيم چشمانداز باید در تعامل با گامهای بعدی صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،چشمانداز تعریفشده در
این بخش بدون دریافت بازخورد از سایر گامها میتواند ماهيتی خارج از واقعيت و غيرعملياتی داشته باشد .بنابراین الزم است تا
چشمانداز اولية تعریفشده ،با انجام هر گام (تعيين راهبردهای کالن ،تحليل عملكرد ،و وضع سياستها) مورد بازنگری قرار
گرفته و تغييرات الزم در مؤلفههای آن صورت پذیرد.
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 .2تدوين اهداف کالن مرتبط با توسعه فناوريهاي انرژي خورشیدي
 1.2مقدمه
در این مرحله ابتدا بر اساس بررسی منابع مختلف شامل گزارش توجيهپذیری ،مطالعات تطبيقی و غيره اهداف ممكنالتصور
استخراج میشود و سپس با توجه به الزامات باالدستی حاکم ،دستاوردهای حاصل از توسعه فناوری در هر یک از اهداف
ممكنالتصور به دست میآید .در انتها ،دستاوردهای به دست آمده در حوزههای اهداف کالن دستهبندی میشوند.
یكی از گامهای اساسی در تعيين جهتگيریهای کالن یک برنامه راهبردی ،تدوین اهداف توسعه ،در راستای چشمانداز تعریف
شده است .این هدفگذاری در سطح کالن بهمنظور شفاف نمودن مسير نيل به چشمانداز انجام میگيرد .در حقيقت اهداف
مذکور ،پاسخگوی یک سؤال اساسی است با عنوان «به منظور رسيدن به چشمانداز در افق زمانی تعيينشده ،به چه مقاصدی
باید دست یافت؟» .با تعيين این اهداف در مسير دستيابی به چشمانداز ،کنشگران دخيل در نظام توسعه فناوری ،اهدافی
بلندمدتی را دنبال میکنند و در نتيجه ،برنامهریزیها ،تصميمگيریها و فعاليتهای خود را بر اساس آن به صورت دقيقتر و با
جزئيات بيشتر انجام دهند.
در منابع برنامهریزی راهبردی در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفی با موضوعيت تدوین حوزههای اهداف تعيين شده است .در زیر
بهطور خالصه به بررسی این مدلها پرداخته میشود:
حوزههاي اهداف در مدل کارت امتیازي متوازن

4

 منظر مالی (سودآوری ،رشد در آمد ،و افزایش بهره وری)
 منظر مشتری (تعين مشتریان مخاطب ،تعيين ارزشهای پيشنهادی بنگاه با توجه به مشتریان)
 منظر فرایندهای داخلی (روابط با تأمين کنندگان ،تصميمگيری درمورد توسعه محصوالت و خدمات جدید ،خدمات
پس از فروش ،و مهندسی مجدد فرایندهای توليد)
 منظر یادگيری و رشد (رضایت کارکنان ،فضای مناسب کاری ،دسترسی به سيستمهای اطالعاتی الزم ،برنامههای

Kaplan and Norton, 1996

4
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آموزش کارکنان)
حوزههاي اهداف در مدل پیرس و رابینسون)1383( 5

توجه به مشتری ،نوآوری ،بهرهوری ،توجه به بخش مالی ،منابع انسانی ،لحاظ کردن محيط خارجی
حوزههاي اهداف براساس مدل ترکیبی فیلیپس

 بازار (سعی در حفظ سهم بازار فعلی ،افزایش صادرات)
 نوآوری (باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول)
 بهرهوری (بهبود کيفيت محصوالت توليدی ،افزایش بهرهوری واحدهای توليدی و خدماتی شرکت)
 منابع مالی (استفاده بهينه از منابع مالی شرکت و خارج از شرکت برای تأمين اهداف بازار)
 منابع انسانی (ایجاد انگيزه برای ارائه کار بهتر)
 مسئوليتهای اجتماعی (حفظ محيط زیست و حفظ ایمنی و بهداشت محيط کار)
 منابع اوليه (تالش برای تأمين مواد اوليه مورد نياز از داخل کشور)
حوزههاي اهداف براساس مدل دکتر اعرابی

6

 سودآوری
 بهرهوری (سادهسازی رویهها و سيستمها برمبنای استانداردهای جهانی)
 موضع رقابتی (ارتقای نقش و جایگاه در اقتصاد ملی ،توسعه همكاریهای بينالملی و منطقهای)
 پيشرفت کارکنان (سرمایهگذاری در نيروی انسانی و ظرفيتسازی)
 روابط کارکنان
 رهبری فناورانه
 مسئوليت اجتماعی (جلب رضایت ،اعتماد و مشارکت خدمتگيرندگان).
عالوه بر حوزههای هدف ذکر شده ،ویژگیهایی نيز برای اهداف در سطح بنگاه در ادبيات اشاره شده است .این ویژگیها
Pierce & Robinson
 6این مدل در مورد تدوین استراتژی گمرك ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

5
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عبارتند از:
 قابل کاربرد بودن،
 قابل اندازهگيری بودن،
 در نظر داشتن محدودیت منابع،
 قابل دستيابی بودن،
 مشخص بودن،
 قابليت انعطاف داشتن،
 واقعگرایانه بودن،
 قابل قبول بودن ،و
 و محدود به زمان بودن

شكل  :16ویژگیهای اهداف کالن

در روششناسی پيشنهادی ،تدوین اهداف با دو رویكرد باال-به-پایين و پایين-به-باال صورت میپذیرد .رویكرد باال-به-پایين
رویكردی هدف محور است که به دنبال ترسيم یک آینده مطلوب برای توسعه صنعت است .در طرف مقابل ،رویكرد پایين-به-
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باال نگاهی مسئله محور 7به توسعه صنعت دارد .با استفاده از این رویكرد ترکيبی ،از یک طرف همراستایی اهداف با
چشماندازهای کالن ملی و سایر ارکان جهتساز باالدستی حفظ شده ،و از طرف دیگر ،تمام مسائل و مشكالت موجود در مسير
توسعه صنعت نيز مورد هدف تحليل و بررسی قرار میگيرند .در این بخش ،فرآیند تدوین اهداف کالن با نگاهی باال-به-پایين
صورت میگيرد .این اهداف در راستای چشمانداز و با تعریف حوزههای اهداف مشخص میشوند .در مجموع میتوان این طور
بيان نمود که اهداف ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.
 2.2روششناسی تعیین اهداف کالن توسعه فناوريهاي انرژي خورشیدي
پس از بررسی و مطالعه مدلهای مطرح در زمينه تدوین استراتژی فناوری و تعيين اولویتهای تحقيقاتی و پس از برگزاری
جلسات متعدد ،تيم برنامهریزی مدل اجرایی مناسب برای تعيين اهداف کالن را پيشنهاد کرد .در ادامه ،مراحل این مدل به-
صورت خالصه توضيح داده شده است.
برای تدوین پيشنویس اوليهای از اهداف کالن ،از سه ورودی اسناد کالن ،چشمانداز تدوینشده در مرحلة قبل ،و مطالعات
تطبيقی در مورد اهداف توسعه علمی و فنی کشورها بهخصوص کشورهای منطقه ،بهره میگيریم .مرور نكات کليدی اسناد
باالدستی ،لحاظ کردن ابعاد ذکرشده در سند چشمانداز و همچنين شناسایی موقعيت رقابتی محتمل کشور بر اساس وضعيت
کشورهای منطقه ،الزامات حاکم بر اهداف را مشخص میسازد.
از طرف دیگر ،بهطور موازی ،اهداف ممكنالتصور بر اساس اهداف تعيينشده در اسناد راهبردی تهيهشده در سایر حوزهها،
مطالعات تطبيقی انجامشده در حوزه فناوریهای خورشيدی ،گزارش آیندهپژوهی تهيهشده در حوزه فناوریهای انرژی
خورشيدی ،گزارش اسناد باالدستی انرژیهای تجدیدپذیر ،و گزارش توجيهپذیری استفاده از انرژی خورشيدی ،شناسایی می-
شوند .این اهداف باید در جهت دستيابی به چشمانداز و در مسير مأموریت و استراتژی کالن انرژی کشور (الزامات حاکم بر
اهداف) باشد و از سوی دیگر اهداف با توجه به قابليتهای فناوری تعيين شود.
سپس ،همزمان با ارائه مطالبی در مورد ادبيات موضوع در حوزه هدفگذاری کالن به خبرگان کميته راهبری ،از نظرات آنان
برای شناخت اهداف ممكنالتصور و مشخص کردن دستاوردهای حاصل از توسعه انرژی خورشيدی در هر یک از اهداف ممكن
Issue-based

7
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التصور استفاده میشود 8.این امر ،به شناختی کلی از اهداف کالن توسعه فناوری منجر میشود .سپس این دستاوردها در حوزه-
های اهداف دستهبندی میشوند .در ادامه ،کاربردهای مرتبط با هر دستاورد مشخص میشود .درعينحال ،فناوریهای مورد
استفاده در هر یک از حوزههای کاربردی شناساییشده تعيين میشود .در نهایت ،پيشنویس اهداف کالن تدوین میشود و
برای دریافت نظرات خبرگان ،در جلسه کميته راهبری ارائه میگردد .پس از دریافت نظرات خبرگان ،اهداف کالن نهایی می-
شوند .الزم به ذکر است که پس از نهایی شدن و با ورود به مراحل بعدی و دریافت بازخورد از مراحل بعدی ،امكان اصالح
اهداف تدوینشده وجود دارد.
شكل زیر ،نمایش گرافيكی مراحل تدوین اهداف کالن را بهطور خالصه بهنمایش میگذارد.

8

نظرات کميته راهبری پيرامون اهداف ممكن التصور برای فناوریها و نسلهای مختلف انرژی خورشيدی در جلسات مختلف ،کسب شده است و خالصه نظرات اعضای

محترم ،در صورتجلسات پيوستشده به این گزارش قابل مشاهده است.
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شكل  :17روش پيشنهادی برای تدوین اهداف کالن

 2.3نكات کلیدي اسناد باالدستی
با توجه به بررسیهای صورت گرفته بر روی اسناد باالدستی ،ویژگیها و چارچوبهای مهم در تدوین سناریوی توسعه فناوری
خورشيدی مشخص شد.
از آنجایی که هر سند تدوینشده در کشور باید در راستای سند چشمانداز  20ساله کشور باشد ،افق سند باید سال  1404در نظر
گرفته شود .با جمعبندی ویژگیهای استنتاج شده از بررسی اسناد مختلف و دیدگاه نخبگان مشخص میگردد که تدوین پيش-
نویس اهداف کالن ،باید با درنظرگرفتن نكات زیر صورت گيرد:
 -1دستيابی به جایگاه اول منطقه در عرضه برق مطمئن ،پایا و با کيفيت مناسب (در حد استانداردهای جهانی)
 -2لزوم دستيابی کشور به جایگاه نخست منطقه و پنجم آسيا در بخش انرژیهای نو تا سال 1404
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 -3فراهم کردن زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشيدی در طول برنامه پنجم توسعه
 -4تنوعبخشی به منابع اوليه انرژی و فنآوریهای توليد برق برای تقویت قدرت بازدارندگی و کاهش آسيب پذیری
خدمات
 -5سنجش ظرفيت و تهيه اطلس کامل کشور برای منابع تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای باد ،خورشيد ،زیست توده و
زمينگرمایی
 -6توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در کشور به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه % 1 ،از نياز برق کشور از
انرژیهای نو تأمين گردد.
 -7جلب مشارکت بخش خصوصی تا  % 55در سرمایهگذاریهای مربوط به انرژیهای نو و بهرهوری انرژی
 -8تالش برای کسب فناوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نيروگاهها از قبيل بادی و خورشيدی و پيلهای سوختی
و زمينگرمایی در کشور
 -9تاکيد بر اقتصادی کردن استفاده از انرژی خورشيدی و اولویتدار بودن توليد و بومیسازی مبدلهای فتوولتائيک در
حجم و راندمان باال با توجه به سادگی و سرمایه اندك مورد نياز از ميان سایر فناوریهای ممكن
 -10توسعه فناوریهای انواع نيروگاههای خورشيدی بهعنوان یكی از اولویتهای تحقيقاتی و فناوری مصوب
کميسيونهای تخصصی شورای عالی علوم ،تحقيقات و فنآوری (عتف)
 3.3مطالعات تطبیقی در مورد اهداف کالن کشورها در حوزه فتوولتائیک و سیستمهاي حرارتی CSP
در مرحله مطالعات کالن ،وضعيت فعلی و سناریوی توسعه علمی و فنی شماری از کشتورهای جهتان در حتوزه فتوولتائيتک و
سيستمهای حرارتی  CSPمورد بررسی دقيقتر قرار گرفت تا بتوان جایگاه کشور در افق چشمانداز را در هر یک از این حوزهها
با صحت بيشتری تعيين نمود .در ادامه ،ابتدا نتایج مطالعات در زمينه وضعيت علمی و سپس سناریوی توستعه فنتی و ظرفيتت
کشورها بيان میگردد.
وضعیت علمی
مقاالت انتشار يافته در زمینه فناوري  Perovskiteدر کشورهاي هدف
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کشور چين با  11مقاله دارای بيشترین تعداد مقاالت در زمينه  Perovskiteاست .در ميان کشورهای منا ،ایران و عربستان
تحقيقات در این زمينه را آغاز کردهاند.

شكل  :18تعداد مقاالت در زمينه  Perovskiteدر کشورهای هدف
مقاالت انتشار يافته در زمینه  Dyeدر کشورهاي هدف

کشور چين با  915مقاله دارای بيشترین تعداد مقاالت در زمينه  Dyeاست .در ميان کشورهای منا ،ایران با تعداد  51مقاله در
این پيشگام است.
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شكل  :19تعداد مقاالت در زمينه  Dyeدر کشورهای هدف
مقاالت انتشار يافته در زمینه  Inorganicدر کشورهاي هدف

کشور چين با  17مقاله دارای بيشترین تعداد مقاالت در زمينه  Inorganicاست .در منطقه منا ،کشورهای ایران ،ترکيه،
عربستان و مصر هر کدام به ترتيب تعداد  1 ،2 ،3 ،4مقاله در این زمينه منتشر کردهاند.

شكل  :20تعداد مقاالت در زمينه  Inorganicدر کشورهای هدف
مقاالت انتشار يافته در زمینه  organicدر کشورهاي هدف
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کشور چين با  272مقاله دارای بيشترین تعداد مقاالت در زمينه  organicاست .در ميان کشورهای منا ،ترکيه با  26مقاله دارای
رتبه نخست در تعداد مقاالت در این زمينه است .ایران و عربستان هر کدام با  11مقاله در رتبه دوم قرار دارند.

شكل  :21تعداد مقاالت در زمينه  Organicدر کشورهای هدف
مقاالت انتشار يافته در زمینه  Siliconدر کشورهاي هدف

کشور چين با  201مقاله دارای بيشترین تعداد مقاالت در زمينه  Siliconاست .در ميان کشورهای منا ،ترکيه با  6مقاله دارای
رتبه نخست در تعداد مقاالت در این زمينه است .مصر و اسرائيل هر کدام دارای  5مقاله و کشور عربستان دارای  3مقاله در این
زمينه است .ایران و قطر هر کدام  2مقاله را دارا میباشند.
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شكل  :22تعداد مقاالت در زمينه  Siliconدر کشورهای هدف
مقاالت انتشار يافته در زمینه  CdTeدر کشورهاي هدف

کشور چين با  19مقاله دارای بيشترین تعداد مقاالت در زمينه  CdTeاست .در منطقه منا ،کشورهای عربستان ،مصر و ترکيه به
ترتيب دارای  2 ،5و  1مقاله میباشند.

شكل : 23تعداد مقاالت در زمينه  CdTeدر کشورهای هدف
مقاالت انتشار يافته در زمینه  Multi Junctionدر کشورهاي هدف

کشور چين  3مقاله در این زمينه داراست .در ميان کشورهای منا ،تنها مصر دارای  2مقاله است.
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شكل : 24تعداد مقاالت در زمينه  Multi Junctionدر کشورهای هدف
مقاالت انتشار يافته در زمینه  CIGSدر کشورهاي هدف

کشور چين با  19مقاله دارای بيشترین تعداد مقاالت در زمينه  CIGSاست .در ميان کشورهای منا ،ترکيه و عربستان به ترتيب
دارای  3و 2مقاله میباشند.

شكل : 25تعداد مقاالت در زمينه  Siliconدر کشورهای هدف
مقاالت انتشار يافته از تكنولوژي  PTCدر پايگاه داده Sciencedirect

کشور چين با  27مقاله دارای بيشترین تعداد مقاالت در زمينه  PTCاست .در ميان کشورهای منا ،عربستان ،مصر و ایران به
ترتيب با  6 ،10و  4مقاله رتبههای اول تا سوم را دارا میباشند.
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شكل : 26تعداد مقاالت در زمينه  PTCدر کشورهای هدف
مقاالت انتشار يافته از تكنولوژي  Heliostatدر پايگاه داده Sciencedirect

کشور هند با  7مقاله دارای بيشترین تعداد مقاالت در زمينه  Heliostatاست .در ميان کشورهای منا ،تنها عربستان دارای 2
مقاله در این حوزه میباشند.

شكل : 27تعداد مقاالت در زمينه  Heliostatدر کشورهای هدف
مقاالت انتشار يافته از تكنولوژي  Stirlingدر پايگاه داده Sciencedirect

کشور ایران با  5مقاله دارای بيشترین تعداد مقاالت در زمينه  Stirlingاست و دارای رتبه نخست در ميان کشورهای منا است.
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شكل : 28تعداد مقاالت در زمينه  Stirlingدر کشورهای هدف
مقاالت انتشار يافته از تكنولوژي دودکش خورشیدي در پايگاه داده Sciencedirect

کشور چين با  38مقاله دارای بيشترین تعداد مقاالت در زمينه  Stirlingاست .ایران با  15مقاله دارای رتبه نخست در ميان
کشورهای منا ،از نظر تعداد مقاالت است.

شكل : 29تعداد مقاالت در زمينه  Chimneyدر کشورهای هدف
وضعیت توسعه فنی

در این بخش ابتدا سناریوی چند کشور مطرح در آسيا و منطقه منا را از نظر میگذرانيم و سپس وضعيت کارخانههای سازنده
فناوریهای خورشيدی در همين کشورها بررسی میشود.
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در شكل زیر سناریوی مورد انتظار برای حوزه فتوولتائيک در کشور چين تا سال  2016نشان داده شده است .این تصویر بيتانگر
رشد بسيار شدید توليد انرژی از منابع انرژی خورشيدی در کشور چين میباشد.

شكل  :30سناریوی کشور چين ()MW

در شكل زیر سناریوی مورد انتظار برای حوزه فتوولتائيک در کشور هند تا سال  2016نشان داده شده است .این تصویر بيتانگر
رشد بسيار شدید توليد انرژی از منابع انرژی خورشيدی در کشور هند میباشد
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شكل  :31سناریوی کشور هند ()MW

در شكل زیر سناریوی مورد انتظار برای حوزه فتوولتائيک در اسرائيل تا سال  2016نشان داده شده است .نرخ رشداستفاده از
تكنولوژی فتوولتائيک در اسرائيل در سالهای اخير نشان دهنده اهميت توليد برق از انرژیهای تجدید پذیر در این کشور است.

شكل  :32سناریوی کشور اسرائيل ()MW
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شكل زیر ظرفيت نصب و توليدی نيروگاههای  PVرا از سال  2003تا  2012در دنيا نشان میدهد .نرخ رشد باالی استتفاده از
انرژی فتوولتائيک در سالهای اخير ،نشان دهنده اقبال باالی این حوزه در توسعه انرژیهای تجدیدپتذیر در ستطح دنيتا بتوده
است.

شكل  :33نيروگاههای  PVو ظرفيتهای توليد از سال  2003تا سال )MW( 2012

شكل زیر پتانسيل توليد ماژول ،سلول و ویفر فتوولتائيک تا سال  2017را نشان میدهد .بر اساس این نقشه کشور ایتران جتزو
کشورهای دارای پتانسيل باال برای راه اندازی توليد صفحات فتوولتائيک قرار گرفته است .بر اساس پيش بينی این نمودار ایران
پتانسيل ساخت  600مگاوات ماژول فتوولتائيک را داراست .البته این حجم از توليد نيازمند سرمایهگذاری عظيمی است که قطعاً
تحقق پيدا نخواهد کرد اما در این نمودار پتانسيل و امكان سنجی سخت افزاری لحاظ شده است.
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شكل  :34پتانسيل توليد  PVتا سال 2017

شكل زیر سرمایهگذاری در بخش  PVدر طول دهههای مختلف در دنيا را نشان میدهد .بر این اساس همچنان تا سال 2040
با رشد شدید سرمایه گذاری در حوزه فتوولتائيک روبرو خواهيم بود که نشان از رشد علم و صنعت در این حوزه دارد .با ورود بته
دهه  50ميالدی رشد سرمایهگذاری متوقف میشود اما همچنين حجم عظيمی از بازار سرمایه روانه ایتن صتنعت خواهتد شتد.

بنابراین ورود به بخش صنعت فتوولتائيک میتواند ارزش افزوده باالیی را برای کشور ایجاد نماید.

شكل  :35سرمایهگذاری در بخش  PVدر طول دهههای مختلف
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تعداد کارخانههاي سازنده ماژول در پايگاه Enf.com

کشور چين با  548کارخانه دارای بيشترین تعداد کارخانه در زمينه ساخت مدول است .در ميان کشورهای منا ،ترکيه با 9
کارخانه ،ایران و امارات هر کدام با  3کارخانه دارای رتبههای اول و دوم هستند.

شكل : 36تعداد کارخانههای سازنده ماژول
تعداد کارخانههاي سازنده ويفر در پايگاه Enf.com

کشور چين با  136کارخانه دارای بيشترین تعداد کارخانه در زمينه ساخت ویفر است .در ميان کشورهای منا ،کارخانه ساخت
ویفر وجود ندارد.
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شكل  :37تعداد کارخانههای سازنده ویفر
تعداد کارخانههاي سازنده شیشه در پايگاه Enf.com

کشور چين با  84کارخانه دارای بيشترین تعداد کارخانه در زمينه ساخت شيشه مخصوص فوتوولتائيک است .در ميان کشورهای
منا ،تنها ترکيه دارای یک کارخانه است.

شكل : 38تعداد کارخانههای سازنده شيشه
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تعداد کارخانههاي سازنده سیلیكون سوالر گريد در پايگاه Enf.com

کشور چين با  51کارخانه دارای بيشترین تعداد کارخانه در زمينه ساخت سيليكون سوالر گرید است .در ميان کشورهای منا،
ترکيه ،عربستان و قطر دارای یک کارخانه هستند.

شكل : 39تعداد کارخانههای سازنده سيليكون سوالر گرید

نكات کلیدي مطالعات تطبیقی:
 -1رشد شدید علم و صنعت در حوزه انرژی خورشيدی در جهان تا سال 2050
 -2پتانسيل باالی ایران در توليد صنعتی تجهيزات انرژی خورشيدی خصوصاً در زمينه فتوولتائيک
 -3وجود رقبای اندك در منطقه منا در زمينه توليد صنعتی تجهيزات انرژی خورشيدی
 -4رتبه باالی ایران در بيشتر زمينه های علمی مرتبط با انرژی خورشيدی در کشورهای منا

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
85

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،تير 1394

 5.2نكات مهم استخراجشده از بیانیه چشمانداز
بر اساس نتایج حاصل از بررسی بيانيه چشمانداز تدوینشده ،اهداف کالن سند راهبرد ملی توسعه فناوریهای انرژی خورشيدی
در  4حوزه اصلی تدوین شدند که عبارتند از:
 .1استفاده بهينه از منابع متنوع و در دسترس انرژی (ناظر بر بعد هدف موقعيت رقابتی)
 .2ارتقای توانمندی فناوریهای توليد انرژی (ناظر بر بعد هدف ظرفيتسازی)
 .3توسعة کسبوکارهای دانشبنيان (ناظر بر بعد هدف نوآوری)
 .4مسائل زیست محيطی و اجتماعی (ناظر بر بعد هدف مسئوليت اجتماعی)
این  4حوزه ،ابعاد ذکرشده در چشمانداز را به خوبی پوشش میدهند .اولين حوزه مطرح درتعيين اهداف کالن توسعه ،استفاده
بهينه از منابع متنوع و در دسترس انرژی است .استفاده بهينه از منابع متنوع انرژی به معنای تنوع بخشی سبد انرژی کشور به-
گونهای است که با مدیریت صحيح منابع تأمين انرژی و استفاده از پتانسيلهای انرژی نقاط مختلف کشور ،بتوان امنيت شبكه
تأمين و عرضه انرژی را باال برد .انرژی خورشيدی با ویژگیهایی چون پيکسایی (توليد حداکثری در زمان اوج مصرف)،
دسترسی قابل اعتماد در گستره وسيعی از خاك ایران و هميشگی بودن آن ،از مناسبترین گزینهها در بين انرژیهای
تجدیدپذیر برای توسعه ،به منظور رسيدن به این هدف است.
حوزه بعدی مطرح در زمينه تعيين اهداف کالن توسعه فناوریهای انرژی خورشيدی ،ارتقای توانمندی فناوریهای توليد انرژی
است .اهميت این حوزه زمانی مشخص میشود که روند بروز و افول فناوریهای منابع انرژی مختلف را مورد مطالعه قرار دهيم.
با کمی تأمل در این مورد ،رشد سریع فناوریهای نوین مرتبط با انرژی و به ویژه انرژیهای پاك و افول تدریجی اما محتوم
انرژیهای فسيلی و فناوریهای آنها مشخص میگردد .برای بهرهگيری هرچه بيشتر از پتانسيل فراوان انرژیهای نو در
آینده ،نيازمند توجه به توسعه فناوریهای آنها در امروز هستيم .با توجه به سابقه توسعه فناوریهای مرتبط با نفت و گاز در
داخل کشور و شباهت این فناوریها با فناوریهای مرتبط با انرژی حرارتی خورشيدی و همچنين با توجه به آینده درخشان
شماری از فناوریهای خورشيدی مانند سيستمهای فتوولتائيک نسل نوین ،ضروری است که به توسعه فناوریهای مرتبط با آن
توجه ویژهای مبذول داریم .توجه به ارتقای این فناوریها در کوتاهمدت و پيوند زدن دانش در بلندمدت ضامن تأمين انرژی
پایدار برای کشور در آینده و ایجادکننده فرصت صادرات دانش و فناوری مربوطه به سایر کشورها میباشد .بدیهی است که
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بهرهمند شدن از نيروی توانمند ،متخصص و خالق در حوزه خورشيدی یكی از پيشنيازهای ضروری برای دستيابی به
توانمندی فناورانه است.
حوزه توسعة کسب وکارهای دانشبنيان یكی دیگر از حوزههای مربوطه در هدفگذاری کالن توسعه فناوریهای انرژی
خورشيدی است .در اسناد باالدستی مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر تاکيد زیادی بر نقش بخش خصوصی در توسعه این
انرژیها شده است بهنحویکه در اهداف اصلی ساتبا سهم % 55ی برای جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای
مربوط به انرژیهای نو و بهرهوری انرژی پيشبينی شده است و در اهداف بخش انرژیهای نو بر ایجاد حداقل یک نمونه
نيروگاه در هر یک از انواع انرژیهای نو به منظور توسعه آگاهی و تشویق بخش خصوصی تاکيد شده است .در برنامههای
چهارم و پنجم توسعه ،قوانين بودجه و قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و شماری از مصوبات شوراهای دولتی ،بر لزوم
اطمينان بخشی به بخش خصوصی برای وارد شدن به حوزه انرژیهای نو از طریق تضمين خرید برق توليدی ،واگذاری امور
عملياتی و توسعه فناوری به این بخش ،پرداخت حمایتهای مالی و  ...اشاره شده است .فناوریهای انرژی خورشيدی طيف
گسترده و متنوعی را شامل میشوند و سرمایهگذاری بر روی آنها به تنهایی توسط دولت کافی نيست و نيازمند توجه به
حمایت از کسبوکارهای دانشبنيان برای توسعه همهجانبه و هماهنگ این طيف گسترده میباشد .با توجه به این موضوع و
تاکيد مؤکد و مكرر اسناد باالدستی بر لزوم توجه به نقش بخش خصوصی در این زمينه ،سبب میشود تا با اطمينان ،توسعة
کسبوکارهای دانشبنيان را بهعنوان یكی از حوزههای محوری هدفگذاری کالن برگزینيم.
حوزه دیگر تعيين شده به منظور هدفگذاری توسعه فناوریهای انرژی خورشيدی ،مسائل زیست محيطی و اجتماعی است.
یكی از مزیتهای اصلی انرژی تجدیدپذیر ،نقش آن در کاهش آالیندههای زیست محيطی و به خصوص کاهش انتشار کربن
است .انرژی خورشيدی از جمله انرژیهای تجدیدپذیری است که کمترین آسيبهای محيط زیستی و انتشار کربن را دارد.
همچنين ،به دليل ایجاد اشتغال محلی ،سبب افزایش رفاه و بهبود کيفيت زندگی در نواحی روستایی و کمتر توسعه یافته می-
شود.
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 6.2تعیین حوزههاي کاربردي مرتبط با دستاوردهاي مختلف
دستاوردهای حاصل از توسعه فناوریهای انرژی خورشيدی دارای حوزههای کاربرد متنوعی است که در ذیل بهطور اجمالی بته
حوزههای مربوطه اشاره گردیده است.
بهکارگيری انرژیهای تجدیدپذیر در کاهش آلودگی محيطزیست ،کاهش توليد گازهای گلخانهای ،و کاهش وابستگی به منابع
انرژی خارجی کاربرد دارد .انرژی خورشيدی با دارا بودن کاربردپذیری در مقياس شبكه ،ایفای نقش در تمام حلقههای زنجيتره
ارزش توليد الكتریسيته و سامانههای توان پشتيان در خدمت تأمين هدف افزایش امنيت و کيفيت عرضه انرژی میباشد.
این انرژی ،در راستای تأمين هدف برق رسانی به مناطق محروم ،قابليت کاربرد در مناطق خارج از پوشش شتبكه و ترکيتب بتا
توليد دیگر انرژیهای تجدیدپذیر (توربينهای بادی) نصبشده در روستاها و مناطق دوردست را دارد .همچنين تنوع کاربردهای
مستقيم انرژی خورشيدی در مناطق مستعد آن ،سبب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در آن نواحی میگردد و به افتزایش
سطح رفاه و کيفيت زندگی مردم این مناطق کمک میکند.
بهرهگيری از انرژی خورشيدی در راستای تأمين هدف افزایش صادرات انرژی الكتریكی و کاهش وابستگی اقتصاد کشتور بته
نفت و همچنين دارای کاربرد در توليد الكتریسيته از منابع تجدیدپذیر می باشد .به عالوه ،با استفاده از انرژی خورشيدی ،امكان
توليد و استفاده همزمان برق و حرارت برای نواحی روستایی ،شهری و کارخانههای صنعتی وجود دارد.
فناوریهای حوزه انرژی خورشيدی در راستای تأمين هدف توسعه اقتصادی-ایجاد رفاه عمومی و منافع اقتصادی دارای کاربرد
در مقياس شبكه در راستای ذخيره ساليانه ميلياردها تومان در اثر جلوگيری از خسارات وارده ناشی از قطعی ،یا افت کيفيت برق
به صنایع مختلف در کشور ،ممانعت از هزینه های هنگفت تحميل شتده ناشتی از بستط تجهيتزات توزیتع و انتقتال در شتبكه
برق رسانی کشور ناشی از افزایش تقاضای ساليانه ،کسب درآمد ناشی از ترکيب انرژیهای تجدیدپتذیر در شتبكه ،جلتوگيری از
اتالف هزینه برای احداث نيروگاههای سوخت فسيلی مازاد برای تأمين تقاضای اوج ،و کسب درآمد ناشی از عدم نياز به ظرفيت
 % 3-4نيروگاهها برای جبران نوسانهای ناگهانی در تقاضا میباشد.
از دیگر مزایای توسعه فناوریهای انرژی خورشيدی ،تأمين هدف توسعه اقتصادی ،اشتغالزایی در سطح ملی ،توسعه شترکت-
های دانش بنيان و بهکارگيری نيروهای متخصص و تحصيلكرده در کشور است.
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 7.2تعیین فناوريهاي مختلف مورد استفاده در حوزههاي کاربردي
تاکنون  3نسل از سلولهای فتوولتائيک معرفی شدهاند .نسل اول که شامل انواع مختلف سلولهای سيليكونی میشوند ،امروزه
بيش از  %90از بازار فتوولتائيک را در اختيار دارند .نسل دوم سلولهای فتوولتائيک ،سلولهای الیه نازك میباشند .این سلول-
ها هرچند تنها  %10مابقی بازار را در اختيار دارند اما با توجه به پتانسيلهای کاهش قيمت در آنها ،محققان سهم بيشتری را
برای آنها در سالهای آتی متصورند .سومين نسل نيز سلولهای فتوولتائيكی میباشند که هنوز به مرحله تجاری نرسيدهاند و
هچنان در مرحله تحقيق و توسعه قرار دارند.
بيشترین سهم بازار در اختيار سلولهای نسل یک یا سلول های سيليكونی می باشد .این نوع سلول ها به  2دسته مونوکریستال
و پلی کریستال تقسيم میشود.
نسل دوم سلولهای فتوولتائيک شامل سلولهای الیه نازك  CIGS ،CdTeو سلولهای الیه نازك آمورف میشود .سلول-
های الیه نازك همانطور که از نامش مشخص است از یک الیه نازك نيمه رسانا برای جذب فتونها استفاده میکند .سلول-
های کادميوم تلوراید نوعی از سلولهای فتوولتائيک هستند که بر پایه یک الیه نازك از کادميوم تلوراید برای جذب انرژی
خورشيد و تبدیل آن به انرژی الكتریسيته بنا شدهاند .این نوع سلول خورشيدی تنها نوع از سلولهای الیه نازك است که نسبت
به سلولهای سيليكونی قيمت پایينتری دارد .سلول ( CIGSهمچنين  CIGSSeیا  )CISمخفف ترکيبات Cu (In, Ga) (S,

 Se) 2بوده و یک تكنولوژی برای ساخت سلولهای خورشيدی الیه نازك از عناصر مس ،اندیوم ،گاليوم ،گوگرد و سلنيوم می-
باشد .سلولهای آمورف نيز از یک الیه سيليكونی با ضخامت  1ميكرومتر همراه با الیههایی دیگر همچون سيليكون ژرمانيوم
تشكيل شده است .مشكل عمده این سلولهای خورشيدی کاهش کارایی این مواد در کاربردهای طوالنیمدت است که این
افت کارایی ممكن است تا  %30برسد .مزیت اصلی آنها نيز هزینه کمتر ساخت و آسانی توليد است.
نسل جدیدی از تكنولوژی سلولهای فتوولتائيک که در زمينه تبدیل انرژی خورشيدی پا به عرصه ظهور گذاردهاند  CPVیا
 Concentrated PVنام دارد .عليرغم گرانتر بودن این نوع از سلولها ،با توجه به افزایش راندمان تا  %35و کاهش مساحت
مورد نياز نسبت به پانلهای فتوولتائيک در توان مشابه ،ارزانتر و مقرونبهصرفهتر خواهند بود.
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 8.2پیشنويس اولیه اهداف کالن
در این گزارش بهمنظور تعيين اهداف توسعه فناوریهای خورشيدی از منابع مختلفی استفاده شد ،که عبارتند از:


مطالعات تطبيقی انجامشده در حوزه فناوریهای انرژی خورشيدی



گزارش اسناد باالدستی انرژی خورشيدی و انرژیهای تجدیدپذیر



نكات مهم استخراجشده از بيانيه چشمانداز

با توجه به موارد فوق ،دستاوردهای حاصل از توسعه فناوریهای انرژی خورشيدی در کشور ،مشخص شد .الزم به ذکر است که
در تدوین پيشنویس اهداف ،توجه به ویژگیهای مطلوب برای اهداف که شامل قابلاندازهگيری بودن ،قابلدستيابی بودن،
واقعگرایی ،محدودیت به زمان ،و عينی بودن میباشند ،ضروری است .بر این اساس ،پيشنویس اهداف کالن که شامل موارد
زیر است ،در جلسه کميته راهبری مورخ  1394/2/2ارائه گردید:
 -1دستیابی به جايگاه اول منطقه در عرصه علم و فناوري در حوزه انرژي خورشیدي (موقعیت رقابتی)
 -2بومیسازي و تجاريسازي تجهیزات فناوريهاي انرژي خورشیدي (ظرفیتسازي)
 -3دستیابی به نیروي انسانی توانمند ،خالق و متخصص در حوزههاي تحقیق ،توسعه و ساخت و راهاندازي
فناوريهاي انرژي خورشیدي (ظرفیتسازي و مسئولیت اجتماعی)
 -4جايگاه اول در تولید صنعتی بومی و رقابتپذير فناوريهاي حرارتی خورشیدي و فتوولتائیک (موقعیت رقابتی و
نوآوري)
 -5دستیابی به حداقل يک شرکت معتبر بین المللی در حوزه ساخت پنل فتوولتائیک (ظرفیتسازي)
 -6دستیابی به حداقل يک شرکت معتبر بینالمللی در حوزه ساخت و بومیسازي سیستمهاي حرارتی (ظرفیت
سازي)

 9.2نظرات کمیته راهبري در خصوص پیشنويس اولیه اهداف
اهداف کالن ،راهنماهای توسعه در سایر مراحل خواهند بود .بنابراین ،اهداف اولية طراحیشده ،برای نهایی شدن نيازمند تأیيد
دوباره افراد متخصص هستند .اجرای این مرحله به کاهش خطای ناشی از بازنویسی و پاالیش اهداف توسط تحليلگران کمک
میکند .بر این اساس ،پيشنویس اهداف کالن تدوینشده در جلسه مورخ  1394/2/2به کميته راهبری جامع فناوری
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خورشيدی تقدیم گردید .خالصه نظرات خبرگان در این زمينه ،در صورتجلسة مربوطه که به پيوست این گزارش موجود است،
ارائه گردیده است.
 10.2اهداف کالن مرتبط با توسعه فناوريهاي انرژي خورشیدي
پس از ارائه پيشنویس اوليه اهداف کالن در جلسه کميته راهبری ،متن ارائه شده تأیيد گردید و به عنوان اهداف کتالن متورد
استناد قرار خواهد گرفت.
از آنجا که تدوین گامهای مختلف سند در یک فرآیند تعاملی بهوقوع میپيوندد ،اهداف کالن تدوین شده در بخش ممكن است
با تدوین گامهای بعدی سند دچار تغيير و اصالح شوند .تدوین اهداف خرد (اهداف پایين-به-باال) و دریافت تصویر واقعیتر از
وضعيت موجود یكی از مهمترین بازخوردهایی است که میتواند منجر به بازبينی در اهداف کالن شود.
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 .3تدوين راهبردها
راهبردهای ملی فناوری دربرگيرندة مجموعهای از جهتگيریهایی است که با معين نمودن خطوط کلی ،از عدم قطعيت موجود
در توسعه فناوری کاسته و به سؤاالت اساسی سياستگذاران در مسير دستيابی به اهداف کالن پاسخ میدهد؛ بهطوریکه
راهبردها را میتوان معينکننده مجموعه جهتگيریهای اصلی برای دستيابی به اهداف دانست .این راهبرد به انتخاب فناوری
های اولویتدار و تعيين نحوة دستيابی به آنها میپردازد .بهعبارتدیگر ،راهبرد ملی فناوری معين کنندة چيستی و چگونگی
توسعه فناوری در سطح کالن است.
در محيط پویای تصميمگيری ،راهبرد ملی فناوری براساس اطالعات و حقایق موجود و با نگاهی به آینده ،در راستای دو هدف
کلی زیر تعریف میشود:
• راهبردهای پورتفوليو )چيستی -اولویتبندی) :در راهبرد پورتفوليو حوزههای فناورانه برتر برای توسعه انتخاب میشوند.
•

راهبردهای هدایتی )چگونگی -سبک اکتساب) :در راهبرد هدایتی رویكرد توسعه فناوری و سبک اکتساب فناوری مشخص
میگردد.

نسبت این دو دسته راهبرد با یكدیگر در شكل زیر نشان داده شده است.

شكل  :40نسبت راهبردهای پورتفوليو و هدایتی با یكدیگر
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 1.3اولويتبندي فناوريها (جهت تعیین راهبردهاي پورتفولیو)
تعيين اولویتهای توسعه و انتخاب حوزههای برگزیده فناوری در قالب راهبرد پورتفوليو به انجام میرسد .زمانیکه انتخاب
اولویتها مورد نظر است ،روش فناوریهای حياتی یا کليدی ،یک رویكرد ارزشمند و مفيد جهت ارزیابی حوزههای تحقيقاتی و
فناوریهای مختلف به شمار میرود .در این روش با اندازهگيری ميزان اهميت یا کليدی بودن هر حوزه ،فهرستی از حوزههای
مهم و کليدی فناورانه برای سرمایهگذاری و توسعه مشخص میگردد .نوع سؤاالتی که معموالً جهت شناسایی فناوریهای
کليدی پرسيده میشود از این قبيل است:
 حوزههای کليدی فناوری برای توسعه کدامند؟
 فناوریهای حياتی که باید بهوسيله منابع عمومی حمایت شوند،کدامند؟
 چه معيارهایی باید بهمنظور انتخاب فناوریهای حياتی بهکارگرفته شوند؟
 شاخصهای اندازهگيری هر معيار چيست؟
 براساس معيارهای انتخابشده ،فناوریهای اولویتدار برای توسعه و سرمایهگذاری کدامند؟
ازآنجاییکه هدف راهبرد پورتفوليو اولویتبندی حوزههای فناورانه است ،باید از روشی استفاده شود که قادر به برآوردن این
مؤلفه باشد .از ميان روشهای مختلف ،روش فناوریهای حياتی که به انتخاب فناوریهای مهم با دو معيار جذابيت و امكان-
پذیری میپردازد ،بهعنوان مبنای روش پيشنهادی استفاده میگردد .بهمنظور سازگار نمودن این مدل با شرایط کشورهای
درحال توسعه ،گامهای تكميلکننده دیگری با دریافت بازخورد از مؤلفه هوشمندی فناوری ،به مدل مرسوم در ادبيات اضافه
میشود .بنابراین ،میتوان روش پيشنهادی را روشی بهبودیافته نسبت به روش مشابه بهکاررفته در ادبيات قمداد نمود.
در این روش پيشنهادی ،تعيين فناوریهای برگزیده با استفاده از ماتریس دو بعدی جذابيت -توانمندی صورت میپذیرد .در
این روش ،بر اساس دو دسته معيار جذابيت و قابليت به مقایسه ميان گزینههای مختلف رقيب پرداخته میشود .معيارهای
جذابيت بيانکننده ابعاد ذاتی گزینهها است که برای سياستگذار دارای مطلوبيت هستند .در مقابل ،معيارهای توانمندی ،به
دنبال ارزیابی پتانسيلهای موجود در برگزیدن هریک از گزینههاست .در این روش میتوان هر حوزة فناوری را از نظر جذابيت
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و توانمندی ،در ماتریس درنظرگرفت و حوزههای دارای جایگاه مناسب را انتخاب نمود .همچنين میتوان با استفاده از مدل
اطلس ،شكاف فناوری ميان سطح بالفعل و بالقوه قابليت را در حوزههای برگزیده شناسایی نمود.
به منظور سازگار نمودن این ماتریس با شرایط کشورهای درحالتوسعه ،از دو معيار بحرانی نيز برای تكميل مدل جذابيت -
توانمندی استفاده میشود .این دو معيار بحرانی از مؤلفههای هوشمندی فناوری و مبانی سند بر نحوه انتخاب اولویتها تأثير
میگذارند .اولين معيار ،تحليل چرخه عمر فناوری است .ازآنجاییکه کشورهای درحالتوسعه معموالً در مسير توسعه صنایع
نقش پيرو را بازی میکنند ،الزم است تا نسبت به خطر توسعه فناوریهای منسوخ در دنيا آگاه باشند .توسعه صنایع و فناوری-
هایی که از نظر چرخه عمر فناوری در مرحله افول قرار دارند ،بهدليل خطر انقراض فناوری ارزش سرمایهگذاری برای بومی-
سازی را ندارند .دومين معيار ،وابستگی حوزه فناوری به مواد و یا قطعات خاص است .وابستگی یک فناوری به مواد یا قطعات
خاص محدود در کشور میتواند موجب ایجاد اختالل در مسير توسعه فناوری شود .عدم تمایل کشورهای پيشرو نسبت به
صادرات این مواد و قطعات خاص به کشورهای درحالتوسعه میتواند مانع از دسترسی کشور به خروجی مورد نظر گردد.
بنابراین ،بهمنظور حذف خطر محدودیت در ورود این مواد و قطعات خاص ،الزم است تا تالش درجهت بومی سازی آنها در
هر شرایطی صورت گيرد .گامهای تعيين زیرفناوری یا تدوین راهبرد پورتفوليو در زیر تشریح شده است (شكل .)41
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شكل  :41گامهای تدوین راهبرد پورتفوليو

 1.1.3شناسايی متخصصین
اولين مرحله به شناسایی و انتخاب متخصصان اختصاص دارد .شناسایی و انتخاب متخصصين گامی اساسی در ابتدای این
روش است .تعيين معيارهای جذابيت گزینههای مختلف و نيز معيارهای توانمندی گزینهها نيازمند استفاده از نظر کارشناسان
مرتبط با حوزه مسئله مطروحه است .عالوهبراینها ،در جمعبندی نهایی این روش ،نياز به وزندهی معيارهای جذابيت در
مقایسه با یكدیگر و نيز وزندهی معيارهای توانمندی نسبت به هم وجود دارد .وزن معيارها که در واقع مبين اهميت نسبی
معيارهای ارزیابی است اصوالً نمیتواند مستقل از خبرگان و سياستگذاران تعيين شود .لذا اهميت تعيين متخصصين بيش از
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پيش روشن میشود؛ چرا که اگر افراد مناسبی انتخاب نشوند ،نتيجه تحليل جذابيت -قابليت چندان قابل اعتماد نخواهد بود.
در این پروژه ،برای هر دسته از فناوریهایی که در پيشارزیابی بهعنوان فناوریهای منتخب وارد فاز اولویتبندی شدند،
کميتههای راهبری تشكيل شدند .اعضای کميته راهبری هر دسته از فناوریها شامل افراد زیر هستند:
رديف

1
2
3
4
5

نام و نام خانوادگی

سمت

ابراهيم اصل سليمانی

عضو هيأت علمی دانشكده برق دانشگاه تهران

شهریار جالیی

معاون برنامه ریزی سازمان انرژی های نو ایران (سانا)

محمدصادق ذبيحی

معاونت پژوهشی مرکز ملی علوم و فنون ليزر ایران

اکبر شعبانی کيا

مدیر اجرایی ستاد توسعه فناوریهای تجدیدپذیر

سامان ميرهادی

مدیر دفتر انرژی خورشيدی سانا

جدول  :15اعضای کميته راهبری نسل اول و دوم فتولتائيک

رديف

1
2
3
4
5
6
7
8

نام و نام خانوادگی
رسول اژئيان
اعظم ایرجی زاد

سمت
عضو هيأت علمی دانشكده فيزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
رئيس پژوهشكده علوم و فناوری نانو و عضو هيأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عباس بهجت

معاون آموزشی و پژوهشی دانشكده فيزیک و عضو هيأت علمی دانشگاه یزد

نيما تقوی نيا

عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی شریف

نسترن ریاحی

مدیر گروه پژوهشی مواد غير فلزی پژوهشگاه نيرو

محمود زنده دل

عضو هيات علمی مدعو دانشگاه اصفهان

سيد محمد صادق زاده

عضو هيأت علمی دانشگاه شاهد

خطيب السالم صدرنژاد

عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی شریف

جدول  :16اعضای کميته راهبری نسل سوم فتولتائيک

رديف

1
2
3

نام و نام خانوادگی
محمد بهشاد شفيعی

سمت
عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی شریف

بهنام مستاجران

عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

محمود یعقوبی

عضو هيأت علمی دانشگاه شيراز
جدول  :17اعضای کميته راهبری سيستم های حرارتی
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نام و نام خانوادگی
رسول اژئيان

سمت
عضو هيأت علمی دانشكده فيزیک دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدصادق ذبيحی

معاونت پژوهشی مرکز ملی علوم و فنون ليزر ایران

نسترن ریاحی

مدیر گروه پژوهشی مواد غير فلزی پژوهشگاه نيرو

سيد محمد صادق زاده

عضو هيأت علمی دانشگاه شاهد

سامان ميرهادی

مدیر دفتر انرژی خورشيدی سانا

محمود یعقوبی

عضو هيأت علمی دانشگاه شيراز

جدول  :18اعضای کميته راهبری جامع خورشيدی (نسلهای اول ،دوم و سوم فتوولتائيک و سيستمهای حرارتی)

شناسایی متخصصين ،بهمنظور استخراج نظرات کارشناسان در مراحل مختلف مدل پيشنهادی صورت میگيرد .مهمترین
تعریف نظرسنجی کارشناسی عبارت است از بيان یک نتيجه برپایه یک مجموعه شواهد یا انتظارات از آینده که از اطالعات و
منطق افراد آشنا با موضوع مورد نظر حاصل میشود.
جمعآوری نظرات کارشناسان را میتوان با تكنيکهای زیر انجام داد:
الف) مصاحبه
ب) پرسشنامه
ج) دیناميک گروهی
 روش دلفی
 طوفان فكری
 گروه اسمی
شایان ذکر است که این روشها از عموميت بيشتری برخوردارند و روشهای دیگری نيز که در مراجع به آنها اشاره شده
است ،عمدتاً ترکيبی از روشهای فوق میباشند در این مطالعه ،ترکيبی از روشهای فوق برای استفاده از نظرات کارشناسان،
به کار گرفته شده است.
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 2.1.3شناسايی حوزههاي فناورانه
به منظور تصميمگيری درمورد اولویتبندی فناوریهای راهبردی ،الزم است تا در ابتدا مؤلفههای تشكيلدهنده این فناوریها
مشخص شوند .در روش پيشنهادی ،از عبارت حوزههای فناورانه برای استناد به این اجزا استفاده شده است .حوزههای فناورانه،
در برگيرنده دو مفهوم اصلی است :زیرفناوریها،کاربردها ،یا هر دو .در بعضی فناوریهای راهبردی مانند توربين بادی ،تدوین
اولویتبندی بهمعنی انتخاب قطعات و زیرفناوریهای اولویتدار برای توسعه و بومیسازی است .در این شرایط ،شناسایی
حوزههای فناورانه بهمعنی شناخت زیرفناوریهاست .در گونهای دیگر از فناوریهای راهبردی مانند نانو فناوریها ،تعيين
اولویتها بهمنظور شناسایی حوزههای کاربردی اولویتدار از قبيل صنایع الكترونيک ،نساجی ،پزشكی و غيره است .در این
حالت ،حوزههای فناورانه معنی کاربرد را بهخود میگيرد .درنهایت ،در فناوریهای راهبردی مانند پيلسوختی ،اولویتبندی هم
به تقدم و تأخر کاربردها میپردازد و هم به انتخاب زیرفناوریهای منتخب در کاربردهای برگزیده .در این وضعيت حوزه
فناورانه را باید متشكل از کاربرد و زیرفناوری (بهصورت توامان) دانست .در یک جمعبندی:
«شناسایی حوزههای فناورانه شامل تهيه فهرستی از زیرفناوریها و کاربردهای مرتبط با یک فناوری راهبردی است».
درخت اصلی فناوری های مرتبط با انرژی خورشيدی ،به شكل زیر است.
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شكل  :42درخت اصلی فناوری انرژی خورشيدی

الزم به ذکر است که فناوری های مربوط به توليد حرارت از انرژی خورشيدی نيز ،به دليل ساده و دردسترس بودن در این
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اولویتبندی مطرح نمیشوند .همچنين فناوریهای مربوط به استفاده از نور خورشيد به روش  day lightingبه دليل ساده و
در دسترس بودن فناوری و نيز به سبب قرار گرفتن در حوزه مصرف انرژی و عدم ارتباط با مباحث توليد انرژی-که در اینجا
مدنظر است -از نظر اولویت مورد بررسی قرار نمیگيرند.
در گام بعد ،فناوریهای حوزه فتوولتائيک و همچنين سيستم های حرارنی خورشيدی به دليل پيچيدگی بيشتر و مرتبط بودن بتا
مبحث توليد انرژی ،برای اولویتبندی مورد پيشارزیابی قرار میگيرند.
 3.1.3بررسی چرخه عمر حوزههاي فناورانه منتخب
پيش از اولویتبندی و انتخاب حوزههای فناورانه در ماتریس جذابيت -توانمندی ،الزم است تا در یک ارزیابی اوليه ،به بررسی
چرخه عمر فناوری و چرخه عمر بازار -محصول پرداخته شود .در مسير توسعه فناوریهای راهبردی ،الزم است تا حوزههای
فناورانهای برای توسعه انتخاب شوند که در مرحله زوال خود قرار نداشته باشند .اگر منظور از حوزه فناورانه ،زیرفناوریها
باشند ،الزم است چرخه عمر فناوری بررسی شود و اگر منظور کاربرد باشد ،چرخه عمر بازار  -محصول مورد نظر قرار می-
گيرد .برنامهریزی برای توسعه فناوریهای موجود در مرحله زوال منجر به هدررفت سرمایهگذاریهای صورتگرفته و از دست
دادن رقابتپذیری میگردد.
چرخه عمر فناوری ،مفهومی است که نحوه بهبود عملكرد یک فناوری را در طول زمان نشان میدهد .این منحنی دارای چهار
مرحله جنينی ،رشد ،بلوغ و زوال است .زمانیکه یک فناوری به محدودیت طبيعی خودش برسد ،جایی برای بهبود نداشته و به
سمت زوال و جایگزینی با فناوریهای دیگر حرکت میکند .بهعبارتدیگر ،مدت زمانی که تا مرحله زوال (منسوخ شدن)
فناوری باقی مانده است ،بر ریسک جایگزینی با فناوری(های) دیگری که در آستانه ظهور هستند ،تأثيرگذار است.
فناوریهای فتوولتائيک به دو دسته کلی تقسيم میشوند که عبارتند از فناوریهای نسل اول و دوم فتولتائيک و فناوریهای
نسل سوم .با بررسی فناوریهای انرژی خورشيدی در جلسات کميته راهبری مربوطه مشخص شد که فناوریهای مربوط به
نسلهای اول و دوم فتوولتائيک در مرحله رشد و بلوغ قرار دارند .همچنين فناوریهای نسل سوم فتوولتائيک جزو فناوریهای
نوظهور ردهبندی میشوند که توسعه درونزای آنها میتواند مزیت رقابتی قابلتوجهی داشته باشد و به منظور مغفول نماندن از
توسعه جامع فناوریهای این نسل جدید ،اولویتبندی در مورد آنها انجام نمیشود.
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در فناوریهای مربوط به  CSPنيز هيچ فناوری در حال زوالی وجود ندارد و این فناوریها نيز در مرحله رشد و بلوغ قرار دارند.
بنابراین در ادامه،اولویتبندی برای فناوریهای نسل اول و دوم فتولتائيک و نيز اولویت بندی فناوریهای سيستمهای حرارتی
خورشيدی ( )CSPارائه میشود.
 4.1.3تعیین جذابیت و قابلیت
برای نگاشت فناوریها در ماتریس جذابيت -توانمندی ،الزم است تا در ابتدا به سنجش ميزان جذابيت فناوری و توانمندی
ملی برای توليد پرداخت .برای این منظور ،باید معيارهایی برای سنجش جذابيت و قابليت استخراج نمود .بهطورکلی ،در ارزیابی
توانمندی ،به بررسی نقاط ضعف و قوت کشور در فناوری مورد ارزیابی پرداخته شده و در ارزیابی جذابيت ،فرصت ها و
تهدیدهایی که فناوری برای کشور ایجاد می نماید ،مورد ارزیابی قرار میگيرند.
 1.4.1.3جذابیت
جذابيت یک فناوری غالباً توسط عواملی تعيين میشود که خارج از کنترل محيط درونی (سازمان/صنعت/کشور) بوده و معموالً
به مشخصات ذاتی فناوری مربوط میشوند .جذابيت فناوری نسبی است و در مقایسه با فناوریهای رقيب ،معنی پيدا میکند.
معيارهای جذابيت بر حسب اینكه فناوری در چه مرحلهای از چرخه عمر خود قرار داشته باشد ،به دو دسته تقسيم میشود .در
فناوریهای بالغ ،بهدليل شكلگيری صنعت در کنار توسعه فناوری ،میتوان تصميمگيری در مورد حوزههای موردنياز سرمایه-
گذاری را بر پایه منافع ملی حاصل از هر بخش استوار نمود .مفهوم منافع ملی عامتر و جامعتر از منافع ملی اقتصادی است و
شامل منافع زیستمحيطی ،اجتماعی ،سياسی ،و فرهنگی هم میشود .اما در فناوریهای نوظهور ،بهدليل دور بودن فناوریها
از تبدیل شدن به محصول و شكلگيری صنعت ،استفاده از نگرش منافع ملی کارساز نخواهد بود.
اگرچه امكان بررسی اینكه آیا یک فناوری نوظهور در راستای اهداف کالن کشورهست یا خير ،ميسر است ولی شاید نتوان به
این سؤال در مورد زیر فناوریها بهعنوان اجزای فناوری راهبردی پاسخ داد .در این حالت ،الزم است تا جذابيت زیرفناوریها
را با استفاده از گونههایی دیگر از معيارها بهانجام رساند.
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معیارهاي جذابیت در فناوريهاي بالغ (دورههاي اواخر رشد و بلوغ):

آنچه از سوی دولتها و در سطح ملی بهعنوان جذابيت برای توسعه یک فناوری تلقی میشود ،منافع ملی حاصل از توسعه
فناوری است .توسعه یک فناوری میتواند به عاید شدن منافع گسترده اجتماعی -اقتصادی -سياسی برای کشور منجر شود.
هرچه سطح منافع حاصل از بومیسازی یک فناوری بيشتر باشد ،به همان نسبت تمایل دولتها نسبت به توسعه آن نيز بيشتر
میگردد .با بررسی ادبيات مربوطه ،مطالعات ميدانی ،و همچنين برگزاری پنلهای طوفان فكری ميان متخصصين ،میتوان
معيارهای جذابيت بومیسازی یک فناوری یا همان منافع ملی را برای یک کشور نفتی و درحال توسعه مانند ایران ،به صورت
زیر برشمرد.
 اشتغالزایی :یكی از اهداف مهم هر دولت ایجاد شغل و کاهش بيكاری از صحنه اجتماع است .عموماً دولتها با
ایجاد صنایع و فعاليتهای اقتصادی جدید به دنبال ایجاد مشاغل جدید هستند .درهمينحال ،یكی از مزایای جانبی
توسعه فناوریهایی که در مراحل بلوغ خود قرار دارند ،نيز پدید آمدن مشاغل جدید است .توسعه این فناوریها به-
طورغالب با توسعه صنایع مربوط به آن همراه است .با توسعه صنایع هم واحدهای توليدی و خدماتی که عوامل
اصلی ایجاد مشاغل هستند ،توسعه پيدا میکند .بنابراین ،اشتغالزایی را میتوان بهعنوان یک معيار جذابيت برای
فناوریهای بالغ قلمداد نمود.
 ایجاد بازار برای مواد خام :برای کشوری مانند ایران که برخوردار از منابع غنی مواد خام و کانیهای فلزی و
غيرفلزی است ،ایجاد بازاری برای استفاده از این منابع و ایجاد ارزشافزوده از مواد خام در یک فرآیند صنعتی یكی
از مسائل مورد توجه سياستگذاران است .این امر به دليل ایجاد ارزشافزوده بيشتر در نتيجة پردازش آنها در
فرآیندهای صنعتی در مقایسه با فروش آنها به صورت خام اهميت پيدا میکند.
 پتانسيل برای صادرات :توسعه صادرات غيرنفتی در ایران همواره یكی از اولویتهای سياستگذاران و دولتها بوده
است .اهميت این موضوع به خاطر وابستگی شدید به صادرات نفتی و سهم پایين صادرات سایر انواع محصوالت و
خدمات از کل صادرات کشور است .ایجاد یک فناوری جدید در داخل کشور فرصتی را فراهم میکند تا امكان فروش
محصوالتی جدید به خارج از کشور فراهم شود.
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 غرور ملی :اکثر دولتها در انتخاب بين فناوری توليد داخل و فناوری وارداتی ،در شرایط برابری کيفيت ،مورد اول را
ترجيح می دهند .علت موضوع را میتوان در معيار جذابيت غرور ملی دانست .غرور ملی یكی از دالیل دولتها برای
ایجاد فناوریهای جدید در داخل کشور است.
 جلوگيری از خروج ارز :واردات محصوالت نهایی از خارج از کشور منجر به خروج ارز از کشور شده که این امر عموماً
برای دولتها چندان خوشایند نيست .لذا بومیسازی فناوریهایی که محصول آنها در داخل کشور استفاده میشوند
از اولویتهای سياستگذاران و دولتها است.
 صرفهجویی در هزینههای نيروی کار :محصوالتی که در کشورهای صنعتی توليد میشوند عموماً از نظر هزینه
نيروی کار در مقایسه با کشورهای در حال توسعه گرانتر هستند .لذا بومیسازی فناوریها در کشورهایی مانند ایران
منجر به صرفهجویی در هزینه نيروی کار و در نتيجه ارزانتر شدن محصول میشود .استفاده از نيروی کار معمولی
بيشتر در مورد فناوریهایی با بلوغ کامل مطرح است .فناوریهای نوظهور ،بيشتر درگير نيروهای کار تحصيلكرده
هستند .بنابراین این معيار نيز بيشتر در مورد فناوریهای بالغ صادق خواهد بود.
معیارهاي جذابیت در فناوريهاي نوظهور (دورههاي جنینی و اوايل رشد):

 معيارهای ارزیابی اثر حوزههای فناورانه بر فناوری راهبردی :هرچه اثر یک حوزه بر عملكرد فناوری راهبردی بيشتر
باشد ،جذابيت آن باالتر است .اما باید توجه داشت که گاهی یک حوزه فناورانه با اثر نسبتاً کم ولی گسترده خود،
میتواند تأثير به مراتب بيشتری در عملكرد کل سيستم داشته باشد .همچنين وابستگی یک حوزه به توسعه حوزه-
های دیگر نيز میتواند از جذابيت آن بكاهد .در نتيجه ،این دسته از معيارها شامل چهار زیر بخش است:
 oمعيارهای ارزیابی ميزان اثر حوزههای فناورانه بر عملكرد فناوری راهبردی،
 oگستردگی این حوزهها در انواع فناوریهای راهبردی،
 oسهم آنها در فراهم کردن زمينه دستيابی به حوزههای فناورانه جدید دیگر (سرریز دانشی) و
 oوابستگی ميان حوزهای (حوزههای فناورانه زیربنایی).
 معيارهای ارزیابی ویژگیهای ذاتی فناوری :این دسته از معيارها بر خالف دسته قبل که اثر حوزههای فناورانه را
ارزیابی میکردند ،به ویژگیهای ذاتی آنها میپردازد .بعضی از ویژگیها میتوانند بهعنوان وجه امتياز محسوب شده
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و باعث جذابيت بيشتر آن شود و برخی دیگر ممكن است از جذابيت آن بكاهد .معيارهایی که برای ارزیابی
خصوصيات ذاتی حوزههای فناورانه میتوان درنظرگرفت عبارتند از:
 oریسک جایگزینی با حوزههای فناورانه دیگری که در آستانه ظهور هستند (چرخه عمر فناوری) و
 oامكان فروش حوزه فناورانه یا محصوالت آن به خارج از کشور (در صورت تسلط کامل).
پس از تعيين معيارها و نيز اندازهگيری آنها در حوزههای فناورانه مورد نظر ،الزم است تا جذابيت فناوری از منظر کليه
معيارها را محاسبه نمود .برای این منظور ،الزم است تا از یكی از روشهای رتبهبندی برتری موجود در ادبيات تصميمگيری
استفاده نمود .بهعنوان یكی از پرکاربردترین روشها ،روش تحليل سلسلهمراتبی ( )AHPمورد استفاده قرار میگيرد .فرایند
تحليل سلسله مراتبی تكنيكی است منعطف ،قوی و ساده که برای تصميمگيری در شرایطی که معيارهای تصميمگيری متضاد
انتخاب بين گزینهها را با مشكل مواجه میسازد ،مورد استفاده قرار میگيرد.
 2.4.1.3توانمندي
مفهوم توانمندی در ماتریس اولویتبندی بيانگر مجموع توانمندیهای بالقوه و بالفعل ،در سطح ملی ،و در زمينه توسعه
فناوری است .برای انجام فرآیند ارزیابی توانمندی فناورانه مدلهای مختلفی توسعه داده شده است .بسياری از مدلهای
موجود نيازمند ورود اطالعات با ميزان جزئيات فراوان هستند .در قبال دریافت این ورودیها ،مدلهای بيانشده خروجیهای
مختلفی را به تحليلگر ارائه مینمایند .بهمنظور کاستن از حجم ورودیهای موردنياز روش پيشنهادی و جلوگيری از توليد
اطالعات غيرضروری ،الزم است تا مدلی انتخاب شود که با خروجیهای موردنياز معيار قابليت در ماتریس اولویتبندی
همخوان باشد.
برخی از محققان به ارائه مدلهای ارزیابی توانمندی بر مبنای سطوح توانمندی فناورانه پرداختهاند که میتوانند مبنایی برای
ارزیابی قابليتهای فناورانه در سطح ملی قرار گيرد .برای نمونه ،ولكات و همكاران برای شناسایی عمق توسعه فناورانه سطوح
زیر را معرفی کردهاند:
 سطح صفر (مصرف) :هيچ توسعهای در کشور رخ نمیدهد .اگر فناوری وجود داشته باشد ،بهصورت محصول نهایی
وارد شده است.
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 سطح ( 1مونتاژ) :مونتاژ سادة قطعات؛ نوآوری محصول یا فرایند کم است یا اصالً صورت نمیگيرد.
 سطح ( 2تطبیق) :توسعه یا توليد نسبتاً پيچيدهای با همكاری گسترده خارجی ،احتماالً از طریق کسب ليسانس انجام
 میشود و ممكن است فعاليتهایی برای وفق دادن فناوری با شرایط داخلی صورت گيرد.
 سطح ( 3درحال ترقی دادن) :شرکتهای محلی فعاالنه درگير ترقی دادن برخی از مراحل توسعه (لزوماً نه تمامی
مراحل) فناوری نسبتاً جدید هستند .به عنوان مثال ممكن است تحقيقات پایه و طراحی محصول در خارج صورت
بگيرد ،ولی شرکتهای محلی در نوآوری فرایند و سایر مراحل پس از طراحی فعال باشند.
 سطح ( 4جامع) :تحقيقات پایه ،تحقيقات کاربردی ،طراحی و توسعه ،نوآوری در فرایند و توليد نهایی در داخل کشور
انجام میشود .فناوریها و خدمات حامی اغلب در داخل کشور هستند .در این حالت کشور کامالً قادر به انجام کليه
مراحل است ولی ممكن است بنابه دالیل اقتصادی یا سياسی نتایج مرحلهای از توسعه را از کشور دیگری کسب
نماید.
به منظور ارزیابی قابليت فناورانه ،ابتدا سطح مورد انتظار (ایدهآل) از تسلط به فناوری مشخص گردیده و سطح تسلط فعلی
نسبت به آن سنجيده میشود .مقایسه این دو سطح از قابليت ،بيانگر شكاف فناورانه کشور در آن حوزه میباشد .در این
مطالعه ،بهمنظور ارزیابی قابليت ملی در توسعه یک فناوری ،مدلی  8سطحی برای فناوریهای نوظهور و مدلی  10سطحی
برای فناوریهای بالغ بر پایه ایده ولكات و همكاران توسعه داده شده است (جداول  1-3و .)2-3
این مدلهای چندسطحی میتوانند برای نمایش سطوح قابليت در ابعاد ملی استفاده شوند .سطح قابليت هر کشور در قالب این
سطوح و در دو حالت بالفعل (محقق شده) و بالقوه (قابل دستيابی در  5سال آینده) قابل ارائه است .دستيابی به سطوح باالی
قابليت نشاندهنده درجه بومیسازی باالتر در توسعه فناوری مربوط است .در این ميان ،معموالً چهار شكاف فناورانه فنافزار،
اطالعاتافزار ،انسانافزار ،و سازمانافزار و مانع از دستيابی به سطح باالی قابليت در یک کشور میگردد.
سطح
1
2
3
4
5
6

ميزان توانمندی معادل هر سطح
نه تنها فناوری مدنظر در کشور استفاده نمیشود ،بلكه اطالعات کافی نيز در مورد آن وجود ندارد
فناوری هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن آگاهی اوليه و اطالعات کافی وجود دارد
فناوری به صورت آماده وارد کشور شده و در فناوری نهایی استفاده میشود
توان تعمير و نگهداری این فناوری در کشور وجود دارد
توان طراحی و ساخت فناوری در کشور در مقياس آزمایشگاهی وجود دارد
توان ساخت نيمهصنعتی و صنعتی این فناوری با کپی طراحی خارجی وجود دارد
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توان ساخت نيمهصنعتی و صنعتی این فناوری با طراحی بومی وجود دارد
تسلط به دانش پایه و مبانی علمی فناوری در حدی است که امكان نوآوری در فناوری (یعنی تغيير طراحی و استفاده از متواد جدیتد و
 )....و انجام تحقيقات بنيادین و کاربردی وجود دارد.
جدول  :19سطوح توانمندی فناوریهای دوره معرفی و اوایل رشد

سطح
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ميزان توانمندی معادل هر سطح
نه تنها این محصول در کشور استفاده نمیشود بلكه اطالعات کافی نيز در مورد آن وجود ندارد
محصول هنوز در کشور استفاده نشده است ولی نسبت به آن آگاهی اوليه و اطالعات کافی وجود دارد
این محصول بهصورت آماده وارد کشور شده و در محصول نهایی استفاده میشود
توان تعمير و نگهداری این محصول در کشور وجود دارد
توان مونتاژ محصول در کشور وجود دارد
توان ساخت محصول با طراحی کپی وجود دارد
توان ساخت محصول با درصدی طراحی بومی وجود دارد
توان ساخت محصول با طراحی کامالً بومی وجود دارد
توان نوآوری کاربردی در کشور وجود دارد.
توان نوآوری بنيادین در کشور وجود دارد.
جدول  :20سطوح توانمندی فناوریهای اواخر دوره رشد و بلوغ

برای سنجش سطح توانمندی بر اساس این مدل ،الزم است تا از اطالعات متخصصان مربوط به این زمينه در حوزههای فنی
استفاده شود .نحوه جمعآوری این اطالعات میتواند هم بهصورت مستقيم (مصاحبه) و هم غيرمستقيم (پرسشنامه) باشد .با
جمعآوری و تحليل پرسشنامه و مصاحبههای صورتگرفته ،میتوان سطح قابليت فناورانه ملی را در دو حالت بالفعل و بالقوه
محاسبه نمود.
 3.4.1.3ترسیم ماتريس جذابیت  -توانمندي
در این مرحله براساس دو معيار جذابيت و توانمندی ،به اولویتبندی توسعه فناوری در هر یک از حوزههای فناورانه پرداخته
میشود .طبيعی است که هرچه ميزان جذابيت و توانمندی یک حوزه باالتر باشد ،تصميمگيران تمایل بيشتری به انتخاب آن از
خود نشان میدهند (شكل .)4-3
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شكل  :43ماتریس جذابيت – توانمندی (امكانپذیری)

در این ماتریس ،نحوه و موقعيت ترسيم خطوط متقاطع ،بسته به موضوع مورد مطالعه متفاوت بوده و بستگی به موقعيت
مكانی فناوریهای مختلف در ماتریس دارد .پس از تقسيمبندی نواحی ماتریس ،چهار ناحيه  ،3 ،2 ،1و  4ایجاد میشود .هر
ناحيه تصميات راهبردی متفاوتی را نسبت به فناوریها و زیرفناوریهای قرارگرفته در آن اعمال مینماید.
 4.4.1.3انتخاب نهايی حوزههاي فناورانه
حوزههای فناورانه منتخب ،اجزایی هستند که الزم است برنامهریزی برای توسعه آنها صورت پذیرد .تمام این حوزهها که در
نواحی قابلقبول تصميمگيران در ماتریس جذابيت -قابليت قرار دارند ،جزء این گروه هستند .همچنين زیرفناوریهایی که
بتوانند بحرانی بودن خود را با وابستگی به مواد خاص نشان دهند ،از حالت معلق خارج شده و جزء قطعات منتخب برای
توسعه فناوری مورد سياستگذاری و برنامهریزی بلندمدت قرار میگيرند.
 5.1.3اولويتبندي فناوريهاي انرژي خورشیدي بر اساس دو شاخص جذابیت و توانمندي
در این گام به منظور اولویتبندی فناوریها ،آنها را بر اساس شاخصهای جذابيت و توانمندی ارزیابی میکنيم .همانطور که
پيش از این گفته شد ،شاخص جذابيت بيانکننده ابعاد ذاتی گزینههایی است که برای سياستگذار دارای مطلوبيت هستند .در
مقابل ،شاخص توانمندی به دنبال ارزیابی قابليتهای موجود در برگزیدن هر یک از گزینههاست .بدین منظور ابتدا شاخص-
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هایی برای ارزیابی جذابيت و توانمندی فناوریها مشخص میشود و سپس این شاخصها در قالب یک پرسشنامه طراحی می-
شود .این پرسشنامهها برای خبرگان و متخصصان هر یک از حوزههای فناوری شناساییشده ارسال میشود و مجموع نتایج
پرسشنامهها ميزان جذابيت و توانمندی هر یک از فناوریها را مشخص خواهد کرد .نتایج بهدستآمده وارد ماتریس جذابيت-
توانمندی میشوند و جایگاه هر فناوری تعيين خواهد شد.
در این مطالعه ،برای تعيين توانمندی فناوریهای خورشيدی از مدل  8سطحی و  10سطحی توسعه داده شده بر پایه مدل
ولكات برای فناوریهای نوظهور و بالغ استفاده خواهد شد .بر این اساس ،برای تعيين توانمندی فناوریهای سيستمهای
حرارتی و همچنين توانمندی فناوریهای نسل اول و دوم فتوولتائيک از مدل  10سطحی توسعه داده شده بر پایه مدل ولكات
استفاده خواهد شد.
در تعيين جذابيت فناوری خورشيدی نيز فناوری به ویژگیها و موقعيت آن فناوری در مقایسه با سایر فناوریها توجه میشود.
برای اندازهگيری جذابيت توسعه یک فناوری ابتدا باید شاخصهای مرتبط با آن را شناسایی کرد .نمونهای از شاخصهای
جذابيت موجود در ادبيات عبارتند از:
 .1تنوع کاربرد فناوری
 .2هزینههای دستيابی به دانش فنی فناوری
 .3ميزان منافع اقتصادی ناشی از بهکارگيری فناوری
 .4ميزان اشتغالزایی ناشی از توسعه فناوری
 .5و ...
بر اساس درخت اصلی فناوری خورشيدی (شكل  ،)3-3پس از مشورت با خبرگان و کسب نظرات کميته راهبری در جلسات
مورخ  1393/10/24و  1393/11/1نتایج به این شكل بيان شد که در مقایسه فناوریهای نسلهای مختلف فتوولتائيک ،با
توجه به بلوغ فناوریهای نسل اول و دوم و نوظهور بودن فناوریهای نسل سوم ،مقایسهای بين این نسلها صورت نمیگيرد،
زیرا نسلهای اول و دوم در آینده نزدیک و نسل سوم در بلندمدت باید مدنظر قرار گيرند .در هر مرحله معيارهای جذابيت
تعریف شده برای مقایسه ،خاص آن مرحله و متفاوت با مراحل بعدی است .زیرفناوریهای نسل اول و دوم فتوولتائيک جزو
فناوریهای بالغ محسوب میشوند و از مدل  10سطحی برای سنجش توانمندی آنها استفاده شده است .همچنين فناوریهای
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مرتبط با  CSPخورشيدی نيز جزو فناوریهای بالغ شناخته شدند .در ادامه ،معيارهای جذابيت و نتيجه اولویتبندی برای هر
یک از زیرفناوریها ،به تفكيک بيان شده است.

 1.5.1.3اولويتبندي فناوريهاي نسل اول و دوم انرژي خورشیدي
تنها  4فناوری از بين فناوریهای نسل اول و دوم فتولتائيک برای اولویتبندی انتخاب شدند که آنها را در شكل زیر مشاهده
میکنيد .قابل ذکر است که فناوری سلولهای سيليكونی به دو بخش فناوریهای  Multi-crystalو  single crystalتقسيم
شدهاند.
نسل اول و دوم
MultiJunction

GsAs

CIGS

CaTe

A-Silicon

HIT

سيليكو
نی

شکل  :44زيرفناوريهاي نسل اول و دوم فتولتائيك

برای این دسته از فناوریها ،معيارها به چهار دسته اصلی تقسيم میشوند که آنها را معيارهای سطح اول میناميم و زیر
معيارهای هرکدام از این معيارهای اصلی ،معيارهای سطح دوم ناميده میشوند:
معيارهای اصلی (معيارهای سطح اول)
فنی
اقتصادی
فرصتهای کسبوکار
زیست محيطی

زیر معيارهای مرتبط (معيارهای سطح دوم)
طول عمر سلول خورشيدی ،بازدهی سلول خورشيدی  ،ميزان مواد اوليه مورد نياز  ،سرریز دانش
فناوری
هزینههای سرمایهگذاری اوليه ،هزینه تعمير و نگهداری ،هزینه تمامشده انرژی ()LCOE
سهم بازار ،نرخ رشد بازار ،اشتغالزایی و ریسک جایگزینی بتا زیرفنتاوریهتای دیگتر در آستتانه
ظهور
نياز به آب ،ميزان استفاده از مواد غير سمی و بازیافت محصول پس از پایان عمر

جدول  :21معيارهای سطح اول و سطح دوم اولویتبندی فناوریهای نسل اول و دوم فتوولتائيک

معيارهای سطح دوم ذکر شده در جدول فوق ،بر اساس جمع بندی نظرات کارشناسان پروژه و پس از کسب نظرات خبرگان در
جلسات کميته راهبری مورخ  ،1393/07/30 ،1393/07/16و  1393/08/21تعيين و به معيارهای کمی و کيفی تقسيم شدهاند.
پرسشنامهای که برای سنجش اولویت این زیرفناوریها مورد استفاده قرار گرفت ،در  3بخش تهيه شد.
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 بخش اول :جداول  1و ( 2ارزيابی امكانپذيري توسعه انواع فناوريهاي سلولهاي فتوولتائیک) :در این بخش،
توانمندی فعلی و بالقوه کشور در زمينه توسعه انواع سلولهای فتوولتائيک مورد بررسی قرار میگيرد .در جدول یک
توانمندیهای فعلی و در جدول  2سطح توانمندی که تا  5سال آینده قابليت بالفعل شدن را داراست مورد پرسش قرار
گرفته است.
 بخش دوم :جداول  3تا ( 7ارزيابی جذابیت هر يک از انواع فناوريهاي سلولهاي فتوولتائیک) :در این بخش و
بخش بعد ،جذابيت هر یک از انواع فناوریهای سلولهای فتوولتائيک مورد بررسی قرار میگيرد .برای این منظور هر
یک از معيارهای جذابيت ذکرشده در باال ،در مورد هر فناوری مورد ارزیابی قرار میگيرند .همانگونه که مشخص
است این معيارها دارای اهميتهای متفاوتی میباشند .لذا در گام نخست بایستی وزن هر یک از این معيارها مشخص
گردد .در این جدولها وزن هر معيار با توجه به اهميت آن معيار مشخص میگردد .این وزندهی در دو مرحله مورد
سوال قرار میگيرد .در مرحله اول معيارهای تعيين جذابيت به چهار دسته ،معيارهای فنی ،اقتصادی ،فرصتهای
کسبوکار و معيارهای زیستمحيطی تقسيم شدهاند و اهميت این دستهها مورد پرسش قرار میگيرد؛ در مرحله دوم
نيز اهميت هر یک از معيارهای قرار گرفته در دستههای مختلف نسبت به یكدیگر سنجيده میشود.
 بخش سوم :جدول ( 8ارزيابی جذابیت هر يک از انواع فناوريهاي سلولهاي فتوولتائیک در معیارهاي کیفی):

معيارهای سنجش جذابيت فناوریهای مختلف به دو نوع معيارهای کمی و کيفی تقسيم میشوند .معيارهای کمی با
استفاده از اطالعات موجود بينالمللی و داخلی ارزیابی میشوند و معيارهای کيفی با استفاده از آرای خبرگان مورد
تحليل قرار میگيرند .در این بخش جذابيت هر یک از تكنولوژیهای مورد بررسی در معيارهای کيفی مورد بررسی
قرار گرفتهاند.
معيارهای کيفی شامل سرریز دانشی ،ميزان مواد اوليه مورد نياز ،ریسک جایگزینی با زیرفناوریهای دیگر در آستانه ظهور،
ميزان استفاده از مواد غيرسمی ،و بازیافت محصول پس از پایان عمر هستند .معيارهای کمی نيز شامل طول عمر ،بازدهی،
هزینههای سرمایهگذاری اوليه ،هزینه تعمير و نگهداریة هزینه تمامشده انرژی ،سهم بازار ،نرخ رشد بازار ،اشتغالزایی ،و نياز به
آب است.
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با توجه به مفاهيم ارائهشده ،با هدف جمعآوری آراء و نظرات صاحبنظران ،خبرگان مناسب انتخاب شدند و پرسشنامهها بترای
وزن دهی معيارها و همچنين برای سنجش معيارهای کيفی ميان آنها توزیع شد .پرسشنامههای طراحیشده بتر استاس روش
تحليل سلسلهمراتبی ( )AHPسازماندهی شدهاند .این پرسشنامهها در پيوست ایتن گتزارش قابتل مشتاهده هستتند .همچنتين
فهرست افرادی که پرسشنامههای مذکور برای آنها ارسال و نظرات آن ها در این مورد دریافت گردیده است ،در زیر ارائه شده
است:

نام

نام

پست الكترونیک

تلفن محل کار

سمت

خانوادگی
ابوترابی
زارچی
اصل
سليمانی
افتخاری
ممقانی
تابش

ابراهيم

soleimni@ut.ac.ir

88011235

عضو هيأت علمی دانشكده برق دانشگاه تهران

عباس

Info@sazanelectronic.com

023-33652192

مدیرعامل شرکت الكترونيک سازان

احمدرضا

a.tabesh@cc.iut.ac.ir

ترابی

فرشاد

ftorabi@kntu.ac.ir

جالیی

شهریار

جميل

مجيد

m-jamil@merc.ac.ir

حمزه

محسن

ذبيحی

محمدصادق

hamzeh64@gmail.com ,
mo_hamzeh@sbu.ac.ir
mszabihi@gmail.com

حسين

abootorabi@um.ac.ir,
hazarchi@gmail.com

عضو هيات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
88674841

عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی

021-88085006

معاون برنامه ریزی سازمان انرژی های نو ایران (سانا)
عضو هيأت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

29904184

عضو هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتی
رئيس مرکز ملی علوم و فنون ليزر ایران

زاهدیفر

مصطفی

zhdfr@kashanu.ac.ir

031-55912577

عضو هيات علمی دانشگاه کاشان

زمزميان

اميرحسين

azamzamian@merc.ac.ir

0263-6280041-9

عضو هيأت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

شعبانیکيا

اکبر

a.shabanikia@iranenergy.org.ir

88086931

سانا

مسعودی

ابوذر

massoudi@merc.ac.ir

ميرآبادی

اميرحسين

mirabadi@citc.ir

021-61006073

عميدپور

مجيد

amidpour@kntu.ac.ir

88674841

فرهنگی

شاهرخ

farhangi@ut.ac.ir

عضو هيأت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
رئيس کميته انرژیهای پاك معاونت فناوریهای انرژی مرکز
همكاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی
عضو هيات علمی دانشگاه تهران

نام

نام

پست الكترونیک

سمت

تلفن محل کار

خانوادگی

قاسمی

سعيد

کوثریان

عبدالنبی

gh.rabiee@gmail.com

هدایت نور
عضو هيات علمی دانشگاه شهيد چمران اهواز

ميرهادی

سامان

s.mirhadi@iranenergy.org.ir

88362155

سانا

نوراللهی

یونس

noorollahi@ut.ac.ir

021- 61118475

عضو هيات علمی دانشگاه تهران

هادوی

سيد محمد
مهدی
محمود

hadavi@merc.ac.ir

عضو هيات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

sm.hasheminejad@gmail.com

عضو هيات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

هاشمینژاد

جدول  :22فهرست پاسخدهندگان به پرسشنامههای فناوریهای نسل اول و دوم فتولتائيک

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
113
ویرایش اول ،تير 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

الف -وزن و اهمیت معیارهاي جذابیت
همانطور که در مقدمه این گزارش ذکر شد ،اهميت معيارهای جذابيت فناوری یكسان نيست .به همين منظور ،با استفاده از
نظر خبرگان ،ابتدا اهميت معيارهای سطح اول نسبت به یكدیگر مورد پرسش و ارزیابی قرار گرفت و پس از آن اهميت هر یک
از معيارهای سطح دوم هر دسته ،نسبت به معيارهای دیگر همان دسته مشخص گردید.
نتایج نشان میدهند که در بين معيارهای سطح اول ،باالترین اهميت از آن معيار اقتصادی است .جدول زیر امتياز معيارها را از
نظر اهميت ارائه میکند.
فنی

اقتصادی

فرصت های کسب و کار

زیست محيطی

0/294

0/302

0/226

0/178

جدول  :23اهميت معيارهای جذابيت سطح اول برای فناوریهای نسل اول و دوم فتوولتائيک

در ميان معيارهای سطح دوم فنی ،باالترین اهميت را بازدهی با امتياز  0/396و پس از آن سرریز دانشی با امتياز  0/316دارد.
ميزان مواد اوليه موردنياز هم با امتياز  0/288کمترین اهميت را در معيارهای سطح دوم فنی دارد .در ميان معيارهای سطح دوم
اقتصادی شامل سرمایهگذاری اوليه ،هزینه نگهداری و تعميرات و هزینه تمامشده میشوند که از این ميان سرمایهگذاری اوليه
باالترین اهميت را دارد ( )0/421و هزینه تمامشده انرژی ( )0/345و هزینه نگهداری و تعميرات ( )0/233در رتبههای بعدی
اهميت قرار دارند .در معيارهای مربوط به فرصتهای کسبوکار ،معيار سطح دوم سهم بازار با امتيازی معادل  0/554مهمتر از
معيار ریسک جایگزینی با فناوریهای دیگر در آستانه ظهور است .در معيارهای زیستمحيطی نيز« ،ميزان استفاده از مواد
غيرسمی» ( )0/553اهميت بيشتری نسبت به «بازیافت محصول پس از پایان عمر» دارد.
اهميت کليه معيارهای سطح دوم نسبت به هم به صورت زیر است:
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جدول  :24وزنهای نهایی بدست آمده برای زیرمعيارهای مختلف مورد بررسی -سطح دوم

ب -سنجش جذابیت گزينهها بر اساس معیارهاي کیفی
همان طور که پيش از این گفته شد ،معيارهای کيفی با ارسال پرسشنامه برای خبرگان و با استفاده از روش تحليل سلسلهمراتبی
وزندهی شدهاند .نتایج بهدستآمده برای فناوریها در هر یک از معيارهای کيفی در پی میآید.
در معيار سرریز دانش فناوری ،باالترین رتبه از آن فناوری  multijunctionاست .پس از آن فناوری  Multi Crystalقرار دارد
و رتبههای بعدی به ترتيب متعلق به فناوریهای  ،Single Crystal ،CIGSو  CaTeاست .شكل زیر نشاندهنده رتبه
فناوریها در این معيار است.
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شكل  :45مقایسه فناوریهای نسل اول و دوم فتولتائيک بر اساس معيار کيفی سرریز دانشی

در معيار مواد اوليه موردنياز ،سه فناوری  CaTe ،CIGSو  multijunctionبا فاصلهای بسيار نزدیک به هم ،امتيازهای اول تا
سوم را دارند که بيانگر این است که مقدار کمی مواد اوليه نياز دارند .شكل زیر وضعيت فناوریها را در این معيار نشان میدهد.

شكل  :46مقایسه فناوریهای نسل اول و دوم فتولتائيک بر اساس معيار کيفی مواد اوليه موردنياز

از نظر معيار ریسک جایگزینی با فناوریهای دیگر در آستانه ظهور ،کمترین ریسک متعلق به فناوری  multijunctionو پس
از آن فناوری  MCاست .شكل زیر وضعيت ریسک جایگزینی فناوریهای مختلف را نشان میدهد.
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شكل  :47مقایسه فناوریهای نسل اول و دوم فتولتائيک بر اساس معيار کيفی ریسک جایگزینی با فناوری¬های دیگر در آستانه ظهور
از نظر معيار ميزان استفاده از مواد غيرسمی ،کمترین مواد غيرسمی در فناوری  MCاستفاده میشود .فناوری multijunction

نيز با فاصله امتيازی بسيار کمی با فناوری  MCدر جایگاه دوم قرار دارد .فناوری  SCنيز فاصله امتيازی زیادی با
 multijunctionندارد .در نهایت فناوریهای  CaTeو  CIGSباالترین ميزان استفاده از مواد غيرسمی را دارند.

شكل  :48مقایسه فناوریهای نسل اول و دوم فتولتائيک بر اساس معيار کيفی ميزان استفاده از مواد غيرسمی

آخرین معيار کيفی بررسیشده مربوط به بازیافت محصول پس از پایان عمر است .هر چه امتياز گزینهها در این معيار بيشتر
باشد ،امكان بازیافت محصول پس از پایان عمر بيشتر خواهد بود .بر این اساس ،بازیافت در فناوریهای  multijunctionو
 Multi Crystalبيشتر خواهد بود و رتبههای بعدی به ترتيب به فناوریهای  Single Crystal ،CIGSو  CaTeمیرسد.
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شكل  :49مقایسه فناوریهای نسل اول و دوم فتولتائيک بر اساس معيار کيفی بازیافت محصول پس از پایان عمر

ج -سنجش جذابیت گزينهها بر اساس معیارهاي کمی
برای بررسی اولویت گزینهها بر اساس معيارهای کمی ،ابتدا اطالعات موجود بينالمللی و داخلی مورد مطالعه و ارزیابی قرار
گرفتهاند و سپس بر اساس این مطالعات رتبه گزینهها در هر معيار مشخص شده است .در این بخش ،ابتدا نتایج بررسیها به
طور خالصه بيان و سپس اولویت فناوریها در هر یک از معيارهای ارائه شده است .قابل ذکر است که در این بررسیها ،اولویت
گزینهها در زمان حال و زمان آینده (بازه  )2020 – 2025مشخص گردیده است.
بازدهی

بازدهی یک سلول خورشيدی برابر است با مقدار توان توليدی بر روی مقدار انرژی که از جانب خورشيد به سطح سلول میرسد.
الزمبهذکر است که بازدهی سلولها به شرایط محيطی از جمله تغييرات دما و سایههای محيط نيز وابسته است .اما معموالً برای
بيان بازدهی یک سلول از ماکزیمم بازدهی آن را اعالم میکنند.
طبق آمار بيشترین بازدهی که در محيط آزمایشگاهی برای سلول های مونوکریستال بدست آورده اند  %28میباشد 9.بازدهی-
های بهدستآمده در محيطهای آزمایشگاهی معموالً تا  %20بيشتر از مقدار مشابه در محيط صنعتی است .خالصتر بودن مواد و
کوچکتر بودن سایز از دالیل مهم این موضوع میباشد .به عنوان مثال سایز استاندارد سلولهای مونوکریستال اقتصادی،
 156156ميلیمتر مربع میباشد .حال آنكه در محيط آزمایشگاهی سایزهای بسيار کوچكتر از این نيز وجود دارد .بهعالوه،
NREL
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بهطورکلی میتوان گفت که بازدهی سلول از  cellتا  moduleبه اندازه  %2کم میشود .عالوهبراین ،در محيطهای
آزمایشگاهی سلول میتواند بسيار پيچيده باشد اما با توجه به مسائل اقتصادی میبایست یک توازنی بين قيمت و پيچيدگی در
سلولهای اقتصادی در نظر گرفت .در محيط صنعتی نيز در جایگاه اول سلول شرکت  Sunpowerقرار دارد که توانسته با
استفاده یک سلول سيليكونی با بازدهی  %25بسازد .این سلول که جزو سری  Maxeonمیباشد ،انرژی باالتر ،قابليت اطمينان
و همچنين زیبایی بيشتری را نسبت به پانلهای خورشيدی معمول ارائه میدهد .بازدهی بینظير این محصول جدید توسط
آزمایشگاه ملی انرژیهای تجدیدپذیر ( )NRELایاالت متحده مورد تائيد قرار گرفته است .اما همانگونه که در قبل نيز گفته
شد ،سلولهای خورشيدی سيليكونی پلیکریستال نسبت به سلولهای مونوکریستال از بازدهی بسيار کمتری برخوردار است .تا-
کنون بيشترین بازدهی بهدستآمده از این نوع سلول  %21/3میباشد که توسط مؤسسه آلمانی  Fraunhoferساخته شده است.
این مؤسسه از پيشرفتهترین مؤسسات در زمينه سلولهای خورشيدی میباشد و بسياری از فناوریهای نوین در این زمينه
توسط همين مؤسسه ابداع شده است .10هرچند چندین سلول دیگر با بازدهیهای باالی  %20نيز توسط این مؤسسه ساخته
شده اما با شرکتهایی همچون  Mitsubishi Electricو  Solland Solarنيز با سلولهای پلیکریستال با بازدهی  %19/3و
 %19نيز در حال رقابت برای شكستن رکورد این نوع سلول میباشند.
مؤسسه  IRENAطی گزارشی در سال  2013بيان کرده است که بازدهی مدولهای تجاری از نوع سيليكونی تا سال 2020
به  %23خواهد رسيد .همچنين طبق گزارش  IEAدر سال  ،2014بازدهی سلولهای تجاریشده از نوع مونوکریستال در حدود
بازه  %17الی  %21میباشد .این بازه برای سلولهای پلیکریستال به  %15الی  %17کاهش مییابد.
امروزه مهمترین توليدکننده سلولهای کادميوم تلورایدی شرکت  First Solarمیباشد .شرکت  First Solarشرکتی آمریكایی
است که تنها از تكنولوژی الیه نازك کادميوم تلوراید برای توليد برق از سلول فتوولتائيک بهره میگيرد .این شرکت در سال
 2009توانست برای اولين بار هزینه تمامشده ماژول برای هر وات را به زیر  1دالر برساند .در سال  2013این شرکت توانست
با رساندن بازدهی ماژول کادميوم تلورایدی به  ،%14این هزینه را به  59سنت برای هر وات کاهش دهد .البته طبق گزارش
 IEAدر سال  ،2014بيشترین بازدهی بهدستآمده برای سلولهای کادميوم تلورایدی  %20/9است که مربوط به همين شرکت
می باشد .همچنين سلولهای تجاریشده دارای بازدهی بين  12الی  %15میباشند .برای دیگر سلولها نيز طبق این گزارش،
http://www.ise.fraunhofer.de/en/renewable-energy-data
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بهترین بازدهی بهدستآمده برای سلولهای  CIGSبرابر  20/3بوده است .اما ميزان بازدهی سلولهای موجود در بازار از این
نوع در بازه  7الی  % 12میباشد .برای سلولهای الیه نازك آمورف نيز بهترین  %13/2 %و سلولهای موجود در بازار در بازه
 % 9-7میباشند.
نمودار زیر توسط مؤسسه آلمانی  Fraunhoferتنظيم شده است .این نمودار نشاندهنده روند افزایش بازدهی سلولهای
 Multijunctionدر سالهای اخير میباشد.

شكل  :50روند بازدهی سلولهای  Multijunctionبر اساس گزارش مؤسسه Fraunhofer

همچنين جدول زیر توسط مؤسسه  IRENAدر سال  2013منتشر شده است.
2010

2015 -2020
2030
CPV
20-25
36
40
45
>45
افزایش طول عمر ،افزایش بازدهی اپتيكی ( ،)%85سيستم های ترکينگ ،تمرکز باال ،ارتقا عملكرد

بازدهی صنعتی %
بازدهی آزمایشگاهی %
محورهای تحقيقات

جدول  :25تغيير روند بازدهی  CPVبر اساس گزارش IRENA 2013

مهمترین نمودار منتشرشده در رابطه با بازدهی فناوریهای مختلف فتوولتائيک ،نمودار منتشرشده توسط مؤسسه  NRELاست.
در این نمودار بازدهی کليه تكنولوژیها از سال  1976تا سال  2014آمده است .طبق این نمودار همانطور که مشخص است
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بيشترین بازدهی مربوط به سلولهای  Multijunctionمیباشد .در این نمودار سلولهای سيليكونی با رنگ آبی و سلولهای
الیه نازك با رنگ سبز و دیگر تكنولوژیهای نسل سوم نيز با رنگ قرمز و بنفش مشخص شدهاند.

شكل  :51روند بازدهی فناوریهای مختلف فتوولتائيک بر اساس گزارش NREL

نمودار زیر توسط مؤسسه  EIAتهيه گردیده است.

شكل  :52روند بازدهی فناوریهای مختلف فتولتائيک بر اساس گزارش EIA
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در گزارشی دیگر نيز از همين مؤسسه ( )EIAکه تحت عنوان Distributed Generation System Characteristics and

 Costs in the Buildings Sectorدر سال  2013منتشر شد ،بازدهی ماژول سلولهای کریستالی و الیه نازك به شكل زیر
ترسيم شد.

شكل  :53روند بازدهی ماژول سلولهای کریستالی و الیه نازك
جدول زیر توسط مؤسسه  IRENAکه از زیرمجموعههای  EIAمیباشد در گزارشی به نام Solar Photovoltaics

 Technology Briefدر سال  2013به دست آمده است .البته اطالعات مربوط به سال  2011می باشند .الزمبهذکر است که
ماژولهای فتوولتائيک بازدهی کمتری نسبت به سلهای فتوولتائيک دارند .همچنين بازدهی سلول نيز در مقياس آزمایشگاهی
بيشتر از بازدهی صنعتی آن سلول میباشد.
رکورد بازدهی آزمایشگاهی  %رکورد بازدهی صنعتی  %بازدهی ماژول  %بازدهی سلول %
مونوکریستال
16 -22
13-19
22
24/7
پلی کریستال
14-18
11-15
20/3
20/3
کادميوم تلوراید
10-11
10-11
11/2
16/5
7-12
7-12
12/1
20/3
CIGS
آمورف الیه نازك
7-9
7-9
10
13/2
20
25
20
25
40
از
بيش
CPV

جدول  :26بازدهیهای مقياسهای مختلف فناوریهای نسل اول و دوم فتوولتائيک
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در قسمتی دیگر از این گزارش پيشبينیهایی در رابطه با آینده بازدهی فناوریهای نسل اول و دوم انجام شده است که
خالصه آن بهصورت جدول زیر بيان میگردد.
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در جدول زیر مقایسهای بين بازدهی سلولهای الیه نازك و پيشبينیها در مورد روند افزایش آنها که در همين گزارش آمده
است را بيان میکنيم.
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جدول  :28جدول مقایسه زمانی بازدهی سلولهای الیه نازك

نموداری دیگری نيز توسط این مؤسسه در سال  2012منتشر شد .در این نمودار همانطور که در زیر مشخص است ميزان
افزایش بازدهی در سالهای اخير و همچنين پيشبينی آن تا سال  2015انجام شده است.
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شكل  :54روند تغيير بازدهی فناوریهای مختلف تا سال  2015بر اساس گزارش IRENA

طول عمر

سلولهای خورشيدی بهدليل عوامل مختلفی هر ساله مقداری از بازدهی خود را از دست میدهند .از دست رفتن بازدهی می-
تواند تاثير زیادی در بهصرفهبودن اقتصادی سلول داشته باشد .یكی از مهمترین مزیتهای سلولهای خورشيدی از نوع
کریستالی ،طول عمر باالی آنهاست.
یكی از پارامترهای تعيينکننده طول عمر ميزان تخریبپذیری ساالنه سلول میباشد .بعضی از مؤسسات و آزمایشگاهها طول
عمر را بر این اساس تعریف کردند :به عنوان مثال ،طبق اعالم آزمایشگاه ملی وزارت انرژی آمریكا ،طول عمر یک سلول
خورشيدی برابر است با تعداد سالهایی که بازدهی این سلول به مقدار  %20از بازدهی اوليه خود کم شود.
طبق گزارش مؤسسه  11IRENAدر سال  ،2013طول عمر سلولهای مونوکریستال و پلیکریستال در حدود  25الی  30سال
میباشد .طبق این گزارش طول عمر سلولهای سيليكونی تا سال  2030به  35الی  40سال خواهد رسيد.

IRENA-ETSAP Tech Brief E11 Solar PV

11

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
124
ویرایش اول ،تير 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

طبق گزارش مؤسسه  IRENAدر سال  2013طول عمر سلولهای کادميوم تلورایدی بيش  25سال است .بر این اساس،
مؤسسه  EIAدر سال  2008نموداری در رابطه با پيشبينی کاهش در ضریب تخریب در سالهای آتی ارائه داده است .طبق
این نمودار ضریب تخریب در سلولهای خورشيدی در سلولهای سيليكونی به حدود  %0/32در سال  2035خواهد رسيد.
همچنين طبق این نمودار ضریب تخریب در سلولهای خورشيدی در سلولهای الیه نازك در سال 2035به حدود  %0/8در
سال خواهد رسيد که بسيار بيشتر از سلولهای سيليكونی است.

شكل  :55پيشبينی کاهش در ضریب تخریب بر اساس گزارش EIA

همچنين نموداری دیگر در رابطه با طول عمر این نوع سلولها رسم شده است .طبق این نمودار طول عمر سلولهای کریستالی
از سال  2018به بعد تغييری نخواهد کرد و در  30سال متوقف خواهد شد .زمان ثابت شدن طول عمر برای سلولهای الیه
نازك نيز در سال  2028میباشد.
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شكل  :56پيشبينی تغيير در طول عمر سلولها بر اساس گزارش EIA

جدول زیر که توسط مؤسسه  IRENAتهيه شده است پيشبينی طول عمر سلولهای سيليكونی در سالهای آینده را نشان
میدهد.
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جدول  :29پيشبينی طول عمر سلولهای سيليكونی در سالهای آینده بر اساس گزارش IRENA

هزينههاي سرمايهگذاري اولیه

طبق گزارش مؤسسه  ،GTM Researchهزینه سرمایهگذاری اوليه برای سلولهای مونوکریستال همراه با سيستم ترکر در
سال  2014برابر با  3/76دالر و در سال  2020برابر با  2/63دالر به ازای هر وات خواهد بود .برای سلولهای پلیکریستال
ثابت نيز برابر  2/75دالر برای  2014و  2/06دالر برای  2020به ازای هر وات میباشد.
جدول زیر نيز توسط مؤسسه  IRENAتهيه گردیده و در آن زمان بازگشت سرمایه سلولهای سيليكونی نشان داده شده است.
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جدول  :30زمان بازگشت سرمایه سلولهای سيليكونی بر اساس گزارش IRENA

بازگشت سرمایه (سال)
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طبق گزارش مؤسسه  ،GTM Researchهزینه سرمایهگذاری اوليه برای سلولهای کادميوم تلورایدی  2/81دالر به ازای هر
وات برای سال  2014میباشد .برای سال  2020نيز این عدد تا مقدار  1/97دالر به ازای هر وات کاهش یافته است.
مؤسسه  V.Shahدر گزارشی نموداری از روند و همچنين پيشبينی هزینه اوليه سلولهای  CPVارائه کرده است که بهشكل
زیر است.

شكل  :57روند تغيير هزینه اوليه سلولهای CPV

مؤسسه  GTM Reaserchدر گزارشی که در سال  2011منتشر کرد ،پيشبينیهایی در رابطه با هزینه اوليه و همچنين
 LCOEفناوریهای مختلف ارائه داد .در جداول و نمودارهای زیر این اطالعات موجود است.
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هزينه تمامشده انرژي ()LCOE
مؤسسه  GTM Researchنمودار روند تغييرات در هزینه تراز شده برای انواع سلولهای خورشيدی را بر اساس اعداد واقعی و
همچنين پيشبينی سالهای آینده رسم کرده است .طبق این پيشبينی هزینه ترازشده برای سلولهای مونوکریستال و پلی-
کریستال تا سال  2020به ترتيب به  0/08و  0/10دالر برای هر کيلووات ساعت خواهد رسيد.
همچنين طبق نقشه راه تدوینشده توسط مؤسسه  LOCE ،ITRPVسلولهای سيليكونی برای تابش زیاد تا سال  2024به
 0/033دالر برای هر کيلووات ساعت میرسد که بسيار ارزان است .همچنين طبق این نمودار نيز مقدار  LCOEتا حد زیادی
تابش خورشيد نيز بستگی دارد .به همين دليل است که این هزینه ترازشده در مناطق مختلف دارای تفاوتهای زیادی است.
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شكل  :59هزینه تمامشده انرژی برای سلولهای سيليكونی بر اساس نقشه راه مؤسسه ITRPV

مؤسسه  IRENAنيز در گزارشی در سال  ،2012قيمت ترازشده سلولهای سيليكونی در سال  2020را حدود  7الی  12سنت
به ازای هر کيلووات پيشبينی کرد.
مؤسسه  IRENAدر گزارشی در سال  ،2012قيمت ترازشده سلولهای کادميوم تلورایدی در سال  2020را حدود  6الی 10
سنت به ازای هر کيلووات پيشبينی کرد.
در نمودار دیگری نيز که توسط همين مؤسسه منتشر شده است هزینه ترازشده این نوع سلول محاسبه و نشان داده شده است.
نمودار زیر نشاندهنده پيشبينی هزینه ترازشده یا  LCOEاین نوع سلولها در سالهای آینده است .البته با توجه به اینكه این
نوع سلولها هنوز در مراحل اول تجاری شدن هستند ،نمیتوان در مورد رقم دقيق آن اظهارنظر کرد و این ارقام بهصورت بازه-
ای بيان شده اند.
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شكل  :60پيشبينی هزینه ترازشده سلولهای کادميوم تلورایدی
جدول زیر اطالعات مربوط به  LCOEو متوسط هزینه ماژولهای مختلف فتوولتائيک استخراجشده از مقاله Pernick and

 Wilderمیباشد .الزمبهذکر است که این اطالعات مربوط به سال  2010میباشد.
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جدول  :32هزینه ترازشده و متوسط هزینه ماژولهای مختلف فتوولتائيک براساس گزارش Pernick and Wilder

در بخشی از گزارش منتشرشده توسط مؤسسه  GTM Researchنيز نموداری در رابطه با روند و پيشبينی فناوری مختلف
فتوولتائيک آمده است .این نمودار بهشكل زیر میباشد .همانطور که مشخص است بين فناوریهای فتوولتائيک تا سال 2020
سلولهای  CPVکمترین  LCOEرا خواهند داشت.
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شكل  :61روند تغيير هزینه تمامشده انرژی برای فناوریهای مختلف نسل اول و دوم فتولتائيک

هزينههاي تعمیر و نگهداري

طبق گزارش مؤسسه  GTM Researchدر سال  ،2011هزینه عمليات و نگهداری مربوط به نيروگاههای مونوکریستال و پلی-
کریستال به ترتيب  36و  30دالر به ازای هر کيلووات میباشد.
همچنين طبق گزارش ارائه شده توسط مؤسسه  EIAهزینه عمليات و نگهداری سلولهای سيليكونی تا سال  2035با %30
کاهش نسبت به سال  2008در محدوده  11/2الی  16/8دالر به ازای هر کيلووات خواهد رسيد.
طبق گزارش مؤسسه  GTM Researchدر سال  ،2011هزینه عمليات و نگهداری مربوط به سلولهای خورشيدی کادميوم
تلورایدی  32دالر به ازای هر کيلووات میباشد.
همچنين طبق گزارش ارائهشده توسط مؤسسه  EIAهزینه عمليات و نگهداری سلولهای الیه نازك تا سال  2035با %29
کاهش نسبت به سال  2008در محدوده  16الی  24/8دالر به ازای هر کيلووات خواهد رسيد.
نمودار زیر توسط مؤسسه  EIAبه دست آمده است .همانطور که در نمودار مشخص است ميزان هزینههای عمليات و
نگهداری تا حد بسيار زیادی به ابعاد توليد توان بستگی دارد.
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شكل  :62روند تغيير هزینه عمليات و نگهداری بر اساس گزارش EIA

سهم بازار

در مقالهای منتشرشده در ژورنال  Environmental Science and Technologyميزان سهم از بازار هر کدام از تكنولوژی-
های فتوولتائيک را در نموداری رسم کرد .طبق این نمودار در سال  2011بيش از  55گيگاوات برق توسط سلولهای
فتوولتائيک توليد شده است .همانطور که در نمودار نيز مشخص است حدود  %90از این بازار مربوط به سلولهای سيليكونی
میباشد .هرچند این ميزان سهم سالبهسال در حال کاهش میباشد اما با توجه به سهم زیاد آن تا سال  2025نيز پيشبينی
میشود همچنان اکثریت بازار دست این نوع سلول باشد .همچنين مشخص است که سلولهای پلیکریستال به دليل قيمت
پایينتر سهم بيشتری از سلولهای مونوکریستال دارد .اما با توجه به پایين آمدن قيمت سلولهای مونوکریستال روند به نفع
سلولهای مونوکریستال میباشد و در سالهایی نهچنداندور میتوان شاهد برتری سلولهای مونوکریستال باشيم .همانطور
که در نمودار مشخص است حدود  %7از این بازار مربوط به سلولهای کادميوم تلورایدی میباشد .سهم بازار سلولهای CIGS

نيز همانطور که مشخص است تا سال  2011ناچيز میباشد .اما روند روبهرشدی دارد .سلولهای سيليكونی آمورف نيز همان-
طور که مشخص است در سال  2011حدود  %3از بازار را در اختيار داشتند.
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شكل  :63سهم بازار فناوریهای مختلف براساس گزارش ژورنال Environmental Science and Technology

نمودار زیر توسط مؤسسه  Lux Reaserchترسيم شده است .مقدار سهم بازار هر کدام از فناوریها و روندشان مشخص است.
سلولهای پلیکریستال همانطور که مشخص است بيشترین سهم بازار را در اختيار دارند .اما شيب آن نسبت به شيب دیگر
فناوریها کمتر میباشد و این به معنی این است که در سالهای آینده دیگر فناوریها میتوانند سهم بيشتری را از آن خود
کنند .سلولهای کادميوم تلورایدی همانطور که مشخص است با شيب زیادی در حال افزایش سهم خود در بازارهای
فتوولتائيک میباشند .رنگ سبز کمرنگ نيز مربوط به سلولهای الیه نازك آمورف میباشد که همانطور که مشخص است
طبق پيشبينی روند روبهرشدی در بازار نخواهد داشت .اما سلولهای  CIGSنيز که با رنگ سبز پررنگ نشان داده شده است
روند روبهرشدی در بازار خواهد داشت که در نمودار مشخص است.
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شكل  :64سهم بازار فناوریهای مختلف براساس گزارش مؤسسه Lux Reaserch

نمودار زیر توسط شرکت  Solarbuzzتهيه شده و در آن سهم بازار هر کدام از فناوریها تا سال  2018پيشبينی شده است.

شكل  :65سهم بازار فناوریهای مختلف براساس گزارش شرکت Solarbuzz

همچنين در گزارشی دیگر از این مؤسسه که در سال  2014تدوین شد ،ميزان سهم هر کدام از تكنولوژیها در نموداری به
شكل زیر ترسيم شد .طبق این گزارش ميزان توليد برق اضافهشده از فتوولتائيک در سال  49/7 ،2014گيگاوات خواهد بود .این

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
134

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،تير 1394

مقدار در سال  39/7 ،2013گيگاوات بوده است .همچنين طبق پيشبينی این مؤسسه مقدار توليد برق اضافهشده در سال 2015
به  55گيگاوات خواهد رسيد.

شكل  :66برق توليدشده توسط فناوریهای مختلف نسل اول و دوم فتولتائيک براساس گزارش Solarbuzz

مؤسسه  Fraunhoferنيز گزارشی منتشر کرد و در آن نموداری را در رابطه با ميزان ظرفيت توليد شده هر کدام از تكنولوژیها
ترسيم کرد .طبق این گزارش بيشترین سهم مربوط به سلولهای کادميوم تلوراید میباشد ،هرچند در سالهای اخير سهم کلی
سلولهای الیهنازك کاهش یافته است اما با توجه به پتانسيلهای کاهش قيمت ،انتظار میرود روند صعودی توليد این نوع
سلولها تا سالهای آتی دوبار شروع شود.
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شكل  :67ميزان ظرفيت توليدشده فناوریهای مختلف فتوولتائيک بر اساس گزارش مؤسسه Fraunhofer

در رابطه با ميزان نصب سلولهای  CPVنمودار زیر نيز توسط  Deutsche Bankمنتشر شده است .این نمودار نشاندهنده
ميزان ظرفيت نصبشده سلولهای  CPVدر سالهای اخير میباشد .طبق این نمودار در سال  1500 ،2015مگاوات از این نوع
سلول نصب خواهد شد.

شكل  :68ميزان نصب سلولهای  CPVبر اساس گزارش Deutsche Bank
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مؤسسه  Fraunhoferنيز پيشبينیهایی در رابطه با آینده سلولهای  CPVکرده انجام داده و به نمودار زیر در رابطه با توليد
این نوع سلول رسيده است.

شكل  :69بازار آینده سلولهای  CPVبر اساس گزارش مؤسسه Fraunhofer

نتايج ارزيابی معیارهاي کمی

بر مبنای بررسیهای صورت گرفته ،نتایج مقایسه معيارهای کمی برای حال و آینده ،در جدول زیر خالصه شده است:

جدول  :33خالصه اطالعات کمی مورد استفاده
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رتبه هر فناوری در هر یک از معيارهای کمی فوق به صورتی که در پی میآید ،است.
در زمينه بازدهی سلولها ،در زمان حال فناوری  multijunctionبهترین وضعيت را با بازدهی نزدیک به  %45دارد .پيشبينی-
ها نشان میدهند که در آینده ،بازدهی این فناوری به بيش از  % 50خواهد رسيد .پس از آن فناوری  SCبا نزدیک % 20
بازدهی رتبه دوم را دارد که پيشبينی میشود در آینده مرز  % 20را پشت سر خواهد گذاشت .رتبههای بعدی مربوط به فناوری-
های  MCو  CIGSاست که بازدهی حال و آینده آنها بسيار نزدیک به هم میباشد .در نهایت ،فناوری  CaTeبا بازدهی
کمی بيش از  % 10در زمان حال و کمی بيش از  % 15در زمان آینده پایينترین رتبه را از نظر بازدهی دارد .این رتبهها در
نمودار زیر مشخص است.

شكل  :70مقایسه فناوریهای نسل اول و دوم فتولتائيک بر اساس معيار کمی بازدهی
برای معيار هزینه سرمایهگذاری ،بيشترین هزینه در حال حاضر (نزدیک به  6دالر بر وات) مربوط به فناوری multijunction

است که البته در آینده کاهش قابلتوجهی برای آن پيشبينی میشود بهنحوی که هزینه سرمایهگذاری آن به کمی بيش از 1
دالر خواهد رسيد .رتبه دوم بيشترین هزینه در زمان حال ،مربوط به فناوری  Single Crystalاست که هزینه سرمایهگذاری
آن بيش از  4دالر بر وات است .این ميزان در آینده با کمی کاهش ،کمی بيش از  2/5دالر بر وات خواهد بود .در این معيار،
فناوریهای  Multi Crystalو  CaTeدر حال و آینده وضعيتی مشابه دارند .در نهایت ،فناوری  CIGSکمترین هزینه
سرمایهگذاری را در حال و آینده به خود اختصاص داده است .این موارد در شكل زیر مشخص است.
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شكل  :71مقایسه فناوریهای نسل اول و دوم فتولتائيک بر اساس معيار کمی هزینه سرمایهگذاری

از نظر معيار هزینه بهرهبرداری و نگهداری و تعميرات ،فناوری  multijunctionدر حال حاضر ،بيشترین هزینه (نزدیک به
 0/11دالر بر وات) را در بردارد و اگرچه این ميزان در آینده با کاهشی قابلتوجه به حدود  0/05دالر بر وات میرسد اما باز هم
در آینده ،بيشترین هزینه را از این نظر به خود اختصاص میدهد .فناوریهای  CIGSو  CaTeدر رتبه دوم بيشترین هزینه در
حال و آینده قرار دارند .فناوریهای  Single Crystalو  Multi Crystalنيز وضعيتی مشابه و در حال و آینده کمترین هزینه
بهرهبرداری و نگهداری و تعميرات را دارند .این موارد در شكل زیر نشان داده شده است.

شكل  :72مقایسه فناوریهای نسل اول و دوم فتولتائيک بر اساس معيار کمی هزینه بهرهبرداری و نگهداری و تعميرات
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در معيار سهم بازار فناوریهای سيليكونی در زمان حال و آینده ،اختالف فاحشی با سایر فناوریهای نسل اول و دوم
فتوولتائيک دارند .فناوری  Multi Crystalبا سهم  % 60در زمان حال و  % 50در آینده ،رتبه اول سهم بازار را دارد .با اختالف
نسبتاً زیادی بعد از آن ،فناوری  Single Crystalبا نزدیک  % 30در زمان حال و نزدیک به  % 35در آینده قرار دارد .فناوری-
های  ،CIGS ،CaTeو  multijunctionنيز با سهمی بين  5تا  % 1رتبههای بعدی را در حال و آینده به خود اختصاص می-
دهند .شكل زیر گویای این وضعيت است.

شكل  :73مقایسه فناوریهای نسل اول و دوم فتولتائيک بر اساس معيار کمی سهم بازار

د -تجمیع نتايج معیارهاي کمی و کیفی و اهمیت معیارها و جمعبندي جذابیت گزينهها
در این مرحله با کنار هم قراردادن امتيازهای جذابيت معيارهای کمی و کيفی و همچنين لحاظ کردن اهميت معيارها نسبت به
یكدیگر ،جذابيت کلی فناوریهای نسل اول و دوم فتولتائيک مشخص میگردد .همانطورکه قبالً گفته شد در این گزارش از
روش تحليل سلسله مراتبی برای سنجش وزن معيارها نسبت به هم و همچنين سنجش وزن هر گزینه در هر معيار استفاده
شده است .حسن استفاده از این روش آنست که نتيجه به دست آمده برای هر معيار بر نتيجه معيار دیگر بی تأثير است و
بنابراین میتوان سهم کلی معيارهای کمی و کيفی را برای هر یک از فناوری ها سنجيد .از آنجایی که معيارهای کمی برای
حال و آینده در نظر گرفته شدهاند ،نتایج کلی جذابيت نيز برای حال و آینده ذکر خواهند شد.
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در زمان حاضر ،جذابيت فناوری  multijunctionاز فناوریهای دیگر بيشتر است و فناوریهای کریستالی با فاصله کمی
نسبت به آن در جایگاه دوم قرار دارد .فناوریهای  CIGSو  CaTeبه ترتيب در جایگاههای بعدی قرار دارند.

شكل  :74جذابيت کلی فناوریهای سلولهای فتوولتائيک (در معيارهای کمی و کيفی) با احتساب مقادیر فعلی معيارهای کمی

برای مقادیر آتی معيارهای کمی نيز ،ترتيب جذابيت به همين شكل حفظ خواهد شد.

شكل  :75جذابيت کلی فناوریهای سلولهای فتوولتائيک (در معيارهای کمی و کيفی) با احتساب مقادیر آتی معيارهای کمی
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ذ -میزان توانمندي بالقوه و بالفعل در فناوريها
همانطور که قبالً در این گزارش بيان شد ،به دليل بلوغ فناوریهای نسل اول و دوم فتولتائيک ،توانمندی کشور در این
فناوریها بر اساس سطوح  10گانه توسعه داده شده برپایه ایده ولكات سنجيده شده است .بر این اساس دو فناوری  CIGSو
 CaTeدر سطح سوم ،دو نوع اصلی فناوری سيليكونی ( Single Crystalو  )Multi Crystalدر سطح هشتم و فناوری
 multijunctionدر سطح چهار قرار دارند.
ف-ترسیم ماتريس جذابیت – توانمندي
در این مرحله بر اساس دو معيار جذابيت و توانمندی ،به اولویتبندی توسعه فناوریهای نسل اول و دوم فتوولتائيک خورشيدی
پرداخته شود .سپس با تقسيمبندی ماتریس جذابيت – توانمندی به چهار ناحيه ،فناوریهای برگزیده برای توسعه مشخص می-
گردند .شكل زیر محل قرارگرفتن هر یک از فناوریها را در حالت بالفعل توانمندی و برای معيارهای کمی فعلی و آتی نشان
میدهد.
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شكل  :76ماتریس جذابيت  -توانمندی بر اساس معيارهای کمی جذابيت فعلی و آتی

با توجه به قرارگرفتن فناوریهای کریستالی در ناحيهی با جذابيت و توانمندی باال ،این فناوریها به عنوان اولویت انتخاب
میشوند .توسعه این فناوریها بایستی به ص ورت مستقيم مورد حمایت دولت قرار بگيرد .از سوی دیگر در فناوری Multi

 junctionبه دليل توانمندی پایين بایستی با پيروی هوشمندانه از کشورهای پيشرو به توسعه این فناوری پرداخت.

 2.5.1.3اولويتبندي فناوريهاي سیستمهاي حرارتی
با توجه به مباحث چرخه عمر ،تمامی زیر فناوریهای سيستمهای حرارتی (به جز فناوری دودکش خورشيدی) به دليل قرار
داشتن در مراحل رشد و ابتدای بلوغ ،وارد فاز اولویتبندی شدند که آنها را در شكل زیر مشاهده میکنيد .فناوری دودکش
خورشيدی به دليل قرار داشتن در مرحله معرفی ،بدون بررسی توانمندی و جذابيت ،جزو فناوریهای اولویتدار طبقهبندی می-
شود.
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سيستمهای حرارتی
دودکش خورشيدی

دیش استرلينگ

برج دریافت کننده مرکزی

نيروگاه سهموی خطی

سيستم فرنلی

شکل  :77زيرفناوريهاي سيستمهاي حرارتي

برای این دسته از فناوریها ،معيارها به سه دسته اصلی تقسيم میشوند که آنها را معيارهای سطح اول میناميم و زیر
معيارهای هرکدام از این معيارهای اصلی ،معيارهای سطح دوم ناميده میشوند:
معيارهای اصلی (معيارهای سطح اول)
فنی
اقتصادی
زیست محيطی

زیر معيارهای مرتبط (معيارهای سطح دوم)
طول عمر ،بيشترین بازدهی الكتریكی ،بيشترین بازدهی ساالنه الكتریكی ،سریز دانتش فنتاوری،
وابستگی به تجهيزات و مواد خاص (تحریم) ،ميزان نياز به آب
هزینههای سرمایهگذاری اوليه ،هزینه تعمير و نگهتداری ،هزینته تمتامشتده انترژی (،)LCOE
حجم بازار ،نرخ رشد بازار ،اشتغالزایی
نرخ اشغال سطح زمين ،تاثير بر اکوسيستم منطقه

جدول  :34معيارهای سطح اول و سطح دوم اولویتبندی فناوریهای سيستمهای حرارتی خورشيدی

معيارهای سطح دوم ذکر شده در جدول فوق ،بر اساس جمعبندی نظرات کارشناسان پروژه و پس از کسب نظرات خبرگان در
جلسه کميته راهبری مورخ  ،1393/10/24تعيين و به معيارهای کمی و کيفی تقسيم شدهاند.
پرسشنامهای که برای سنجش اولویت این زیرفناوریها مورد استفاده قرار گرفت ،در  3بخش تهيه شد.
 بخش اول :جداول  1و ( 2ارزيابی امكانپذيري توسعه انواع فناوريهاي حرارتی خورشیدي) :در این بخش،
توانمندی فعلی و بالقوه کشور در زمينه توسعه انواع فناوریهای حرارتی خورشيدی مورد بررسی قرار میگيرد .در این
قسمت با استفاده از ایده ولكات و همكارانش سطح توانمندی هر یک از فناوریها در کشور سنجيده میشود .در
جدول یک توانمندیهای فعلی و در جدول  2سطح توانمندی که تا  5سال آینده قابليت بالفعل شدن را داراست مورد
پرسش قرار گرفته است.
 بخش دوم :جداول  3تا ( 7ارزيابی جذابیت هر يک از انواع فناوريهاي حرارتی خورشیدي) :در این بخش و بخش
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بعد ،جذابيت هر یک از انواع فناوری های حرارتی خورشيدی مورد بررسی قرار میگيرد .برای این منظور معيارهایی
مشخص گردیده است که بر اساس آنها ميزان جذابيت هر یک از این فناوریها سنجيده میشود .همانگونه که
مشخص است این معيارها دارای اهميتهای متفاوتی میباشند .لذا در گام نخست بایستی وزن هر یک از این معيارها
مشخص گردد .در این جدولها وزن هر معيار با توجه به اهميت آن معيار مشخص میگردد .این وزندهی در دو
مرحله مورد سوال قرار میگيرد .در مرحله اول معيارهای تعيين جذابيت به سه دسته ،معيارهای فنی ،اقتصادی ،و
معيارهای زیستمحيطی تقسيم شدهاند و اهميت این دستهها مورد پرسش قرار میگيرد؛ در مرحله دوم نيز اهميت هر
یک از معيارهای قرار گرفته در دستههای مختلف نسبت به یكدیگر سنجيده میشود.
 بخش سوم :جدول ( 8ارزيابی جذابیت هر يک از انواع فناوريهاي حرارتی خورشیدي در معیارهاي کیفی):

معيارهای سنجش جذابيت فناوریهای مختلف به دو نوع معيارهای کمی و کيفی تقسيم میشوند .معيارهای کمی با
استفاده از اطالعات موجود بينالمللی و داخلی ارزیابی میشوند و معيارهای کيفی با استفاده از آرای خبرگان مورد
تحليل قرار میگيرند .در این بخش جذابيت هر یک از فناوریهای مورد بررسی در معيارهای کيفی مورد بررسی قرار
گرفتهاند.
معيارهای کيفی شامل سرریز دانش فناوری ،وابستگی به تجهيزات و مواد خاص (تحریم) ،و تأثير بر اکوسيستم منطقه هستند.
معيارهای کمی نيز شامل طول عمر ،بيشترین بازدهی الكتریكی ،بيشترین بازدهی ساالنه الكتریكی ،هزینههای سرمایهگذاری
اوليه ،هزینه تعمير و نگهداری ،هزینه تمامشده انرژی ( ،)LCOEحجم بازار ،نرخ رشد بازار ،اشتغالزایی ،و نرخ اشغال سطح
زمين است.
با توجه به مفاهيم ارائهشده ،با هدف جمعآوری آراء و نظرات صاحبنظران ،خبرگان مناسب انتخاب شدند و پرسشنامهها برای
وزندهی معيارها و همچنين برای سنجش معيارهای کيفی ميان آنها توزیع شد .پرسشنامههای طراحیشده بر اساس روش
تحليل سلسلهمراتبی ( )AHPسازماندهی شدهاند .این پرسشنامهها در پيوست این گزارش قابل مشاهده هستند .همچنين
فهرست افرادی که پرسشنامههای مذکور برای آنها ارسال و نظرات آن ها در این مورد دریافت گردیده است ،در زیر ارائه شده
است:
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پست الكترونیک

نام

نام

خانوادگی
ترابی

فرشاد

جالیی

شهریار

جميل

مجيد

m-jamil@merc.ac.ir

حسينی ابرده

رضا

hoseinir@aut.ac.ir

رهایی

مهدی

زمزميان

اميرحسين

ftorabi@kntu.ac.ir

تلفن محل کار
88674841
021-88085006

سمت
عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین
طوسی
معاون برنامه ریزی سازمان انرژی های نو ایران (سانا)
عضو هيأت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

021-64543433

عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی اميرکبير
کارشناس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

azamzamian@merc.ac.ir

02636280041-9

عضو هيأت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

soleimanimehr@gmail.com

سليمانیمهر
شعبانیکيا

اکبر

a.shabanikia@iranenergy.org.ir

88086931

سانا

شفيعی
عميدپور

محمد
بهشاد
مجيد

behshad@sharif.edu

021-66165675

عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی شریف

amidpour@kntu.ac.ir

88674841

کسائيان

عليبخش

akasa@ut.ac.ir

عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین
طوسی
عضو هيات علمی دانشگاه تهران

مستأجران

بهنام

b.mostajeran@ast.ui.ac.ir

0311-7934303

عضو هيات علمی دانشگاه اصفهان

ميرآبادی

اميرحسين

mirabadi@citc.ir

021-61006073

ميرهادی

سامان

s.mirhadi@iranenergy.org.ir

88362155

رئيس کميته انرژیهای پاك معاونت فناوریهای
انرژی مرکز همكاریهای فناوری و نوآوری ریاست
جمهوری
سانا

نجفی

حميدرضا

h.r.najafi@birjand.ac.ir

عضو هيات علمی دانشگاه بيرجند
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نام

نام

خانوادگی
نوراللهی

یونس
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پست الكترونیک
noorollahi@ut.ac.ir

تلفن محل کار
021- 61118475

سمت
عضو هيات علمی دانشگاه تهران

جدول  :35فهرست پاسخدهندگان به پرسشنامههای فناوریهای سيستمهای حرارتی خورشيد
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الف -وزن و اهمیت معیارهاي جذابیت
همانطور که در مقدمه این گزارش ذکر شد ،اهميت معيارهای جذابيت فناوری یكسان نيست .به همين منظور ،با استفاده از
نظر خبرگان ،ابتدا اهميت معيارهای سطح اول نسبت به یكدیگر مورد پرسش و ارزیابی قرار گرفت و پس از آن اهميت هر یک
از معيارهای سطح دوم هر دسته ،نسبت به معيارهای دیگر همان دسته مشخص گردید.
نتایج نشان میدهند که در بين معيارهای سطح اول ،باالترین اهميت از آن معيار فنی است .جدول زیر امتياز معيارها را از نظر
اهميت ارائه میکند.
فنی

اقتصادی

زیست محيطی

0/500

0/333

0/167

جدول  :36اهميت معيارهای جذابيت سطح اول برای فناوریهای حرارتی خورشيدی

در ميان معيارهای سطح دوم فنی ،باالترین اهميت را بازده فناوری با امتياز  0/313و پس از آن عمر مفيد و سرریز دانش
فناوری ،هر دو با امتياز  0/250قرار دارند .تعدد کاربرد ( )0/125و وابستگی به مواد و تجهيزات خاص ( )0/062نيز در رتبههای
بعد هستند .در ميان معيارهای سطح دوم اقتصادی که شامل سرمایهگذاری اوليه ،هزینه نگهداری و تعميرات ،هزینه تمامشده،
حجم بازار ،نرخ رشد بازار ،و اشتغالزایی میشوند ،سرمایهگذاری اوليه و هزینه نگهداری و تعميرات باالترین اهميت را دارند (هر
دو با امتياز  )0/267و حجم بازار ( )0/200در رتبه دوم اهميت قرار دارد .اشتغالزایی با امتياز  0/133رتبه سوم و دو معيار هزینه
تمامشده و نرخ رشد بازار با امتياز  0/067در رتبه آخر اهميت هستند .در معيارهای زیستمحيطی نيز ،بيشترین اهميت را ميزان
استفاده از زمين ( ،)0/500سپس تاثير بر اکوسيستم منطقه ( )0/333و در نهایت مقدار آب مصرفی ( )0/167دارد.

اهميت کليه معيارهای سطح دوم نسبت به هم به صورت زیر است:
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شكل  :78وزنهای نهایی بدست آمده برای زیرمعيارهای مختلف مورد بررسی -سطح دوم

ب -سنجش جذابیت گزينهها بر اساس معیارهاي کمی
برای بررسی اولویت گزینهها بر اساس معيارهای کمی ،اطالعات موجود بينالمللی و داخلی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتهاند.
در این بخش ،نتایج بررسیها به طور خالصه بيان شده است.
میزان آب مورد نیاز

ميزان آب مورد نياز برای فناوریهای مختلف حرارتی خورشيدی در جدول زیر قابل مقایسه است.

جدول  :37مقایسه ميزان راندمان و مقدار آب مورد نياز برای خنککاری سيستمهای مختلف متمرکزکننده خورشيدی

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
149
ویرایش اول ،تير 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

سطح اشغال زمین

سطح اشغال زمين برای فناوریهای مختلف حرارتی خورشيدی و سایر انرژیهای تجدیدپذیر در جدول زیر قابل مقایسه است.

جدول  :38زمين مورد نياز برای انواع فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر

بازدهی

انواع مختلفی از فناوریهای حرارتی خورشيدی وجود دارد که هر کدام از آنها در مراحل بلوغ مختلفی قرار دارند .دستتهبنتدی
این فناوریها به صورت زیر است.

جدول  :39معرفی نام اختصاری فناوریهای متمرکز کننده خورشيدی
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ميزان بازدهی ساالنه الكتریكی فناوریهای حرارتی خورشيدی در شكل زیر نشان داده شده است.

شكل  :79وضعيت بلوغ و بازدهی ساالنه انواع فناوریهای متمرکز کننده خورشيدی

جدول زیر ،انواع فناوریهای مختلف متمرکزکننده خورشيدی را بر اساس درجه بلوغ ،تأمينکنندگان اصلی ،ریسک توسعه
فناوری ،دمای عملكردی ،قابليت اتصال به شبكه ،نوع چرخه و شرایط بخار مقایسه میکند.
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شكل  :80مقایسه بين فناوریهای مختلف متمرکزکننده خورشيدی

هزينههاي سرمايهگذاري

برای نيروگاههای سهموی خطی پيشرفتهی بزرگ ،هزینههای سرمایهگذاری در حال حاضر از  4/2دالر بر وات تا  8/4دالر بر
وات بسته به کار و هزینههای زمين ،فناوریها ،مقتدار و توزیتع  DNIو بتاالتر از همته مقتدار ذخيترهستازی و انتدازة صتفحة
خورشيدی تغيير میکند .انتظار میرود هزینههای سرمایهگذاری برای هر وات برای نيروگاههای سهموی خطی بزرگتر کتاهش
یابند و تا  %12هنگامیکه از  50به  100مگاوات میرسند و تقریباً  %20هنگامیکه تا  200مگاوات بزرگ میشوند ،کم شتوند.
انتظار میرود هزینههای مربوط به بلوكهای قدرت ،باالنس نيروگاه و اتصال به شبكه  %20تا  % 25در هنگتامیکته ظرفيتت
شبكه دو برابر میشود ،کاهش یابد .هزینههای سرمایهگذاری همچنين احتمال میرود بهواسطه رقابت روز افزون ميتان ارائته-
دهندگان فناوری ،توليد انبوه اجزا و تجربه بيشتر در جامعة مالی برای سرمایهگذاری در پروژههای  ،CSPکاهش یابد .در جدول
زیر هزینههای سرمایهگذاری در یک نيروگاه سهموی خطی  50مگاواتی در سال  2010به تفكيک نشان داده شده است.
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جدول  :40تفكيک هزینههای سرمایهگذاری در یک نيروگاه سهموی خطی  50مگاواتی در سال 2010

مواد اولیه مورد نیاز

جدول زیر مقدار مواد اوليه مورد نياز برای  CSPرا با فرض حداکثر تابش خورشيد نشان میدهد.
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جدول  :41پيشبينی مواد مورد نياز ساالنه برای  CSPبا فرض حداکثر تابش خورشيد ()GW/year

هزينههاي تعمیر و نگهداري

هزینه های تعمير و نگهداری برای  CSPشامل تعمير نيروگاه ،هزینه های سوخت در مورد پشتيبان و هيبریدیزاسيون ،خوراك و
آب خنک کاری ،و هزینه های نگهداری زمين میباشد .یک نمونهنيروگاه  50مگاواتی سهموی خطی ،نيازمند  30کارمند بترای
تعمير نيروگاه و  10نفر برای نگهداری زمين است .هزینههای تعمير و نگهداری از 13دالر برای هر مگاوات ساعت تتا  30دالر
برای هر مگاوات ساعت شامل هزینه های سوخت و پشتيبان ارزیابی شده است .همانگونه کته نيروگتاههتا بزرگتتر متیشتوند،
هزینههای تعمير و نگهداری پایين میآیند.

هزينههاي تولید

بر اساس گزارش ارائه شده توسط مؤسسه  CSP Todayمقدار معيار  LCOEبرای نيروگاههای  CSPدر بازهای بتين  0/1تتا
 0/2یورو بر هر کيلو وات ساعت در سال  2012بوده است .بر اساس پيشبينیهای این مؤسسه ،این ميزان در طی سالهتای
آینده به شدت کاهش مییابد ،بهطوریکه تا  10سال آینده حدود نصف قيمت خواهد شد .شتكل زیتر بته ختوبی بيتانگر ایتن
پيشبينی خواهد بود .این پيشبينی بر اساس سه روش خوشبينانه ،بدبينانه و متعادل صورت گرفته است.
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شكل  LCOE :81برای نيروگاههای  CSPطی  10سال پيش رو

همچنين در جدول زیر پيشبينی تفكيک هزینههای راهاندازی نيروگاههای سهموی خطی و برج خورشيدی نمایش داده شده
است .مشاهده میشود که هزینههای تعمير و نگهداری ،راه اندازی و مواد اوليه رو به کاهش مینهد درحالیکه ازفناوریهای
جدیدتر استفاده میشود که نياز به آب کمتری هم خواهد داشت .همچنين مقدار  LCOEپيشبينیشده هم کاهش مییابد و
این امر رقابتپذیری این فناوریها در بازار برق را افزایش خواهد داد.
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جدول  :42پيشبينی تفكيكی هزینههای احداث نيروگاههای سهموی خطی و برج خورشيدی در سالهای آتی
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ج -ترسیم ماتريس جذابیت – توانمندي
در این مرحله بر اساس دو معيار جذابيت و توانمندی ،به اولویتبندی توسعه فناوریهای سيستمهای حرارتی خورشيدی پرداخته
میشود .با تقسيمبندی ماتریس جذابيت – توانمندی به چهار ناحيه ،فناوری(های) برگزیده برای توسعه مشخص میگردد.
شكل زیر محل قرارگرفتن هر یک از فناوریها را نشان میدهد.

شكل  :82ماتریس جذابيت – توانمندی برای فناوریهای سيستمهای حرارتی خورشيدی

با توجه به قرارگرفتن سهموی خطی در ناحيهی با جذابيت و توانمندی باال ،این فناوری به عنوان اولویت انتخاب میشود.
توسعه این فناوری بایستی به صورت مستقيم مورد حمایت دولت قرار بگيرد .فناوری دیش استرلينگ نيز در اولویت دوم قرار
دارد.
 2.3سبک اکتساب فناوريها (جهت تعیین راهبردهاي هدايتی)
مدلهای اکتساب فناوری به تعيين روشهای دستيابی به فناوری شناساییشده و انتخابشده میپردازد .بدین معنی که تعيتين
میکند که توسعه فناوری از کدام یک از سبکهای توسعه داخلی ،همكاری با سایر شرکتها یا مؤسسات (انتقال فنتاوری) ،یتا
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خرید محصول فناوری انجام شود .در این قسمت درباره عوامل راهبردی مؤثر بر انتخاب نوع اکتساب و ارتبتاط آن بتا انتختاب
فناوریها و زمان توسعه و معرفی آنها بحث میشود.
به مدلی که جهت تعيين روش اکتساب فناوری مورد استفاده قرار میگيرد ،مدل انتخاب روش اکتساب فناوری گویند .هر مدل
از  3بخش مهم تشكيل میشود:
 معيارهای انتخاب
 روشهای مورد نظر برای اکتساب فناوری
 مكانيزم اجرایی
تفاوت مدلهایی که در سطح بنگاهها و دولت مورد استفاده قرار میگيرد ،در معيارهای مورد استفاده و نيز مدنظر برای اکتساب
فناوری میباشد .در برخی از موارد ممكن است یک معيار با عنوان یكسانی در هر دو مدل مورد استفاده قرار گيرد اما تعریف و
یا گستره آن معيار در دو مدل متفاوت باشد .برای مثال تعریف معيار حجم بازار در سطح ملی با معيار حجم بازار در سطح یک
بنگاه متفاوت است.
شاخص های مورد نياز برای تعيين وضعيت عناصر مندرج در مدل اکتساب فناوری عبارتند از چرخه عمر فناوری ،چرخه عمر
محصول ،حجم بازار داخلی و شكاف فناورانه .در ميان این شاخصها ،در این پروژه که هدف توسعه فناوریهای حوزه انرژی
خورشيدی است و محصول خاصی موردنظر نيست ،شاخص چرخه عمر محصول حذف خواهد شد.
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در ادامه ،به شرح یكایک اجزا و عناصر این مدل و نقش آنها در مدل میپردازیم:


چرخه عمر فناوري  :عبارت است از سير بهبود عملكرد فناوری طی زمان ،که شامل مراحل معرفی ،رشد ،بلوغ و پيری
میباشد .عملكرد فناوری را میتوان در قالب هر ویژگی بيان کرد ،مثالً دنستيتی در صتنعت الكترونيتک ،یتا سترعت
هواپيما به مایل در هر ساعت .بر این اساس دوره معرفی دورهای است که آزمایشات اوليه روی سيستم انجام میشود،
و بهبود عملكرد رشد کندی دارد ،در دورة رشد ،عملكرد فناوری به صورت سریع و پایدار بهبود مییابد ،در ادامه دورة
بلوغ وقتی آغاز میگردد که فناوری به باالترین حد پيشرفت خود میرسد و به حدود طبيعی برخورد میکند ،سترانجام
پس از جایگزین شدن فناوری جدید ،دورة پيری فناوری آغاز میگردد.
شاخصهای تعيين وضعيت فناوری در چرخه عمر عبارتند از:
 oرشد تعداد مقاالت
 oرشد تعداد پتنتها
 oرشد نشانهای تجاری

در هر مرحله از عمر فناوری ،این سه شاخص وضعيت متفاوتی دارند که در شكل زیر نشان داده شده است:
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حجم بازار داخل  :عبارت است از آن مقدار از ارزش پولی که برای محصول مذکور در بازار داختل کشتور ،در صتورت
خریداری به مصرف می رسد .این ارزش پولی وابسته به قيمت خرید و کميت مورد نياز از محصول مربوطته در کشتور
میباشد و از حاصلضرب این دو متغير به دست میآید.



شكاف فناورانه :عبارت است از فاصله ميان سطح توانمندی فناورانه بالقوه کشور در افق زمانی متورد نظتر و حتداقل
سطح ت وانمندی مطلوب ،در ارتباط با فناوری منتخب .در صورتی که بين سطح توانمندی مطلوب در افتق متوردنظر و
سطح توانمندی مطلوب فاصلهای وجود نداشته باشد ،شكاف فناورانه قابل پوشش است اما در صتورت وجتود فاصتله،
شكاف فناورانه قابل پوشش نيست.

اگر فناوری در مرحله معرفی باشد ،روش اکتساب همواره تحقيق و توسعه داخلی خواهد بود.
اگر فناوری در یكی از مراحل رشد و بلوغ باشد آنگاه باید از لحاظ حجم بازار مورد بررسی قرار گيرد .اگر دارای حجم بازار کمی
باشد ،روش اکتساب مناسب برای آن ،خرید و واردات فناوری است .اما اگر حجم بازار آن زیاد باشد باید از منظر شكاف فناورانه
موجود مورد بررسی قرار گيرد .اگر شكاف فناورانه زیاد نباشد سبک انتخابی ،تحقيق و توسعه داخلی است در حالی که اگر غيتر
قابل پوشش و زیاد باشد ،باید از روش همكاری برای آن استفاده کرد.
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اگر یک فناوری در مرحله پيری از چرخه عمر خود باشد ،با توجه به حجم بازار تصميم گيری خواهد شد .اگر بازار کمتی داشتته
باشد ،سبک انتخاب شده برای فناوری ،خرید خواهد بود در حالی که اگر حجم بازار زیادی وجود داشتته باشتد ،روش همكتاری
بهترین گزینه برای دستيابی به آن خواهد بود.
 1.2.3تعیین سبک اکتساب فناوريهاي انرژي خورشیدي
فناوریهایی که در مرحله قبل به عنوان فناوریهای اولویتدار شناخته شدند ،در این مرحله از نظر چرخه عمر ،حجم بازار و
شكاف فناورانه مورد بررسی قرار میگيرند تا سبک اکتساب آنها مشخص گردد .همانطور که پيش از این گفته شد ،فناوری-
های نسل نوین فتوولتائيک و فناوری دودکش خورشيدی به دليل قرار داشتن در مرحله معرفی ،جزو اولویتهای توسعه فناورانه
به حساب میآیند .بر اساس استداللهایی که پيرامون ادبيات موضوع سبک اکتساب فناوری ارائه شد ،برای این دو دسته از
فناوریهای انرژی خورشيدی ،توسعة درونزا صورت خواهد گرفت.
در بين فناوریهایی که بررسیهای جذابيت -توانمندی در مورد آنها انجام شد ،فناوری سيليكون و چنداتصاله از ميان فناوری-
های نسل اول و دوم فتولتائيک و فناوری سهموی خطی در بين فناوریهای سيستمهای حرارتی خورشيدی بهعنوان فناوری-
های اولویتدار شناخته شدند.
سبک اکتساب فناوریهای اولویتدار انرژی خورشيدی را در جدول زیر مالحظه میکنيد.
فناوري
فتوولتائيک سيليكون
فتوولتائيک چنداتصاله
فتوولتائيک نسل نوین
دودکش خورشيدی
سهموی خطی
دیش/استرلينگ

چرخه عمر
بلوغ
رشد
معرفی
معرفی
رشد و بلوغ
رشد و بلوغ

بازار داخلی
مناسب
تقریباً مناسب
مناسب
مناسب

شكاف تكنولوژيكی
عدم توانایی جبران
قابل دستيابی
عدم توانایی جبران
عدم توانایی جبران

جدول  :43سبک اکتساب فناوريهاي مختلف انرژي خورشیدي

سبک اکتساب
همكاری
توسعه داخلی
توسعه داخلی
توسعه داخلی
همكاری
همكاری
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 -1چارچوب نظري تدوين اقدامات سند توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي
 -1-1مقدمه
مبناي تدوين اين اقدامات در اين سند ،نظام نوآوري فناورانه ( )TISاست .بنا بر تعريف کارلسون و استانکيويکز ،نظام فناورانه
عبارت است از« :شبکهاي پويا از عامالن که در يك ناحيهي اقتصادي/صنعتی تحت زيرساختهاي نهادي خاص با يکديگر در
تعامل بوده و در توليد ،انتشار و بهرهبرداري از فناوري سهيم هستند».
نقطه آغاز تحليل يك نظام فناورانه نوآوري بر يك منطقه جغرافيايی يا بخش صنعتی متمرکز نيست ،بلکه بر يك فناوري يا
يك زمينه فناورانه متمرکز است .هدف بيشتر مطالعات نظامهاي نوآوري فناورانه ،تحليل و ارزيابی توسعه يك نوآوري فناورانه
خاص در قالب ساختار يا فرآيندهاي پشتيبان (يا مخرب) آن است .از اين منظر ،میتوان به اين رويکرد به عنوان يك گونه
خردنگر 1از مفهوم نظامهاي بخشی نوآوري نگريست .رويکرد نظام نوآوري فناورانه داراي مشخصههاي عمومی رويکردهاي
نظام نوآوري است .با اين وجود ،دو مشخصه ،اين رويکرد را از رويکردهاي ديگر متمايز میسازد .اولين مشخصه ،تأکيد رويکرد
نظام نوآوري فناورانه بر نقش شايستگی اقتصادي ،توانايی توسعه و استفاده از فرصتهاي جديد کسبوکار بهعنوان جنبهاي
مهم از نوآوري فناورانه میباشد .اين رويکرد بر کافی نبودن تحريك جريانهاي دانش براي وقوع تغييرات فناورانه و عملکرد
اقتصادي تأکيد میکند .تحريك جريانهاي دانش براي تحريك فعّاالنه دانشهاي موجود به منظور ايجاد فرصتهاي جديد
کسبوکار ،الزم است .اين جنبه رويکرد نظام نوآوري فناورانه بر اهميت اشخاص بهعنوان منابع نوآوري تأکيد میکند .اين
موضوع توسط رويکردهاي کلینگر 2نظام نوآوري مغفول واقع گرديده است .تمرکز بر فعاليتهاي کارآفرينانه ،مکمّل تأکيد بر
جريانهاي دانش است .مشخصه دوّم متمايزکننده مطالعات مربوط به نظام نوآوري فناورانه از رويکردهاي ديگر ،تمرکز زياد آن
بر پويايی سيستم است .تمرکز بر اقدام کارآفرينانه ،پژوهشگران حوزه نظام فناورانه نوآوري را تشويق به نگريستن به آن به-
عنوان چيزي کرده است که در طول زمان ايجاد میگردد.

Micro oriented
Macro oriented
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 -2-1نظام نوآوري فناورانه
نظامهاي نوآوري با تمرکز خاص بر فناوري ،نمونهاي از رويکردهاي سيستمی هستند که در ادبيات از آنها تحت عنوان نظام
نوآوري فناورانه ياد میگردد .نقطه شروع تحليل در نظامهاي نوآوري فناورانه مرزهاي جغرافيايی يا يك صنعت خاص نبوده،
بلکه اين رويکرد تمرکز بر فناوري را هدف مطالعه قرار میدهد.
هدف تحليلهاي نظام نوآوري فناورانه ارزيابی روند توسعه يك نوآوري فناورانه از نگاه ساختار و فرآيندهايی است که به
پشتيبانی و يا ممانعت از آن میپردازد .در تعريف نظام نوآوري فناورانه ،فناوري هم به معناي مواد ،سختافزارها ،و نرمافزارهايی
است که به شکل مستقيم در فرايند توسعه بهکار میروند ،و هم به شکل دانشی است که چه به شکل عمومی و يا نهفته در
محصول وجود دارد.
 -1-2-1ويژگیهاي نظام نوآوري فناورانه

نظام نوآوري فناورانه علیرغم دارا بودن ويژگیهاي مشترك ساير رويکردهاي نظام نوآوري ،داراي دو ويژگی متمايزکننده از
ساير رويکردهاي نظام نوآوري میباشند که عبارتاند از:
 -1تأکيد بر نقش شايستگی اقتصادي.
 -2تأکيد جدي بر پويايی سيستم.
نظام نوآوري فناورانه داراي چهار ويژگی اساسی بوده که اين ويژگیها با ساير رويکردهاي نظام نوآوري مشترك میباشد ،که
به شرح زير میباشند:
 -1سيستم (نه تكتك اجزا) به عنوان واحد تحليل قرار میگيرد.
 -2سيستم داراي ماهيتی پويا دارد.
 -3فرصتهاي فناورانه عمالً نامحدود هستند .بنابراين الزم است تا تمرکز بيشتري در شناسايی ،جذب و بهرهبرداري از
فرصتهاي فناورانه صورت پذيرد.
 -4بازيگران اين نظام خردپذير هستند ،اما با محدوديتهايی از جنس توانايیها و اطالعات روبهرو هستند.
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 -3-1شناخت مؤلفههاي مختلف نظام نوآوري فناورانه
به منظور شناخت کافی از مؤلفههاي مختلف نظام نوآوري فناورانه ،الزم است تا مفهوم دو حوزه اساسی نظامهاي نوآوري
فناورانه ،شناخت ساختاري و شناخت کارکردي تبيين گردد.
 -1-3-1شناخت ساختاري نظام نوآوري فناوري

ساختار نظام نوآوري فناورانه از اجزايی مختلفی تشکيل شده که عبارتاند از :بازيگران ،نهادها ،روابط و شبکهها و فناوري.
 -1-1-3-1بازيگران

منظور از بازيگران عبارت است از هر سازمانی است که در ظهور فناوري به طور مستقيم به عنوان توسعهدهنده و يادگيرندهي
فناوري يا به طور غيرمستقيم به عنوان تنظيمکننده ،تأمينکننده مالی و ديگر نقشها مهم هستند .در حقيقت ،اين بازيگران،
يك نظام نوآوري تکنولوژيکی هستند که با انتخابها و تصميمات خود ،فناوريهايی را ايجاد ،منتشر و بهرهبرداري میکنند.
تنوع بالقوه بازيگران در يك نظام نوآوري تکنولوژيکی بسيار زياد است و گسترهاي از بازيگران خصوصی ،بازيگران عمومی،
توسعهدهندگان فناوري تا گيرندگان آن را در بر میگيرد .در کل بازيگران را میتوان به دو دسته پيشرو و پيرو تقسيم کرد.
الف) بازيگران پيشرو

بازيگران پيشرو آنهايی هستند که کامالً در توسعه يك فناوري خاص وارد شدهاند و به موفقيت آن فناوري وابسته میباشند .از
اين گروه از بازيگران میتوان به عنوان بازيگران مستقيم ياد کرد که شامل توسعهدهندگان و يا گيرندگان فناوري میشوند .به
طور معمول ،پيشروان توسعه يك فناوري ،متشکل از واحدهاي صنعتی و توسعهدهندگان فناوري کوچك هستند که تنها در
حوزه ي يك فناوري به ايفاي نقش مشغول هستند .براي مثال ،اندازه کوچك يك شرکت ،جايگاه آن را به عنوان يك
توسعهدهنده فناوري و وابستگی آن به يك گزينه فناورانه ،نشانگر نقش آن به عنوان يك پيشرو است.
بازيگران پيشرو در يك فناوري به ماندن در آن حوزه تمايل دارند ،از يك رويکرد تجربی 1براي توسعهي دانش استفاده میکنند
و بيشتر بر مزايا به جاي هزينهها تأکيد میکنند ،از اين رو اين گروه براي بهکارگيري در برنامه اطالعرسانی بسيار مناسب بوده
و انگيزه کافی را دارا میباشند و میتوان با استفاده از آنها بازيگران پيرو را به فعاليت وادار کرد.

Experience based
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(ب) بازيگران پيرو

اين گروه از بازيگران کامالً در توسعه يك فناوري درگير نشدهاند و میتوانند بين گزينههاي مختلف ،دست به انتخاب بزنند .از
بازيگران پيرو میتوان بهعنوان بازيگران غيرمستقيم در توسعه فناوري نوظهور ياد کرد .بازيگران پيرو را میتوان متشکل از
تنظيمگران ،تأمينکنندگان مالی ،کاربران و بنگاههاي بزرگ با قابليت حمايت از انواع مختلفی از گزينههاي فناورانه دانست.
نمونه اين گروه سرمايهگذاران میباشند که میتوانند در صنايع و فناوريهاي مختلف سرمايهگذاري کنند و هدف آنها کسب
درآمد و سود هرچه بيشتر میباشد.
پيروان با گزينههاي مختلفی براي اجرا و سرمايهگذاري روبرو میباشند ،از اين رو با تمايل به فعاليت در گزينههاي مختلف را
داشته و با در نظر گرفتن چند گزينه و مقايسه آنها ،از يك رويکرد عينی 1براي توسعهي دانش استفاده میکنند و از
چارچوبهاي ارزيابی مختلفی بهره میبرند .اين گروه از بازيگران در حقيقت گروه هدف (مخاطبان) برنامه اطالعرسانی
میباشند که بايد با اجراي برنامه اطالعرسانی تمايل اين گروه را به فناوري مدنظر بيشتر کرد.
 -2-1-3-1نهادها

نهادها به عنوان قواعد بازي در يك جامعه يا به طور رسمیتر «تنگناهاي تدبير شده انسانی که شکلدهنده تعامالت انسانها
میباشد» شناخته میشوند ،بهعبارتديگر ،نهادها را میتوان اصول ،قوانين و مقررات نحوه برقراري و ايجاد ارتباط و تعامل بين
بازيگران مختلف دانست .در واقع میتوان از اين نهادها در تعيين نحوه برقراري تعامل با ذينفعان و مخاطبان مختلف استفاده
کرد.
نهادها را میتوان به دو دسته نهادهاي رسمی (داراي قوانين مدون شده) و غيررسمی (ضمنیتر بوده و میتوانند هنجاري «بر
مبناي هنجارهاي اجتماعی» يا شناختی «چارچوبهاي ذهنی و پارادايمهاي اجتماعی» باشند) تقسيم کرد.
مثالهايی از نهادهاي رسمی عبارتاند از قوانين دولتی و تصميمات سياستی و يا بخشنامهها يا قراردادهاي بنگاهها .مثالی در
رابطه با قواعد هنجاري ،مسئوليت احساس شده توسط يك شرکت در رابطه با عدم توليد ضايعات يا پاکيزهسازي آنها است.
مثالهايی در رابطه با قواعد شناختی نيز جستجوي ذهنی( 2ابتکاري) يا رويههاي حل مسئله هستند.
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قواعد نهادي خصوصاً نهادهاي رسمی بسيار کمی وجود دارد و حتی قواعد موجود با فناوري در حال ظهور سازگازي چندانی
ندارند .بههمينمنظور ،در توسعه فناوري نوظهور قواعد شناختی از اهميت بااليی برخوردار میباشند و از اين قواعد براي هدايت
بازيگران (به ويژه بازيگران پيرو) و جلب حمايت براي توسعه فناوري استفاده میشود.
 -3-1-3-1فناوري

عوامل فناورانه متشکل از مصنوعات و زيرساختهاي فناورانه به صورتی يکپارچه هستند .عملکرد فنی -اقتصادي از اهميت
زيادي (براي فهم فرآيند تغيير فناورانه) برخوردار میباشد .عملکردهاي فنی شامل ساختارهاي هزينه ،ايمنی ،قابليت اطمينان،
اثرات افزايش مقياس و موارد ديگر میشود.
-4-1-3-1روابط و شبكهها

اين بخش فراهمآورنده يك نگاه مفهومی به تمامی روابط میباشد .روابط ممکن بين مؤلفههاي ساختاري داراي انواع گوناگونی
باشند ،که اين روابط شامل روابط بين بازيگران مختلف ،بازيگران– نهادها ،بازيگران -فناوريها و فناوريها-نهادها میشود.
روابط بين بازيگران-نهادها و بين بازيگران–فناوريها مشابه يکديگر بوده و هر دو اين روابط از نوع روابط فاعل–مفعولی
می باشند مثل تغيير قوانين و مقررات مرتبط با موضوع .اين موضوع با در نظر گرفتن اختالف بين اين روابط و روابط بين
بازيگران بهتر فهميده میشود.
اوالً ،روابط بين بازيگران با استقالل دوسويه مشخص میگردد و معموالً بازيگران در جايگاهی قرار ندارند که به طور مستقيم
يکديگر را تغيير ،تطبيق و يا حذف نمايند؛ در عوض ،روابط بين بازيگران مختلف در يك نظام متشکل از قواعد نهادي و
فناورانه محدود شدهاند .بازيگران میتوانند در انجام اقدامات به طور عمدي معماري قواعد نهادي و فناورانه را تغيير دهند و از
اين طريق (به طور غيرمستقيم) بر محيط عملکرد ساير بازيگران اثر بگذارند .ميزان انجام اين اقدامات وابسته به شايستگیهاي
بازيگران و جايگاه آنها در نظام نوآوري فناورانه است.
ثانياً درحالیکه روابط بين بازيگران و فناوريها و روابط بين بازيگران و نهادها ،تعاملی نبوده ،بلکه يكسويه میباشد .در حقيقت
معماري قواعد فناورانه و نهادهاي فراهمآورنده مشوقهايی براي بازيگران براي انجام برخی از اقدامات خاص و پرهيز از برخی
اقدامات ديگر است.
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زمانیکه روابط داراي پيکربندي مشخص و متراکم باشند میتوان از اين پيکربندي بهعنوان ساختار شبکهاي ياد کرد .در شبکه
ارتباط تمام انواع روابط و نحوه برقراري هر يك از آنها مشخص شده است .جدول ( )1-1تمامی ابعاد ساختاري  TISرا به
صورت خالصه نشان میدهد.

جدول ( -)1-1ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه

زير بخشها

ابعاد ساختاري



بازيگران





نهادها
تعامالت
زيرساختها








جامعه مدنی
شرکتها :شرکتهاي تازه تأسيس شده ،بنگاههاي کسبوکار کوچك و متوسط،
کارخانهها بزرگ ،شرکتهاي چندمليتی
دولت
سازمانهاي مردم نهاد
بخشهاي ديگر :سازمانهاي قانونگذاري ،بانكها /سازمانهاي مالی ،نهادهاي
واسطهاي ،کارگزاران دانشی مشاورين
سخت :قوانين ،مقررات ،دستورالعملها
نرم :هنجارها ،عادتهاي رايج ،رسوم ،سنتی و انتظارات و...
در سطح شبکه
در سطح ارتباطات فردي
تجهيزاتی :ابزارهاي فنی ،ماشينها ،ساختمانها ،جادهها ،پلها و ...
دانشی :دانش ،تخصص ،اطالعات راهبردي

 -2-3-1شناخت کارکردي نظام نوآوري فناوري

نظامهاي نوآوري فناورانه را میتوان به عنوان رويکردي براي تحليل تغييرات فناورانه به کار برد .توسعه ،انتشار و بکارگيري
نوآوريها را در عمل میتوان به عنوان کارکردهاي اصلی نظامهاي نوآوري قلمداد کرد .در کل نظام نوآوري فناورانه داراي
هفت کارکرد مختلف میباشد که عبارتاند از :فعاليتهاي کارآفرينی ،توسعه دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی به جستجو،
شکلدهی بازار ،تأمين و تخصيص منابع و مشروعيتبخشی.
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 -1-2-3-1فعاليتهاي کارآفرينی

در ابتداي توسعه فناوري تعداد گزينهها زياد بوده و ريسك و عدم قطعيت باال از ويژگیهاي اصلی فناوري میباشد .بر اين
اساس ،هدف اصلی از انجام فعاليت کارآفرينی بهرهبرداري از فرصتهاي موجود از طريق انجام ريسك در شرايط عدم قطعيت
بازار و فناوري و نهادهاي چالش برانگيز است .بنابراين بدون انجام فعاليتهاي کارآفرينی ،نظام نوآوري شکل نخواهد گرفت.
بنابراين می توان گفت که الزمه خلق دانش و افزايش دانش فنی در رابطه با فناوري انجام فعاليتهاي کارآفرينی میباشد .به-
طورکلی میتوان دو زيرکارکرد را براي فعاليتهاي کارآفرينی متصور شد :ايجاد فرصتهاي کاري جديد و شناساندن
فرصتهاي کاري جديد.
کارآفرينان را میتوان از منظر سابقه آنها در انجام فعاليتهاي کارآفرينی به دو دسته تقسيم کرد :دستهي اول بازيگرانی
هستند که به فناوري جديد به مثابه فرصتی براي ورود به کسبوکار مینگرند و به استفاده از بازارهاي موجود در حوزه فناوري
نوظهور میانديشند .که براي جذب سرمايه و حمايت اين دسته از کارآفرينها بايد در تعامل با آنها بر سوددهی و منفعت مالی
ناشی از بکارگيري فناوري نوظهور تأکيد کرد .دستهي دوم بازيگرانی را شامل میشوند که فناوري جديد را به ديد يك فرصت
جديد براي تنوعبخشی به سبد کاري خود میبينند و براي استفاده از مزاياي آن به فعاليت در اين زمينه میپردازند .در تعامل با
اين گروه از کارآفرين ها بايد بر نو بودن فناوري ،تنوع محصوالت توليدي با استفاده از اين فناوري و رقابتپذيري محصوالت
توليدي آن در بازار تأکيد کرد.
میتوان گفت که فعاليتهاي کارآفرينی شامل تالشهايی است که بهطور مستقيم به تجاريسازي محصوالت و خدمات ارائه
شده بر پايهي دانش فنی موجود می پردازند .در حقيقت ،اين فعّاليت است که يك نظام نوآوري را از يك نظام تحقيقات متمايز
میسازد .الزم به ذکر است که انجام فعاليتهاي کارآفرينی میتواند منجر به شکلگيري دانشهاي جديد از فناوري موجود
گردد .بنابراين ،از يکسو توسعه دانش الزمه انجام فعاليتهاي کارآفرينانه است و از سوي ديگر ،فعاليتهاي کارآفرينانه با
افزايش دانش فنی در رابطه با فناوري همراه است.
در ادبيات ،نمونههايی از فعاليتهاي مربوط به اين کارکرد برشمرده شدهاند:
 سرمايهگذاريهاي خطرپذير صورت پذيرفته (پروژههاي انجام شده) در تجاريسازي فناوري
 ورود شرکتهاي نوآور در عرصهي تجاريسازي فناوري
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 تأسيس شرکتهاي نوپا
 ورود شرکتهاي موجود در حوزههاي ديگر به حوزه فناوري
 ارائهي محصوالت و خدمات جديد در زمينهي فناوري
 فعاليتهاي انجام شده با هدف نمايش و توجيهپذير ساختن فناوري
 برگزاري نمايشگاه فناوري
 انجام پروژههاي نمايشی
-2-2-3-1توسعه دانش

تمام فعاليتهاي اين مرحله را میتوان شامل فرآيند يادگيري فناوري و موضوعات مرتبط به آن دانست .در مبحث توسعه دانش
بحث مهم خلق دانش میباشد که کارکردهاي خلق دانش را میتوان به دو دسته خلق دانش فنی و خلق دانش غيرفنی تقسيم
کرد .در بخش خلق دانش فنی مسائل فنی و تخصصی فناوري بررسی و تعيين میگردد و در مبحث خلق دانش غيرفنی
موضوعاتی چون مديريت ،بازار و مصرفکنندگان بررسی و تعيين میگردند.
مهمترين موانع در برابر انجام فعاليت در اين زمينه توسعه دانش را میتوان به دو بخش ضعفهاي نهادي و ضعفهاي
بازيگران دستهبندي کرد .منظور از ضعفهاي نهادي نبود برنامهريزي صحيح براي انجام تحقيقات و جمعآوري اطالعات در
مورد فناوري بوده و منظور از ضعفهاي بازيگران نبود افراد متخصص ،آگاه و توانا در موضوع میباشد.
از نتايج و کارکردهاي عمده يادگيري و خلق دانش میتوان به افزايش عمق و گستره دانش موجود در رابطه با فناوري اشاره
کر د .بايد توجه داشت که با افزايش عمق دانش از عدم قطعيت موجود در رابطه با فناوري کاسته میشود ،درحالیکه افزايش
گستره دانش موجود به دليل افزايش تنوع ،عدم قطعيت موجود در سيستم را افزايش میدهد.
کسب شناخت و يادگيري بازيگران در صورت وقوع در حين تعامل احتمال دارد به دو صورت مختلف اتفاق بيفتد که اين دو
عبارتاند از:
 -1تعامل موجود بين بازيگران مختلف موجود در سيستم .در اين حالت در مواردي که هيچ يك از آنان دانش مورد نظر را
به اندازه کافی ندارد همگی آنها براي رسيدن به يك دانش مشترك با يکديگر تعامل دارند و بين آنها جريان دانشی
قابل توجّهی وجود ندارد.
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 -2تعامل بازيگران موجود در سيستم با بازيگران خارج از سيستم .در اين حالت اطالعات از خارج از سيستم به بازيگران
داخلی انتقال داده شده و سبب افزايش جريان دانش انتقالی در بين بازيگران داخلی میشود.
با توجه به مسائل بيان شده به منظور اجراي مؤثرتر اين کارکرد میتوان با اجراي برنامه اطالعرسانی شناخت و دانش مورد نياز
را به بازيگران موجود در سيستم انتقال داد و با اين کار سبب افزايش سطح دانش انتقالی بين بازيگران مختلف شد .به عبارت
ديگر با اجراي برنامه اطالعرسانی با استفاده از حالت دوم بازيگران موجود در سيستم را نسبت به فناوري جديد آگاه شده و
سبب افزايش دانش انتقالی بين بازيگران (انتقال به صورت اول) میشود.

شكل ( -)1-1حالتهاي ممكن خلق دانش در حين يادگيري در حين تعامل.

از طريق ارزيابی شاخصها و رخدادهاي زير میتوان ميزان برآوردن اين کارکرد را بررسی کرد:
 تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمينه فناوري
 تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بينالمللی در زمينه فناوري
 تعداد و اندازه نهادهاي تحقيقاتی ( )R&Dفعال در زمينه فناوري
 تعداد و اندازه مطالعات علمی و فنی صورت گرفته درباره فناوري
 تعداد تستهاي آزمايشگاهی انجام شده بر روي فناوري
 تعداد انجام آزمايش و پيادهسازي فناوري در ناحيهاي از محيط به جاي محدوده گستردهتر (پايلوت)1
 تعداد توسعه و ايجاد نمونههاي آزمايشی و اوليه از فناوري (پروتوتايپ)1
Pilot

1
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 -3-2-3-1انتشار دانش

در مواردي اين کارکرد و کارکرد قبل (توسعه و انتشار دانش) را در قالب يك کارکرد در نظر میگيرند و اين دو بسيار به يکديگر
نزديك میباشند ،در واقع در توسعه دانش هدف کسب و يادگيري دانش بوده درحالیکه در اين کارکرد هدف از انجام
فعاليتهاي انجام شده ،تسهيم و به اشتراكگذاري دانش و اطالعات در ميان بازيگران مختلف موجود در سيستم است.
مهمترين نقشی که کارکرد انتشار دانش بر عهده دارد ،ايجاد يادگيري تعاملی است.
يکی از ويژگیهاي مهم نظام نوآوري فناورانه ،وجود شبکه در ساختار آن است .مهمترين نقشی که يك شبکه قادر به برآوردن
آن است ،فراهم آوري بستري براي ايجاد جريان دانش و اطالعات در بين بازيگران موجود در سيستم است .دو نوع از شبکهها را
میتوان متصور بود :شبکههاي نرم و شبکههاي سخت .در شبکههاي نرم ،لزوماً دانش موجود در منبع دانشی (بازيگر برخوردار
از دانش) به بازيگر خواهان دانش به صورت کامل منتقل نمیشود .نمونههايی از اين نوع از شبکه عبارتاند از کنفرانسها،
همايشها ،کارگاهها و پايگاههاي اطالعاتی مشترك بين بازيگران موجود در نظام .از اين پس ،اين نوع از انتشار دانش ،تسهيم
دانش ناميده میشود .در شبکههاي سخت ،دانش موجود در منبع دانشی توسط بازيگر خواهان آن دريافت میشود .نمونههايی از
اين نوع از شبکهها عبارتاند از اتحادهاي استراتژيك ،هابهاي فناوري و سرمايهگذاريهاي مشترك .اين نوع از انتشار دانش،
به اشتراكگذاري دانش ناميده میشود .نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نشانگر تحقق اين کارکرد عبارتاند از:
 تعداد فعاليتهاي تحقيق و توسعه و نوآورانه مشترك صورت پذيرفته ميان واحدهاي مختلف (با هدف تسهيم دانش)
 ميزان جابجايی نيروهاي تحصيلکرده دانشگاهی با محوريت فناوري
 کنفرانسها ،کارگاههاي آموزشی ،پيمانها و توافقنامههاي بين بازيگران ،سرمايهگذاريهاي مشترك صورت پذيرفته
با موضوع فناوري
 تعداد و اندازه شبکههاي متشکل از بازيگران موجود در نظام فناورانه
بهمنظور استفاده از برنامه اطالع رسانی در اين مورد اطالعات بايد به بازيگران کم اثرتر انتقال داده شود و معموالً مخاطب
برنامههاي اطالعرسانی در اين موارد عموم مردم میباشند .در اين مرحله دانشهاي مربوط به فناوري به مصرفکنندگان

Prototype

1
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محصوالت فناوري مدنظر انتقال داده میشود .اين نوع يادگيري ،بر پايه تجربه استفادهکنندگان از نظام نوآوري فناورانه قرار
دارد ،مانند تعاملی که بين مصرفکننده و توليدکننده فناوري برقرار میشود.
-4-2-3-1جهتدهی به سيستم

کارکرد جهتدهی به سيستم متشکل از فعاليتهايی است که به گزينش و محدود کردن گزينههاي موجود در رابطه با فناوري،
کاربرد آنها و بازارشان در سطوح مختلف میپردازد .اين سطوح عبارتاند از سطح فراسيستم 1و سطوح کالن 2و خرد سيستم.3
اين فعاليتها بهمنظور همگرا ساختن تالشهاي انجام گرفته در توسعه فناوري انجام میشوند .میتوان اين فرايند گزينشی را
دربرگيرنده شناسايی فرصتهاي موجود در نظام نوآوري فناورانه دانست .براي توضيح بيشتر میتوان گفت که به علت وجود
محدوديت در منابع در دسترس ،از ميان گزينههاي مختلف موجود بايد دست به انتخاب زد و بر آن تمرکز نمود .بدون انجام اين
مرحله ،نياز و انتظارات بازيگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانده و منابع در دامنه وسيعی از گزينههاي کاربردي و فناورانه
پراکنده شده و به هدر میرود .در نتيجه ،تعداد قابل توجّهی از گزينههاي توسعه با وجود صرف منبع برايشان ،ناموفق باقی
میمانند .براي جلوگيري از وقوع اين رخداد ،کارکرد جهتدهی به سيستم در روند توسعه فناورانه تعريف میگردد.
از اين کارکرد به عنوان مديريت سيستم نيز ياد میشود ،فعاليتها در اين کارکرد در مسير جهتدهی و يکپارچهسازي تمام
فعاليتهاي انجام گرفته براي توسعه فناوري میباشد .اين کارکرد در سطوح فراسيستم ،کالن ،و خرد به انجام میرسد .در اين
کارکرد به منظور جلوگيري از هدر رفت منابع (انرژي ،هزينه و پتانسيلهاي موجود) به جهتدهی فعاليتها پرداخته میشود.
میتوان فعاليتهاي انجام شده مربوط به اين کارکرد را به سه دسته تقسيم کرد :تنظيمی ،4شناختی 5و هنجاري .6در حقيقت،
فعاليتهاي رخ داده در اين کارکرد منجر به ايجاد ،تغيير و يا از ميان برداشتن نهادهاي موجود در سيستم میشود .براي توضيح
بيشتر میتوان گفت که برخی از رخدادها میتوانند انتظارات را نسبت به برخی گزينههاي پيشرو افزايش دهند (شناختی) .براي
مثال ،عملکرد خوب يك گزينه فناوري منجر به افزايش انتظارات از آن گزينه میگردد .با افزايش انتظارات نسبت به آن گزينه،
اولويت آن گزينه در اذهان باالتر میرود .اين رخداد به معناي تغيير در شناختهاي پيشين و ايجاد شناخت جديد نسبت به
 -1منظور از فراسيستم ،سيستمی است که سيستم مورد مطالعه را در بر میگيرد .در ادبيات از اين فراسيستم با نام  Landscapeياد میشود.
 -2سطوح کالن سيستم مشتمل بر سطوحی است که نسبتاً در طول زمان پايدار هستند و با توسعهي تکنولوژي تغييرات اندکی در آنها حاصل میشود .اين سطوح را  Regimeمینامند.
3

-

اين مجموعه از سطوح متأثر از تغييرات فراوانی هستند و بهشدت متالطم میباشند .در ادبيات اين سطوح را  Nicheمینامند.
4

Regulative
Cognitive
6
Normative
5
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گزينههاي موجود است .برخی ديگر از رخدادها میتوانند منجر به تغيير در هنجارهاي موجود شوند .براي مثال ،وقوع يك رخداد
طبيعی ممکن است منجر به افزايش ارزش انواع خاصی از فناوريهاي توليد انرژي (مانند انرژيهاي تجديدپذير) گردد .با
افزايش ارزش اين نوع از فناوريها ،پارادايم جديدي در نظام موجود شکل میگيرد .در پارادايم جديد ،هنجارهاي جديدي مطرح
میشوند (گونهي هنجاري جهتدهی به سيستم) .ممکن است در نتيجه وقوع رخدادهاي اثرگذار بر شناختها و هنجارهاي
سيستم ،قوانين ،مقررات ،استانداردها ،توافقنامهها و به طور کلی ،تصميمات جديدي (تنظيمی) اتخاذ گردند .اتخاذ اين
تصميمات نيز میتوانند منجر به هدايت سيستم به سوي گزينههاي خاص شود.
نمونههاي از رخدادهاي مربوط به اين کارکرد در ادامه آورده شدهاند:
وضع چشماندازهاي جديد براي توسعه فناوري و يا موارد ديگر که بر فناوري اثرگذارند
 شفافسازي تقاضاي کاربران اصلی
 رشد فناوري در کشورهاي ديگر
 شکلگيري انتظاراتی دربارهي آيندهي فناوري
 هدفگذاريهاي انجام شده در سياستگذاريهاي فناوري
 قانونگذاري در رابطه با فناوري
 تدوين استانداردها
 -5-2-3-1شكلگيري بازار

هدف از اين کارکرد رقابتپذير ساختن فناوري نوظهور نسبت به فناوريهاي موجود بازار میباشد .در واقع اين کارکرد با انجام
مجموعهاي از فعاليتها ،محيطی کنترل شدهاي براي رقابت فناوري نوظهور ساير فناوريها پديد میآورد.
براي اينکه يك فناوري نوظهور توانايی براي رشد ،توسعه و نفوذ در بازار را داشته باشد بايد قابليتهاي خاصی را دارا باشد ،تا به
واسطه آنها بتواند به سوي بلوغ حرکت نمايد .اين قابليتها به سه دسته قابليتهاي فنی ،قابليتهاي اقتصادي و قابليتهاي
بازار تقسيم میشوند .در اين مرحله نيز بايد توجه داشت که با استفاده برنامه اطالعرسانی مناسب میتوان هر يك از اين
قابليتها را براي فناوري مورد نظر (در صورت داشتن پتانسيلها) ايجاد کرد.
(الف) قابليت فنی
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فناوري مورد بحث بايد از نظر فنی و فناورانه قابل رقابت با ساير فناوريهاي موجود در بازار باشد .در صورت استفاده از برنامه
اطالعرسانی براي بزرگ کردن اين قابليت فناوري در ديد مخاطبان بايد بر ارائه اطالعات فنی و تخصصی تأکيد کرد.
(ب) قابليت اقتصادي

فناوري نوظهور مدنظر بايد از لحاظ اقتصادي توانايی و قابليت رقابت با ساير فناوريهاي موجود را داشته باشد و استفاده از اين
فناوري در مقابل ساير فناوريها به صرفه به نظر برسد .به طور قطع زمانی يك فناوري قادر به دستيابی به اين قابليت خواهد
بود که از قابليتهاي فنی برخوردار شده باشد .به عبارت ديگر ،دستيابی به قابليتهاي فنی ،پيشنياز و شرط الزم دستيابی به
قابليتهاي اقتصادي است .در صورت استفاده از برنامه اطالعرسانی براي ايجاد اين قابليت در يك فناوري بايد اطالعات
اقتصادي و صرفه اقتصادي بهکارگيري اين تکنولوژي به مخاطبان انتقال داده شود.
(ج) قابليت بازار

درصورتیکه يك فناوري قابليت هاي فنی و اقتصادي را دارا باشد براي رشد به سمت بلوغ نيازمند داشتن قابليت بازار و
رقابتپذيري با ساير موارد موجود در بازار میباشد .در واقع میتوان اين فناوري بايد با تمايالت مصرفکنندگان سازگار بوده و
قابليت توسعه يافتن موفقيتآميز در بازار را داشته باشد .در اين مورد نيز در صورت استفاده از برنامه اطالعرسانی ،اطالعات و
محتواي انتقالی بايد در رابطه با خصوصيات ،ويژگیها و برتريهاي فناوري و محصوالت آن نسبت به ساير فناوريها باشد.

شكل ( -)2-1نمايش مسير توسعه بازار فناوري

کارکرد شکلدهی به بازار ،شامل فعاليتهايی (مانند حمايت مالی از مصرف تکنولوژي نوظهور و يا سياستهاي مالياتی براي
تکنولوژيهاي رقيب) است که منجر به ايجاد تقاضا براي فناوري در راستاي حمايت از آن میگردد .تفاوت ميان اين کارکرد و
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کارکرد جهتدهی به سيستم در آن است که در اين کارکرد ،گزينش نهايی توسط کاربران تکنولوژي انجام میشود؛ درحالیکه
در کارکرد جهتدهی به سيستم کاربران نقشی در فرايند گزينش ايفا نمیکنند .بنابراين میتوان کارکرد شکلگيري بازار را
حالت خاصی از کارکرد جهتدهی به سيستم دانست .با استفاده از شاخصها و شناسايی فعاليتهاي مختلف ،میتوان ميزان
تحقق اين کارکرد را سنجيد .نمونهاي از اين اقالم در ادامه آورده شده است:
 شناسايی مرحله بلوغ (دورهي عمر) بازار
 شفافسازي پتانسيل بازار
 تعداد و تنوع کاربران موجود براي فناوري
 تعداد و تنوع نهادهاي تنظيم شده براي شکلدهی به بازار
 ميزان عدم قطعيت موجود در برابر توليدکنندگان و يا سرمايهگذاران
 هزينههاي مصرف فناوري
 -6-2-3-1مديريت منابع

براي توسعه فناوري نياز به در دسترس بودن منابع مختلف براي انجام فعاليتها و پيشبرد اهداف میباشد .فعاليتهايی که در
اين کارکرد صورت میپذيرد ،بيشتر از جنس سرمايهگذاريهايی است که در فرايند توسعه انجام میشوند .همچنين ،گسترش
زيرساختهاي عمومی مورد نياز پيشرفت فناوري ،مانند سيستمهاي آموزشی و تسهيالت تحقيق و توسعه نيز در زمره اين
کارکرد قرار میگيرد .در صورت عدم وجود منابع مالی و ابزارهاي مورد نياز و نيز بازيگرانی با توانايی و قابليتهاي متمايز ،يك
فناوري نوظهور به هيچ وجه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت .بنابراين ،اين کارکرد داراي اهميت فراوانی در روند توسعه
میباشد .نگاشت کارکرد بسيج منابع در چهار بُعد مختلف ،امکانپذير است:
 منابع انسانی :تأمين و هماهنگسازي نيروهاي انسانی مورد نياز براي توسعهي فناوري
 منابع مالی :تأمين و هماهنگسازي بودجهها و اعتبارات مورد نياز براي توسعهي فناوري
 منابع مادي :تأمين و هماهنگسازي مواد (و در برخی موارد قطعات) مورد نياز براي توسعهي فناوري
 منابع مکمل :تأمين و هماهنگسازي زيرساختها ،محصوالت و يا خدمات مکمل مورد نياز براي توسعه فناوري
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تأمين اين منابع می تواند توسط دولت ،صنعت و يا هر بازيگري که در روند توسعه فناوري نقش اساسی دارد ،انجام شود .در
تأمين نيروهاي مختلف اطالعرسانی بسيار حائز اهميت میباشد که در بخش بعد به طور کامل بررسی میشود .نمونهاي از
رخدادهايی که میتواند منجر به تحقق اين کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
 کمكهاي بالعوض دولتی (يارانه)
 سرمايهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوري
 توسعه زيرساختهاي مورد نياز فناوري و محصوالت و خدمات مکمل
 تأمين مواد اوليه مورد نياز براي توسعه فناوري از خارج از کشور
 در دسترس بودن نيروي انسانی فنی در رابطه با فناوري مورد نظر
-7-2-3-1مشروعيتبخشی

هدف از اين کارکرد ايجاد مقبوليت اجتماعی براي بهکارگيري فناوري جديد ،تغيير نهادهاي موجود در جامعه و همراستا شدن
نهادها با نيازهاي بازيگران موجود در نظام نوآوري فناوري میباشد .اهميت اين کارکرد بسيار زياد میباشد زيرا با ظهور يك
فناوري جديد اغلب با مخالفت بازيگرانی که داراي منافع در فناوريهاي کنونی هستند ،همراه میشود و اين مخالفت سبب
جلوگيري و يا کاهش سرعت پيشرفت فناوري نوظهور میشود .بنابراين بازيگران يك نظام نوآوري فناوري بايد با استفاده از
اطمينان بخشی به جامعه ،ذينفعان و مخالفان بر اينرسی حاصل از اين مخالفتها غلبه نمايند.
اهميت مشروعيتبخشی زمانی بيشتر مشخص میگردد که توجه داشت که اين کارکرد يك کاتاليزگر عمل میکند و براي
انجام فعاليت در ساير کارکردها مانند مديريت منابع و شکلدهی بازار ضروري است و تا اين کارکرد فراهم نشود فعاليت در ساير
کارکردها مشکل و يا غيرممکن میباشد.
با توجه به نوع و مشخصات فرآيند ،نوع و ميزان منابع مورد نياز و محدودهي اثرگذاري محدوده جغرافيايی که اين
مشروعيتبخشی در سطح آن بايد اجرا شود متفاوت خواهد بود .اين کارکرد میتواند در چهار حوزه صنعت ،دانشگاه ،دولت و
سطح عمومی جامعه به ايجاد مشروعيت بپردازد .رايزنیهايی بين گروه ذينفع ،اتحاديهها ،انجمنها ،سازمانهاي مردمنهاد و
مانند اينها اجزايی هستند که در انجام فعاليتهاي اين کارکرد دخيل هستند.
اين کارکرد به خودي خود داراي زيرکارکردهاي مختلفی میباشد که از جمله آنها میتوان به موارد زير اشاره کرد:
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 -1ايجاد مقبوليت براي پذيرش فناوري در حوزههاي مختلف (ظرفيتسازي براي بکارگيري فناوري نوظهور)،
 -2متقاعدسازي نظامهاي پشتيبان براي فعاليت در زمينه کارکردهاي ديگر مانند تأمين منابع و مديريت سيستم
 -3حذف/کاهش مخالفتهاي موجود در برابر توسعه فناوري
 -4و ترغيب بازيگران داراي قدرت اجرايی براي انجام فعاليت در راستاي استفاده از فناوري نوظهور.
البته بايد توجه داشت که مشروعيتبخشی داراي قدرت اجرايی براي تغيير قواعد موجود در نظام نوآوري فناورانه نيست ،بلکه
تنها به متقاعدسازي نهادهاي پشتيبان پرداخته و از طريق با کارکردهاي ديگر (مانند مديريت سيستم و تأمين منابع) در سيستم
اثرگذار میگردد .به عبارت ديگر در تمام فعاليتهاي اين کارکرد گروهی از بازيگران ،ساير بازيگران را براي بهکارگيري فناوري
نوظهور ترغيب میکنند .مشروعيتبخشی در سه سطح محيط صنعت ،محيط سياستگذاري و سطح جامعه (مقبوليت عمومی)
انجام میپذيرد .نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نمايانگر تحقق اين کارکرد در ادامه آورده شده است:
 ميزان همگرايی نهادهاي موجود و نظام نوآوري فناورانه در حال توسعه
 ميزان مشروعيت سرمايهگذاري در توسعه فناوري و محصوالت مربوط به آن
 رايزنیهاي سياسی بين گروههاي درگير براي حمايت از فناوري
 اعمال نفوذ گروههاي پشتيبان فناوري در بخشهاي مختلف دولت و صنعت
 ميزان حمايت از فناوري مورد نظر در رسانهها
مجموعه کارکردهاي ذکر شده به همراه شاخصهايی براي سنجش سطح برآورده شدن اين کارکردها در جدول ( )2-1ارائه
شده است.
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جدول ( -)2-1کارکردهاي پيشنهادي و شاخصهاي آنها

عامل

زيرعامل

فعاليتهاي

ايجاد
فرصتهاي
جديد

 .1تعداد پروژههاي انجام شده با هدف تجاريسازي
 .2تعداد شرکتهاي ثبت شده در زمينه فناوري
 .3ورود شرکتهاي موجود به عرصه فناوري
 .4حجم سرمايهگذاريهاي خطرپذير انجام شده

نمايش
فرصتهاي
جديد

 .1برگزاري نمايشگاه فناوري
 .2انجام پروژههاي نمايشی

کارآفرينانه

فنی
توسعه دانش

شاخصهاي کيفی

شاخصهاي کمّی

 .1تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمينه فناوري
 .2تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت
بينالمللی در زمينه فناوري
 .3تعداد سازمانهاي تحقيقاتی ( )R&Dفعال در
زمينه فناوري
 .4اندازه سازمانهاي تحقيقاتی ( )R&Dفعال در
زمينه فناوري
 .5تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته از

فناوري

انتشار دانش

جهتدهی

 .6تعداد توسعه و ايجاد نمونههاي آزمايشی و اوليه از
فناوري ()Prototype
 .1تعداد گزارشهاي توليد شده در رابطه با مطالعه
بازار
غيرفنی
 .2تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
 .1تعداد فعاليتهاي تحقيق و توسعه و نوآورانه
مشترك صورت پذيرفته ميان واحدهاي مختلف
(با هدف تسهيم دانش)
جابهجايی
ميزان
نيروهاي  .2تعداد کنفرانسها و کارگاههاي برگزار شده در
رابطه با فناوري
تحصيلکرده دانشگاهی با محوريت
فنی
فناوري
 .3تعداد شبکههاي متشکل از بازيگران موجود در
نظام فناورانه
 .4اندازه شبکههاي متشکل از بازيگران موجود در
نظام فناورانه
 .1تعداد گزارشهاي منتشر شده در رابطه با مطالعه
بازار
غيرفنی
 .2تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده
به رسمی (وضع
 .1قانونگذاري در رابطه با فناوري
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عامل
سيستم

زيرعامل
نهادها)

غيررسمی
(شکلگيري
انتظارات)

شكلگيري بازار

مالی
انسانی
بسيج منابع
مواد
دارايیهاي
مکمل

ویرایش اول ،تير 1394
شاخصهاي کيفی

شاخصهاي کمّی
 .2استانداردهاي تدوين شده

 .1وضع چشماندازهاي جديد براي
توسعه فناوري و يا موارد ديگر
که بر فناوري اثرگذارند
 .2شکلگيري محركهايی براي
توسعه فناوري يا نوع خاصی از
آن (مانند ارزان شدن قيمت
منابع مصرفی فناوري)
 .3شفافسازي تقاضاي کاربران
اصلی
 .4رشد فناوري در کشورهاي ديگر
 .5ايجاد تغيير در عوامل کالن
اثرگذار بر سيستم (مانند
تغييرات آب و هوايی)
 .6شکلگيري انتظاراتی درباره
آينده فناوري
 .1شفافسازي پتانسيل بازار
 .2ميزان عدم قطعيت موجود در
 .1تعداد و تنوع کاربران موجود براي فناوري
برابر توليدکنندگان و يا
 .2تعداد و تنوع نهادهاي تنظيم شده براي
سرمايهگذاران
شکلدهی به بازار
 .3شناسايی مرحله بلوغ (دوره
عمر) بازار
.1کمكهاي بالعوض دولتی (يارانه)
.2سرمايهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی در
گسترش فناوري
در دسترس بودن نيروي انسانی فنی
در رابطه با فناوري مورد نظر
تأمين مواد اوليه مورد نياز براي
توسعه فناوري از خارج از کشور
توسعه زيرساختهاي مورد نياز
فناوري ،محصوالت و خدمات
مکمل
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عامل

مشروعيتبخشی

زيرعامل

ویرایش اول ،تير 1394
شاخصهاي کيفی

شاخصهاي کمّی

 .1ميزان همگرائی نهادهاي موجود
و نظام نوآوري فناورانه در حال
توسعه
 .2ميزان مشروعيت سرمايهگذاري
در توسعه فناوري و محصوالت
مربوط به آن
 .3رايزنیهاي سياسی بين
گروههاي درگير براي حمايت از
فناوري
 .4اعمال نفوذ گروههاي پشتيبان
فناوري در بخشهاي مختلف
دولت و صنعت
 .5ميزان حمايت از فناوري مورد
نظر در رسانهها

 -4-1فرآيند تدوين اهداف خرد ،اقدامات و سياستهاي توسعه فناوري
اهداف خرد بيانگر نقاطی از مسير گذارند که نيازمند سياستگذاري با رويکرد حکمرانی مشارکتی هستند .اين اهداف هدايتگر
مسير سياستگذاري بوده و از پراکنده شدن و غير مرتبط بودن آنها با مسايل و نيازهاي موجود گذار جلوگيري میکند.
اقدامات مجموعهاي از طرحها و برنامههاي اجرايی هستند که به تحقق راهبردها و دستيابی به اهداف کمك میکنند .اين
اقدامات راهکارهايی جهت رفع موانع توسعه يك فناوري هستند .سياستها نيز اصول و مالحظاتی هستند که بهمنظور تحقق
آرمانها و دستيابی به هدفهاي موردنظر سياستگذاران در شرايط عدم ضرورت بر دخالت مستقيم و نياز به تنظيم روابط
موجود تدوين میشوند .فرايند تدوين اهداف ،اقدامات و سياستها در شکل ( )3-1نشان داده شده است.
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مرحله اول :شناسايی وضعيت موجود

شناسايی مرحله توسعه فناوري

شناسايی بازيگران نظام توسعه فناوري

مرحله دوم :شناسايی وضعيت مطلوب

شناسايی موتور محرك و کارکردهاي با اولويت در توسعه فناوري

مرحله سوم :شناسايی چالشها و موانع توسعه فناوري

مرحله چهارم :تدوين اهداف خرد ،تدوين سياستها و اقدامات براي رفع چالشها و موانع
شكل ( -)3-1فرايند تدوين سياستها و اقدامات توسعه فناوري نوظهور

همان طور که در شکل فوق نشان داده شده است در مرحله اول ،بايد وضعيت موجود توسعه فناوري مشخص شود ،که شامل
تعيين مرحله توسعه فناوري و شناسايی بازيگران نظام توسعه فناوري مدنظر میباشد .در مرحله دوم ،با توجه به خروجی حاصل
از مرحله اول ،موتور محرك توسعه فناوري شناسايی شده و با توجه به آن ،کارکردهاي با اولويت براي تحقق وضعيت مطلوب
توسعه فناوري مشخص می گردد .در مرحله سوم ،موانع موجود مرتبط با هر يك از ابعاد ساختاري در کارکردهاي با اولويت از
طريق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه مدنظر تعيين شده و چالشهاي شناسايی شده پااليش و جمعبندي
میشود .در مرحله آخر ،پس از تعيين اهداف خرد ،سياستهاي پيشنهادي براي رفع چالشها و موانع توسعه فناوريهاي انرژي
خورشيدي ارائه میشود .در نهايت اقدامات الزم براي تحقق سياستهاي تعيين شده و ارائه میگردند .در ادامه اين مراحل
توضيح داده شده است.
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 -1-4-1شناسايی وضعيت موجود

در اين مرحله بايد وضعيت کنونی و مرحله توسعه فناوري مد نظر تعيين گردد که براي تعيين اين موارد بايد از جنبههاي مختلف
(کارکردي و ساختاري) به بررسی فناوري مدنظر پرداخته شود .اين مرحله شامل دو بخش شناخت بازيگران نظام توسعه فناوري
و تعيين مرحله توسعه فناوري میباشد.
 -1-1-4-1شناسايی بازيگران نظام توسعه فناوري

همانطور که در بخش شناخت ساختاري نظام توسعه فناورانه اشاره شد ،ساختار هر نظام نوآوري متشکل از بازيگران و ذينفعانی
است که هر يك به طور مستقيم يا غيرمستقيم نقشهايی را ايفا میکنند .اين بازيگران میتوانند شامل بخش دولتی،
شرکتهاي توليدکننده ،شرکتهاي مشاور ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقوقی و  ...باشند .در اين
مرحله بايد تمام بازيگران نظام توسعه فناوري را در حوزهها و کارکردهاي مختلف نظام توسعه فناوري شامل تحقيق و توسعه،
انتشار دانش ،تأمين منابع انسانی ،منابع مالی ،مواد ،قطعات و تجهيزات و سياستگذاري و جهتدهی به فعاليتهاي توسعه
فناوري تعيين گردد.
 -2-1-4-1شناسايی مرحله توسعه فناوري

به منظور شناخت مرحله توسعه فناوري در ابتدا بايد به يك شناخت نسبی از فناوري دست پيدا کرد تا با استفاده از اين شناخت
بتوان مرز نظام نوآوري فناوري را شناخت و با استفاده از شناخت مرزها مرحله توسعه فناوري را تعيين نمود .مرز سيستم توسعه
فناوري را میتوان از سه طريق مورد ارزيابی قرار داد که عبارتاند از فاصلهاي -جغرافيايی ،بخشی و کارکردي .بر اساس اين
موضوع به منظور شناسايی مرحله توسعه فناوري ابتدا بايد مرز نظام نوآوري مورد مطالعه را از سه طريق فاصلهاي -جغرافيايی،
بخشی و کارکردي مشخص کرد .شناسايی و تعيين مرحلهي توسعه نظام نوآوري فناوري ،از طريق بررسی همزمان
مشخصههاي ساختاري و نشانههاي تحقق مراحل انجام میشود .با توجه به مشخصههاي ساختاري به تفکيك کارکردها و
نشانههاي تحقق مراحل میتوان مرحله توسعه نظام نوآوري را که در واقع همان وضع موجود حوزهي فناورانه است ،مشخص
کرد .مراحل مختلف توسعه فناوري چهار مرحله پيشتوسعه ،توسعه ،اوجگيري و سرعتگيري هستند و پس از آن فناوري به
مرحله تثبيت میرسد .نشانههاي تحقق مراحل يا شاخصهاي تشخيص مرحله توسعه با پاسخگويی به سؤاالت زير تعيين
میگردد.
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 -1آيا نمونه اوليه از فناوري (محصول يا فرايند) ساخته شده است؟
 -2بازيگران اصلی در اين حوزه چه کسانی هستند؟ نقش دانشگاهها و مراکز پژوهشی چيست؟ آيا شرکتهاي دانشبنيان
به اين حوزه وارد شدهاند؟
 -3آيا دولت به اين حوزه وارد شده است؟ نقش آن (سياستگذاري ،تنظيمگري و  )...چيست؟
 -4آيا محصول فناوري بدون حمايتهاي دولتی در بازار به صورت آزاد فروخته میشود؟
 -5و يا :آيا توليد انبوه محصول فناوري (محصول يا خدمت) توجيه اقتصادي دارد؟
 -6و يا :آيا توليد انبوه محصول فناوري (محصول يا خدمت) آغاز شده است؟
 -7آيا شبکههاي علمی و فناوري شکل گرفتهاند؟ وضعيت آنها چگونه است؟
 -8وضعيت بازار چگونه است؟ در حال رشد يا به اشباع کامل رسيده است؟
 -9نرخ ورود توليدکنندگان محصول فناوري چگونه است؟
 -10نرخ کاهش قيمت محصول فناوري چگونه است؟
 -11نرخ فروش محصول فناوري چگونه است؟
 -12آيا انجمنها مربوطه شکل گرفتهاند؟

بررسی مشخصه هاي ساختاري

همانطور که بيان گرديد ،براي تعيين فاز توسعه نظام در وهله اول می بايست مشخصه هاي ساختاري نظام توسعه فناوري
مورد بررسی قرار گيرد ،که در جدول ذيل قابل مشاهده می باشند.
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جدول ( -)3-1مشخصههاي ساختاري نظام توسعه فناوري

بررسی نشانههاي تحقق مراحل توسعه نظام

بهمنظور تعيين فاز توسعه نظام در دومين گام میبايست نشانههاي تحقق مراحل توسعه نظام فناوري مورد بررسی قرار گيرد که
درقالب نمودار ذيل قابل مشاهده میباشند.

شكل ( -)4-1نشانههاي تحقق مراحل براي تعيين مرحله توسعه
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 -2-4-1شناسايی وضعيت مطلوب و تعيين کارکردهاي کليدي و فعال در توسعه فناوري

هکرت بيان معتقد است که هر يك از مراحل چهارگانه فاز شکلگيري با يك موتور نوآوري در ارتباط است .در اين متدولوژي،
پس از تعيين فاز توسعه نظام نوآوري فناورانه ،موتور فعال در نظام نوآوري فناورانه مشخص میشود .شکل ( )5-1تطبيق
مراحل مختلف توسعه نظام نوآوري فناورانه با موتورهاي محرك نظام بر اساس مطالعات هکرت ( )2012را نشان میدهد.

شكل ( -)5-1مراحل توسعهي نظام نوآورانه فناورانه و موتورهاي فعال در هر مرحله

فرايند نوآوري يك فرايند تکاملی است و هميشه در حال تغيير و تحول است و نمیتوان يك سيستم بهينه براي فرايند نوآوري
تعريف کرد ،پس هدف نظام را بايد در طول اين فرايند تعريف کرد .هدف يك نظام نوآوري انتقال نظام مورد نظر از يك مرحله
توسعه به مرحله بعدي است .البته بايد توجه داشت که لزوماً مرحله بعدي وضعيت بهينه نيست و فقط توسعه نظام نوآوري
مدنظر است .کارکردهاي هر موتور به سه دسته کارکرد کليدي ،حمايتی و حاشيهاي تقسيم میشود .تحقق کارکرد کليدي به
منزله ي محقق شدن کل موتور و انتقال به موتور بعدي است .بنابراين اگر کارکرد کليدي محقق شود ،نظام نوآوري فناورانه از
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يك موتور به موتور بعدي منتقل میشود و در نتيجه نظام نوآوري فناورانه از يك مرحله به مرحله بعدي منتقل میشود .شکل
( )6-1موتورها و کارکردهاي کليدي ،حمايتی و حاشيهاي مرتبط با هر موتور را نشان میدهد.

شكل ( -)6-1موتورها و کارکردهاي کليدي ،حمايتی و حاشيهاي
( :F1فعاليتهاي کارآفرينی :F2 ،توسعه دانش :F3 ،انتشار دانش :F4 ،جهتدهی به سيستم :F5 ،شكلدهی به بازار:F6 ،
تأمين منابع :F7 ،مشروعيتبخشی).

 -3-4-1شناسايی چالشها و موانع موجود در توسعه فناوري

پس از تعيين موتور محرك فعال در نظام نوآوري ،بايد آن را بر اساس رويکرد تحليل توأمان ساختاري -کارکردي ارزيابی کرد.
مزيت اين تحليل نسبت به تحليل کارکردي اين است که با تحليل ساختاري در کنار تحليل کارکردي علت ايجاد مشکل در
يك کارکرد مشخص می شود .در واقع با تحليل کارکردي ،مشکالت و موانع نظام نوآوري در کارکرد مربوطه مشخص شده،
ولی علت آن بروز مشخص نمیشود؛ به اين معنا که مشخص نمیشود کدام جزء ساختاري باعث ايجاد چنين مشکلی در
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کارکرد مربوط شده است .ولی با تحليل توأمان ساختاري– کارکردي از يك سو علت اين مشکالت مشخص شده و از سوي
ديگر مشکالت سيستمی با توجه به تحليل ساختاري به راحتی شناسايی میشوند .برقراري اتصال کارکردها به عناصر ساختار
نظام نوآوري نه تنها به خاطر انجام فرآيندهاي تحليلی بلکه به داليل عملياتی و کاربردي الزم و ضروري است .کارکردها تنها
از طريق تغييرات اجزاي ساختاري خود تحت تأثير سياستهاي اتخاذ شده قرار میگيرند.
تفاوت مهم اين مدل با رويکردهاي مشابه در اين مرحله اين است که در اين رويکرد براي ارزيابی نظام نوآوري الزم نيست
همه کارکردهاي نظام تحليل شوند .بلکه با توجه به مرحله توسعهاي فناوري و کارکردهاي مرتبط با آن ،فقط کارکردهاي
مرتبط تحليل می شوند .بنابراين با توجه به مرحله توسعه فناوري ابتدا کارکرد کليدي موتور محرك شناسايی شده در مرحله قبل
تحليل میشود ،اگر ا ين کارکرد تحقق يافته بود به هدف تعيين شده موتور فعال در آن فاز توسعه رسيده و بدين ترتيب نظام
نوآوري بدون مشکل به فاز بعدي توسعه منتقل می گردد؛ ولی اگر کارکرد مربوطه محقق نشده بود بايد کارکردهاي حمايتی
کارکرد کليدي که موجبات توليد و تحقق آن را فراهم میکنند ،ارزيابی گردند .لذا پس از تعيين کارکردهاي حمايتی،
کارکردهاي مذکور تحليل میشوند و به همين ترتيب ادامه میيابد.
در تحليل توأمان کارکردي – ساختاري هر يك از اين کارکردها عوامل ساختاري ضعيف مرتبط با کارکرد شناسايی و از طريق
بهکارگيري ابزارها و توصيههاي سياستی عنصر ساختاري ضعيف تقويت شده و به اين ترتيب مشکالت موجود بر سر راه توسعه
نظام برداشته میشود.
بهعبارتديگر ،وقتی يك حوزهي فناورانه در مرحلهاي قرار دارد ،موتور محرك نوآوري متناسب با آن مرحله براي آن حوزهي
فناورانه فعال است .از طرفی بيان شد اگر کارکرد کليدي موتور تحقق يابد ،حوزهي فناورانه مورد مطالعه از اين موتور به موتور
بعدي منتقل میشود .پس در يك موتور بايد مشکالت بر سر راه کارکرد کليدي را شناسايی کرد .مشکالت کارکرد کليدي به
سه دسته مشکالت مربوط به عوامل ساختاري ،مشکالت مربوط به کارکردهاي حمايتی و مشکالت مربوط به عوامل محيطی
تقسيم میشوند .شکل زير اين دسته از عوامل را نشان میدهد.
پس تعيين کارکردهاي مؤثر در توسعه فناوري چالشها ،مشکالت و موانع موجود پيش روي توسعه فناوري مدنظر از طريق
مصاحبه و دريافت نظرات خيرگان حوزه مدنظر تعيين میگردد .کارکردهاي مختلف مؤثر در هر مرحله توسعه فناوري بر اساس
جواب به يك سري از سؤاالت عارضهياب مورد ارزشيابی قرار میگيرند .در صورت قوي نبودن کارکرد کليدي ،کارکردهاي
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حمايتی و حاشيهاي به همين صورت مورد بررسی قرار میگيرند .نمونههايی از پرسشهاي قابل تصور براي تحليل کارکردهاي
مختلف موجود در هر موتور توسعه فناوري به تفکيك هر مرحله در جداول ( )4-1تا ( )7-1ارائه شده است.
جدول ( -)4-1سؤاالت براي ارزشيابی کارکردهاي موتور محرك علم و فناوري در مرحله اول.
مرحلهي اول :موتور

کارکردهاي حمايتی

کارکردهاي کليدي
کارکردهاي
حاشيهاي

جهتدهی به
سيستم

بسيج منابع

انتشار دانش

کارکرد توسعه دانش

محرك علم و فناوري

سؤاالت براي ارزشيابی کارکرد
 -1وضعيت دانش پايه موجود در نظام در ارتباط با کميت و کيفيت آن چگونه است؟
 -2دانش موجود در سيستم بنيادي است يا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور در چه سطحی
قرار دارد)؟
 -3آيا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله به مقدار کافی موجود است؟
 -4آيا يك جايگاه بينالمللی پيشرو ،برنامههاي راهاندازي و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام
وجود دارد؟
 -5آيا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
 -6آيا فناوري با نيازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟
 -1آيا همکاريهاي فناورانه بين بازيگران فعال در اين زمينه اعم از خريد فناوري ،ليسانس،
همکاري تحقيق و توسعه و غيره وجود دارد يا خير؟
 -2همايش ،کنفرانس و يا مجلهاي در مورد اين فناوري وجود دارد يا خير؟
 -1آيا منابع مالی کافی در جهت توسعه دانش وجود دارد (پژوهشی ،کاربردي ،پايلوت و )...؟
سهولت دسترسی به اين منابع چگونه است؟
 -2آيا تربيت نيروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به ميزان کافی
وجود دارد يا خير؟ کيفيت منابع انسانی تربيتشده در چه سطحی است؟
 -1آيا يك هدف کامالً مشخص و مشترك براي تأمين منابع مالی وجود دارد؟
 -2آيا توسعه دانش در اين حوزهي فناورانه ،جهتدهی شده است؟
 -3آيا منابع مالی و انسانی در جهت اين هدف مشخص هست يا خير؟

جدول ( -)5-1سؤاالت براي ارزشيابی کارکردهاي موتور محرك کارآفرينی در مرحله توسعه
مرحلهي دوم :موتور

کارکردهاي کليدي

کارآفرينی

محرك کارآفرينی

سؤاالت براي ارزشيابی کارکرد
آيا شرکتهاي دانشبنيان به منظور توجيه اقتصادي فناوري کافی هستند؟
آيا فعاليتهاي کارآفرينی داراي کيفيت خوبی هستند؟
نرخ ورود کارآفرينان در اين حوزه را چگونه برآورد میکنيد (آيا کارآفرينان جديد وارد سيستم
میشوند)؟
سرمايهگذاري خطرپذير که منجر به توجيه اقتصادي میشود ،وجود دارد يا خير؟
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سؤاالت براي ارزشيابی کارکرد
وضعيت دانش پايه موجود در نظام در ارتباط با کميت و کيفيت آن چگونه است؟
دانش موجود در سيستم بنيادي است يا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور در چه سطحی قرار
دارد)؟
آيا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله و اختراع به مقدار کافی موجود است؟
آيا يك جايگاه بينالمللی پيشرو ،برنامههاي راهاندازي و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود
دارد؟
آيا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آيا فناوري با نيازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟
آيا منابع مالی کافی براي توسعه فعاليتهاي کارآفرينی وجود دارد يا خير؟
ميزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است يا خير؟
ميزان سرمايه خطرپذير چه قدر است؟ کافی است يا خير؟
سهولت دسترسی به اين منابع را چگونه ارزيابی میکنيد؟
آيا تربيت نيروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به ميزان کافی وجود دارد
يا خير؟
کيفيت منابع انسانی تربيتشده در چه سطحی است؟
آيا همکاريهاي فناورانه بين بازيگران فعال در اين زمينه اعم از خريد فناوري ،ليسانس،
همکاري تحقيق و توسعه و غيره وجود دارد يا خير؟
همايش ،کنفرانس و مجلهاي در مورد اين فناوري وجود دارد يا خير؟
آيا نمايشگاههاي تخصصی براي ارائه دستاوردهاي کارآفرينی وجود دارد يا خير؟

آيا يك هدف کامالً مشخص و مشترك براي نظام وجود دارد؟
آيا فعاليتهاي کارآفرينی در اين حوزهي فناورانه جهتدهی شده است؟
آيا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعاليتهاي است يا خير؟
آيا سياستهاي دولت در جهت حمايت از فعاليتهاي کارآفرينی هست يا خير؟
آيا سرمايهگذاري در تکنولوژي به عنوان يك تصميم مشروع پذيرفته شده است؟
(مشروعيتبخشی اتفاق افتاده است يا خير)؟
مشروعيتبخشی آيا مقاومت زيادي در جهت تغيير وجود دارد؟ اين مقاومت از کجا نشأت میگيرد؟
آيا فعاليتهاي مشروعيتبخشی منجر به تخصيص منابع به فعاليتهاي کارآفرينی شده است يا
خير؟

کارکردهاي حاشيهاي

جهتدهی به
سيستم

کارکردهاي حمايتی

انتشار دانش

تأمين و تسهيل منابع

توسعه دانش

محرك کارآفرينی

ویرایش اول ،تير 1394

شکلدهی بازار

آيا بازار اوليه شکل گرفته است؟ اندازهي آن را چقدر است؟
آيا اين بازار باعث جهتدهی به سيستم براي توسعهي فعاليتهاي کارآفرينی شده است يا خير؟
آيا جذابيت بازار باعث ورود کارآفرينان جديد شده است يا خير؟
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جدول ( -)6-1سؤاالت براي ارزشيابی کارکردهاي موتور ساختاردهی به سيستم در مرحله سوم
مرحلهي سوم :موتور
محرك ساختاردهی

سؤاالت براي ارزشيابی کارکرد

کارکردهاي حاشيهاي

آيا استفاده از اين فناوري از مشروعيت و مقبوليت قابلقبول برخوردار شده است؟
آيا فعاليتهاي مشروعيتبخشی منجر به تخصيص و تأمين منابع مالی مورد نياز کارآفرينان شده
است؟
آيا فعاليتهاي مشروعيتبخشی منجر به تصويب برنامههاي حمايتی و بلندمدت و تصويب
استراتژيهاي کالن از طرف دولت در جهت حمايت از فعاليتهاي کارآفرينی شده است؟
آيا فعاليتهاي مشروعيتبخشی منجر به رونق بازار شده است؟

شکلدهی به بازار

کارکردهاي حمايتی

مشروعيتبخشی

کارکردهاي کليدي

آيا کارآفرينان کافی در سيستم وجود دارند؟
کيفيت فعاليتهاي کارآفرينی در سيستم چه قدر است؟
آيا نرخ ورود کارآفرينان به حداکثر خود رسيده است؟ وضعيت آنها چگونه است؟
آيا کارآفرينان از سيستم خارج میشوند؟

تأمين و تسهيل منابع جهتدهی به سيستم

کارآفرينی

سيستم

آيا استراتژيهاي کالن و سياستها ،برنامهها و اقدامات دولت جهت حمايت و پشتيبانی بلندمدت از
فعاليتهاي کارآفرينی تدوين شده است؟
آيا منابع مالی کافی براي توسعه فعاليتهاي کارآفرينی توسط دولت ،سازمانهاي مالی خصوصی و
اشخاص حقيقی تخصيص داده شده است؟ سهولت دسترسی به اين منابع چگونه است؟
آيا نيروي انسانی متخصص براي توسعه فعاليتهاي کارآفرينی کافی است؟ کيفيت آنها چگونه
است؟
آيا بازار انبوه در حال شکلگيري میباشد؟
اندازه بازار کدام است؟ (نيچ/توسعهيافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
رهبر بازار چه کسی است؟ (دولت /واحدهاي خصوصی) آيا رهبري بازار از دولت به شرکتهاي
خصوصی انتقال يافته است؟
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جدول ( -)7-1سؤاالت براي ارزشيابی کارکردهاي موتور شكلدهی به بازار در مرحله چهارم
مرحلهي

چهارم:

کارکردهاي کليدي

شکلدهی به بازار

کارکردهاي حمايتی

کارکرد کارآفرينی

کارکردهاي حاشيهاي

جهتدهی به
تأمين و تسهيل منابع
سيستم

موتور محرك بازار

سؤاالت براي ارزشيابی کارکرد
آيا رهبري بازار کامالً به بخش خصوصی انتقال يافته است؟
آيا بازار انبوه شکل گرفته است؟
اندازه بازار کدام است؟ (نيچ/توسعه¬يافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
آيا الزم است که يك بازار جديد ايجاد شود يا بازار موجود گسترش يابد؟
آيا کارآفرينان کافی در سيستم وجود دارند؟
کيفيت فعاليتهاي کارآفرينی در سيستم چه قدر است؟
نرخ ورود کارآفرينان چگونه است؟
آيا کارآفرينان از سيستم خارج میشوند؟
آيا قوانين و مقررات (از جنس تنظيمگري) در جهت حمايت و پشتيبانی از فعاليتهاي کارآفرينی و
جهتدهی به بازار تدوين شده است؟
اندازه بازار کدام است؟ (نيچ/توسعهيافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
رهبر بازار چه کسی است؟ (دولت /واحدهاي خصوصی)
آيا محركها  /موانع نهادي براي شکلگيري بازار وجود دارد؟
آيا الزم است که يك بازار جديد ايجاد شود يا بازار موجود گسترش يابد؟

 -4-4-1پايش و جمعبندي نظرات خبرگان

در اين مرحله بر اساس پاسخهاي خبرگان مختلف فناوري مدنظر به سؤاالت ،کليه موانع و چالشهاي مورد نظر خبرگان و
متخصصان استخراج میشود .در ادامه با جمعبندي نظرات خبرگان حوزه مدنظر موانع و چالشهاي توسعه فناوري پس از
پااليش و حذف موارد تکراري ،تعيين میگردد.
 -5-4-1تعيين اهداف خرد

در اين مرحله الزم است تا بر حسب فاز توسعه فناوري با رويکردي باال-به-پايين (هدفمحور) يا پايين-به-باال (مسئلهمحور) به
هدفگذاري پرداخته شود .داشتن اين نگاه مستلزم پايش محيط ،شناسايی مشکالت ،کشف مزيتها و محركهاي موجود در
توسعه فناوري است .رفع موانع و تقويت محركها را میتوان بهعنوان اهداف خرد توسعه فناوري قلمداد نمود .با توجه به اهداف
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باالدستی و نيز درنظرگرفتن همراستايی اهداف خرد تعيينشده با آنها ،الزم است تا به همراستا نمودن و سازگار نمودن آنها با
هم نيز اقدام شود .بهعبارت ديگر ،اهداف خرد بايد قادر باشند مالحظات اهداف کالن تعيينشده را برآورده نمايند.
اهداف خرد بيانگر نقاطی از مسير گذارند که دستيابی به آنها نيازمند ارائه اقدام و سياستگذاري با رويکرد جديد تحليل و
راهبري هستند .اين اهداف ،مقاصد ميانی در محقق نمودن اهداف کالن بوده و از پراکنده شدن و غير مرتبط بودن اقدامات و
سياستهاي خرد با ساير مسائل غيرضروري جلوگيري میکنند .به همين دليل ،تعيين اهداف از اهميتی برابر با انتخاب مناسب
سياستها و اقدامات برخوردار است.
از يك طرف و بهمنظور حفظ يکپارچگی ،اهداف خرد بايد همراستا با اهداف کالن تدوينشده در اليه ارکان جهتساز باشند ،و
از طرف ديگر و بهمنظور طراحی سياستهاي اثربخش ،اهداف خرد بايد قادر به هدف قراردادن نقاط قوت و ضعف فرآيند گذار
باشند .بر اين اساس نياز است تا روش تعيين اهداف برحسب دو رويکرد باال -به -پايين و پايين -به -باال تعيين میشوند.
رويکرد باال -به -پايين همراستايی اهداف خرد با ارکان جهتساز تعيينشده در مرحله قبل را تضمين میکند و رويکرد و
پايين -به -باال به پوشش دادن نقاط قوت و ضعف مسير توسعه و طراحی اهدافی همراستا با نيازهاي موجود کمك میکند .اين
دو رويکرد مکمل يکديگر بوده و بهصورت توأمان در فرآيند هدفگذاري خرد بهکار برده میشوند.
ميزان وزن بهکارگيري اين دو رويکرد در فرآيند هدفگذاري بر حسب فاز توسعه فناوري مورد نظر متفاوت خواهد بود .در
فناوريهايی که در مراحل ابتدايی توسعه خود قرار دارند (پيشتوسعه) ،اهداف با تمرکز بيشتر بر رويکرد باال -به -پايين و
برمبناي ترجمه اهداف باالدستی تعيين میشوند .در اين حالت ،سابقه محدودي از توسعه فناوري موجود بوده و اهداف به ايجاد
ضرورتهاي توسعه تأکيد دارد .رويکرد و پايين -به -باال در اين گونه فناوريها به شکل محدود و تنها براي اطمينان از پوشش
نقاط قوت و ضعف وضعيت موجود مورد استفاده قرار میگيرند.
در طرف مقابل ،در فناوريهايی که در مراحل انتهايی فاز توسعه خود قرار دارند (سرعتگيري و تثبيت (بلوغ)) ،اهداف با رويکرد
پايين -به -باال بر اساس شناسايی موانع و محركها مشخص میشوند .اين موانع و محركها در حقيقت ضعفها و تهديدها ،و
نقاط قوتها و فرصتها در شرايط موجود هستند .در اينگونه از فناوريها ،مجموعهاي از سوابق فعاليتهاي اجتماعی-
فناورانه -اقتصادي شکل گرفته و تالش در جهت بهبود اين سوابق و ادامه مسير کنونی بهعنوان هدف سياستگذاري قرار می-
گيرد .رويکرد باال -به -پايين در اين گونه فناوريها تنها براي حصول اطمينان از همراستا بودن اهداف برآمده از سابقه توسعه
فناوري مورد نظر با ارکان جهتساز است.
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اهداف ،چه زمانیکه ترجمه جهتگيريهاي باالدستی هستند و چه زمانیکه رفع يا تقويت موانع و محركهاي شناسايیشده
هستند ،بر اساس ايده تکامل فرآيند توسعه فناوري بر اساس موتورهاي چهارگانه نوآوري (پويايی داخلی) و اثرگذاري عوامل
خارجی (پويايی بيرونی) تعريف میشوند .در ادامه ،به تفکيك به روشهاي هدفگذاري باال -به -پايين و پايين -به -باال اشاره
میشود.
رويكرد باال -به -پايين

در اين رويکرد از هدفگذاري ،الزم است تا با مبنا قراردادن ارکان جهتساز و با درنظرگيري رويکرد جديد تحليل و راهبري،
اهداف خرد معين شوند .اساساً رويکردهاي باال -به -پايين بر اساس مالك و معيارهايی شکل میگيرند که در سطوح باالتر
مانند اقتصاد و يا صنعت تعيين شدهاند .يکی از پيشنيازهاي استفاده از اين رويکرد در هدفگذاري ،وجود قانونها ،اسناد،
برنامهها و اهداف باالدستی است .در روششناسی پيشنهادي تدوين اسناد ملی که موضوع اين مطالعه است ،اين قالبهاي
باالدستی در ارکان جهتساز و بهوسيله اهداف کالن ،راهبردها و سياستهاي کالن مشخص میشوند.

شكل ( -)7-1روش باال به پايين در تدوين اهداف خرد
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رويكرد پايين -به -باال

با توجه به پيچيده شدن فضاي توسعه علم و فناوري و سرعت باالي تحوالت ،رويکردهاي باال -به -پايين با مشکالتی از قبيل
عدم نگاه جامع روبهرو هستند؛ بهگونهاي که در بعضی موارد استفادة تنها از آنها در هدفگذاري منجر به ناديدهگرفتن بخشی
از اهداف ضروري براي توسعه فناوري میشوند .بهعنوان يك رويکرد تکميلکننده ،رويکرد پايين -به -باال به استخراج نظرات
خبرگان پيرامون وضعيت موجود توسعه فناوري و دستهبندي و اولويتبندي آنها در قالب اهداف میپردازد .در شرايطی که
تاکنون نهادها ،نقشها و رويههايی براي توسعه فناوري ظاهر شده است ،اين رويکرد به شناسايی موانع و محركهايی می-
پردازند که فرآيند توسعه را کند يا تند میکند .در اين حالت ،رفع مشکالت کنونی سيستم و بهرهگيري از فرصتهاي ايجاد شده
در جهت شتاب بخشيدن به مسير توسعه ،میتواند معينکننده اهداف خرد در برنامه اقدامات و سياستها باشد .شناسايی موانع و
محركها در قالب هدفگذاري با رويکرد پايين -به -باال طی فرآيندي با مراحل زير به انجام میرسد:

شكل ( -)8-1هدفگذاري خرد با رويكرد پايين به باال
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 -6-4-1تدوين سياستها و اقدامات

سياستها و اقدامات مجموعهاي از طرحها و برنامه هاي اجرايی هستند که به تحقق راهبردها و دستيابی به اهداف کمك
میکنند .سياستها رويکردهايی جهت رفع موانع توسعه يك فناوري هستند و اقدامات طرحها و برنامههايی جهت تحقق
سياستها میباشند از اين رو می توان گفت که اقدامات راهکارهايی جهت رفع موانع توسعه يك فناوري هستند .همان طور که
در شکل ( )3-1نشان داده شده است سياستها و اقدامات مورد نياز بر اساس فهرست چالشها و موانع شناسايی شده در مرحله
قبلی پيشنهاد میشود.

 -2برنامه اقدامات و سياستهاي توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي
 -1-2مقدمه
همانطور که در فصل قبل (شکل ( ))1-2اشاره شد بهمنظور تدوين سياستها و اقدامات در مرحله اول بايد چالشها و موانع
پيشروي توسعه فناوري را شناسايی نمود .چالشها و موانع پيشروي شناسايیشده ،در واقع ،مجموعهاي از مشکالت موجود در
مسير تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند هستند و ازآنجايیکه سياستها و اقدامات رويکردهايی در جهت رفع اين چالشها و
موانع میباشند ،میتوان نتيجه گرفت که سياستها و اقدامات در جهت تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند تدوين میشوند.
همانطور که در بخش قبل اشاره شد مبناي تدوين اقدامات در اين سند ،نظام نوآوري فناورانه ( )TISبوده و فرايند تدوين آنها
در شکل ( )1-2نشان داده شده است.
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شناسايی بازيگران نظام توسعه
فناوريهاي انرژي خورشيدي

مرحله اول :شناسايی وضعيت
موجود

شناسايی کارکردهاي با اولويت براي تحقق وضعيت

مرحله دوم :شناسايی وضعيت

مطلوب توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي

مطلوب

شناسايی چالشهاي مرتبط با هر يك از ابعاد ساختاري در هر يك
از کارکردهاي بااولويت از طريق مصاحبه با متخصصان و خبرگان
حوزه انرژي خورشيدي

مرحله سوم :شناسايی چالشها و
موانع توسعه فناوري

پااليش و جمعبندي نظرات کارشناسان
و تهيه فهرست نهايی چالشها
تدوين سياستها و اقدامات براي رفع چالشهاي موجود

مرحله چهارم :تدوين سياستها
اقدامات براي رفع چالشها و
موانع

شكل ( -)1-2فرايند تدوين اقدامات توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي

 -2-2شناسايی وضعيت موجود توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي
همان طور که اشاره شد در مرحله اول فرايند تدوين اقدامات ،وضعيت موجود توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي در صنعت
شناسايی میشود .اين کار بر مبناي شناسايی مرحله توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي و نيز بازيگران نظام توسعه اين
سيستمها در کشور انجام میشود که در ادامه توضيح داده میشود.
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 -1-2-2بازيگران نظام توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي

همانطور که در بخشهاي قبلی اشاره شد نظام نوآوري فناوري متشکل از بازيگران و ذينفعانی است که هر يك بهطور
مستقيم يا غيرمستقيم نقشهايی را ايفا میکنند .اين بازيگران میتوانند شامل بخش دولتی ،شرکتهاي توليدکننده،
شرکتهاي مشاور ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقوقی و  ...باشند .الزم به ذکر است که شناسايی
بازيگران مرتبط با حوزه فناوريهاي انرژي خورشيدي در قالب گزارشی مستقل در مرحله دوم پروژه حاضر انجام شده است و
خالصهاي از نتايج آن به صورت فهرستوار و دستهبندي شده در حوزههاي تحقيق و توسعه ،انتشار دانش ،تأمين منابع انسانی،
منابع مالی ،مواد ،قطعات و تجهيزات و سياستگذاري و جهتدهی به فعاليتهاي توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي مشخص
شدهاند .الزم به ذکر است که فهرست شرکتهاي فعال در حوزه انرژي خورشيدي ،در اين مرحله از پروژه و از طريق جستجو
در پايگاههاي داده سانا و با جمعآوري اطالعات ميدانی به فهرست بازيگران مرحله دوم پروژه اضافه شده است.
-1-1-2-2بازيگران زمينه توسعه دانش

بازيگران موجود در زمينه توسعه دانش و فعاليتهاي تحقيق و توسعه در ارتباط با فناوريهاي انرژي خورشيدي به شرح ذيل
هستند:
 پژوهشگاهها :پژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه مواد و انرژي ،پژوهشگاههاي دانشهاي بنيادين ،مرکز تحقيقات شرکتتوانير ،دفتر مهندسی مرکز همکاريهاي رياست جمهوري ،مرکز ملی علوم و فنون ليزر ايران ،پژوهشکده مواد
پيشرفته و انرژيهاي نو سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ايران ،پژوهشکده حقوق و محيط زيست و توسعه پايدار
مؤسسه مطالعات بين المللی انرژي ،مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامهريزي انرژي دانشگاه تهران ،پژوهشگاه انرژي
و محيط زيست دانشگاه تهران ،مرکز تحقيقات محيط زيست و انرژي دانشگاه علوم و تحقيقات ،پژوهشکده انرژي و
محيط زيست دانشگاه باهنر کرمان ،مرکز تحقيقات انرژي خورشيدي دانشگاه شيراز ،مؤسسه تحقيقات فناوران
خورشيد پژوه
 دانشگاهها :دانشگاه تهران ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،دانشگاه صنعتی شريف ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشگاهصنعتی خواجه نصيرالدين طوسی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،دانشگاه کاشان ،دانشگاه يزد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه
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شاهد ،دانشگاه شيراز ،دانشگاه علوم و تحقيقات ،دانشگاه باهنر کرمان ،دانشکده مهندسی مکانيك و انرژي دانشگاه
شهيد بهشتی پرديس شهيد عباسپور

-2-1-2-2بازيگران در زمينه انتشار دانش

بازيگران موجود در زمينه انتشار دانش در ارتباط با فناوريهاي انرژي خورشيدي به شرح ذيل هستند:
-

مرکز علمی آموزشی و پژوهشی أرگ (برگزاري نخستين کنفرانس ساالنه ملی مهندسی مکانيك و راهکارهاي صنعتی
 -مرداد )94

 مرکز ارزيابان محيط زيست هگمتانه و مرکز توسعه همايشهاي آريا هگمتانه -مرکز آموزش عالی شهيد مفتح همدان(برگزاري همايش ملی مديريت انرژيهاي نو وپاك)
 سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان ،با همکاري دانشگاه اصفهان (برگزاري همايش ملی اقليم ،ساختمان وبهينهسازي مصرف انرژي)
 مرکز همايشهاي توسعه ايران (برگزاري همايش بينالمللی محيط زيست ايران) دانشگاه آزاد واحد علیآباد کتول (برگزاري کنفرانس بينالمللی مهندسی برق با محوريت انرژيهاي نو) مرکز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا) (برگزاري کنفرانس ملی چشم انداز  1404و پيشرفتهاي تکنولوژيك علوممهندسی)
 دانشگاه تهران -گروه تحقيقاتی فناوري هاي کنترل آلودگی هوا (برگزاري کنفرانس و نمايشگاه بينالمللی انرژيخورشيدي)
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی (برگزاري کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيك و فناوري هاي پيشرفته) انجمن مهندسين متالورژي و انجمن علمی ريخته گري ايران (برگزاري کنفرانس بين المللی مواد مهندسی ومتالورژي)
 شرکت هم انديشان انرژي کيميا (برگزاري کنفرانس مديريت انرژي و محيط زيست) -موسسه آموزش عالی انرژي (برگزاري کنفرانس پيشرفت هاي نوين در حوزه انرژي)
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 دانشگاه علم و صنعت ايران و مجله بين المللی ( IJMECبرگزاري کنفرانس بين المللی مهندسی دانش بنيان ونوآوري)
 انجمن انرژي ايران (برگزاري کنفرانس ملی انجمن علمی انرژي ايران) انجمن مهندسی مکانيك ايران با همکاري دانشگاه يزد (برگزاري بيست و چهارمين کنفرانس ساالنه بين المللیمهندسی مکانيك)

-3-1-2-2بازيگران در زمينه تأمين منابع

بازيگران موجود در زمينه تأمين منابع مورد نياز فناوريهاي نوين حوزه انرژي خورشيدي اعم از منابع انسانی ،مالی و مواد و
تجهيزات به شرح ذيل هستند:
-

منابع مالی:

 oصندوق مهر امام رضا (ع) (اعطاي وام کم بهره به تحقيقات) ،بانكها و مؤسسات اعتباري ،صندوق حمايتت
از پژوهشگران و فناوران کشور ،صندوق مالی توسعه تکنولوژي ايران ،صندوق توستعه فنتاوريهتاي نتوين،
صندوق حمايت از طرح هاي نوآورانه در پژوهشگاه نيرو ،توانير ،مرکز تحقيقات شرکت توانير ،پژوهشگاه مواد
و انرژي ،دفتر مهندسی مرکز همکاريهاي رياست جمهوري.

-

منابع انسانی:

 oدانشگاه تهران ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،دانشگاه صنعتی شريف ،دانشگاه يزد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه
شاهد ،دانشگاه شيراز.
 oپژوهشگاه نيرو ،پژوهشگاه مواد و انرژي ،پژوهشگاههاي دانشهاي بنيادين ،مرکز تحقيقات شرکت توانير،
دفتر مهندسی مرکز همکاريهاي رياست جمهوري ،مرکز ملی علوم و فنون ليزر ايران.
-

منابع مواد و قطعات:

 oشرکت هاي مشاوره ،سازنده و تأمين کننده فناوري هاي انرژي خورشيدي

جدول ( -)1-2شرکت هاي مشاوره ،سازنده و تأمين کننده فناوري هاي انرژي خورشيدي
نام شرکت

حوزه فعاليت

شماره تماس

آدرس

آدرس اينترنتی

آرمان سوالر
آريا انرژي خاوران

تجهيزات فتوولتائيك
واردات محصوالت
خورشيدي
توليد کننده فتوولتائيك

44471775

تهران،جنت آباد جنوبی ،بلوار الله شرقی ،پالك  ،19واحد 4

www.armansolar.com

0511-7127594

مشهد ،ميدان توحيد ،مجتمع تجاري نصر ،واحد 503

www.ariaenergy.org

22362283

آفتاب کاران

تجهيزات فتوولتائيك

66803775

البرز سوالر
انرژي استار

0261-4451608
66935860

تهران ،سعادت آباد ،خيابان هشتم،پالك 16
تهران ت شاد آباد ت خيابان  17شهريور ت روبروي ايستگاه آتش نشانی ت خيابان
وزين
کرج ،سه راه رجايی شهر ،پالك 59
تهران – خيابان جمالزاده شمالی – خيابان فرصت شيرازي

www.ariasolarco.com

آريا سوالر

www.aftabkarangroup.co
m

آبگرمکن خورشيدي
تجهيزات فتوولتائيك
ساخت آبگرمکن
خورشيدي
تجهيزات فتووالئيك
ساخت آبگرمکن
خورشيدي
تجهيزات فتوولتائيك
تجهيزات فتوولتائيك

88986215

تهران ،يوسف آباد ،خيابان چهارم ،پالك 5

www.bspco.ir

0311-2655415

اصفهان ،خيابان هشت بهشت ،چهار راه ملك

www.banagostaran.com

22774480
88755447

پارس سوالر

تجهيزات فتوولتائيك

22513796

پاسارگاد
پاك آتيه
پيمان انرژي نفيس

باتري خورشيدي
تجهيزات فتوولتائيك
تجهيزات فتوولتائيك
تجهيزات روشنايی
قتوولتائيك

66739757
0511 - 8652219

تهران  ،خيابان پاسداران  ،بوستان هشتم  ،پالك 108
تهران ،سهروردي شمالی ،ميرزاي زينالی ،پالك 161
تهران  ،خيابان پاسداران  ،انتهاي بوستان پنجم،خيابان گلشن  ،شماره، 12
طبقه اول
تهران ،خيابان جمهوري ،ساختمان امجد ،پالك 21
مشهد -انتهاي بلوار  7تير ،فکوري  17شماره
کريمخان  -خيابان ايرانشهر -کوچه برنا  -پالك 32

www.behinnirou.com
www.parseltek.com

www.maxpowertop.com
tamin-atieh.ir
www.mekialenergy.com

اراك ،خيابان امام خمينی ،مجتمع تجاري فردوسی ،واحد 607

www.solartaysez.com

انرژي تجديدپذير شمس
بانيان صنعت پارس
بناگستران آب و دما
بهين نيروي آيندگان
پارس التك انرژي

تايسيز اراك

www.alborzsolar.com
energystar.ir
www.shams-solar.com

88810606
086-33686547

www.parssolarniro.com

نام شرکت

حوزه فعاليت

شماره تماس

رادنور سوالر
رهروان صنعت انرژي
زرنيك فر توان

مشاوره و اجرا
مشاوره و اجرا
تجهيزات فتووالئيك

22901885
22369205
88661956

زي  -نر

تجهيزات فتوولتائيك

66723972

آدرس
تهران ،سعادت آباد ،ميدان کاج ،خيابان پنجم ،پالك 22
تهران ،ميدان آرژانتين ،خيابان زاگرس ،خيابان بيست و نه ،پالك 11
تهران خيابان انقالب بين استاد نجاتالهی (ويال) و ميدان فردوسی شماره 812
طبقه چهارم

آدرس اينترنتی
www.radnoursolar.com
www.rsa-energy.com
www.zarnikfar.com
www.zenerco.com

سنگرکار

ساخت آبگرمکن
خورشيدي

88835835

تهران ،خيابان خردمند ،کوچه  ،18پالك 2

www.sangarkar.com

سوريا سامان هور

تجهيزات فتوولتائيك

0341 - 2461462

کرمان  ،شهرك صنعتی شماره  ( 2خضراء )  ،بلوار پامچال  ،انتهاي خيابان
پانزده

www.ssh.co.ir

0229-4586597

تهران ،کيلومتر  27جاده ساوه ،شهرك صنعتی شهيد زواغره اي

www.solarekish.ir

55673951

خيابان رازي،خيابان ابار نفت،پاساژ شاه حسين

www.solarbaad.com

88968907

تهران ،خيابان فاطمی ،پالك 83

www.solarbam.com

0311-3800280

اصفهان ،کيلومتر  22جاده تهران ،روبروي نيروگاه شهيد منتظري ،خيابان 36

www.solar.polar.ir

22275353

تهران ،سعادت آباد ،بين ميدان سرو و کاج ،خيابان صدف ،کوچه رز شرقی،
پالك 23

22894296

تهران ،خيابان شريعتی ،ضلع جنوبی حسينيه ارشاد ،پالك 56

www.solarsanat.com

0611-4438286

اهواز ،زيتون کارمندي ،خيابان کميل ،پالك 141

www.iransolar.org

88325380

تهران ،خيابان ايرانشهر ،خيابان آذرشهر ،پالك 18

www.piramoonco.com

66709503

تهران ،خيابان اللهزارنو ،ساختمان شماره  3البرز

www.horand.com

سوالر الکترونيك کيش
سوالر باد
سوالر بهينه انرژي مهر
سوالر پوالر
سوالر سبز انرژي سورنا
سوالر صنعت برق
سوالر صنعت پارسيان
شرکت پيرامون
صنايع الکترونيك

تجهيزات روشنايی
قتوولتائيك
تجهيزات فتوولتائيك
واردات آبگرمکن
خورشيدي
ساخت آبگرمکن
خورشيدي
تجهيزات فتووالئيك
تجهيزات روشنايی
قتوولتائيك
تجهيزات فتووالئيك
تجهيزات سرمايشی
خورشيدي
تجهيزات فتووالئيك

نام شرکت
افشار(هوراند)
صنايع الکترونيك سازان
صنايع الکترونيك فاران
صنعت خورشيدي پارس
صنعت گستر سهيل
فدك(ايران باتري)
فراگامان
فيام صنعت
کابلهاي مخابراتی شهيد
قندي
کارانديشان
کيان انرژي

حوزه فعاليت

شماره تماس

آدرس

توليد کننده فتوولتائيك
تجهيزات فتووالئيك
ساخت آبگرمکن
خورشيدي
ساخت آبگرمکن
خورشيدي
باتري خورشيدي
توليد کننده فتوولتائيك
تجهيزات فتوولتائيك

0511-8433488
77348344

تهران ،خيابان طالقانی ،مابين بهار و شريعتی ،پالك 55

توليد کننده فتوولتائيك

44406651

تهران ،پونك 35 ،متري گلستان ،پالك 21

مشاوره و اجرا
واردات آبگرمکن
خورشيدي

آدرس اينترنتی

0231-3353324
88733742

سمنان ،کيلومتر  7جاده دامغان ،شهرك صنعتی شرق
تهران ،ميدان آرژانتين ،خيابان احمد قصير ،خيابان شانزدهم ،پالك 3

www.sazanelectronic.com
www.farancorp.net

88830571

تهران ،خيابان کريمخان ،نبش سپهبد قرنی ،پالك 196

www.parssolar.com

88738715

تهران ،خيابان مطهري ،خيابان ميرعماد ،کوچه يازدهم ،شماره 34

www.sgscoil.com
www.iranbattery.ir
www.nirogah.com
www.fiammco.com
www.sgccir.com
www.karandishan.com

44001743

تهران ،خيابان آيت اهلل کاشانی ،پالك 106

www.kianenergy.com

گسترش انرژيهاي
تجديدپذير آفتاب شرق
ماديران
مهندسين مشاور کارمايه
سيستم
موسسه تحقيقاتی فناوران
خورشيد

مشاوره و اجرا

0411-5234676

تبريز ،خيابان بهشتی ،خيابان مدرس ،ساختمان سيمرغ ،واحد3

www.e-sun.co

تجهيزات فتوولتائيك

88781500

تهران ،خيابان وليعصر ،باالتر از پارك ساعی ،روبروي کوچه گل ،پالك 2394

www.maadiran.com

مشاوره و اجرا

88757540

تهران ،خيابان مطهري ،خيابان ميرعماد ،نبش کوچه سيزدهم

www.karmayeh.com

توليد کننده آبگرمکن
خورشيدي

66419288

تهران ،خيابان حافظ ،خيابان رشت ،پالك 17

www.net-solar.com

نورسان انرژي

تجهيزات فتوولتائيك

88220626

کارگر شمالی  -خيابان شهيد فرشی مقدم ( - )16پارك علم و فن آوري
دانشگاه تهران

www.noursun.com

نام شرکت

حوزه فعاليت

شماره تماس

آدرس

آدرس اينترنتی

يکتا بهين توان

مشاوره

66034724

تهران ،خيابان آزادي ،ضلع شرقی دانشگاه صنعتی شريف ،کوچه ابوالفضل قدير،
پالك  ،5طبقه  3واحد1

www.yektabehan.com

سند
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 -4-1-2-2بازيگران در زمينه جهتدهی به سيستم

در زمينه جهتدهی به سيستم ،در حال حاضر اين بخشها فعال هستند.
 وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري وزارت نيرو (دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري) معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري توانير (دفتر پشتيبانی فنی توليد) پژوهشگاه نيرو شوراي سياستگذاري و نظارت راهبردي پژوهش و فناوري در صنعت برق کشور انجمن فيزيك ايران انجمن انرژي ايران-

انجمن انرژي خورشيدي

-

انجمن صنايع خورشيدي ايران

 سنديکاي صنعت برق انجمن علمی انرژي خورشيدي ايران-

کانون هماهنگی کاربرد سلولهاي خورشيدي ايران

-

انجمن بهينه سازي انرژي خورشيدي ايران،

بازيگران توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي در جدول زير ارائه شده است:

سند
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جدول ( -)2-2بازيگران و ذينفعان فعال در حوزه فناوريهاي انرژي خورشيدي.
رديف

نام مرکز

1

دانشگاه تهران

نوع خدمات
تحقيقات ،انتشار دانش و تأمين نيروي انسانی

2

دانشگاه علم و صنعت ايران

تحقيقات ،انتشار دانش و تأمين نيروي انسانی

3

دانشگاه صنعتی شريف

تحقيقات ،انتشار دانش و تأمين نيروي انسانی

4

دانشگاه تربيت مدرس

تحقيقات و انتشار دانش

5

دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

تحقيقات و انتشار دانش

6

دانشگاه شهيد چمران اهواز

تحقيقات و انتشار دانش

7

دانشگاه يزد

تحقيقات و انتشار دانش

8

دانشگاه اصفهان

تحقيقات و انتشار دانش

9

دانشگاه شاهد

تحقيقات و انتشار دانش

10

دانشگاه شيراز

تحقيقات و انتشار دانش

11

دانشگاه کاشان

تحقيقات و انتشار دانش

12

دانشگاه علوم و تحقيقات

تحقيقات و انتشار دانش

13

دانشگاه باهنر کرمان

تحقيقات و انتشار دانش

14

دانشگاه شهيد بهشتی (عباسپور)

تحقيقات و انتشار دانش

15

مرکز توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي پژوهشگاه نيرو

جهت دهی به سيستم ،انتشار دانش ،نظارت

16
17

پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژيهاي نو سازمان پژوهش
هاي علمی و صنعتی ايران
پژوهشكده حقوق و محيط زيست و توسعه پايدار مؤسسه
مطالعات بين المللی انرژي

تحقيقات و انتشار دانش
تحقيقات و انتشار دانش

18

مؤسسه تحقيقات فناوران خورشيد پژوه

تحقيقات

19

انجمن انرژي ايران

انتشار دانش

20

انجمن مهندسی مكانيك ايران

انتشار دانش

21

موسسه آموزش عالی انرژي

انتشار دانش

22

شرکت هم انديشان انرژي کيميا

انتشار دانش

23

انجمن مهندسين متالورژي

انتشار دانش

24

مرکز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا)

انتشار دانش

25

مرکز همايشهاي توسعه ايران

انتشار دانش

26

سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان

انتشار دانش

27

مرکز آموزش عالی شهيد مفتح همدان

انتشار دانش

28

مرکز علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

انتشار دانش

29

مرکز ملی علوم و فنون ليزر ايران

تحقيقات و نظارت
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رديف

نام مرکز

30

پژوهشگاه مواد و انرژي

نوع خدمات
تحقيقات و تأمين نيروي انسانی

31

پژوهشگاههاي دانشهاي بنيادين

تحقيقات ،انتشار دانش و تأمين نيروي انسانی

32

مرکز تحقيقات شرکت توانير

تحقيقات و نظارت

33

دفتر مهندسی مرکز همكاريهاي رياست جمهوري

تحقيقات و جهتدهی به سيستم

34

دبيرخانه کنفرانس بينالمللی برق

انتشار دانش

35

دبيرخانه کنفرانس شبكههاي توزيع نيروي برق

انتشار دانش

36

دبيرخانه کنفرانس بين المللی مهندسی مكانيك

انتشار دانش

37

دبيرخانه کنفرانس ملی نيروگاههاي برق (انجمن مهندسين
برق و الكترونيك ايران)

38

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

39

وزارت نيرو (دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري)

40

معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري

41

شوراي سياستگذاري و نظارت راهبردي پژوهش و فناوري
در صنعت برق کشور

انتشار دانش
جهتدهی به سيستم
جهتدهی به سيستم
جهتدهی به سيستم

42

صندوق مهر امام رضا (ع)

تأمين منابع مالی

43

بانكها و مؤسسات اعتباري

تأمين منابع مالی

44

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور

تأمين منابع مالی

45

صندوق مالی توسعه تكنولوژي ايران

تأمين منابع مالی

46

صندوق توسعه فناوريهاي نوين

تأمين منابع مالی

47

صندوق حمايت از طرحهاي نوآورانه در پژوهشگاه نيرو

تأمين منابع مالی

48

توانير

تأمين منابع مالی و جهتدهی به سيستم

49

شرکتهاي تأمينکننده تجهيزات خطوط توزيع و انتقال نيرو

تأمين مواد و قطعات

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود به طور کلی ،اکثر بازيگران فعال در حوزه انرژي خورشيدي ،دانشگاهها و
پژوهشگاهها هستند و اکثر فعاليتها شامل انجام تحقيقات و مطالعات در اين زمينه میباشد .در حوزه فتوولتائيك ،عالوه بر
بازيگران فوق ،شرکتهاي مشاور و تأمينکننده زيادي فعال هستند که فهرست آنها در جدول ( )1-2ذکر شده است.
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 -2-2-2شناسايی مرحله توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي

همانطور که در بخش هاي قبلی اشاره گرديد در تعيين وضعيت موجود توسعه فناوري ،عالوه بر تعيين بازيگران مختلف حوزه
مدنظر بايد مرحله توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي را تعيين نمود .با توجه به وضعيت شاخصهاي توسعه فناوري (شکل
( )2-2و جدول ( ) )2-1مرحله توسعه فناوري براي هر يك از فناوريهاي اولويتدار مشخص گرديد که در ادامه به تفکيك
براي هر فناوري ذکر میگردد.

شكل ( -)2-2نشانههاي تحقق مراحل براي تعيين مرحله توسعه

-1-2-2-2مرحله توسعه فناوري فتوولتاييك سيليكونی

تاکنون براي اين فناوري ،در کشور سه شرکت توليدکننده (شرکت هدايت نور يزد ،هلدينگ آتيه و الکترونيك سازان سمنان)
وجود داشته ،همچنين شرکتهاي واردکننده (بازرگانی) بسيار زيادي وجود دارند ،لذا بازيگران اصلی اين حوزه شامل شرکت-
هاي سرمايهگذاري خطرپذير بودهاند .نقش دولت نيز بهدليل سياستهاي اخير و اقدام به تدوين اسناد و همچنين مشخص
کردن و سياستگذاري در برنامه پنجم توسعه ،پررنگ شده است.
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بهدليل وجود نمايشگاهها و کنفرانسهاي مرتبط با بحث انرژيهاي تجديدپذير شبکههاي علمی شکل گرفته که معموالً
خروجی ملموسی وجود نداشته است لذا شبکههاي علمی شکلگرفته ضعيف بودهاند .در زمينه کل فناوريهاي انرژي خورشيدي
قوانينی وجود داشته است ولی در حال حاضر مرکز توسعه فناوري انرژي خورشيدي ،ساتبا و غيره (نهادهاي سخت) در حال
شکلگيري هستند.
با توجه به موارد فوق فناوري فتوولتاييك سيليکونی در مرحله توسعه قرار دارد.

شكل ( -)3-2شناسايی فاز توسعه فناوري فتولتائيك سيليكونی

 -2-2-2-2مرحله توسعه فناوريهاي نوين فتوولتاييك

اين فناوريها هنوز به بازار راه نيافتهاند و معموالً بازيگران اصلی در راه توسعه اين فناوريها دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مراکز
تحقيقاتی بوده است و در حال حاضر چند شرکت دانش بنيان در حال شکلگيري است مانند شريف سوالر که به اساتيد
دانشگاهها وابسته هستند.
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همايشهاي تخصصی بسيار محدود در طول سال برگزار شده است و متخصصين در اين زمينه با شرکت در نمايشگاههاي ساير
حوزهها مانند نانو و آشنايی به واسطه آنها با يکديگر آشنا شدهاند و معموالً روابط فردي شکل گرفته و شبکهاي موجود نيست.
با توجه به موارد فوق فناوريهاي نوين فتوولتاييك در مرحله پيشتوسعه قرار دارد.

شكل ( -)4-2شناسايی فاز توسعه فناوريهاي نوين فتوولتائيك

 -3-2-2-2مرحله توسعه فناوري مولتی جانكشن

به طور کلی ،تعداد مقاالت در اين زمينه در ايران تاکنون کمتر از  10مقاله بوده است ،بنابراين در حال حاضر ،بازيگر اصلی
توسعه اين فناوري دانشگاهها هستند .در اين زمينه کنفرانسی برگزار نشده است و معموالً فعاالن اين حوزه به صورت فردي
يکديگر را میشناسند.
با توجه به موارد فوق فناوريمولتی جانکشن در مرحله پيشتوسعه قرار دارد.
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شكل ( -)5-2شناسايی فاز توسعه فناوري مولتی جانكشن

 -4-2-2-2مرحله توسعه فناوري استرلينگ

تمام اتفاقاتی که در اين زمينه در کشور رخ داده است در دانشگاهها و مراکز پژوهشی بوده است و متخصصين اين حوزه به
واسطه روابط شخصی با يکديگر آشنا هستند.
با توجه به موارد فوق فناوري ديش/استرلينگ در مرحله پيشتوسعه قرار دارد.
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شكل ( -)6-2شناسايی فاز توسعه فناوري استرلينگ

 -5-2-2-2مرحله توسعه فناوري سهموي خطی

در حال حاضر پروژههايی در دانشگاهها در حال انجام است و قابلتوجه است که پروژه اجرايی  250کيلوواتی شيراز ،با محوريت
دانشگاه شيراز و شخص آقاي دکتر يعقوبی انجام شده است .همچنين دولت براي انجام پروژههاي صنعتی در اين زمينه ،پروژه-
هايی را به شرکت هاي بزرگ مانند مپنا سفارش داده است .کنفرانس تخصصی در اين حوزه وجود ندارد اما اين فناوري در
کنفرانسهاي انرژيهاي تجديدپذير و کنفرانسهاي مرتبط با مهندسی مکانيك نقش پررنگی را ايفا میکند ،بهنحويکه تقريباً
تمامی فعاالن اين حوزه يکديگر را شناسايی کردهاند و شبکهاي علمی تشکيل شده است اما خروجی قابلتوجهی نداشتهاند.
با توجه به موارد فوق فناوري سهموي خطی در مرحله توسعه قرار دارد.
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شكل ( -)7-2شناسايی فاز توسعه فناوري سهموي خطی

 -3-2شناسايی وضعيت مطلوب توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي
همانطور که در بخشهاي قبلی اشاره شد در مرحله پيشتوسعه کارکردهاي مؤثر عبارتاند از :توسعه دانش (کارکرد کليدي)،
انتشار دانش و بسيج منابع (کارکردهاي حمايتی) و جهتدهی به سيستم (کارکرد حاشيهاي) .بهمنظور توسعه فناوري و انتقال
فناوري از مرحله پيشتوسعه به توسعه بايد چالشها ،مشکالت و موانع موجود در ابعاد ساختاري چهار کارکرد ذکر شده تعيين و
مرتفع شوند.
در مرحله توسعه ،تمامی هفت کارکرد ذکرشده ،مؤثر به حساب میآيند .در اين مرحله ،کارآفرينی کارکرد اصلی است .توسعه و
انتشار دانش و همچنين جهتدهی به سيستم کارکردهاي حمايتی را تشکيل میدهند و کارکردهاي شکلدهی به بازار ،تأمين
منابع ،و مشروعيتبخشی کارکردهاي حاشيهاي هستند.
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 -4-2شناسايی چالشها و موانع توسعه فناوريهاي خورشيدي
در گام قبلی ،کارکردهاي توسعه دانش ،انتشار دانش ،تأمين منابع و جهتدهی به سيستم بهعنوان کارکردهاي با اولويت براي
فناوريهاي قرارگرفته در فاز پيشتوسعه (فناوريهاي نوين فتوولتائيك ،فناوري مولتی جانکشن ،و فناوري ديش/استرلينگ)
شناسايی شدند .همچنين کارکردهاي کارآفرينی ،توسعه و انتشار دانش و جهتدهی به سيستم کارکردهاي با اولويت براي
فناوريهاي قرارگرفته در فاز توسعه (فناوري سيليکون و فناوري سهموي خطی) هستند .در اين گام با استفاده از يك تحليل
ساختاري-کارکردي ،چالشها و موانع پيش روي توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي شناسايی شده است .همانطور که
پيشتر بيان شد اين چالشها از طريق مصاحبه با  17نفر از خبرگان و کارشناسان آشنا با اين حوزه استخراج شده است .اسامی
اين افراد در ادامه ارائه شده است:
جدول ( -)3-2فهرست خبرگان و کارشناسان آشنا با چالشهاي حوزه انرژي خورشيدي

سمت
نام
رديف
عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی شريف
نيما تقوي نيا
1
معاونت پژوهشی مرکز ملی علوم و فنون ليزر ايران
محمدصادق ذبيحی
2
عضو هيأت علمی دانشکده برق دانشگاه تهران
ابراهيم اصل سليمانی
3
عضو هيأت علمی دانشگاه شاهد
سيد محمد صادق زاده
4
رياست پژوهشگاه نيرو
 5محمدصادق قاضی زاده
عضو هيئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
شاهرخ فرهنگی
6
معاون برنامه ريزي سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا)
شهريار جاليی
7
عضو هيأت علمی دانشگاه شيراز
محمود يعقوبی
8
مدير شرکت مشاوره آتیانديشان شريف
سيد مسلم موسوي
9
مدير صنايع الکترونيك سازان
عباس افتخاري
10
مدير شرکت پارس التك انرژي
حسين يارمحمدي
11
رئيس پژوهشکده علوم و فناوري نانو و عضو هيأت علمی دانشگاه صنعتی
اعظم ايرجی زاد
12
شريف
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فيزيك و عضو هيأت علمی دانشگاه يزد
عباس بهجت
13
عضو هيأت علمی دانشکده فيزيك دانشگاه علم و صنعت ايران
رسول اژئيان
14
عضو هيات علمی مدعو دانشگاه اصفهان
محمود زنده دل
15
مدير اجرايی ستاد توسعه فناوريهاي تجديدپذير
اکبر شعبانی کيا
16
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نام
محمد بهشاد شفيعی
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سمت
عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی شريف

همانگونه که در فصل قبل اشاره شد بهمنظور شناسايی و تعيين چالشها و موانع پيشروي توسعه فناوري سؤاالت مختلفی در
رابطه با وجود ،تعداد و کيفيت ابعاد ساختاري هر يك از چهار کارکرد مؤثر در مرحله پيشتوسعه و همچنين کارکردهاي مهم در
فاز توسعه طرح شد و در جلسات مصاحبه اين سؤاالت از خبرگان و کارشناسان فوقالذکر پرسيده شد .همچنين چالشهاي کلی
توسعه فناوريهاي خورشيدي براي تمامی کارکردها ،که براي تمام فناوريهاي اين حوزه در هر مرحلهاي از توسعه صادق
هستند ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در ادامه خالصهاي از مصاحبههاي صورتگرفته ارائه شده است.
 -1-4-2دکتر تقوينيا

 .1فناوري نسل سوم سلول خورشيدي بيشتر در دانشگاهها و پژوهشگاهها است در حاليکه سلول خورشيدي سيليکونی
وارد صنعت شدهاند سوال اين است که آيا مشکل اصلی براي توسعه دانش بحث مالی است يا عدم رشد خوب اين
فناوري؟
 .2وجود خالء دانش در حوزه سوالر سل و ديگر حوزهها در ايران و صورت نگرفتن بحث انباشتگی دانش.
 .3نبود يك کانال تجاريسازي براي اطلّاع رسانی به تمام کسانی که در اين زمينه فعّال هستند و توسعهاي را انجام می-
دهند تا تمامی اطالعات در سايت قرار بگيرد و اشتغالزايی نيز امکانپذير گردد.
پس دو بحث مطرح میشود:
 نبود زنجيره بعد از تحقيق
 ديدن مردم يعنی  Communityصورت نمیگيرد .مثال يك کنفرانس خورشيدي که ساالنه برگزار شود و باعث
گردد مردم در آنجا همديگر را ببينند و کارهاي همديگر را  Followکنند.
 .4جامعه سلول خورشيدي در ايران خيلی جوان است و با متوسط عمر  3تا  4سالی که دارد خوب رشد کرده و مقاالت
استخراج شده در اين زمينه از متوسط مقاالت توليد شده در ساير حوزهها ،داراي  impact factorباالتري بوده است
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ولی بايستی اين روند ادامه يابد.
 .5ايران داراي تعداد کم مقاالت در زمينه سيليکون است که میبايست براي افزايش تعداد مقاالت از تحقيقات در زمينه
سيليکون حمايت شود.
 .6حال اين سوال مطرح است که کدام نوع حمايت نگاه بهتري به اين موضوع است؟ اينکه آنهايی که محصول خود را
تجاري کردهاند بيشتر حمايت شوند يا نه آنهايی که کارشان نزديك به بحث مورد نظر است حمايت شوند؟حمايتها
بايستی دو ،سه طبقه باشند يعنی هر چه به تجاريسازي فناوري نزديکتر باشند ،حمايت بيشتري بگيرند.
 .7معموالً مشکل ،مشکل بازار است چون حلقه بعدي يعنی مصرفکنندگان به خوبی وجود ندارند و اين موضوع در کل
دنيا مطرح است.
 .8بحث ديگر اين است که فرصت سرمايهگذاري و کارآفرينی بايستی به سرمايهگذار معرفی شود ولی هنوز به اين مرحله
نرسيدهايم.
 .9پرينت کردن ) (Printingتکنولوژي و مقوله جديدي است که در ايران در سطح پايينی قرار دارد و در واقع سطح
کارگري دارد و فيزيکدانان و شيميدانان وارد اين قضيه نشدهاند.
 .10بايستی دولت در اين زمينه سرمايهگذاري کرده و دستودلباز عمل نمايد که يك سري افراد را به کنفرانسها و
کارگاهها در خارج کشور بفرستد همچنين در اين زمينه میتواند حالت رقابتی ايجاد کند که هر سال بالفرض سه نفر از
افرادي را که در اين زمينه به پيشرفت خوبی رسيدهاند ،بفرستد و تصميم اشخاص تاثيري نداشته باشد چون افراد
عوض میشوند.
 .11بانك اطالعاتی در مورد افراد فعّال در حوزه خورشيدي وجود ندارد.
 .12کنفرانس ها بايد کم هزينه باشند تا دانشجويان در آنها شرکت کنند مثالً کنفرانس نانو هر دو سال يکبار در کيش
برگزار میشد که  700هزار تومان خرج داشت ،به همين دليل است که بيشتر کنفرانسها در تهران برگزار میشود تا
دانشجويان بتوانند شرکت کنند.
 .13با توجّه به ضعف موسّسات سرمايهگذاري در ايران ،يکی از عوامل عدم توسعه مناسب تاکنون ،توزيع نامناسب سرمايه
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است و راه حل اين پديده تخصيص سرمايه بر اساس روند رشد و عملکرد گروههاي تحقيقاتی است.
 .14فرقی اساسی بين اين دو سؤال وجود دارد که چه نيروگاه خورشيدي و يا چه تکنولوژي خورشيدي میخواهيم داشته
باشيم؟
 -2-4-2دکتر ذبيحی

 .1اهميت توجه به ظرفيتسازي در کنار شناخت ظرفيت کنونی کشور مسئله مهمّی است.
 .2لزوم دستيابی به تکنولوژيهاي پايه در داخل کشور مثل توليد سيليکون.
 .3عدم اطالع از کارهاي انجام شده در ايران يکی از ضعفهاي بزرگ است.
 .4رکورد تحقيقاتی هميشه منطبق بر صنعت و سياستگذاري نيست ،بنابراين بايد اتفاقات رخداده در مراکز تحقيقاتی را
به همراه روند صنعت بررسی کنيم و عدم توجه به اين امر يك ضعف است.
 .5برخی سياستگذاران تنها صرفه اقتصادي را مالك قرار میدهند که اشتباه است.
 .6براي بهبود روند سياستگذاري بايد سه نکته را باهم لحاظ کرد ،قيمت محصول ،طول عمر و بازده آن .چون
سياستگذاري بلند مدت مطرح است بايد پيشبينی سهم فناوريها در درازمدت هم ديده شود.
 .7تصميمگيري نهايی فناوري بايد با توجه به توانمنديها و سپس صرفه اقتصادي باشد.
 .8نبود آزمايشگاهی براي انجام تستهاي مکانيکی روي ماژولها در ايران.
 .9عليرغم وجود کارخانجات متعدد شيشهسازي در ايران ،اما هيچيك اقدام به توليد شيشه بدون آهن يا اصطالحاً شيشه
سفيد نمیکنند مگر با افزايش تقاضاي اين محصول در ايران.
 .10اگر ديد مقايسه اي فقط بر مبناي سلول باشد ،صنعتی که مواد اوليه آن وارداتی باشد ،ارزش افزوده ايجاد شده در آن
توان رقابت در بازار جهانی را ندارد.
 .11تا زمانی که توليد سيليسيوم سوالر گريد در ايران صورت نگيرد ،بقيه مراحل صرفه اقتصادي را براي کشور ندارند.
 .12به علت حجم سرمايهگذاري باال در توليد سيليسيوم ورود دولت و حمايت آن ضروري است.
 .13توليد سيليسيوم سوالر گريد چرخ دنده حساس توسعه و پيشرفت حوزه فتوولتائيك است ،زيرا بخش خصوصی به
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تنهايی توانايی سرمايهگذاري براي ورود به اين بخش را ندارد ،بنابراين دولت بايد وارد اين عرصه شود.
 .14عدم حمايت از توليدکنندگان داخلی عامل ورشکستگی آنها میباشد بنابراين نظارت و کنترل کيفيت شرکتهاي
توليدکننده داخلی ،عاملی براي پيشرفت کيفيت آنهاست و براي اين کار يکی از مهمترين اقدامات راهاندازي
آزمايشگاه مرجع تست فتوولتائيك بر اساس معتبرترين استانداردهاي بينالمللی است که در پژوهشگاه نيرو در دست
اقدام است.
 .15يکی از ضعف هاي سيستم انجام تحقيق براي تحقيق است ،يعنی تحقيقات به صورت هدفمند و با هدف توليد صنعتی
صورت نمیگيرد.
 .16حلقه مفقود سياستهاي جاري ،تحقيقات کاربردي است که بايد مورد توجّه قرار گيرد.
 .17تربيت تکنسينها براي نصب تأسيسات خورشيدي جزء ملزومات است (يعنی ايجاد رشتههاي مهارت محور).
 .18تربيت تکنسينها و ايجاد رشتههاي تخصّصی مستلزم ايجاد بازار کار است.
 .19قابل رقابت نبودن برق خورشيدي به خاطر واقعی نبودن قيمت برق توليدي در کشور نيازمند اصالحاتی است.
 .20کمبود برنامه مستمر و منسجم براي تبليغ استفاده از انرژي خورشيدي در کشور.
 .21ابتدا بايد با فرهنگسازي ،بازار شکلدهی گردد که توسعه منابع مرتبط با انرژي خورشيدي را به دنبال دارد.
 -3-4-2دکتر سليمانی

 .1توجّه به توانمندي در توليدات داراي استاندارد براي ورود به بازارهاي رقابتی مسئله مهمّی است.
 .2در رابطه با فناوري بايد ثابت کنيم که اين مسير درست است ،گامها به چه صورت است و مسأله توليد در ايران بايد
حل شود.
 .3با توجه به شرايط جوي در ايران بايد به توليد پراکنده در ايران روي آورد.
 .4اگر بخواهيم هدفگذاري توليد برق در حد گيگاوات را براي سيستمهاي فتوولتائيك داشته باشيم واردات صرف ،با
توجه به ظرفيت بنادر و پتانسيل ترابري ايران غير عملی است .بنابراين توجه به اين نکته ضروري است که توليد و
واردات وابسته به ظرفيتهاي برنامهريزي شده تعيين میشود.
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 .5روند تخصيص يارانهها در بخش انرژيهاي تجديدپذير بايد اصالح شود.
 .6دولت بايد حداقل با راهاندازي چهار نيروگاه يك مگاواتی فتوولتائيك ،استارت استفاده نيروگاهی از تکنولوژي
فتوولتائيك را بزند.
 .7در کنار اين کار دولت بايد با حمايتهاي خود ،بصورت همزمان خطوط توليد ماژولها را به روزرسانی کرده و شرايط
براي ورود تکنولوژيهاي نوين را فراهم نمايد.
 .8ايجاد خط توليد فتوولتائيك در مراحل آخر توليد در ايران و پس از رونق اين تکنولوژي در ايران وارد فاز توليد مواد
اوليه و توليد سيليسيوم سوالر گريد بايد شد.
 -4-4-2دکتر صادقزاده

 .1اهميت توسعه و گسترش برقراري ارتباط و استفاده از اطالعات پيشتازان اين صنعت در دنيا بايد مورد توجّه قرار گيرد.
 .2اسناد باالدستی مربوط به فناوري انرژي خورشيدي تقريباً وجود ندارد
 .3در اکثر انواع تکنولوژيهاي انرژي خورشيدي روند تغييرات فناوري به صورت هموار است و پيشبينی آينده به خوبی
امکانپذير است ،اما در مورد سلولهاي فتوولتائيك روند توسعه تکنولوژي بسيار متالطم و سريع است و اين بحث
چالش برانگيز اين سند خواهد بود.
 .4براي مصارف نيروگاه ی احتماال سيليکون مد نظر قرار خواهد گرفت ،اما براي تحقيقات و توسعه تکنولوژي بخاطر
نامعلوم بودن آينده ،تصميم گيري دشوار خواهد بود.
 .5بودجههاي تحقيقاتی در زمينه فتوولتائيك بايد بيشتر به سمت سلولهاي نسل جديد اختصاص يابد.
 .6انتخاب روش حمايت از تکنولوژيهاي نسل جديد بسيار مهم و تعيين کننده است.
 -5-4-2آقاي دکتر قاضیزاده

اهميت انسجام کاري و جلوگيري از موازيکاري در وظايف افراد امري حياتی است.
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 -6-4-2دکتر فرهنگی

نياز کنونی کشور بحث سند توسعه انرژي خورشيدي است و نه سند فناوري خورشيدي اما پيشنياز سند توسعه ،سند فناوري
است که در دست تدوين است امّا بحث سند توسعه انرژي خورشيدي نبايد از ياد برود.
 -7-4-2آقاي جاليی

يکی از مشکالت ايران نحوه قيمتگذاري خريد برق است و معيار قيمتگذاري براي برق تجديدپذير و معمولی يکسان است.
 -8-4-2دکتر يعقوبی

 .1هدف بايد در نهايت توليد محصول با رقابت در دنيا باشد و اين امر داراي اهميّت زياد است.
 .2در بيان مزيتهاي تکنولوژيهاي  CSPنسبت به فتوولتائيك ،توجّه در بکارگيري ذخيرهکنندهها يکی از عوامل مهم
میباشد.
 -9-4-2آقاي مهندس موسوي

در کشورهاي در حال توسعه ،بازار خود نمیتواند تصميم گيرنده خوبی براي توسعه تکنولوژي باشد ،بهتر است در اين کشورها
سياستگذاران روند سرمايهگذاري را کنترل کنند.
 -10-4-2آقاي دکتر افتخاري

 .1ضعف تعرفه گذاري در گمرك ايران باعث باال بودن قيمت تمام شده توليد ماژول فتوولتائيك در ايران میشود و
واردات را سودآورتر میکند و اين امر حمايت از توليدات داخل را دشوار میسازد.
 .2براي رسيدن به وضعيتی مطلوب در حوزه فتوولتائيك ،حمايت دولت از بخش توليد و توسعه زيرساخت بايد بيشتر شود.
 -11-4-2آقاي مهندس يارمحمدي

 .1تا زمانی که بازگشت سرمايه اقتصادي نباشد ،توسعه استفاده از تکنولوژي انرژي خورشيدي امکان پذير نيست.
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 .2حمايت دولت امري است اجتناب ناپذير ،اما بايد کار به بخش خصوصی واگذار گردد.
 -12-4-2خانم دکتر ايرجی زاد

 .1يکی از بزرگترين مشکالت کشور ،عدم ورود بخش صنعت به دانشگاه و حمايت از پروژههاي دانشجويی است.
 .2نوع تحقيقات دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی و پژوهشگاهها بايد با هم متفاوت باشد و وظيفه سياستگذاران مشخص
کردن همين مرزها است.
 .3نبود يك کميته تخصصی شامل نمايندگان دانشگاهها ،صنعت و سياستگذاري ،اختصاص بودجه به آن و تعيين
اولويتها.
 .4نبود گروهی تحت عنوان گروه بازار که مسئول ترند يابی و آينده نگري تکنولوژيها باشند.
 .5نبود بانك اطالعات قوي از متخصصين حوزه انرژي خورشيدي.
 .6خانم دکتر ايرجیزاد دو اصل پايداري مديران و سياستگذاران و همچنين حمايتهاي مالی مداوم را کليدي ترين
پارامتر براي موفقيت در اين طرح دانستند.
 .7نبود رصدخانه علم و تکنولوژي براي انرژي خورشيدي.
 -13-4-2آقاي دکتر بهجت

توليد مواد اوليه در ايران بسيار ضروري به نظر میرسد و با قطع واردات ارزش افزوده بااليی براي ايران ايجاد میکند که بايد
مورد توجّه قرار گيرد.
 -14-4-2آقاي دکتر اژهاييان

 .1گران بودن مواد اوليه در حوزه ساخت سلولهاي نسل جديد و عدم حمايت از دانشجويان مستعد و خروج آنها از
کشور را از بزرگترين مشکالت در اين بخش اشاره دانستند.
 .2ايشان حمايت اصلی از پيشگامان و حمايت عمومی از همه را براي برنامهريزي توسعه تحقيقات توصيه کردند.
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 -15-4-2آقاي دکتر زندهدل

پايين بودن ميزان بودجههاي تحقيقاتی از طرف دولت ،جذب سرمايهگذاران بخش خصوصی امري ضروري براي اين حوزه
است.
 -16-4-2دکتر شعبانیکيا

 .1نبود پروژههاي محوري و ملّی براي همگامسازي تحقيقات ضعف ديگري است که وجود دارد.
 .2عدم ارتباط مناسب با مراکز تحقيقاتی بينالمللی چالشی مهم براي کشور تلقی میگردد.
 .3شرايط پسا تحريم بايد ديده شود ،زيرا شرايط مختلفی براي آينده تحريمها بايد متصور شد.
 .4نبود مکانيزم مناسب براي تحقيقات و عدم توجّه به توسعهدهندگان دانش.
 .5مشخّص نبودن اولويتهاي ملّی براي تحقيقات و انجام آن بر اساس ساليق شخصی
 .6عدم توجّه به ايجاد رشتههاي تخصصی اين حوزه .به عنوان مثال در وزارت علوم براي ايجاد رشتههاي تخصّصی
انرژيهاي تجديدپذير جلساتی برگزار شده است که خيلی موفّق نبوده است.
 .7عدم توجّه به مالکيت معنوي و حقّ برند.
 .8ضعف در سيستمهاي ذخيرهسازي است.
 -17-4-2دکتر بهشاد شفيعی

 .1گام اوّل تدوين سياستهاي کالن حمايتی است.
 .2پروژههاي محوري براي مقابله با پروژههاي جزيرهاي تدوين شود.
 .3تبليغات عمومی در زمينه انرژيهاي تجديدپذير خيلی ضعيف است.
 .4نبود قانون مناسب براي مالکيت معنوي سبب عدم اعالم عمومی آن دانش است
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 -5-2شناسايی چالشها و موانع توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي
همانطور که در نظرات بيانشده توسط متخصصان مشخص است ،چالشهاي فراوانی در رابطه با توسعه فناوريهاي انرژي
خورشيدي وجود دارد .با توجه به اينکه فناوريهاي مختلف انرژي خورشيدي در مراحل توسعهاي متفاوتی قرار دارند ،چالشهاي
اين حوزه براي دو مرحله پيشتوسعه و توسعه مشخص شدهاند که در ادامه در جداول مربوطه ذکر گرديدهاند .بعضی از چالش-
هاي انرژي خورشيدي نيز ،براي تمام فناوريهاي اين حوزه برقرارند که در قالب جدولی تکميلی مطرح میشوند.
 -1-5-2چالشهاي مرحله توسعه فناوريهاي اولويتدار خورشيدي

چالشهاي توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي که بيشتر مرتبط با فناوريهاي سيليکونی و فناوري سهموي خطی مرتبط
هستند ،در جدول زير مشخص گرديدهاند.
همان طور که در ادبيات موضوع گزارش اشاره شد ،در هر مرحله از توسعه ،شماري از کارکردها کليدياند ،شماري ديگر حمايتی
و بعضی کارکردها نيز حاشيهاي هستند .در مرحله توسعه« ،کارآفرينی» کارکرد کليدي است و کارکردهاي حمايتی «توسعه و
انتشار دانش» و «جهتدهی به سيستم» میباشند .در جدول زير ،چالشهاي مرتبط با کارآفرينی ،توسعه و انتشار دانش
مشخص شدهاند .ازآنجايیکه چالشهاي مرتبط با کارکرد جهتدهی به سيستم ،براي تمامی فناوريهاي خورشيدي در هر
مرحله از توسعه ،يکسان هستند ،چالشهاي مرتبط با اين کارکرد خاص در جدول ( )6-2که چالشهاي کلی مرتبط با توسعه
فناوريهاي خورشيدي در آن بيان شده است ،ذکر گرديده است .براي تکميل مباحث ،در جدول ( )4-2به چالشهاي مرتبط با
کارکردهاي حاشيه اي شکلدهی به بازار و تأمين منابع و در جدول ( )6-2به چالشهاي مرتبط کارکرد مشروعيتبخشی اشاره
شده است.
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جدول ( -)4-2چالشهاي مرحله توسعه فناوريهاي خورشيدي
کارکرد
توسعه و انتشار دانش

کارآفرينی

تامين منابع

شكلدهی به بازار

چالش

فاصله بسيار زياد پيشگامان اين فناوري در دنيا با ايران
تحريمهاي بينالمللی که موجب عدم توان انتقال دانش فنی در اين حوزه میگردد.
ضعف در فرايند انتقال فناوري و عدم وجود دانش در اين حوزه
وجود نگاه تحقيقاتی صرف در دانشگاه
تعداد کم فناوران در اين حوزه به دليل باال بودن هزينههاي سرمايهگذاري در آن
مالی:
عدم توانايی کارآفرينان در تأمين سرمايه مورد نياز
عدم حمايت دولت از توليدکنندگان و صنايع داخلی به صورت منسجم
بهره باالي وام هاي بانکی و موسسات مالی و اعتباري
انسانی:
کمبود متخصص در حوزههاي مختلف بخش انرژي خورشيدي اعم از آکادميك و تکنيسين
صنعتی و تعميرات و نگهداري
واردکنندگان بسيار در کشور که مانع شکلگيري شرکتهاي دانشبنيان در اين حوزه می-
شود.
عدم حمايت دولت از توليدکنندگان و صنايع داخلی به صورت منسجم
قيمت باالي برق توليدي خورشيدي و واقعی نبودن قيمت برق در کشور (قيمت پايين
خريد برق توليدي از انرژي خورشيدي)
بدهی زياد توانير به توليدکنندگان برق و عدم تخصيص بودجه به خريد برق تجديدپذير
ضعف عملکرد دولت در ايجاد بازار و عدم وجود خريدهاي دولتی
وجود واردکنندگان چينی در بازار

 -2-5-2چالشهاي مرحله پيشتوسعه فناوريهاي اولويتدار خورشيدي

چالشهاي پيشتوسعه فناوريهاي خورشيدي که اغلب آنها با فناوريهاي نوين فتوولتائيك ،فناوري مولتیجانکشن ،و فناوري
ديش/استرلينگ مرتبط هستند ،در جدول زير بيان شدهاند.
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همان طور که در ادبيات موضوع گزارش اشاره شد ،در هر مرحله از توسعه ،شماري از کارکردها کليدياند ،شماري ديگر حمايتی
و بعضی کارکردها نيز حاشيهاي هستند .در مرحله پيشتوسعه ،کارکرد کليدي «توسعه و انتشار دانش» است .کارکرد حمايتی
صرفا «تأمين منابع» است و کارکرد حاشيهاي نيز «جهتدهی به سيستم» میباشد .در جدول زير چالشهاي مرتبط با «توسعه
و انتشار دانش» و «تأمين منابع» ذکر شدهاند .ازآنجايیکه چالشهاي مرتبط با کارکرد جهتدهی به سيستم ،براي تمامی
فناوريهاي خورشيدي در هر مرحله از توسعه ،يکسان هستند ،چالشهاي مرتبط با اين کارکرد خاص در جدول ( )6-2که
چالشهاي کلی مرتبط با توسعه فناوريهاي خورشيدي در آن بيان شده است ،ذکر گرديده است .براي تکميل مباحث و با توجه
به اينکه چالشهاي استخراجشده براي کارکردها ،بر مبناي اعالم نظر خبرگان صورت گرفته است ،کارکردهايی چون کارآفرينی
و شکلدهی به بازار هم که جزو کارکردهاي مهم مرحله پيشتوسعه نبودهاند ،در جداول وارد شدهاند.

جدول ( -)5-2چالشهاي مرحله پيشتوسعه فناوريهاي خورشيدي
کارکرد

چالش

توسعه و انتشار دانش

فاصله بسيار زياد پيشگامان اين فناوري در دنيا با ايران
کمبود برخی از مواد ضروري مورد نياز براي ساخت
مالی:
حمايتهاي مالی مقطعی از تحقيقات و قطع حمايتهاي تحقيقاتی پس از مدتهاي بسيار
کوتاه
عدم تامين منابع مالی پروژه هاي دانشگاهی فناوري هاي نوين و در حال ظهور
فقدان سرمايهگذاري دولتی براي تحقيق و توسعه در اين حوزه
عدم توانايی محققين در تأمين سرمايه مورد نياز

تامين منابع

کارآفرينی
شكلدهی به بازار

انسانی:
کمبود متخصص در حوزههاي مختلف بخش انرژي خورشيدي
نبود قانون مناسب براي مالکيت معنوي
وجود نگاه تحقيقاتی صرف در دانشگاه
عدم ايجاد زنجيره پس از تحقيق تا بازار
ضعف در ايجاد بازار براي محصوالت نوين مرتبط با انرژي خورشيدي در کشور
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 -3-5-2چالش هاي کلی توسعه فناوريهاي اولويتدار خورشيدي

چالشهاي بيانشده در جدول زير ،براي تمامی فناوريهاي خورشيدي در هر مرحلهاي از توسعه وجود دارند .چالشهاي
ذکرشده در جدول ( )6-2در واقع چالشهايی هستند که شامل تمام فناوريهاي خورشيدي در هر مرحلهاي از توسعه میشوند و
به همين دليل ،براي کارکردهايی که اين حالت عموميت در مورد آنها وجود داشته است ،جدولی جداگانه (جدول ( ))6-2شکل
گرفته است .چالشهايی که در اين جدول ذکر نشدهاند شامل چالشهاي مرتبط با کارکردهاي «شکلدهی به بازار» و
«کارآفرينی» میباشند که وضعيت آنها براي تمام فناوريها عموميت ندارند و وضعيت آنها خاص مرحله توسعه يا پيشتوسعه
فناوريها است.
جدول ( -)6-2چالش هاي کلی توسعه فناوريهاي خورشيدي
کارکرد

چالش

عدم ورود دانش سطح اول جهانی به داخل کشور با ساز و کار مناسب
کمبود رشته هاي تخصصی انرژي خورشيدي در کشور
کمبود انباشتگی دانش(مديريت دانش)
نقص در شبکه سازي بين محققين ،مراکز تحقيقاتی و آزمايشگاهها
تحقيقات جزيرهاي
عدم شرکت محققين در کنفرانسهاي معتبر جهانی
توسعه و انتشار فناوري
برگزاري کنفرانسهاي داخلی با سياستهاي نامناسب(به عنوان مثال در مواردي کنفرانس
در شرايطی برگزار شده است که بيشتر دانشجويان و محققين توانايی شرکت در کنفرانس
را ندارند و و يا کنفرانسهاي موجود به صورت تخصصی و جهت دار در يك زمينه خاص
برنامه ريزي نشده اند).
عدم ارتباط مناسب با مراکز تحقيقاتی بينالمللی
عدم توسعه تحقيقات کاربردي در امتداد تحقيقات دانشی
مالی:
با توجه به وجود منابع مالی بين المللی مستعد مانند بانك جهانی و غيره کشور تاکنون در
جذب اين منابع ناکام بوده است.
تامين منابع
انسانی:
خروج سرمايه هاي انسانی متخصص از کشور که اين عامل باعث شده که در زمينه هاي
مورد نياز ،نيروي انسانی توانمند وجود نداشته باشد.
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چالش

کمبود آشنايی سازمان هاي سياستگذار و متولی اين حوزه با بحث نوآوري و فناوري هاي
نوين اين حوزه
کمبود آشنايی و اعتقاد به نوآوري در ميان مسئولين
کمبود آگاهی مردم نسبت به فناوري هاي نوين و آينده آنها
کمبود هماهنگی ميان دستگاههاي ذيربط بر مشکالت کارآفرينان اين حوزه
فرايند طوالنی اخذ مجوزهاي سازمانهاي مختلفی که بايد مجوز ارائه دهند مانند مجوز
مطالعه توسط سانا ،مجوز محيط زيست ،مجوز منابع طبيعی و . . .
عدم وجود يك نقشه راه مدون در بخش تحقيقات ،بازار و کاربرد
کمبود توجه مسئولين به استراتژيك بودن دانش اين نوع از فناوري
کمبود نگاه پايدار به مبحث تحقيقات و انرژي خورشيدي.
زياد بودن مشغله سازمانهاي متولی توسعه اين حوزه مانند توانير به امور روزمره و عدم
توجه به توسعه بلند مدت انرژيهاي تجديدپذير بويژه انرژي خورشيدي
نبود سازوکارهاي پايدار در تأمين مالی براي دولت
تعدد سازمان ها و متوليان حوزه انرژي خورشيدي
وجود موازيکاريها و عدم وجود هماهنگیهاي الزم ميان بازيگران اصلی اين حوزه
میباشد.
عدم وجود عزم جدي در توانير براي توسعه انرژيهاي تجديدپذير
عدم وجود يك قانون جامع توسعه انرژيهاي تجديدپذير
عدم تناسب جايگاه سازمان متولی توسعه انرژيهاي تجديدپذير در وزارت نيرو و عدم توان
يکپارچهسازي فعاليتها در کل سطح بخش به دليل جايگاه نامناسب سانا

 -6-2تعيين اهداف خرد توسعه فناوريهاي خورشيدي
با توجه به ادبيات ذکر شده در فصل اول در مورد تعيين اهداف خرد ،در اين مرحله بر حسب مرحلة توسعه فناوري تعيينشده
براي فناوريهاي خورشيدي ،به هدفگذاري خرد براي آنها میپردازيم .در تعيين اهداف خرد براي فناوريهاي خورشيدي هم
رويکرد باال -به -پايين و هم رويکرد پايين -به -باال در نظر گرفته شدهاند اما براي فناوريهاي نوين فتوولتائيك ،فناوري
مولتی جانکشن ،و فناوري ديش/استرلينگ که در مراحل ابتدايی توسعه خود قرار دارند (پيشتوسعه) ،اهداف با تمرکز بيشتر بر
رويکرد باال -به -پايين و برمبناي ترجمه اهداف باالدستی تعيين شدهاند و در مقابل ،براي فناوريهاي فتوولتائيك سيليکونی و
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فناوري سهموي خطی که در مرحله توسعه خود قرار دارند ،تمرکز در تعيين اهداف بر رويکرد پايين -به -باال (بر اساس
شناسايی موانع و محركها) بوده است .اين اهداف ،به تفکيك براي هر يك از کارکردهاي نظام توسعه نوآورانه فناورانه تعيين
شدهاند .در ادامه ،اهداف خرد تعيينشده براي هر دسته از فناوريهاي قرار گرفته در مرحله پيشتوسعه و توسعه و همچنين
اهداف خرد کلی که براي تمام فناوريهاي خورشيدي در هر مرحلهاي از توسعه صدق میکنند ،ذکر شده است.
 -1-6-2اهداف خرد فناوريهاي خورشيدي واقع در مرحلة توسعه

اهداف خرد توسعه براي فناوريهاي انرژي خورشيدي که بيشتر مرتبط با فناوريهاي سيليکونی و فناوري سهموي خطی
مرتبط هستند ،در جدول زير مشخص گرديدهاند .تعيين اين دسته از اهداف ،بيشتر با تمرکز بر پاسخگويی به محركها و رفع
چالشهاي پيش روي توسعه اين فناوريها صورت گرفته است.

جدول ( -)7-2اهداف خرد فناوريهاي خورشيدي واقع در مرحله توسعه

اهداف خرد

کارکردها

بهبود انتقال دانش ميان بازيگران
توسعه دانش فنی با تمرکز بر دانش فنی ساخت محصول
توسعه و انتشار دانش
بهبود دسترسی به اطالعات فناوري
بهبود بسترهاي انتشار دانش و فناوري
شناساندن فرصتهاي موجود به کارآفرينان
کارآفرينی
تالش براي تبديل نوآوريهاي دانشگاهی به محصول تجاري
مالی:
تأمين منابع

حمايتهاي مالی هدفمند از پژوهشهاي تجاري و غيرتجاري
تأمين مالی شرکتهاي فناور با سرمايهگذاري خطرپذير و اعطاي وام و تسهيالت بانکی
انسانی:

شكلدهی به بازار

آموزش ،توسعه و ارتقاي نيروي انسانی
فراهم کردن قابليتهاي فنی براي حمايت از شرکتهاي دانشبنيان و آزمايشگاههاي
تخصصی
فراهم کردن قابليتهاي اقتصادي براي توليدکنندگان نوپاي تجهيزات خورشيدي
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 -2-6-2اهداف خرد فناوريهاي خورشيدي واقع در مرحلة پيشتوسعه

اهداف خرد توسعه براي فناوريهاي انرژي خورشيدي که بيشتر مرتبط با فناوريهاي نوين فتوولتائيك ،فناوري مولتی
جانکشن ،و فناوري ديش/استرلينگ مرتبط هستند ،در جدول زير مشخص گرديدهاند .تعيين اين دسته از اهداف ،با تمرکز بر
همراستايی با ارکان جهتساز فاز سوم صورت گرفته است.

جدول ( -)8-2اهداف خرد فناوريهاي خورشيدي واقع در مرحله پيشتوسعه

اهداف خرد

کارکردها

بهبود انتقال دانش ميان بازيگران
توسعه و انتشار دانش
بهبود بهنگام سازي دانش
کارآفرينی
تبديل نوآوريهاي دانشگاهی به محصول تجاري
مالی:
تأمين منابع

شكلدهی به بازار

حمايتهاي مالی مستمر از پژوهشهاي تجاري و غيرتجاري
انسانی:

تسهيل تحرك نيروي انسانی
فراهم کردن قابليتهاي فنی براي شکلگيري شرکتهاي دانشبنيان
حمايت و ثبت مالکيت فکري نوآوريهاي صورتگرفته در مورد فناوريهاي نوظهور

 -3-6-2اهداف خرد کلی فناوريهاي خورشيدي

اهداف خرد توسعه براي کليه فناوريهاي انرژي خورشيدي در هر سطحی از توسعه ،در جدول زير مشخص گرديدهاند .بيشتر
اين اهداف ،براي رفع موانع زيرساختی و کالن تدوين شدهاند که اغلب در مرحله توسعه فناوري خود را نشان داده و ايجاد
مشکل میکنند و بنابراين در تعيين آنها تمرکز بر رويکرد پايين به باال بوده است.
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جدول ( -)9-2اهداف خرد کلی فناوريهاي خورشيدي

اهداف خرد

کارکردها

بهبود بهنگامسازي دانش
حفظ موجودي دانش
توسعه و انتشار دانش بهبود انتقال دانش ميان بازيگران
توسعه دانش غيرفنی
افزايش آگاهی پيرامون فناوري
کارآفرينی
شکلدهی شرکتهاي نوآور در عرصه تجاريسازي فناوري
مالی:
تأمين منابع

مشروعيت بخشی

جهتدهی به سيستم

رصد بهنگام منابع مالی و فرصتهاي تآمين منابع
انسانی:

آموزش و ارتقاي نيروي انسانی موجود
ايجاد تصويري مثبت از فناوريهاي خورشيدي در جهت کسب عالئق ملی
انجام رايزنیهاي سياسی در نهادهاي تصميمگير
ايجاد شبکههاي حمايتی مانند سازمانهاي مردمنهاد
برنامهريزي راهبردي ميانمدت در قالب آئيننامههاي اجرايی
يکپارچهسازي فعاليتها با شکلدهی هابهاي تحقيقاتی و عملياتی

 -7-2سياستها و اقدامات حوزه توسعه فناوريهاي خورشيدي
پس از شناسايی چالشهاي توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي در هر يك از کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه و تعيين
اهداف خرد براي فناوريها در قسمت قبل ،در اين مرحله بايد سياستهاي رفع اين چالشها تعيين شود و همچنين اقداماتی
براي تحقق اهداف ذکر شده درنظرگرفته شود .تحقق آرمانها و دستيابی به اهداف موردنظر سياستگذاران به استفاده از
ابزارهاي سياستی مناسب نيازمند است .اقدامات ،فعاليتهاي تدوين شدهاي هستند که با درنظرگيري مالحظات و نيز همراستا
با ارکان جهتساز اتخاذ شده ،مسيرهاي دستيابی به اهداف را مشخص میکنند .اين اقدامات با بهرهگيري از تحليل ساختاري
موانع و محركهاي شناسايیشده در مسير توسعه استخراج میشوند.
سياستها و اقدامات مجموعهاي از طرحها و برنامه هاي اجرايی هستند که به تحقق راهبردها و دستيابی به اهداف کمك
میکنند .سياستها رويکردهايی جهت رفع موانع توسعه يك فناوري هستند و اقدامات طرحها و برنامههايی جهت تحقق
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سياستها میباشند ،از اين رو میتوان گفت که اقدامات راهکارهايی جهت رفع موانع توسعه يك فناوري هستند .سياستها و
اقدامات مورد نياز بر اساس فهرست چالشها و موانع شناسايی شده در مرحله قبلی پيشنهاد میشود .در ادامه ،به ترتيب،
سياستها و اقدامات الزم براي رفع چالشهاي فناوريهاي خورشيدي واقع در مرحله پيشتوسعه و توسعه برشمرده میشوند.
در نهايت ،اقدامات الزم براي رفع چالشهاي کلی فناوريهاي خورشيدي نام برده میشوند .ارتباط اين اقدامات با اهداف خرد
تعيينشده در مرحله قبل ،در جداول مربوط مشخص شده است .الزم به ذکر است که جداول ( )10-2تا ( )12-2در جلسات
کميته راهبري مورخ  1394/2/30و  1394/3/20مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند و نظرات خبرگان حاضر در جلسه در مورد
آنها اعمال گرديده است .خالصه نظرات خبرگان در اين مورد در صورتجلسات مربوطه که به پيوست اين گزارش ارائه شدهاند،
ذکر شده است.
 -1-7-2اقدامات و سياستهاي الزم براي رفع چالشهاي مرحله توسعه فناوريهاي خورشيدي

اقدامات و سياستهاي مرتبط با رفع چالشهاي توسعه فناوريهاي خورشيدي که اغلب آنها در مورد فناوريهاي سيليکونی و
فناوري سهموي خطی صادق هستند ،در جدول زير مشخص گرديدهاند.

جدول ( -)10-2اقدامات و سياستهاي پيشنهادي براي رفع چالشهاي مرحله توسعه فناوريهاي خورشيدي
کارکرد
توسعه و انتشار
دانش

چالش
فاصله بسيار زياد پيشگامان اين فناوري
در دنيا با ايران

اهداف خرد
بهبود انتقال دانش ميان بازيگران

توسعه دانش فنی با تمرکز بر دانش فنی ساخت
تحريمهاي بينالمللی که موجب عدم
توان انتقال دانش فنی در اين حوزه می -محصول
گردد.
بهبود دسترسی به اطالعات فناوري
ضعف در فرايند انتقال فناوري و عدم
بهبود بسترهاي انتشار دانش و فناوري
وجود دانش کافی در اين حوزه
کارآفرينی

تامين منابع

سياست ها و اقدامات
تدوين فهرست اولويتهاي پژوهشی وزارت نيرو در
حوزه فناوريهاي سيليکونی و سهموي خطی بر اساس
نيازهاي واقعی صنعت و کارآفرينان اين حوزه و ابالغ
آن به دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي فعال در اين زمينه

برگزاري دورههاي علمی روشهاي انتقال تکنولوژي در
اين حوزه و تجربيات موفق داخلی و بينالمللی
هدايت تحقيقاتی دانشگاهها به نيازمنديهاي
شرکتهاي دانشبنيان اين حوزه (اگر قرارداد با صنعت
داشتند حمايت شوند)

وجود نگاه تحقيقاتی صرف در دانشگاه

تالش براي تبديل نوآوريهاي دانشگاهی به
محصول تجاري

تعداد کم فناوران در اين حوزه به دليل
باال بودن هزينههاي سرمايهگذاري در
آن

شناساندن فرصتهاي موجود به کارآفرينان

مالی:

مالی:

 .2عدم توانايی کارآفرينان در تأمين
سرمايه مورد نياز
 .3عدم حمايت دولت از توليدکنندگان و

حمايتهاي مالی هدفمند از پژوهشهاي تجاري و  .2تامين وامهاي بلند مدت کمبهره براي صنعتگران
در اين حوزه از صندوق توسعه ملی
غيرتجاري
 .2رايزنی با بانك مرکزي جهت تسهيل ضمانت جهت

مالی:

کارکرد

چالش
صنايع داخلی به صورت منسجم
بهره باالي وام هاي بانکی و موسسات
مالی و اعتباري

سياست ها و اقدامات
اهداف خرد
سرمايهگذاري خارجی در حوزه انرژي خورشيدي
تأمين مالی شرکتهاي فناور با سرمايهگذاري تدوين نظامنامه جذب سرمايهگذار خارجی در حوزه
انرژي خورشيدي
خطرپذير و اعطاي وام و تسهيالت بانکی

انسانی:

انسانی:

انسانی:

کمبود متخصص در حوزههاي مختلف
بخش انرژي خورشيدي اعم از آکادميك
و تکنيسين صنعتی و تعميرات و
نگهداري

آموزش ،توسعه و ارتقاي نيروي انسانی

دعوت و جذب متخصصين مطرح بينالمللی براي
همکاري در بخش تحقيق و توسعه شرکتهاي
دانشبنيان داخلی
برگزاري دورههاي فنی و حرفه اي تخصصی به منظور
تامين نيروي تکنسين صنعتی و تعميرات و نگهداري
برگزاري دورههاي تخصصی مشترك بينالمللی براي
متخصصين و تکنسينهاي داخلی

شکلدهی به بازار

ايجاد يك بازار مطمئن از طريق خريد دولتی از
فراهم کردن قابليتهاي فنی براي حمايت از
شرکتهاي دانشبنيان و آزمايشگاههاي تخصصی محصوالت با کيفيت ساخت داخل

واردکنندگان بسيار در کشور که مانع
شکلگيري شرکتهاي دانشبنيان در
اين حوزه میشود.
فراهم کردن قابليتهاي اقتصادي براي
عدم حمايت دولت از توليدکنندگان و
توليدکنندگان نوپاي تجهيزات خورشيدي
صنايع داخلی به صورت منسجم
بازبينی رويه قيمتگذاري و خريد برق خورشيدي
قيمت باالي برق توليدي خورشيدي و
واقعی نبودن قيمت برق در کشور (قيمت
پايين خريد برق توليدي از انرژي

الزام دستگاههاي دولتی به تامين بخشی از برق مورد
نياز خود از سيستمهاي بومی خورشيدي
اعمال پاداش در تعرفه خريد برق خورشيدي براي
احداث کنندگانی که از تجهيزات بومی استفاده می کنند
از طريق وضع تعرفه هاي گمرکی هوشمندانه براي

چالش

کارکرد
خورشيدي)

بدهی زياد توانير به توليدکنندگان برق و
عدم تخصيص بودجه به خريد برق
تجديدپذير
ضعف عملکرد دولت در ايجاد بازار و عدم
وجود خريدهاي دولتی
وجود واردکنندگان چينی در بازار

اهداف خرد

سياست ها و اقدامات
حمايت از محصوالتی که به صورت مناسب در داخل
بومی سازي شده اند.
بازنگري در تعرفه خريد برق خورشيدي

خريد تضمينی برق خورشيدي توسط دولت
تدوين استانداردهاي دقيق و هوشمندانه در بخش هاي
مختلف
تجهيز آزمايشگاههاي تست مرجع براي هريك از
فناوريها در داخل کشور
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 -2-7-2اقدامات و سياستهاي الزم براي رفع چالشهاي مرحله پيشتوسعه فناوريهاي خورشيدي

اقدامات و سياستهاي مرتبط با رفع چالشهاي توسعه فناوريهاي خورشيدي که اغلب آنها در مورد فناوريهاي
نوين فتوولتائيك ،فناوري مولتیجانکشن ،و فناوري ديش/استرلينگ مرتبط هستند ،در جدول زير بيان شدهاند.

.

جدول ( -)11-2اقدامات و سياستهاي پيشنهادي براي رفع چالشهاي مرحله پيشتوسعه فناوريهاي خورشيدي

اهداف خرد

کارکرد

چالش

توسعه و
انتشار دانش

فاصله بسيار زياد پيشگامان اين فناوري در
دنيا با ايران

کارآفرينی

وجود نگاه تحقيقاتی صرف در دانشگاه

تبديل نوآوريهاي دانشگاهی به محصول تجاري

تامين منابع

مالی:

مالی:

حمايتهاي مالی مقطعی از تحقيقات و
قطع حمايتهاي تحقيقاتی پس از مدت-
هاي بسيار کوتاه
عدم تامين منابع مالی پروژه هاي
دانشگاهی فناوري هاي نوين و در حال
ظهور

حمايتهاي مالی مستمر از پژوهشهاي تجاري و
غيرتجاري

بهبود انتقال دانش ميان بازيگران

بهبود بهنگام سازي دانش

سياست ها و اقدامات
تدوين فهرست اولويتهاي پژوهشی وزارت نيرو در حوزه
فناوريهاي نوين فتولتائيك ،چنداتصاله ،و ديش/استرلينگ
بر اساس روند آيندهپژوهی فناوري و ابالغ آن به دانشگاه
ها و پژوهشگاه هاي فعال در اين زمينه
تعريف پروژههاي تحقيق و توسعه مشترك با مراکز علمی
و تحقيقاتی معتبر جهانی
جذب هيأت علمی توانمند در دانشگاهها
حمايت از اساتيد و دانشجويان اين حوزه جهت تشکيل و
راهاندازي شرکتهاي زايشی در دانشگاهها
برگزاري کارگاه هاي تجاري سازي و تشويق محققين
انرژي خورشيدي براي ايجاد کسب کار در کنفرانس هاي
انرژي خورشيدي
مالی:
افزايش تخصيص منابع مالی دولتی در تحقيق و پژوهش

ايجاد و توسعه صندوقهاي سرمايهگذاري خطرپذير()VC

چالش

کارکرد

اهداف خرد

فقدان سرمايهگذاري دولتی براي تحقيق و
توسعه در اين حوزه

سياست ها و اقدامات
ارتباط با شوراي عالی عتف ،صندوق توسعه ملی ،جهت
اخذ منابع مالی در اين حوزه

عدم توانايی محققين در تأمين سرمايه
مورد نياز
انسانی:

انسانی:

انسانی:

کمبود متخصص در حوزههاي مختلف
بخش انرژي خورشيدي

تسهيل تحرك نيروي انسانی

دعوت و جذب متخصصين مطرح بينالمللی براي همکاري
در بخش تحقيق و توسعه شرکتهاي دانشبنيان داخلی

فنی:

شکلدهی به
بازار

کمبود برخی از مواد ضروري مورد نياز
براي ساخت
عدم ايجاد زنجيره پس از تحقيق تا بازار

فراهم کردن قابليتهاي فنی براي شکلگيري
شرکتهاي دانشبنيان

ضعف در ايجاد بازار براي محصوالت نوين
مرتبط با انرژي خورشيدي در کشور
نبود قانون مناسب براي مالکيت معنوي

حمايت و ثبت مالکيت فکري نوآوريهاي صورت-
گرفته در مورد فناوريهاي نوظهور

ايجاد يك ساز و کار مناسب جهت خريدهاي دولتی از
محصوالت توليدي شرکت هاي دانش بنيان
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 -3-7-2اقدامات و سياستهاي الزم براي رفع چالشهاي کلی توسعه فناوريهاي خورشيدي

اقدامات و سياستهاي مرتبط با رفع چالشهاي کلی توسعه فناوريهاي خورشيدي که براي تمامی فناوريهاي خورشيدي در
هر مرحلهاي از توسعه صدق میکنند ،در جدول زير بيان شدهاند.

جدول ( -)12-2اقدامات و سياستهاي پيشنهادي براي رفع چالشهاي کلی توسعه فناوريهاي خورشيدي.

کارکرد
توسعه و
انتشار دانش

چالش

اهداف خرد

سياست ها و اقدامات

عدم ورود دانش سطح اول جهانی به داخل کشور بهبود بهنگامسازي دانش
با ساز و کار مناسب

رايزنی با شوراي گسترش وزارت علوم جهت ايجاد
واحدهاي تخصصی در رشتههاي مرتبط

کمبود رشته هاي تخصصی انرژي خورشيدي در
کشور

تدوين برنامه توسعه واحدها و رشتههاي دانشگاه و
ارائه پيشنهاد جهت ايجاد چندين رشته تحصيلی در
مقطع کارشناسی ارشد و دکتري در زمينه انرژي
خورشيدي
تدوين و پياده سازي نظام مديريت دانش

کمبود انباشتگی دانش(مديريت دانش)

حفظ موجودي دانش

نقص در شبکه سازي بين محققين ،مراکز
تحقيقاتی و آزمايشگاهها
تحقيقات جزيرهاي

بهبود انتقال دانش ميان بازيگران

عدم شرکت محققين در کنفرانسهاي معتبر
جهانی

توسعه دانش غيرفنی
افزايش آگاهی پيرامون فناوري

ايجاد يك بانك اطالعاتی از متخصصين ،دانشگاهها،
آزمايشگاهها و تحقيقات در زمينه انرژي خورشيدي
ايجاد يك شبکه منسجم بين محققين ،دانشگاهها و
آزمايشگاههاي انرژي خورشيدي
در مرکز انرژي خورشيدي ،از پروژه هايی حمايت
گردد که با سند همراستا باشد.
تدوين نظام نامه حمايت از دانشجويان و اساتيد
محقق در اين حوزه از قبيل مکانيزم حمايت از حضور
اساتيد و دانشجويان در کنفرانسهاي معتبر
بينالمللی ،حمايت از مقاالت توليد شده در اين زمينه،
حمايت از پايان نامه هاي دانشجويی کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتري در زمينه انرژي خورشيدي

چالش

کارکرد

اهداف خرد

برگزاري کنفرانسهاي داخلی با سياستهاي
نامناسب(به عنوان مثال در مواردي کنفرانس در
شرايطی برگزار شده است که بيشتر دانشجويان و
محققين توانايی شرکت در کنفرانس را ندارند و و
يا کنفرانسهاي موجود به صورت تخصصی و
جهت دار در يك زمينه خاص برنامه ريزي نشده
اند).
عدم ارتباط مناسب با مراکز تحقيقاتی بينالمللی

سياست ها و اقدامات
برگزاري کنفرانس در شرايطی که امکان حضور
حداکثري محققين و دانشجويان در آن باشد.

کارآفرينی

عدم توسعه تحقيقات کاربردي در امتداد
تحقيقات دانشی

شکلدهی شرکتهاي نوآور در عرصه تجاري-
سازي فناوري

تدوين دستورالعمل تشخيص شرکتهاي دانشبنيان
در اين حوزه و رايزنی با معاونت علمی و شوراي عتف
جهت اخذ حمايتهاي مالی و پشتيبانی براي اين
شرکتها
تدوين مکانيزمهاي جذب شرکتهاي بينالمللی
جهت ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه خود در داخل
کشور

تامين منابع

مالی:

مالی:

مالی:

با توجه به وجود منابع مالی بين المللی مستعد
مانند بانك جهانی و غيره کشور تاکنون در جذب
اين منابع ناکام بوده است.

رصد بهنگام منابع مالی و فرصتهاي تآمين منابع جذب منابع مالی از مراجع بينالمللی نظير ،GEF
بانك جهانی و ...

انسانی:

انسانی:

کارکرد

مشروعيت
بخشی

جهت دهی
به سيستم

چالش

اهداف خرد

خروج سرمايه هاي انسانی متخصص از کشور که آموزش و ارتقاي نيروي انسانی موجود
اين عامل باعث شده که در زمينه هاي مورد نياز،
نيروي انسانی توانمند وجود نداشته باشد.
کمبود آشنايی سازمان هاي سياستگذار و متولی ايجاد تصويري مثبت از فناوريهاي خورشيدي در
جهت کسب عالئق ملی
اين حوزه با بحث نوآوري و فناوري هاي نوين
اين حوزه
انجام رايزنیهاي سياسی در نهادهاي تصميمگير
کمبود آشنايی و اعتقاد به نوآوري در ميان
مسئولين
کمبود آگاهی مردم نسبت به فناوري هاي نوين و ايجاد شبکههاي حمايتی مانند سازمانهاي مردم-
نهاد
آينده آنها
کمبود هماهنگی ميان دستگاههاي ذيربط بر
مشکالت کارآفرينان اين حوزه

برنامهريزي راهبردي ميانمدت در قالب آئين-
نامههاي اجرايی

فرايند طوالنی اخذ مجوزهاي سازمانهاي
مختلفی که بايد مجوز ارائه دهند مانند مجوز
مطالعه توسط سانا ،مجوز محيط زيست ،مجوز
منابع طبيعی و . . .
عدم وجود يك نقشه راه مدون در بخش
تحقيقات ،بازار و کاربرد
کمبود توجه مسئولين به استراتژيك بودن دانش
اين نوع از فناوري

يکپارچهسازي فعاليتها با شکلدهی هابهاي
تحقيقاتی و عملياتی

سياست ها و اقدامات

تهيه و انتشار نشريه تخصصی و عمومی در حوزه
فناوريهاي انرژي خورشيدي
برگزاري نمايشگاههاي تخصصی به صورت منظم و
دورهاي
تهيه و تدوين برنامه آگاهسازي ،ترويج و اطالعرسانی
عمومی در خصوص فناوريهاي مرتبط با انرژي
خورشيدي
تشکيل شوراي راهبردي متشکل از ذينفعان در مرکز
توسعه فناوري انرژي خورشيدي
تاسيس مرکز توسعه فناوري انرژي خورشيدي

همکاري در تدوين قانون جامع توسعه انرژيهاي
تجديدپذير

کارکرد

چالش
کمبود نگاه پايدار به مبحث تحقيقات و انرژي
خورشيدي .
زياد بودن مشغله سازمانهاي متولی توسعه اين
حوزه مانند توانير به امور روزمره و عدم توجه به
توسعه بلند مدت انرژيهاي تجديدپذير بويژه
انرژي خورشيدي
نبود سازوکارهاي پايدار در تأمين مالی براي دولت
تعدد سازمان ها و متوليان حوزه انرژي خورشيدي
وجود موازيکاريها و عدم وجود هماهنگیهاي
الزم ميان بازيگران اصلی اين حوزه میباشد.
عدم وجود عزم جدي در توانير براي توسعه
انرژيهاي تجديدپذير
عدم وجود يك قانون جامع توسعه انرژيهاي
تجديدپذير
عدم تناسب جايگاه سازمان متولی توسعه انرژي-
هاي تجديدپذير در وزارت نيرو و عدم توان
يکپارچهسازي فعاليتها در کل سطح بخش به
دليل جايگاه نامناسب سانا

اهداف خرد

سياست ها و اقدامات
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 -8-2دسته بندي اقدامات مورد نياز براي توسعه فناوريهاي خورشيدي
همان طور که در فصل قبل اشاره شد ،اقدامات مورد نياز بر اساس سياستها و راهبردها شناسايی و پيشنهاد میشوند .اين
اقدامات به دو دسته اقدامات غيرفنی و اقدامات فنی تقسيم میشود .اقدامات فنی در حقيقت ناظر به جنبههاي فنی تخصصی
میباشند و در مقابل ،اقدامات غيرفنی ،سياستهاي حمايتی و پشتيبان براي ايجاد بستر مناسب فناوري را در بر میگيرند .دو
کارکرد توسعه دانش و انتشار دانش شامل اقدامات فنی و غيرفنی و ساير  5کارکرد نظام نوآورانه فناوري منعکسکننده اقدامات
غيرفنی هستند .در ادامه ،فهرست اين اقدامات ارائه شده است.
 -1-8-2اقدامات غيرفنی مورد نياز براي توسعه فناوريهاي خورشيدي

اقدامات غيرفنی آن دسته از اقداماتی هستند که به توسعه نظام نوآوري در حوزه فناوريهاي انرژي خورشيدي کمك میکنند.
همان طور که در بخشهاي قبلی اشاره شد اقدامات غيرفنی در راستاي اجراي سياستها تعيين و تدوين میگردند .از آنجايی
که سياستها به منظور رفع چالشها و موانع پيشروي توسعه فناوري و تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند تدوين میگردد
میتوان نتيجه گرفت که در واقع اقدامات غيرفنی در راستاي تحقق چشمانداز و پيشبرد اهداف کالن سند توسعه فناوريهاي
انرژي خورشيدي تدوين میشوند.
-1-1-8-2اقدامات مربوط به توسعه و انتشار دانش
جدول ( -)13-2اقدامات غيرفنی مربوط به توسعه و انتشار دانش
فناوري اولويتدار

فتوولتائيك سيليکونی
فناوري سهموي خطی

اقدامات غير فنی مورد نياز

برگزاري دورههاي علمی روشهاي انتقال تکنولوژي در اين حوزه و تجربيات موفق
داخلی و بينالمللی

فناوريهاي نوين فتولتائيك
جذب هيأت علمی توانمند در دانشگاهها
فناوري چند اتصاله
فناوري ديش/استرلينگ
رايزنی با شوراي گسترش وزارت علوم جهت ايجاد واحتدهاي تخصصتی در رشتتههتاي
مرتبط
تمامی فناوريها
تدوين برنامه توسعه واحدها و رشتههاي دانشگاه و ارائه پيشتنهاد جهتت ايجتاد چنتدين
رشته تحصيلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري در زمينه انرژي خورشيدي
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اقدامات غير فنی مورد نياز

فناوري اولويتدار

تدوين و پياده سازي نظام مديريت دانش
ايجاد يك بانك اطالعاتی از متخصصين ،دانشگاهها ،آزمايشگاهها و تحقيقات در زمينته
انرژي خورشيدي
ايجاد يك شبکه منسجم بين محققين ،دانشگاهها و آزمايشگاههاي انرژي خورشيدي
در مرکز انرژي خورشيدي ،از پروژه هايی حمايت گردد که با سند همراستا باشد.
تدوين نظام نامه حمايت از دانشجويان و اساتيد محقق در ايتن حتوزه از قبيتل مکتانيزم
حمايت از حضور اساتيد و دانشجويان در کنفترانسهتاي معتبتر بتينالمللتی ،حمايتت از
مقاالت توليد شده در اين زمينه ،حمايتت از پايتان نامته هتاي دانشتجويی کارشناستی،
کارشناسی ارشد و دکتري در زمينه انرژي خورشيدي
برگزاري کنفرانس در شرايطی که امکان حضور حداکثري محققين و دانشتجويان در آن
باشد.

 -2-1-8-2اقدامات مربوط به کارآفرينی
جدول ( -)14-2اقدامات غيرفنی مربوط به کارآفرينی
فناوري اولويتدار

اقدامات غير فنی مورد نياز

فتوولتائيك سيليکونی
فناوري سهموي خطی

هدايت تحقيقاتی دانشگاهها به نيازمنديهاي شرکتهاي دانشبنيان اين حوزه (قرارداد
با صنعت اگر داشتند حمايت شوند)

حمايت از اساتيد و دانشجويان اين حوزه جهت تشکيل و راهاندازي شرکتهاي زايشی در
فناوريهاي نوين فتولتائيك
دانشگاهها
فناوري چند اتصاله
برگزاري کارگاه هاي تجاري سازي و تشويق محققين انترژي خورشتيدي بتراي ايجتاد
فناوري ديش/استرلينگ
کسب کار در کنفرانس هاي انرژي خورشيدي
تدوين دستورالعمل تشخيص شرکتهاي دانشبنيان در اين حوزه و رايزنتی بتا معاونتت
علمی و شوراي عتف جهت اخذ حمايتهاي مالی و پشتيبانی براي اين شرکتها
تمامی فناوريها
تدوين مکانيزمهاي جذب شرکتهاي بينالمللی جهت ايجاد واحدهاي تحقيق و توستعه
خود در داخل کشور
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 -3-1-8-2اقدامات مربوط به تأمين منابع
جدول ( -)15-2اقدامات غيرفنی مربوط به تأمين منابع
اقدامات غير فنی مورد نياز

فناوري اولويتدار

مالی:
تامين وامهاي بلند مدت کمبهره براي صنعتگران در اين حوزه از صندوق توسعه ملی
رايزنی با بانك مرکزي جهت تسهيل ضمانت جهت سرمايهگذاري خارجی
تدوين نظامنامه جذب سرمايهگذار خارجی
فتوولتائيك سيليکونی
فناوري سهموي خطی

انسانی:

دعوت و جذب متخصصين مطرح بين المللی براي همکاري در بخش تحقيتق و توستعه
شرکتهاي دانشبنيان داخلی
برگزاري دوره هاي فنی و حرفه اي تخصصی به منظور تامين نيروي تکنسين صتنعتی و
تعميرات و نگهداري
برگزاري دورههاي تخصصی مشترك بينالمللی براي متخصصين و تکنسينهاي داخلی
مالی:

تخصيص منابع مالی دولتی در تحقيق و پژوهش،
فناوريهاي نوين فتولتائيك ايجاد و توسعه صندوقهاي سرمايهگذاري خطرپذير()VC
ارتباط با شوراي عالی عتف ،صندوق توسعه ملی ،جهت اخذ منابع مالی در اين حوزه
فناوري چند اتصاله
انسانی:
فناوري ديش/استرلينگ
دعوت و جذب متخصصين مطرح بين المللی براي همکاري در بخش تحقيتق و توستعه
شرکتهاي دانشبنيان داخلی
تمامی فناوريها

مالی:

جذب منابع مالی از مراجع بينالمللی نظير  ،GEFبانك جهانی و ...
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 -4-1-8-2اقدامات مربوط به شكلدهی بازار
جدول (-)16-2اقدامات غيرفنی مربوط به شكلدهی بازار
فناوري اولويتدار

اقدامات غير فنی مورد نياز

ايجاد يك بازار مطمئن از طريق خريد دولتی از محصوالت با کيفيت ساخت داخل
الزام دستگاه هاي دولتی به تامين بخشی از برق مورد نيتاز ختود از سيستتم هتاي بتومی
خورشيدي
اعمال پاداش در تعرفه خريد برق خورشيدي براي احداث کنندگانی که از تجهيزات بومی
استفاده می کنند از طريتق وضتع تعرفته هتاي گمرکتی هوشتمندانه بتراي حمايتت از
فتوولتائيك سيليکونی
محصوالتی که به صورت مناسب در داخل بومی سازي شده اند.
فناوري سهموي خطی
بازنگري در تعرفه خريد برق خورشيدي
خريد تضمينی برق خورشيدي توسط دولت
تدوين استانداردهاي دقيق و هوشمندانه در بخش هاي مختلف
تجهيز آزمايشگاههاي تست مرجع براي هريك از فناوريها در داخل کشور
فناوريهاي نوين فتولتائيك ايجاد يك ساز و کار مناسب جهت خريدهاي دولتی از محصوالت توليدي شرکت هتاي
دانش بنيان
فناوري چند اتصاله
فناوري ديش/استرلينگ

 -5-1-8-2اقدامات مربوط به جهتدهی به سيستم

 -1تشکيل شوراي راهبردي متشکل از ذينفعان در مرکز توسعه فناوري انرژي خورشيدي
 -2تاسيس مرکز توسعه فناوري انرژي خورشيدي
 -3همکاري در تدوين قانون جامع توسعه انرژيهاي تجديدپذير
-6-1-8-2اقدامات مربوط به مشروعيتبخشی

 -1تهيه و انتشار نشريه تخصصی و عمومی در حوزه فناوريهاي انرژي خورشيدي
 -2برگزاري نمايشگاههاي تخصصی به صورت منظم و دورهاي
 -3تهيه و تدوين برنامه آگاهسازي ،ترويج و اطالعرسانی عمومی در خصوص فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
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 -2-8-2اقدامات فنی مورد نياز براي توسعه فناوريهاي خورشيدي

آن دسته از اقدامات که در مرحله بعدي ،در تدوين پروژههاي فناورانه مبنا قرار میگيرند ،اقدامات فنی هستند .در اين سند ،اين
اقدامات تنها در کارکرد توسعه و انتشار دانش تعريف میشوند.
جدول ( -)17-2اقدامات فنی موردنياز براي توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي براي فناوريهاي اولويتدار خورشيدي
فناوري اولويتدار

فتوولتائيك سيليکونی

فناوريهاي نوين فتولتائيك

فناوري چند اتصاله

فناوري سهموي خطی

فناوري ديش/استرلينگ

اقدامات فنی مورد نياز

 .1تسلط به دانش طراحی و ساخت فتوولتائيك سيليکونی
 .2تدوين فهرست اولويتهاي پژوهشی وزارت نيرو در اين حوزه و ابالغ آن به
دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي فعال در اين زمينه
 .1تسلط به دانش طراحی فناوريهاي نوين فتوولتائيك
 .2تعريف پروژههاي تحقيق و توسعه مشترك با مراکز علمی و تحقيقاتی معتبر
جهانی
 .3تدوين فهرست اولويتهاي پژوهشی وزارت نيرو در اين حوزه و ابالغ آن به
دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي فعال در اين زمينه
 .1تسلط به دانش طراحی فناوري چنداتصاله
 .2تعريف پروژههاي تحقيق و توسعه مشترك با مراکز علمی و تحقيقاتی معتبر
جهانی
 .3تدوين فهرست اولويتهاي پژوهشی وزارت نيرو در اين حوزه و ابالغ آن به
دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي فعال در اين زمينه
 .1تسلط به دانش طراحی و ساخت فناوري سهموي خطی
 .2تدوين فهرست اولويتهاي پژوهشی وزارت نيرو در اين حوزه و ابالغ آن به
دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي فعال در اين زمينه
 .1تسلط به دانش طراحی فناوري ديش/استرلينگ
 .2تعريف پروژههاي تحقيق و توسعه مشترك با مراکز علمی و تحقيقاتی معتبر
جهانی
 .3تدوين فهرست اولويتهاي پژوهشی وزارت نيرو در اين حوزه و ابالغ آن به
دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي فعال در اين زمينه
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جمعبندي
هدف از انجام مرحله چهارم «تدوين سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي» تدوين اقدامات مورد نياز
براي تحقق چشمانداز ،اهداف و راهبردهاي توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي بود .در ابتداي اين گزارش مبانی نظري مربوط
به تدوين اقدامات شامل کارکردها و ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه ( )TISبه تفصيل مورد بحث قرار گرفت .سپس فرايند
چهار مرحلهاي تدوين اقدامات سند توسعه فناوري توضيح داده شد .پس از مراحل چهارگانه تدوين اقدامات براي حوزه انرژي
خورشيدي انجام شد به اين صورت که در مرحله اول اين فرايند وضعيت موجود توسعه فناوري با شناسايی مرحله توسعه
فناوريهاي انرژي خورشيدي و بازيگران نظام توسعه اين فناوري مشخص شدند .در مرحله دوم ،با توجه اينکه فناوريهاي
اولويتدار خورشيدي در مراحل مختلفی از توسعه قرار داشتند ،کارکردهاي با اولويت براي تحقق وضعيت مطلوب توسعه هر
يك از فناوريهاي اين حوزه بر اساس مرحله توسعه آنها تعيين شدند .در مرحله سوم ،چالشها و موانع موجود در تحقق هر
يك از چهار کارکرد اصلی از طريق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه خورشيدي تعيين شدند .سپس با توجه به
چالشهاي تعيين شده و راهبردهاي تدوين شده حوزه انرژي خورشيدي اقدامات و سياستهاي مورد نياز براي رفع چالشها و
موانع توسعه فناوريهاي اين حوزه پيشنهاد شد .در نهايت ،اقدامات تدوينشده در دو بخش اقدامات فنی و غيرفنی ارائه گرديد.
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مراجع

«روششناسی تدوين اسناد ملی فناوريهاي راهبردي» ،مرکز تحقيقات سياست علمی کشور1391 ،
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مقدمه
یكی از مهمترین عوامل موفقیت و پیشتازی كشورهای توسعهیافته ،توجه به دانش و مهارتهای مدیریت بهعنوان یكی از
ضروریات توسعه و رشد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .در این میان آنچه به عنوان اصلیترین كاركرد مدیریت در هر
كشور موردنظر میباشد ،برنامهریزی و تالش برای اجرا و نیل به اهداف از پیش تعیین شده در آن است .تحوالت چند دهه
گذشته همراه با وقوع نیازهای جدید در این سالها ،سیاستگذاران و مدیران ملی را با آنچنان دشواریهایی مواجه ساخته است
كه كوچكترین غفلت آنها نسبت به مسائل ،پیامدهای غیرقابل جبرانی را بهدنبال خواهد داشت .مشاهده فناوریهای امیدبخش
كه علیرغم داشتن راهبردها و سیاستهای سنجیده ،بهدلیل بیتوجهی به فرآیند اجرا ،موقعیت برجسته خود را از دست داده و از
صحنه رقابت كنار رفتهاند ،مؤید این نكته مهم میباشند .لذا توجه به برنامهریزی از جنس اجرا و با ماهیت عملیاتی از آنچنان
اهمیتی برخوردار است كه بدون آن ،راهبردها و سیاستهای اتخاذشده قادر به توسعه موفق و پایدار فناوری نخواهند بود .از این
رو در دهههای اخیر ،توجه سیاستگذاران و صاحبنظران به شناسایی و بهرهبرداری هرچه بیشتر و بهتر از الگوها و ابزارهای
نوین برنامهریزی عملیاتی جلب شده است.
پرسش پیرامون مجموعه اقدامات الزم برای پیادهسازی و تحقق اركان جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستها موضوع قابل
طرح در آخرین سطح از روششناسی تدوین اسناد ملی هستند .چه سازوكارها ،اجزاء ،سازمان ها ،افراد و بهطوركلی چه الزاماتی
نیاز است و نقش هر كدام بهطورخاص در فرآیند توسعه فناوری چیست؟ رابطه بین عوامل مؤثر بر تحقق جهتگیریهای
باالدستی چگونه است و تنظیم و تعامل بین آنها چگونه برقرار میشود؟
مباحث تدوین و پیادهسازی اركان جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستها ،در حوزه «مدیریت راهبردی» مطرح میباشند .در
مدیریت راهبردی نهتنها به ركن برنامهریزی و تدوین اقدامات و فعالیتها كه اولین و شاید مهمترین گام باشد ،پرداخته میشود،
بلكه سایر اركان مدیریت از جمله سازماندهی ،تأمین منابع ،نظارت و كنترل فعالیتها و ارزیابی تحقق راهبردها را نیز دربرمی-
گیرد و این فرآیند بهطور دائمی و پویا تكرار میشود تا سیستم به اهداف مورد نظر دست یابد.
آنچه در این بخش به آن پرداخته خواهد شد ،حركت در جهت تحقق اهداف خرد و كالن از طریق اجرایی كردن راهبردها،
سیاستها و اقدامات تدوینشده در طول سند راهبردی است .منظور از اجرایی كردن آنها طراحی برنامههای عملیاتی است كه
زمانبندی شدهاند ،تخصیص منابع به آنها صورت گرفته است ،مجریان برنامهها و نحوه عمل آنها مشخص شده است و در
نهایت ،نحوه ارتباط این برنامهها در طول زمان با هم و با جهتگیریهای باالدستی مشخص شده است.
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در این بخش از سند با عنوان «تدوین رهنگاشت و برنامه عملیاتی» مدلی از گامهای الزم جهت تكمیل فرایند برنامه
عملیاتی و همچنین ابزارهای اجرای هر گام ارائه شده ،كه در نهایت منجر به دستیابی به برنامه عملیاتی و رهنگاشت 1در
راستای چشمانداز سند خواهد شد .در مراحل  3و  4این پروژه اركان جهتساز (شامل چشمانداز ،اهداف و راهبردهای سند
راهبردی و نقشهراه توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی و نیز اقدامات الزم برای تحقق آن تدوین و معین شد.
در این گزارش پس از بررسی نحوه تقسیم اقدامات به پروژهها ،اقدامات تدوینشده در مرحله  4به پروژههای اجرایی تقسیم
میشوند و سپس فهرست پروژههای تعیینشده ارائه میگردد .در گام بعدی زمان و بودجه الزم برای تكمیل این پروژهها
مشخص شده و در ادامه متولیان و مجریان انجام پروژهها بر اساس نگاشت نهادی تعیین میگردند .در نهایت ،نقشهراه
(رهنگاشت) مربوط به سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی بر اساس اقدامات تعیین شده ترسیم شده
است.

 -1روش پیشنهادی برای تدوین برنامه عملیاتی
در این قسمت باید به معرفی (گامهای) روشی برای تدوین برنامه عملیاتی پرداخت .این روش پیشنهادی باید قادر باشد تا به
سؤاالت مختلف فرآیند توسعه فناوری كه تا این مرحله مورد توجه قرار نگرفتهاند پاسخ داده شود؛ سؤاالتی نظیر:
 برنامهها برای پاسخگویی به كدام اهداف تدوین و اجرا میشود؟
 برنامهها چگونه اولویتها و مالحظات تعریفشده در راهبردها ،سیاستها و اقدامات را عملیاتی میسازند؟
 گروهها یا نهادهای اصلی هدف (یعنی هویتهایی كه این قصد تأثیرگذاری بر رفتار آنها را دارد) كدامند؟
 مجری یا مجریان این برنامه كدامند؟ و نحوه عمل آنها چگونه است؟
 دوره زمانی اجرای برنامه چقدر است؟
 منابع موردنیاز و نتایج مورد انتظار از اجرای این برنامهها كدامند؟
بر مبنای اركان جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستهای تدوین شده تاكنون ،در این قسمت الزم است تا روش پیشنهادی
تدوین برنامه عملیاتی ارائه شود .این روش پیشنهادی متشكل از گامهایی است كه در شكل ( )1-1نشان داده شدهاند .مطابق
این شكل ،در مرحله اول باید اقدامات تدوینشده در مرحله  4شناسایی شده و بر اساس معیارهایی به پروژهها شكسته شوند و
Road Map
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فهرست پروژهها استخراج شود .سپس زمان و بودجه مورد نیاز برای انجام هر یك از پروژهها مشخص شده و از این طریق
منابع الزم برای تحقق اقدامات تعیین میگردد .در نهایت با شناسایی نهادهای مرتبط در محیط داخلی و بیرونی و نقش آنها،
متولی و مجری انجام پروژهها شناسایی میشود.

اقدامات
شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی
فهرست پروژهها
تخصیص بودجه

زمانبندی

تعیین منابع
اقدامات
تخصیص مجریان و متولیان انجام پروژه

شكل ( -)1-1فرایند تدوین برنامههای عملیاتی

 -1-1شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی
در این گام پروژههای ضروری بهمنظور برآورده كردن اهداف كالن و نیز محقق نمودن راهبردهاا ،اقادامات و سیاساتهاا
تعیین میشود .این پروژهها ،فعالیتهایی هستند كه توسط كنشگران توسعه فناوری و در راستای راهبردهای كالن و سیاست-
های نوآوری تعریف میشود .اگر پروژهها بهطور صحیحی برنامهریزی شوند ،نتایج موردانتظار از انجام آنها حاصل ،و در نتیجه،
اهداف میانمدت و بلندمدت نیز محقق میگردد .پروژهها در فرآیندی توافقی و تعاملی و براساس نظر ذینفعان اساتخراج مای-
گردد .اقداماتی تدوین شده در مراحل قبل هم راهنمای مناسبی برای طراحی پروژهها هستند .بهعبارت دیگر ،برای تحقاق هار
اقدام یا سیاست اجرایی ،وجود مجموعهای از پروژهها ضروری است.
مجموعه پروژه های اجرایی كه از شكستن اقدامات به دست می آید ،باید به نحوی جامع باشد كه انجام صحیح آنها منجار
به تحقق اقدام مورد نظر شود و از همینرو در تعریف پروژهها باید به جنبههای مختلف اقدام توجه شود .نكته حائز اهمیت دیگر
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در شكستن اقدامات ،میزان و سطح شكستن اقدامات میباشد .همانگونه كه یك اقدام میتواناد باه مجموعاهای از پاروژههاا
شكسته شود ،هر پروژه نیز قابل شكسته شدن به مجموعهای از فعالیتها است و این روند را در مورد فعالیتهاا نیاز مایتاوان
ادامه داد .این مفهوم را میتوان به صورت ملموستری در شكل ( )2-1مشاهده نمود كه در آن اقدام  Xبه سه پاروژه و پاروژه
شماره  1به دو فعالیت شكسته شده است .حال میتوان مجموعه كل پروژههایی كه برای انجام اقدام  Xباید اجرا شوند را به دو
صورت { X  }x1،x2,x3و { X  }x11،x12،x2,x3ارائه نمود كه تفاوت این دو در تعداد سطوح شكسته شادن اقادام اسات.
بنابراین الزم است معیارهای مناسبی برای تعیین تعداد و سطح شكسته شدن اقدامات معرفی و تعیین گردد.

شكل ( -)2-1نحوه شكستن اقدام X

در این بررسی دو معیار به شرح زیر مبنای شكستن اقدامات به پروژهها قرار میگیرد:
الف) میزان منابع الزم برای انجام پروژه اجرایی قابل تخمین باشد .به عبارتی در سطح خاصی میتوان برآورد مناسبی
از میزان منابع مورد نیاز ارائه نمود.1
ب) هر پروژه اجرایی در اندازهای باشد كه بتوان آن را به یك مجری محول نمود .بهعبارتی اگر پروژه اجرایی به اندازه
كافی جزء نشده باشد ،بهطوری كه گستردگی ابعاد مختلف پروژه امكان اختصاص آن به یك مجری را سلب نماید،
باید پروژه اجرایی مربوط به فعالیتهای دیگری شكسته شود تا تخصیص آن به مجری واحد امكانپذیر باشد.

1

توضیحات بیشتر در مورد اقسام منابع در قسمتهای آتی بیان خواهد شد.
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ساختار كلی شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی مشابه  1WBSمیباشد كه در بحث مادیریت پاروژه تااكنون تحقیقاات
فراوانی در مورد آن صورت پذیرفته است.
نكته دیگر حصول اطمینان از جامعیت پروژههای اجرایی در راستای تحقق اقدامات میباشد .تاكنون الگوریتمی كه تضامین
نماید مجموعه پروژههای اجرایی منتخب برای تحقق اقدام كفایت مینماید ارائه نشده اسات .تنهاا باا بهارهگیاری از قضااوت
خبرگان ،استفاده از تجارب پیشین و در صورت امكان بهكارگیری ابزارهایی چون شبیهسازی مایتاوان امیادوار باود مجموعاه
پروژههای اجرایی شرایط كافی برای حصول اقدامات را فراهم سازند.

 -1-1-1مبنای شكستن اقدامات
یكی از مسائل كلیدی دیگر در فرآیند شكستن اقدامات به پروژه های اجرایی ،تعیین مبنایی است كه بر اساس آن شكساتن
اقدامات انجام شود .برای درک بهتر اقدام نمونهای با عنوان تأسیس آزادراه را در نظر بگیرید .این اقدام میتواناد بار دو مبناای
جغرافیایی( 2راهسازی كوهستانی ،بیابانی و جنگلی) و عملكردی( 3زیرسازی راه ،روسازی و آسفالت ،حفاظت حاشیه راه و  )...باه
پروژه های اجرایی زیرمجموعه خود شكسته شود .مبنا شكستن اقدامات مورد توجه بر اساس عوامل مختلفی تعیین میشود كاه
در ادامه به مهمترین این عوامل اشاره میشود.
الف) ساختار و فرهنگ حاكم :اگر در ساختار موجود كشور تقسیمبندی ویژه و یا هنجارهای پذیرفته شده اثرگاذاری وجاود
داشته باشد ،میتوان شكستن پروژههای اجرایی را بر اساس آنها جهتدهی كرد .به عنوان نمونه در مورد مثال فاو اگار
سیستم راهسازی كشور بر اساس مناطق جغرافیایی در بخشهای راهسازی كوهستانی ،بیابانی و جنگلی شكل گرفته باشاد
كه هر بخش تواناییها و قابلیتهای كلیدی الزم در حوزه فعالیت خود به دست آورده است ،و بنابراین تقسیمبندی ماذكور
میتواند مبنای شكستن اقدامات قرار گیرد.
ب) نیازمندیهای فعلی :نیازمندیهایی كه بر مبنای آن شكسته شدن اقدامات صورت میپذیرد در طول زمان قابل تغییار
است .در مورد مثال اخیر ممكن است در فاز طراحی آزادراهها نیازهای طراحی موجب شكستن پروژههای اجرایی بر مبناای
جغرافیایی شود ولیكن در زمان اجرا نیازها تغییر كرده و مبنای عملكردی مورد استفاده قرار گیرد.
1

Work-Breakdown-Structure
Geographical Base
3
Functional Base
2
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ج) منافع اقتصادی :میزان كسب درآمد از پروژههای اجرایی میتواند مبنایی برای شكستن اقدامات باشد .به عناوان مثاال
درآمدزا یا هزینهبر بودن پروژههای اجرایی از این جهت میتواند مبنا قرار گیرد كه ابتدا پروژههای اجرایای درآمادزا انجاام
شوند و از درآمد حاصل برای انجام پروژههای اجرایی هزینهبر استفاده شود.
د) نظرات ذینفعان :از آنجایی كه هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نیاز ذینفعان و كسب مناافع توساط ایان گاروه
میباشد ،ضروری است به نظرات ذینفعان در بخشهای مختلف فرآیند پیادهسازی از جمله چگونگی شكستن اقدامات توجه
شود.
در صورتی كه تصمیم گرفته شود كه تعدادی از پروژه های اجرایی نیز به زیرفعالیتها شكسته شوند ،میتاوان در شكساتن
دوم از مبنای دیگری استفاده نمود .به طور مثال در مرحله اول بار مبناای جغرافیاایی و در مرحلاه دوم بار مبناای عملكاردی
شكستن انجام پذیرد.
-2-1-1

ابزارهای شكستن اقدامات

تاكنون مفاه یم و موضوعات كلیدی شكستن اقدامات مورد بحث و بررسی قرار گرفت ،در این بخش چند ابزار بارای انجاام
این مهم معرفی میگردد.
الف) تجزیه و تحلیل فرآیند استاندارد

در ادبیات برخی از اقدامات فرآیند تجربه شده ای وجود دارد كه به طور عام توسط نخبگان علمی آن حوزه مورد پذیرش اسات.
چنین فرآیندهایی فرایند استاندارد نامیده می شود و در صورتی كه در مورد اقدامات خاصی فرآیند استاندارد وجود داشاته باشاد،
پروژههای اجرایی ارائه شده در آن حوزه به عنوان مجموعه پروژههای اجرایی استاندارد پذیرفته میشوند.
ب) بهینهكاوی

در صورتی كه در راستای تحقق یك اقدام ،فرآیند استانداردی وجود نداشته باشد و یا به علت عدم دسترسی قابل استفاده نباشد،
از ابزار بهینهكاوی استفاده میشود .بهینهكاوی به معنی بررسی تجربههای انجام شده و یادگیری میباشد .اگرچه در این حالات
به علت عدم وجود الگویی استاندارد ،انتظار میرود تجربه های پیشین در ابعاد مختلفی با یكدیگر تفاوت داشته باشاند  -كاه از
علل اصلی آن خواستگاه منطقهای و ویژگیهای خاصی است كه فرایند در قالب آن طراحی و اجرا شده است -یكی از مساائل
كلیدی بهكارگیری این ابزار چگونگی در كنار هم قرار دادن نتایج تجربههای مختلف برای دستیابی به الگویی مطلوب میباشد.
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اگر نتوان از این روش به مجموعهای از پروژههای اجرایی قابلقبول دست یافت ،از پروژههای اجرایی غیر نهایی بهدست آماده
میتوان در ابزار علی -معلولی استفاده نمود.
ج) تحلیل علیمعلولی

اساس این ابزار استفاده از نظرات خبرگان برای شكستن اقدامات به مجموعه پروژههای اجرایی مایباشاد .از هماینرو حضاور
خبرگانی مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه ضرورت و الزمه استفاده از این ابزار است .در ادامه چگونگی استفاده از ایان ابازار
در جلسهای با حضور خبرگان توضیح داده میشود.
 گام  :1در ابتدای جلسه توضیحات مربوط به معرفی اقدام ارائه میگردد تا كلیه افراد حاضر به نگرش یكسانی از اقدام
مورد نظر دست یابند.
 گام  :2در یك طوفان فكری پروژه های اجرایی كه از نظر خبرگان برای انجام اقدام مزبور ضروری به نظار مایرساد
مطرح شده و در معرض دید همگان قرار میگیرد.
حاضرین جلسه باید این نكته را مد نظر قرار دهند كه در مرحله اول صرفاً اقادامات باه پاروژههاای اجرایای اساسای
تشكیلدهنده شكسته میشوند .از همینرو بهتر است از بیان مواردی كه خود زیرفعالیتهای پروژههای اجرایی اساسی
به شمار می روند و یا قابل بیان شدن به شكل پروژههای اجرایی كالنتری هساتند اجتنااب ورزناد .در صاورتی كاه
تصمیم گرفته شود برخی پروژههای اجرایی به زیرفعالیت های خود شكسته شوند ،در مرحله دیگری فرایناد جااری در
مورد آن پروژههای اجرایی تكرار میشود .به عبارتی در هر مرحله از بهكارگیری این ابزار ،شكستن تنها در یك سطح
انجام میپذیرد.
پس از انجام این گام فهرست اولیهای از پروژههای اجرایی پیشنهادی به دست میآید .در تكمیل این فهرست میتوان
1

از اطالعات به دست آمده از دو ابزار دیگر به ویژه بهینهكاوی استفاده نمود.

 گام  :3كلیه موارد موجود در لیست اولیه تحت سه عنوان زیر دستهبندی میشوند:
الف) پروژههای اجرایی اصلی تكین :پروژههای اجرایی هستند كه اوالً در راستای تحقق اقدام مورد نظار انجاام آنهاا
ضروری بوده و ثانیاً در بین سایر پروژههای اجرایی پیشنهاد شده موارد مشابه قابل جایگزینی با آن وجود ندارد.

1

ممكن است بتوان درمورد یك فعالیت از روش تحلیل فرآیند استاندارد و یا بهینهكاوی به نتیجه رسید ،علیرغم اینكه در مورد اقدام باالدست استفاده از این دو ابزار نتیجهبخش
نبوده باشد.
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ب) پروژه های اجرایی جایگزین :این دسته شامل آن بخش از پروژه هاای اجرایای ضاروری اسات كاه در باین ساایر
پروژه های اجرایی ،موارد مشابهِ قابل جایگزینی با آنها یافت میشود .در این حالت هار گاروه از پاروژههاای اجرایای
مشابه در مجموعههایی جمع میشوند كه از آنها تحت عنوان مجموعههای جایگزینی یاد میشود .سرانجام باید از هر
یك از مجموعههای جایگزینی یك پروژه اجرایی انتخاب شود.
مجموعه های جایگزینی نباید با یكدیگر دارای اشتراک باشند .همچنین در صورتی كه پروژه اجرایی قابل تخصیص به
بیش از یك مجموعه جایگزینی باشد ،آن پروژه اجرایی به چند بخش تفكیك شده و هر بخش به مجموعاه مربوطاه
اختصاص مییابد.
ج) پروژههای اجرایی پشتیبانی :پروژه های اجرایی كه در راستای تحقق یك اقدام ،ضاروری نیساتند ولای مایتوانناد
فرآیند انجام اقدام مورد نظر را تقویت كرده و آن را تسریع بخشند.
در صورتی كه پس از دستهبندی فو مواردی وجود داشته باشند كه به نوعی زیرفعالیت ساایر پاروژههاای اجرایای اصالی یاا
پشتیبانی به حساب آیند ،این موارد حذف شده  -در صورت لزوم در شكستن پروژههای اجرایی به زیرفعالیتها در مراحال بعاد
استفاده میشوند  -و در غیر این صورت الزم است پروژههای اجرایی اصلی یا پشتیبان دیگری تعریف شود كه دربرگیرنده موارد
ذكر شده به عنوان زیرفعالیت خود باشد.
در مجموع مشخص میگردد كه پروژههای اجرایی دستهبندی شده باید دارای دو ویژگی زیر باشند:
 )1در یك سطح باشند،
 )2غیر از پروژههای اجرایی درون یك مجموعه جایگزینی ،سایر پروژههای اجرایی باید بدون همپوشانی باشند .در
غیر این صورت باید تغییراتی در آنها اعمال گردد تا همپوشانی موجود حذف شود.
 -3-1-1بازنگری نهایی و انتخاب پروژههای اجرایی
قبل از نهایی شدن پروژههای اجرایی ،به منظور ارزیابی جوانب مختلف پروژههای ارائه شده و قضاوت در مورد موجه باودن
یا عدم موجه بودن آن ها ،هر پروژه اجرایی باید بر اساس معیارهای مختلفی از جمله معیارهای فنی ،مالی و اقتصادی ،اجتماعی
و زیستمحیطی مورد ممیزی قرار گیرد .بر این اساس ،پروژههای اجرایی به دست آمده در مرحله قبل مورد بازبینی قرار گرفتاه
و پروژه هایی كه از نظر معیارهای مختلف ناموجه باشند ،كنار گذاشته میشوند .در واقع پروژههای اجرایی نهایی بایاد باه نحاو
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مطلوبی موجبات دستیابی به مقاصد سایر سطوح راهبردی را فراهم سازند .از همینرو ضروری است با نگاهی اجمالی به بازبینی
گامهای طی شده نواقص احتمالی پرداخته شود.

 -2-1تخصیص منابع و تعریف دورههای زمانی
برنامهریزی منابع با هدف اجرایی نمودن اقدامات تعریف شده صورت میپذیرد .این برنامهریزی را باید قبل از اجرایی
كردن اقدامات به انجام رساند .منظور از منابع موردنیاز در این گام دانش فنی ،ابزارآالت و تجهیزات و منابع مالی است .در
صورت وجود منابع موردنیاز ،برنامهریزی منابع بیانگر چگونگی و اولویتبندی استفاده از آنها است .اما در شرایطی كه منابع
موجود نباشد ،برنامهریزی بهمعنی چگونگی دستیابی به منابع از طریق خرید ،همكاری و یا تولید منابع موردنیاز است.
در برنامهریزی عملیاتی تخصیص منابع فرایند تصمیمگیری در مورد چگونگی بهكارگیری منابع موجود به منظور نیل به
مقاصد تعیینشده ،به ویژه در كوتاهمدت مشخص میگردد .تخصیص منابع در سطوح مختلف راهبردی از جمله اقدامات،
پروژههای اجرایی ،فعالیتها و سایر سطوح باالتر قابل تعریف است .همانطور كه در بخش قبل عنوان شد یكی از معیارهای
مورد توجه در تعیین تعداد سطوحی كه اقدامات شكسته میشوند ،رسیدن به سطحی است كه در آن بتوان منابع الزم را برآورد
نمود .این برآورد بر دو مبنا صورت میپذیرد:
الف) تجربههای پیشین
ب) نظر خبرگان
منابعی كه در برنامه عملیاتی این سند مورد توجه قرار خواهند گرفت ،عبارتند از هزینه ،زمان و در صورت لزوم منابعی چون
دانش و فناوری .تأمین منابع انسانی با استفاده از هزینه اختصاصیافته توسط مجری فعالیت صورت میپذیرد .البته هزینه
نیروی انسانی برآورد میشود و جزء منابع مالی به مجری تخصیص مییابد.
هرچند پایداری و قابل پیشبینی بودن گاه بهعنوان نكات مثبت در بعضی از انواع برنامههای حمایتی برشمرده میشود ،اما
در عمل و بهدالیل مختلف بهتر است این برنامهها برای دورههای زمانی مشخص و محدود طراحی و اجرا شوند .از مهمترین
مزایای محدود بودن زمان برنامهها ،میتوان به روشن و محدود بودن بودجه موردنیاز ،فراهم شدن امكانات ارزیابی بهتر نتایج و
دستاوردها و امكان اصالح ،بازنگری و ایجاد تطابق بیشتر در برنامهها با شرایط زمان اشاره كرد .بر این اساس ،الزم است تا
دوره زمانی اجرایی هر برنامه را در این گام مشخص نمود.
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 -3-1تعیین حوزههای اثر و تقسیم كار ملی
پس از تعیین پروژههای اجرایی و محاسبه زمان الزم برای اجرایی شدن هر پروژه ،در این بخش با یك نگاشت نهادی
مطلوب ،مجریان پروژههای اجرایی برای توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی شناسایی خواهند شد .منظور از مجریان نهادهایی
است كه مسئولیت اجرای برنامههای عملیاتی و یا پروژهها را برعهده دارند .ممكن است مجری همان سیاستگذار باشد ،اما در
برخی موارد سیاستگذار و مجری نهادهای متفاوتی هستند .اجرای برنامههای عملیاتی ،فرآیند تعاملی میان دولت با گروههای
هدفی است كه تالش میكنند برنامه مزبور را براساس انگیزهها ،ظرفیت و ادراک خودشان اجرا كنند یا از اجرای آنها جلوگیری
كرده یا آنها را تغییر دهند.
در تدوین برنامههای عملیاتی ،الزم است تا نهادهای اصلی هدف ،یعنی مشموالن برنامهها یا حوزههایی كه برنامهها قصد
تأثیرگذاری بر آنها را دارند ،شناسایی نمود .هرچند در رویكردهای سیستمی تبیینشده برای ظهور نوآوری ،خلق ،انتشار و بهره-
برداری از نوآوری ناشی از تعامل دامنه متفاوتی از حوزهها تعریف میگردد ،اما برای دستیابی به هر هدف در سطح عملیاتی
بعضی گروهها یا نهادها (حوزهها) میتوانند نقش پیشبرندگی بیشتری داشته باشند.
جهت شناسایی مجریان انجام هر پروژه ،ابتدا باید كلیه بازیگران حوزه انرژی خورشیدی شناسایی شوند ،الزمه انجام این
ترسیم نگاشت نهادی محیط داخلی و بیرونی و تحلیل وضع موجود است ،كه با استفاده از آنها وضع مطلوب نهادی ترسیم
میگردد.
هر نوع از برنامههای عملیاتی نیز باتوجه به یك گروه هدف خاص ،مانند یك بخش یا یك خوشه خاص ،یك شركت
كوچك یا متوسط و یا یك شركت زایشی جدید طراحی میشود .برنامهها باید نهادهایی را بیشتر مورد هدف قرار دهند كه
بیشترین تأثیرگذاری را در راستای تحقق اقدامات و سیاستهای اجرایی داشته باشند .این برنامهها مناسب است تا مطابق با
معیارهای زیر باشند:
 حوزههایی كه در حوزه سیاستگذاری موردنظر ،بیشترین تأثیرگذاری را در راستای اهداف سیاستی داشته باشند،
 حوزههایی كه دارای بیشترین ارتباطات پسین و پیشین در سایر حوزهها باشند ،یعنی برونداد آنها بهعنوان درونداد
حوزهای دیگر بوده یا با استفاده از برونداد سایر حوزهها بهعنوان درونداد ،قابلیت تحریك و رشد در سایر حوزهها را
دارند،
 حوزههایی كه بیشترین سرریز مثبت را برای سایر حوزهها داشته باشند ،و
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 سرریزهایی كه بیشترین توانایی درونیكردن دانش و تجربه بهدست آمده از فعالیت فناورانه هدایت شده را برای كاربرد
مجدد داشته باشند.
در ادامه ،ابتدا توضیح مختصری در رابطه با نگاشت نهادی و كاركردهای آن بیان شده ،سپس نگاشت نهادی توسعه فناوریها
ترسیم میشود .در بخش بعد ،با توجه به نگاشت نهادی ترسیم شده متولیان پروژههای اجرایی مشخص میشوند.
 -1-3-1نگاشت نهادی

1

تعدد سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی كه هر یك به نوعی در حوزه انرژی خورشیدی نقشآفرینی میكنند از یك
سو و تنوع نقشهایی كه باید در توسعهاین سیستمها ایفا شود از سوی دیگر سبب اهمیت یافتن نیاز به بررسی و تحلیل دقیق
توسعه این سیستمها از منظر نهادی (ساختاری) میشود .برای تحلیل وضعیت ساختاری میتوان از روشهای مختلفی نظیر
نگاشت نهادی استفاده كرد .به كمك نگاشت نهادی بهخوبی میتوان وضعیت بازیگران مختلف موجود در یك صنعت و
وضعیت ایفای نقش آنها را بررسی و تحلیل نمود .نگاشت نهادی ،ماتریسی است كه در یك بعد سازمانها و نهادهای درگیر
در این حوزه و در بعد دیگر انواع نقشهایی كه این سازمانها به عهده میگیرند را نمایش میدهد .در واقع ،تكمیل نگاشت
نهادی به این معناست كه هر یك از این سازمانها و نهادها چگونه در این حوزه نقشآفرینی میكنند .بنابراین با تحلیل نگاشت
نهادی موارد زیر را میتوان دریافت:
 آیا نقشی وجود دارد كه متولی نداشته باشد؟
 در یك نقش مشخص چه سازمانها یا نهادهایی فعالیت دارند؟ تعدد سازمانها و نهادها چگونه است؟ در صورت
كثرت نهادها آیا نیازی به مدیریت یكپارچه نهادهای فعال وجود دارد؟
 میزان درگیر بودن نهادهای مرتبط و غیرمرتبط در نقش چگونه است؟ آیا نقشی وجود دارد كه هیچ نهاد مرتبطی در
آن فعالیت ندارد؟
 آیا در نقش مورد نظر ،نیاز به وجود نهادی متمركز احساس میشود؟
 آیا نهادهای غیردولتی در نقش مورد نظر میتوانند جایگزین نهادهای دولتی شوند؟

1

- Institutional mapping

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
12

فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

نگاشت نهادی یكی از ابزارهای مطالعه سیستم نوآوری است .نظام ملی نوآوری مجموعهای است از مؤسسات مجزا كه به-
طور مشترک یا انفرادی به توسعه و انتشار فناوریهای جدید كمك میكنند .این مؤسسات چهارچوبی فراهم میكنند كه
دولتها بتوانند در آن چهارچوب ،سیاستهایی جهت تأثیرگذاری بر فرایند نوآوری را شكل داده و اجرا نمایند.
در یك سطح عمومی كاركرد اصلی یا كلی نظامهای نوآوری ،تعقیب و انجام فرآیندهای نوآوری یا به عبارت دیگر «خلق،
اشاعه و بهرهبرداری» از نوآوریها است .بنابراین كاركرد اصلی هر نظام نوآوری تولید ،اشاعه و بهكارگیری دانش و نوآوری
میباشد .از نظر ادكویست ،عواملی كه بر خلق ،اشاعه و بهرهبرداری از نوآوریها تأثیرگذار باشند ،فعالیت محسوب میشوند .به-
عنوانمثال ،تحقیق و توسعه (بهعنوان ابزاری برای تولید دانش) ،یكی از فعالیتهای نظام نوآوری است .تأمین منابع مالی به-
منظور تجاریسازی دانش نیز یك فعالیت است.
نگاشت نهادی چارچوبی است كه با نمایی ساده و جامع وضعیت موجود سیستم نوآوری را نشان میدهد و با بررسی آن
می توان نقایص موجود در اجزا و روابط میان اجزای سیستم را شناسایی و تحلیل نمود .در این روش سعی میشود تا میزان و
كیفیت روابط موجود میان نهادها در سیستم نوآوری ترسیم و همچنین چگونگی مشاركت میان بخش خصوصی و دولتی تبیین
شود .با استفاده از این روش تحلیلی ،نقش نسبی هر كدام از بازیگران فعال در نظام ملی نوآوری همچون دولت ،دانشگاهها و
مراكز تحقیقاتی و همچنین بنگاههای خصوصی در فرایند نوآوری به دست میآید.
 -2-3-1انواع نقشها در نگاشت نهادی
كاركردهای اصلی یك نظام ملی نوآوری به چهار دسته اصلی سیاستگذاری ،تنظیمگری ،تسهیلگری و ارائه خدمات
تقسیم میشود .در فرایند توسعه صنعتی ،یكی از پرسشهای اساسی این است كه كدام مجموعه از تصمیمات سیاستگذاری و
نهادسازی و نیز اقدامات اجرایی در سطح كالن ملی و در سطح صنعت ،به عنوان زمینهساز موفقیت توسعه صنعتی باید مورد
توجه قرار گیرد؟ نكته مهم در پاسخ به این سؤال آن است كه این مجموعه اقدامات ،به خودی خود شكل نمیگیرد ،بلكه
نیازمند نقش مؤثر دولت است .بنابراین تبیین جایگاه و حوزه وظایف دولت در فرآیند توسعه صنعتی بهصورت یكی از مباحث
جدالانگیز ادبیات جدید توسعه درآمده است .در ادامه به تبیین هر یك از نقشهای چهارگانه پرداخته میشود.
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 -1-2-3-1سیاستگذاری
سیاستگذار نهادی است كه برنامههای پیگیری شده توسط دولت ،كسبوكارها و غیره را تعیین میكند .سیاستگذاری به-
صورت فرآیندی تعریف شده است كه به واسطه آن دولت به منظور ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشمانداز
سیاسی خود را به برنامه و عمل تبدیل میكند .لذا سیاستگذاری ،كاركرد اصلی هر دولت میباشد .در واقع ،سیاست میتواند
شكلهای مختلفی مانند سیاستهای غیرمداخلهای ،تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند كمكهای مالی) و ارائه خدمات
عمومی به خود بگیرد.
 -2-2-3-1تنظیمگری
تنظیم ،مجموعه گوناگونی از ابزارهاست كه به واسطه آن دولت نیازمندیهای شركتها و مردم را تنظیم میكند.
كاركردهای تنظیمكننده بنا به دالیل گوناگونی به وجود آمدهاند از جمله:
 تعیین حقو و مسئولیتهای هر یك از موجودیتهای جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار
 تنظیم استانداردهای صنعتی
 تعیین و جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
در مجموع سه عامل اصلی بر شكل ،كاركرد و دامنه سیاستهای تنظیمگری تأثیر دارند:
 -1اهداف و منابع تنظیمگری
 -2ساختار نهادی محیط تنظیمگری
 -3شرایط مختلف صنعت در محیط تنظیمگری
اهداف مختلف تنظیمگری آثار مستقیم مختلفی بر نوع تنظیمگری استفاده شده بر جای میگذارند .اگر اهداف خاص در
تنظیمگری مد نظر باشد ،شكل ،كاركرد و دامنه سیاستهای تنظیمگری نیز تحت تأثیر آن قرار میگیرند .منابع محدود نیز
میتواند بر ماهیت و طبیعت تنظیمگری اثرگذار باشد ،این مسئله میتواند به واكنشی شدن سیاستهای تنظیمگری منجر شود.
ساختار نهادی و تشكیالتی كشورها نیز بر قابلیتها و تواناییهای سازمانهای تنظیمگر مؤثر است .درصورتیكه
محدودیتهای اعمالشده از سوی حكومت بر نهاد تنظیمگر زیاد شود ،تواناییهای این نهاد برای اعمال جرائم و پاداشها نیز
كاهش مییابد .در شرایطی كه فناوریهای موجود در بازار ،رقابت را میان عرضهكنندگان افزایش دهد ،تواناییهای تنظیمگران
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نیز تحت تأثیر قرار میگیرد .در این حالتها تقاضاكنندگان در بازار نیز از قدرت خرید باالیی برخوردار هستند و عمالً
سیاستهای دستور و كنترل نمیتواند كارایی الزم را داشته باشد.
 -3-2-3-1تسهیلگری
تسهیلكنندگان در واقع سازمانهای محلی یا بینالمللی هستند كه معموالً توسط دولت سرمایهگذاری میشوند و هدف آن
توسعه و بهبود بازار خدمات میباشد .یك تسهیلكننده ،تأمینكنندگان خدمات را از طریق ایجاد محصوالت خدماتی جدید،
ارتقاء تجارب مفید و ایجاد ظرفیت حمایت میكند .بهعالوه ،تسهیلكننده میتواند بر طرف تقاضا از طریق آموزش صنایع
كوچك درباره مزایای خدمات یا فراهم كردن محرکهایی برای امتحان آنها نیز متمركز شود .كاركردهای دیگر یك
تسهیلكننده شامل ارزیابی خارجی تأثیر تأمینكنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
عمل تسهیل ،كاركردی است كه به طور معمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده و میتواند شامل سازمانهای
غیردولتی ،انجمنهای صنعتی و كارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .در مجموع ،نقش تسهیلگری دارای زیرنقشهای زیر
میباشد:
 تسهیلگری در بعد فناوری
 تسهیلگری منابع دانشی
 تسهیلگری منابع مالی
 تسهیلگری ظرفیتسازی و ترویج
 تسهیلگری توسعه ارتباطات

 -4-2-3-1ارائهدهنده كاال و خدمات
ارائهدهندگان شامل دو گروه ارائهدهندگان خدمات آموزشی-پرورشی و ارائهدهندگان خدمات صنعتی میشود.
 ارائهكننده خدمات آمورشی و پژوهشی :این دسته از تأمینكنندگان خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها،
پژوهشگاهها و مؤسساتی هستند ،كه در زمینه آموزش و پژوهش در حوزه انرژی خورشیدی فعالیت میكنند.
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 ارائهكننده خدمات صنعتی :این گروه شامل شركتهایی هستند كه در زمینه تولید یا تأمین تجهیزات مورد نیاز توسعه
فناوریهای انرژی خورشیدی فعالیت میكنند .این شركتها ممكن است سازنده تمام قطعات نباشند و تركیبی از
عملیات طراحی ،ساخت و مونتاژ ادوات را انجام دهند یا ارائهكننده محصول یا خدمتی به تولیدكنندگان مواد و
تجهیزات فناوریهای انرژی خورشیدی باشند.

 -4-1تخصیص متولیان اقدامات
تخصیص متولیان اقدامات و مشخص نمودن نحوه عمل آنها یكی از تأثیرگذارترین اجزای برنامههای عملیاتی بهشمار می-
رود .همانطور كه قابلیتهای نهاد تدوینكننده برنامهها بر كیفیت برنامهها تأثیر میگذارد ،قابلیتهای مجریان برنامههای
عملیاتی نیز آثار غیرقابل چشمپوشی بر كیفیت اجرای برنامهها و خروجی حاصل از آنها دارد .لذا اطمینان از انتخاب مناسب-
ترین مجری برای هر پروژه یا برنامه عملیاتی بسیار حائز اهمیت است .مجریان باید هم از لحاظ ظرفیتها و قابلیتهای درونی
برای اجرای برنامه و هم از لحاظ اعتبار ،جایگاه و ارتباطات بیرونی الزم ارزیابی شوند.
آنچه كه در این زمینه گاه حتی مهمتر از انتخاب مجری است ،آن است كه مجری چگونه عمل كند .نحوه عمل مجری به-
خصوص در برنامههای حمایتی مستقیم كه ماهیتی گزینشی دارند ،از اهمیت بیشتری برخوردار است .در غالب اینگونه برنامه-
های عملیاتی ،مجری باید بتواند بین اجزای گروه هدف قضاوت كرده و موارد واجد شرایط را انتخاب كند .برای مثال ،بهمنظور
اعطای گرنت برای تحقیقات ،انعقاد قراردادهای تحقیقاتی یا اعطای هرگونه كمك مستقیم به شركتهای كوچك و متوسط،
معموالً باید تا از بین متقاضیان تعداد محدودی انتخاب شوند .نتیجه مهم چنین شرایطی این است كه اوالً مجری باید از
صالحیتهای علمی ،فنی و سازمانی الزم برخوردار باشد و ثانیاً بتواند فرآیند انتخاب را كامالً شفاف و عادالنه به انجام برساند.
با توجه به موارد فو و نیز سایر نكاتی كه معموالً جزء اصول حكمرانی برای سیاستگذاران و مجریان در نظامهای نوآوری
است ،بعضی از اصولی كه مجریان در نحوه عمل خود باید به آن توجه كنند ،در ذیل آمده و سعی شده برای هر اصل مصادیق و
رهنمودهایی كلی تدوین شود .اصول مزبور عبارتند از:
الف  -شفافیت و عدالت

 .1تمام فعالیتهای نهادهای دولتی در حوزه مورد بحث ،باید در قالب سیاستها و برنامههای مدون به اطالع ذینفعان و
عموم برسد.
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 .2سیاستگذاران و مجریان باید پایگاههای دادهای بهروز از متن سیاستها و برنامهها ،تمام فعالیتهای انجام شده تحت
این برنامهها ،مشخصات شركتها و پروژههای حمایتشده را برای دسترسی عموم عالقهمندان ایجاد نمایند .اطالع-
رسانی و پایگاه داده ترجیحاً باید از طریق پورتال اینترنتی نیز انجام شود .درباره فعالیتهایی كه با امنیت ملی ارتباط
دارند و فعالیتهایی كه به لحاظ موقعیت رقابتی شركت مهم هستند ،جزئیات دقیق فعالیتهای حمایتشده میتواند
محرمانه نگه داشته شود .اما همچنان عنوان پروژه یا فعالیتها و توصیفی مختصر از آن باید در پایگاه داده وجود
داشته باشد.
 .3درمواردی كه برای اجرای برنامهها به داوری خبرگان نیاز باشد ،باید برای داوریها از معیارهای مرتبط و مدون و
فرآیندهای شفاف استفاده شود.
 .4اعضای پنلهای داوری باید درباره موضوعاتی كه نظر میدهند كامالً بیطرف و بدون هیچگونه منفعتی باشند.
ب  -پاسخگویی

 .1سیاستگذاران و مجریان باید گزارشهای دورهای از عملكرد خود برای دسترسی عموم عالقهمندان انتشار دهند و
گزارشهای موردی طبق درخواست نهاد باالدست ،با آخرین اطالعات موجود تهیه نمایند.
 .2سیاستگذاران و مجریان باید بهشكل دورهای تأثیر فعالیتهای خود را از طریق مكانیزمی كامالً بیطرفانه ارزیابی
نمایند .عالوه بر معیارهای دیگر ارزیابی ،باید توجه خاصی به تغییرات در نهاد هدف تحت محورهای تغییر در برونداد،
تغییر در درونداد ،تغییر در رفتار نهاد هدف و میزان تداوم آن و بهبود ظرفیت حل مسئله و نوآوری.
ج -قابل پیشبینی بودن

یعنی فعالیتهایی كه مطابق معیارهای علمی ،منطقی و شرایط و نیازهای موجود توجیهپذیرند ،باید بر مبنای اصل وحدت
رویه و بهدور از تغییرات مدیریتی ادامه یابند و اگر هم قرار است از جایی قطع شوند ،تاریخ این انقطاع از پیش مشخص باشد.
د  -ظرفیتسازی

 .1سیاستگذاران و مجریان باید پیش از اقدام به سیاستگذاری و اجرای سیاستها و برنامههای عملیاتی ،دانش ،مهارت،
شرایط و قابلیتهای الزم برای موفقیت در فعالیت موردنظر را در خود ایجاد نمایند.
 .2سیاستگذاران و مجریان باید فعالیتهای خود را از طریق تیمهای كوچك ،چابك ،متخصص ،توانمند و انعطافپذیر،
مستقر در نهاد سیاستگذار و مجری هدایت نمایند.
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 -5-1ترسیم رهنگاشت برنامه عملیاتی
پس از تعریف پروژهها و برنامههای عملیاتی ،برنامهریزی منابع و تعیین مجریان ،در گام آخر برنامه عملیاتی الزم است تا
ارتباط میان آنها مشخص شده و خالصه نتایج آن در قالب رهنگاشت برنامه عملیاتی ارائه شود.
رهنگاشت نمایانگر اركان اساسی فرآیند پیادهسازی استراتژی و خروجی فرایند برنامهریزی عملیاتی میباشد .نمایش كلیه
سطوح راهبردی از چشمانداز تا فعالیتها ،تقدم و تأخر حاكم در سطوح مختلف به ویژه در سطح اقدامات ،زمانبندی تحقق هر
سطح به همراه منابع اختصاص یافته و در نهایت معرفی متولیان هر یك از سطوح اجزای تشكیلدهنده رهنگاشت هستند.
همانگونه كه در ابتدای این مرحله عنوان شد تجربه انجام پروژههای تدوین برنامه استراتژیك در سازمانها نشان میدهد
كه بسیاری از این استراتژیها یا هیچگاه پیاده نشدهاند و یا در مسیر پیادهسازی با موانع زیادی روبرو شدهاند .در بررسی علل
این موضوع دو دلیل عمده قابل تأمل است ،اول اینكه سازمانها معموالً با قابلیتهای مدیریتی اداره میشوند حال آنكه
پیادهسازی استراتژی در كنار توانمندیهای مدیریتی نیازمند برنامه میباشد .دلیل دوم این امر ،وجود شكافی است كه بین الیه
استراتژیك و الیه عملیاتی سازمانها وجود دارد .آن چنانكه در بسیاری از موارد ،درحالیكه استراتژیهای ارزشمندی بر روی
كاغذ آمدهاند ،تصمیمات و برنامههای اجرایی بدون توجه به استراتژیها و سیاستها به اجرا گذاشته میشوند .هرچند این دو
عامل تا اندازه زیادی با هم مرتبط است ولی فقدان یك سازوكار مناسب برای تبدیل استراتژی به برنامه و اهداف عملیاتی و
روزمره نیز یك علت اصلی در ایجاد این شرایط به شمار میآید .بنابراین مرحله پایانی (و یا یكی از مراحل پایانی) در فرایند
برنامهریزی استراتژیك ،تدوین برنامه عملیاتی است كه یكی از مهمترین دستاوردها در این مرحله ،تهیه نقشهراه است كه
نمایانگر اركان اساسی فرایند پیادهسازی استراتژی و خروجی اصلی فرایند برنامهریزی است .هر چند باید تاكید كرد كه هیچگاه
رهنگاشت نمیتواند جای راهبر را بگیرد و كلید بهكارگیری این الگو در پیادهسازی استراتژی قابلیتهای هنرمندانه راهبری است.
آن چنان كه استفاده از تكنیكها و متدولوژیهای تدوین و پیادهسازی استراتژی در فقدان قابلیتهاااای راهبری نمیتواند به
تحول سازمانی منجر شود.
شكل زیر بیانگر ارتباط میان اجزای مختلف برنامه عملیاتی است.
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شكل ( -)3-1اجزای كامل رهنگاشت

نظر به اهمیت تهیه رهنگاشت در فرآیند برنامهریزی عملیاتی ،در ادامه به ارائه تعاریف دقیقتری از رهنگاشت پرداخته و
مؤلفهها و شاخصهای مورد توجه در تهیه رهنگاشت بیان میشوند.
 -1-5-1تعاریف ره نگاشت
در تالش برای توصیف هر چه دقیقتر و كاربردیتر مفهوم رهنگاشت ،تعاریف متعددی ارائه شده است .در تعریفی نسبتاً
تفصیلی ،رهنگاشت ابزار مناسبی جهت ایجاد ارتباط بین فعالیتهای استراتژیك و طرحهای كسبوكار سازمان محسوب
میشود .همچنین تعاریف ذیل در تفسیر مفهوم رهنگاشت ارائه شده است:
 )1رهنگاشت ابزاری است برای ارتباط بین چشمانداز ،ارزشها و اهداف با اقدامات استراتژیكی كه برای تحقق اهداف
مورد نیاز است.
 )2رهنگاشت جدولی زمانی است كه بخشهای مختلف یك برنامه كاری را تعریف نموده و درعینحال سررسیدهای

1

موجود در مسیر را نیز شامل میشود.
 )3رهنگاشت برنامهای است برای شناسایی مسیر آینده كه آنچه باید در آینده توسعه یابد را در بستر زمان نشان میدهد.
 )4رهنگاشت آنچه را كه باید در بین زمانهای سررسید از زمان حال تا زمان تحقق هدف انجام شود نشان میدهد.

1

- Deadline
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 )5رهنگاشت مجموعهای است كه شامل اهداف كمی و كیفی ،استراتژیها و تاكتیكها (اقدامات ،فعالیتها و شاخصها)
بوده و بازههای زمانی و مجریان در نظر گرفته شده برای انجام این اقدامات را نشان میدهد.
لذا برای رسیدن به هدف ،رهنگاشت باید سطح مطلوب و مناسبی از جزئیات را در برگرفته تا در مجموع ابزار توانمندی را
برای هدایت فعالیتها در طول زمان در اختیار مدیران سازمان قرار دهد.
اگر چه برخی تعاریف كاركردهایی همچون توجیه اقتصادی اقدامات و معرفی پیچیدگیهای موجود بین زیر سیستمهای
زیرساختها را نیز از مؤلفههای یك رهنگاشت میدانند ،اما برخی تعاریف سعی در هر چه واقعیتر كردن انتظارات كاربران از
كاركردهای رهنگاشت دارند و بیان میكنند همانطور كه رهنگاشت نباید در صدد تشریح استراتژیها برآید ،نباید به صورت
جزیی به تشریح زیرساختهای فنی الزم در پیادهسازی یك فناوری اشاره كنند.
در مجموع ،میتوان اینگونه بیان نمود كه رهنگاشت ،نمایش كالنی از روش پیمودن مسیر تحقق اهداف را در زمان
مشخص بیان میكند.

 -2تدوین برنامه عملیاتی توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی
در این بخش فرایند تدوین پروژههای اجرایی سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوریهای مرتبط با انرژی خورشیدی توضیح
داده میشود و در نهایت فهرست پروژهها ارائه می گردد .در این بخش باید مشخص گردد كه چه پروژه یا مجموعه پروژههایی
باید در سالیان مختلف اجرا گردد تا با اجرای این پروژهها بتوان اطمینان حاصل كرد كه اقدامات ،راهبردها ،اهداف و در نهایت
چشمانداز تدوین شده «سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوریهای مرتبط با انرژی خورشیدی» محقق شده است.

-1-2شكستن اقدامات توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی به پروژههای اجرایی
با توجه به موارد مطرح شده در ابتدای این بخش در ارتباط با ضرورت و نحوه شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی ،در
این بخش ،پروژههایی شناسایی میشود كه اجرایی شدن آنها منجر به تحقق اقدامات میگردد .با توجه به ابزارهای گوناگونی
كه جهت شكستن اقدامات در بخش قبل معرفی شده با بررسیهای صورت گرفته این نتیجه حاصل شد كه ابزار تحلیل
علیمعلولی بهترین ابزار برای شكستن اقدامات در این طرح میباشد.
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همان طور كه در گزارش مرحله چهارم سند اشاره شد اقدامات مربوط به این سند در دو دسته اقدامات فنی و غیرفنی
تدوین شد .برای تدوین پروژههای اجرایی اقدامات فنی ،ابتدا كارشناسان فنی سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوریهای انرژی
خورشیدی در ایران به طور مجزا فهرست پروژههای اولیه مربوط به خود را استخراج كردند و سپس فهرست اولیه پروژهها در
جلسه كمیته راهبری مورخ  1394/3/20با حضور  11نفر از خبرگان كه اسامی آنها در جدول زیر ذكر شده است ،بررسی شد و
پس از جمعبندی پروژههای اصلی جهت اجرایی شدن اقدامات شناسایی شدند.

جدول ( -)1-2فهرست خبرگان حاضر در جلسه بررسی پروژههای اجرایی فناوریهای انرژی خورشیدی

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

نام
نیما تقوی نیا
محمدصاد ذبیحی
ابراهیم اصل سلیمانی
سید محمد صاد زاده
محمود زنده دل
اكبر شعبانی كیا
محمد بهشاد شفیعی
سید مسلم موسوی
سامان میرهادی
نسترن ریاحی
سوسن داوری

سمت
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
معاونت پژوهشی مركز ملی علوم و فنون لیزر ایران
عضو هیأت علمی دانشكده بر دانشگاه تهران
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
عضو هیات علمی مدعو دانشگاه اصفهان
مدیر اجرایی ستاد توسعه فناوریهای تجدیدپذیر
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
مدیر شركت مشاوره آتیاندیشان شریف
مدیر دفتر انرژی خورشیدی سانا
مدیر گروه پژوهشی مواد غیر فلزی پژوهشگاه نیرو
رئیس پژوهشكده انرژی و محیط زیست

همانطور كه در قسمتهای قبل اشاره شد ،مجموعه پروژههای اجرایی كه از شكستن اقدامات به دست میآید ،باید به-
نحوی جامع باشد كه انجام صحیح آن ها منجر به تحقق اقدام موردنظر شود .در این بخش ،تالش شده با استفاده از نظرات
خبرگان و كارشناسان ،جامعیت پروژههای اجرایی شناساییشده برای هر اقدام حفظ شود .مورد دیگری كه در رابطه با شكستن
اقدامات باید مورد توجه قرار گیرد ،سطح شكسته شدن اقدامات است .در این طرح اقدامات تا سطحی شكسته شدهاند كه بتوان
برای پروژههای اجرایی حاصل از شكستن آنها زمان و بودجه تخصیص داده و همچنین مجری جهت اجرای آنها مشخص
نمود .در ادامه پروژههای شناسایی شده برای هر یك از اقدامات فنی در جدول ( )2-2ارائه شده است.
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فناوری

ردیف

جدول ( -)2-2پروژههای اجرایی حاصل از شكسته شدن اقدامات فنی تدوین شده سند

عنوان پروژهها

فناوری فتوولتائیك نسل اول و دوم

اقدام  :1انتقال دانش فنی

1
2
3
4

حمایتهای كامل از تأسیس آزمایشگاه مرجع تست ماژول فتوولتائیك در پژوهشگاه نیرو
حمایت از تكمیل و تامین تجهیزات آزمایشگاههای سلول فتوولتائیك
احداث حداقل  5نیروگاه  20مگاواتی فتوولتاییك در كشور با مشاركت شركتهای بینالمللی و داخلی
دادهبرداری و بررسی عملكرد سیستمهای نصب شده

5

تجهیز آزمایشگاههای دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی و ایجاد شبكه آزمایشگاهی منسجم

6

ایجاد ارتباطات بین المللی برای ارتقاء كیفیت تولیدكنندگان داخلی

7

راهاندازی خط تولید ماژول فتوولتائیك با همكاری شركتهای معتبر بینالمللی و بر اساس تكنولوژی روز دنیا

8

حمایت از صنایع داخلی برای ارتقاء كیفیت تجهیزات فتوولتائیك

9

افزایش قیمت خرید تضمینی بر فتوولتائیك و ایجاد مشو های مالی برای راهاندازی سیستم های
فتوولتائیك

 10تشكیل كمیتههای تخصصی راهبردی در مركز توسعه فناوری انرژی خورشیدی
 11ارزیابی دقیق علمی و اقتصادی پروژههای پیشنهادی توسط كمیته تخصصی راهبردی
 12دستیابی به دانش فنی ساخت سلول چند اتصالی
اقدام  :2تولید محصول رقابت پذیر

1

فناوری های نوین فتوولتائیك

2
3
4
5
6

احداث حداقل  5نیروگاه 50مگاواتی فتوولتاییك در كشور با درصدی از پنلهای بومی برای حمایت از توسعه
بر خورشیدی
راهاندازی چندین سایت پایلوت برای بكارگیری تكنولوژیهای ساخت داخل و پایش عملكرد آنها
افزایش طول عمر و راندمان سلول/ماژول خورشیدی و بهینه سازی فرآیندهای تولید از لحاظ اقتصادی و فنی
تحقیق و توسعه فناوری انتقال یافته و بومیسازی دانش فنی ساخت سلول/ماژول فتوولتائیك
ساخت نمونه آزمایشگاهی با بازده نزدیك به دستاوردهای بینالمللی
ساخت نمونه نیمه صنعتی
اقدام  :1دستیابی به شبكه منسجم آزمایشگاهی

1
2

تدوین ساز و كار پخش پروژه
سنتز مواد جدید

3

مشخصه یابی مواد سنتز شده

4

شبیه سازی و محاسبات عددی
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5
6

ساخت سلول و انجام تست
تأمین تجهیزات و مواد خاص آزمایشگاهی مورد نیاز در طول پروژه

7

تدوین ساز و كار تجهیز و بهرهبرداری از آزمایشگاهها

8

شناسایی آزمایشگاه ها و توانمندی آنها
اقدام  :2ساخت اولین نمونه سایز كوچك

1
2
3

طراحی و ساخت مینی مدولهای با بازده و طول عمر نزدیك به دستاوردهای جهانی
تامین تجهیزات اساسی و پرهزینه برای آزمایشگاههای منتخب
شناسایی مواد جدید برای سنتز ،مشخصه یابی و انجام محاسبات برای بكارگیری مواد جدید و تالش در جهت
ساخت نمونههای دیگر با ساختارهایی متفاوت
اقدام  :3ساخت نمونه نیمه صنعتی

1
2
3
4

ساخت نمونه نیمه صنعتی
بهبود بازدهی
بهبود طول عمر
بهینهسازی اقتصادی فرآیند تولید

فناوری سهموی خطی

اقدام  :1ساخت نیروگاه مگاواتی و كسب دانش فنی

راهاندازی حداقل یك نمونه نیروگاه سهموی خطی تجاری با تكنولوژی روز دنیا و سیستم ذخیرهساز (نیروگاه
1
)1
 2دادهبرداری و بررسی عملكرد سیستم نصب شده
 3ایجاد توانمندی تعمیرات و نگهداری
 4مطالعه و بررسی مزیتهای نسبی كشور در بخشهای مختلف فناوری با توجه به تجارب داخلی و خارجی
 5بررسی و امكان سنجی ظرفیت نصب سیستمهای سهموی خطی در كنار نیروگاههای ایران بصورت هیبرید
 6پتانسیل سنجی نیروگاههای سهموی خطی در ایران
انعقاد قرارداد یا تفاهمنامه همكاری با شركتهای معتبر بینالمللی در راستای انتقال فناوری سهموی خطی با
7
رویكرد بازشناسی توانمندی داخلی
 8انتقال دانش فنی طراحی نیروگاه
 9انتقال دانش فنی تجهیزاتی كه توجیه تولید در داخل را دارند
 10راه اندازی مركز تست حرارتی خورشیدی و كلكتورهای سهموی خطی
 11انتخاب ظرفیت مگاواتی مناسب برای ساخت نیروگاه شماره  2و طراحی آن
 12ساخت و راهاندازی نیروگاه مگاواتی شماره  2به همراه سیستم ذخیره ساز
اقدام  :2دستیابی به دانش تولید ساخت نیروگاههای با ظرفیت باال
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1

تجهیز آزمایشگاه و انجام تست و كنترل كیفی
ساخت و نصب چندین نیروگاه سهموی خطی با ظرفیت برابر با نیروگاه شماره  2یا بیشتر به منظور و
بهینهسازی و توسعه فناوری بومی

3

هیبرید نمودن چند نیروگاه سیكل تركیبی با سیستم سهموی خطی بر اساس مطالعات امكان سنجی

4

طراحی و ساخت نیروگاه  50مگاواتی سهموی خطی در كشور

2

افدام  :1انجام مطالعات مبنا برای ورود به حوزه دودكش خورشیدی

1
2

دودكش خورشیدی

3

نصب حداقل یك نمونه دودكش خورشیدی ظرفیت پایین با تكنولوژی روز دنیا
شبیه سازی و تحلیل نرم افزاری
پتانسیل سنجی و مكانیابی نقاط مناسب در ایران برای دودكش خورشیدی
اقدام  :2دستیابی به فناوری دودكش خورشیدی

1
2
3
4

طراحی دودكش و پایههای كلكتور
ساخت نمونه دودكش بدون توربین و انجام مطالعات جریان هوا
طراحی و ساخت توربین و سیستم انتقال قدرت
مطالعات زیستمحیطی و امكانسنجی استفاده از نمونههایی برای كاهش آلودگی هوای شهری
اقدام  :3ساخت دودكش  10كیلوواتی

1
2
3
4
5

امكان سنجی و انجام مطالعات برای تجاری سازی تكنولوژی دودكش خورشیدی
ساخت دودكش و پایه های كلكتور
نصب توربین و ژنراتور
نصب سیستمهای كنترلی ،راه اندازی و تست
بهینهسازی عملكرد سیستم

فناوری سیستم استرلینگ

اقدام  :1كسب دانش فنی

1
2
3

خرید حداقل یك نمونه دیش و موتوراسترلینگ با فناوری روز دنیا
بررسی دقیق فناوری و محصوالت موجود در دنیا و انتخاب شاخص ها و مدلهای مناسب برای كشور
انعقاد قرارداد یا تفاهمنامه همكاری با شركتهای معتبر بینالمللی در راستای انتقال فناوری سیستم استرلینگ
اقدام  :2ساخت دستگاه در مقیاس نیمه صنعتی

1
2
3
4

دادهبرداری و بررسی عملكرد سیستم نصب شده
تست اجزای ساخت داخل بر روی دیش و موتور خریداری شده
طراحی و پیادهسازی سیستم كنترل و ردیاب خورشیدی
طراحی  ،مدل سازی اجزای متمركز كننده و ساخت دیش با ظرفیت مناسب
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6
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طراحی ،مدل سازی و ساخت اجزای موتور در امتداد قرارداد انتقال فناوری
ساخت موتوركامل با ظرفیت بهینه تا 5كیلووات در امتداد قرارداد انتقال فناوری
اقدام  :3تولید صنعتی

1
2
3

تجهیز آزمایشگاه و انجام تست و كنترل كیفی
ساخت و نصب نمونههای ساخته شده از سیستم دیش-استرلینگ طراحی شده در داخل برای بررسی عملكرد
و بهینهسازی
ساخت سیستم دیش-استرلینگ با ظرفیت بهینه برای كاربردهای صنعتی و قابلیت تجاریسازی
اقدام  :1تكمیل آزمایشگاههای تست و استانداردهای مورد نیاز كشور
فتوولتائیك

1
2
3
4
5
6

راهاندازی آزمایشگاه مرجع تست ماژول فتوولتائیك ()Type - Sampleدر پژوهشگاه نیرو
شناسایی آزمایشهای مورد نیاز فتوولتائیك در ایران بر اساس شرایط اقلیمی منطقهای
نیازسنجی آزمایشگاههای مورد نیاز برای سنجش تجهیزات سیستمهای فتوولتائیك
راهاندازی آزمونهای تكمیلی با توجه به نیازهای شناسایی شده در آزمایشگاه مرجع
الزام به دریافت تاییدیه از آزمایشگاه تست مرجع برای شركت در مناقصات وزارت نیرو
راهاندازی آزمایشگاههای شناسایی شده و ایجاد شبكه آزمایشگاهی منسجم در كشور

استاندارد و آزمایشگاه

CSP

1
2

نیازسنجی آزمایشگاههای مورد نیاز برای سنجش سیستمهای حرارتی خورشیدی
راهاندازی آزمایشگاههای شناسایی شده و ایجاد شبكه آزمایشگاهی منسجم در كشور
استاندارد

1
2

شناسایی استانداردهای بینالمللی در حوزه تولید ،راهاندازی و بهرهبرداری از انرژی خورشیدی
تدوین استانداردهای مورد نیاز در كشور
اقدام  :2دستیابی به استانداردهای جامع خورشیدی و آزمایشگاههای مورد نیاز
فتوولتائیك

1
2

تدوین دستور العمل الزام شركتهای تولیدی و وارداتی ماژول فتوولتائیك به دریافت تاییدیه از آزمایشگاه
مرجع
تدوین دستور العمل الزام شركتهای تولیدی و وارداتی تجهیزات سیستمهای فتوولتائیك به دریافت تاییدیه از
آزمایشگاههای ذیصالح
CSP

تدوین دستور العمل الزام شركتهای فعال در تامین تجهیزات سیستمهای حرارتی خورشیدی به دریافت تاییدیه از
آزمایشگاههای ذیصالح
استاندارد
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توسعه استانداردها و بومیسازی دستورالعملهای تكمیلی استاندارد بر اساس شرایط اقلیمی ایران

 -2-2تخصیص منابع و تعریف دورههای زمانی
با توجه به محدود بودن زمان ،جهت دستیابی به اهداف در زمان مورد نظر ،مدت زمان الزم برای انجام هر پروژه ،باید به
عنوان یكی از اصلیترین منابع اجرایی شدن پروژهها ،بهدرستی مشخص گردد .الزم به ذكر است كه در این پروژه تخصیص
زمان یك فرآیند تخصیص منابع محدود میباشد .بهعبارتی كل زمان در دسترس برای تحقق پروژههای اجرایی از قبل تعیین
شده و هر پروژه باید در مدت زمان خاص خود به اتمام برسد .از طرف دیگر منابع مالی به عنوان منابع نامحدود درنظرگرفته
میشوند .بنابراین ،برای هر پروژه اجرایی ،هزینه الزم برآورد و برای انجام آن پروژه تخصیص داده میشود .منابع الزم برای
سطوح باالتر از جمله اقدامات در حالت كلی برابر مجموع هزینههای سطوح پاییندست میباشد 1.در این بخش زمان و بودجه
تخمینی الزم برای انجام اقدامات غیرفنی و پروژههای مربوط به اقدامات فنی به ترتیب در جدول ( )3-2و جدول ( )4-2ارائه
شده است .زمانبندی دقیق پروژهها میتواند به ترسیم صحیح رهنگاشت كمك كند.

ردیف

جدول ( -)3-2بودجهبندی و زمانبندی اقدامات غیرفنی در توسعه فناوریهای خورشیدی

1
2
3

اقدامات

تعیین قیمت واقعی تولید و فروش بر (بر اساس حامل انرژی
فسیلی)
بازنگری در تعرفه خرید بر خورشیدی
تدوین مكانیزمهای حمایتی به منظور ارائه تسهیالت برای سرمایه
گذاران حوزه نیروگاههای خورشیدی كه از تجهیزات ساخت داخل
(با كیفیت استاندارد) استفاده می كنند (از طریق وضع تعرفه های

بودجه (میلیون ریال)

مدت زمان
(ماه)

نیروی انسانی

6

نیروی انسانی

6

نیروی انسانی

6

 -1مسأله مهمی كه در تخصیص منابع مالی محدود مورد مالحظه قرار میگیرد اولویتبندی فعالیتها بهگونه ای است كه مشخص باشد منابع اضافی كه احیاناً در طول پروژ
اختصاص مییابند به كدامیك از آنها تعلق گرفته و در صورت كاهش منابع كدامیك با كمبود مواجه میشوند .این مالحظه برای پروژه جاری وجود ندارد.
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7
8
9
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اقدامات

گمركی هوشمندانه برای حمایت از محصوالتی كه با كیفیت
مناسب در داخل بومی سازی شده اند)
تدوین ساز و كار تجهیز و بهره برداری از آزمایشگاه های مرجع و
تحقیقاتی در حوزههای فتوولتائیك و خورشیدی حرارتی با هدف
بهبود كارایی سیستمهای خورشیدی بكارگرفته شده در شبكه بر
كشور و جلوگیری از ورود تجهیزات خورشیدی بی كیفیت به كشور
و تولید تجهیزات با استانداردهای بین المللی در داخل
شناسایی آزمایشگاه ها و توانمندی آن ها در حوزه انرژی خورشیدی
در كشور
برگزاری دورههای علمی روشهای انتقال تكنولوژی حوزه بر
خورشیدی و تجربیات موفق داخلی و بینالمللی
همسو سازی اقدامات تحقیقاتی دانشگاهها با فعالیت شركتهای
دانشبنیان حوزه خورشیدی
تدوین ساز و كار بهرهمندی سرمایهگذاران حوزه خورشیدی از
تسهیالت وامهای بلند مدت كمبهره داخلی (از منابعی همچون
صندو توسعه ملی)
تدوین نظامنامه جذب سرمایهگذاران خارجی در حوزه انرژی
خورشیدی
برقراری ارتباطات و ایجاد تعامالت بین المللی به منظور بكارگیری
و جذب متخصصین مطرح بینالمللی در بخش تحقیق و توسعه
شركتهای دانشبنیان داخلی در حوزه فنآوری انرژی خورشیدی
تدوین مكانیزمهای جذب شركتهای بینالمللی جهت ایجاد
واحدهای تحقیق و توسعه خود در داخل كشور
برگزاری دورههای فنی و حرفه ای تخصصی به منظور تامین
نیروی تكنسین صنعتی و تعمیرات و نگهداری نیروگاهی خورشیدی
برگزاری دورههای تخصصی مشترک بینالمللی برای متخصصین و
تكنسینهای داخلی
تدوین آئین نامه برای دستگاههای دولتی به منظور الزام در تامین
بخشی از بر مورد نیاز خود از سیستمهای خورشیدی
تدوین چارچوب الزامات دستگاههای دولتی در خرید محصوالت
خورشیدی با كیفیت ساخت داخل به منظور ایجاد بازار مطمئن

بودجه (میلیون ریال)

مدت زمان
(ماه)

نیروی انسانی

6

نیروی انسانی

6

نیروی انسانی

24

نیروی انسانی

--

نیروی انسانی

6

نیروی انسانی

6

نیروی انسانی

120

نیروی انسانی

6

نیروی انسانی

120

نیروی انسانی

120

نیروی انسانی

6

نیروی انسانی

6
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23
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25

26
27
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اقدامات

بودجه (میلیون ریال)

سازندگان داخلی
تدوین برنامه توسعه واحدها و رشتههای دانشگاهی و ارائه پیشنهاد
نیروی انسانی
جهت ایجاد چندین رشته تحصیلی در مقطع كارشناسی ارشد و
دكتری در زمینه انرژی خورشیدی
تدوین استانداردهای دقیق ،هوشمندانه و جامع در بخش های
نیروی انسانی
مختلف طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری و تست سیستمهای بر
خورشیدی
رایزنی با وزارت علوم و ایجاد زیرساختهای الزم به منظورجذب
نیروی انسانی
هیأت علمی توانمند در حوزه انرژی خورشیدی در دانشگاهها
برگزاری كارگاه های مرتبط با حوزه كسب و كار انرژی خورشیدی
نیروی انسانی
در كنفرانس های مرتبط با فنآوری خورشیدی در راستای ترویج
تجاری سازی و تشویق محققین انرژی خورشیدی
رایزنی با سطوح عالی وزارت نیرو به منظور افزایش تخصیص منابع
نیروی انسانی
مالی دولتی در امر تحقیق و پژوهش
رایزنی با سطوح عالی وزارت نیرو به منظور ایجاد و توسعه
نیروی انسانی
صندو های سرمایهگذاری خطرپذیر ()VC
ارتباط مستمر با شورای عالی عتف و صندو توسعه ملی ،جهت
نیروی انسانی
اخذ منابع مالی در حوزه خورشیدی
نیروی انسانی
تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت دانش
ایجاد بانك اطالعاتی و شبكه متخصصین ،دانشگاهها ،مراكز
نیروی انسانی
تحقیقاتی ،شركتهای دانش بنیان ،آزمایشگاههای مرجع و تحقیقاتی
تامین تجهیزات
در زمینه انرژی خورشیدی در كشور
تدوین نظام نامه حمایت از دانشجویان و اساتید محقق در حوزه
توسعه فنآوری خورشیدی از قبیل مكانیزم حمایت از حضور اساتید
نیروی انسانی
و دانشجویان در كنفرانسهای معتبر بینالمللی ،حمایت از مقاالت
تولید شده در این زمینه ،حمایت از پایان نامه های دانشجویی
كارشناسی ارشد ،دكتری و پسا دكتری
حمایت از مقاالت و پروژه های تحقیقاتی و دانشگاهی در مقاطع
كارشناسی ارشد ،دكترا و پسا دكترا (همراستا با حوزه مورد تاكید در نیروی انسانی
سند توسعه فنآوری انرژی خورشیدی)
نیروی انسانی
برگزاری كنفرانسها و نمایشگاههای تخصصی بینالمللی/داخلی در

مدت زمان
(ماه)

18

120
120
120
---120
120

6

120
120

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
28

ردیف
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28
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30
31
32
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بودجه (میلیون ریال)

اقدامات

حوزه توسعه فنآوری انرژی خورشیدی
تاسیس مركز توسعه فناوری انرژی خورشیدی
تشكیل و همكاری با شورای راهبردی تخصصی برای حوزههای
مختلف اولویت دار در مركز توسعه فناوری انرژی خورشیدی
پیگیری جذب منابع مالی از مراجع بینالمللی نظیر  ،GEFبانك
جهانی و ...
تهیه و انتشار نشریه تخصصی و عمومی در حوزه فناوریهای
انرژی خورشیدی
تهیه و تدوین برنامه آگاهسازی ،ترویج و اطالعرسانی عمومی در
خصوص فناوریهای مرتبط با انرژی خورشیدی

مدت زمان
(ماه)

نیروی انسانی

12

نیروی انسانی

60

نیروی انسانی

--

نیروی انسانی
مواد مصرفی

120

نیروی انسانی

120

جدول ( -)4-2بودجهبندی و زمانبندی اقدامات فنی در توسعه فناوریهای خورشیدی

فناوری

ردیف

عنوان پروژهها

نسل اول و دوم فتولتائیك

مدت

1

حمایتهای كامل از تأسیس
آزمایشگاه مرجع تست ماژول
فتوولتائیك در پژوهشگاه نیرو

صحت سنجی كیفیت
ماژولهای ساخت داخل و
وارداتی به كشور از لحاظ
پارامترهای فنی

2

حمایت از تكمیل و تامین تجهیزات
آزمایشگاههای سلول فتوولتائیك

ارتقاء سطح كیفیت تولید
سلول در خطوط تولید و
همچنین باال رفتن توان
تحقیقاتی كشور در زمینه
فناوری فتوولتائیك

3

احداث حداقل  5نیروگاه  20مگاواتی

استفاده از ظرفیت ملی برای

دستاورد

بودجه (میلیون ریال)

زمان
(ماه)

اقدام  :1كسب دانش فنی

نیروی انسانی
30
تامین تجهیزات
نیروی انسانی
24
تامین تجهیزات
نیروی انسانی

30

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
29

فناوری

ردیف
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مدت

عنوان پروژهها

دستاورد

فتوولتاییك در كشور با مشاركت
شركتهای بینالمللی و داخلی

تامین تجهیزات نیروگاههای
فتوولتائیك

4

دادهبرداری و بررسی عملكرد
سیستمهای نصب شده

آشنایی كامل و محاسبه دقیق
میزان تولید نیروگاه
فتوولتائیك در كشور

5

تجهیز آزمایشگاههای دانشگاهها و
مراكز تحقیقاتی و ایجاد شبكه
آزمایشگاهی منسجم

تسهیل در امر پژوهش و
بهرهبرداری مناسب از
امكانات آزمایشگاهی كشور

6

ایجاد ارتباطات بین المللی برای ارتقاء
كیفیت تولیدكنندگان داخلی

ورود تكنولوژیهای روز دنیا
به كشور و باال رفتن كیفیت
محصوالت ساخت داخل

بودجه (میلیون ریال)

زمان
(ماه)

تامین تجهیزات
خدمات عمرانی
نیروی انسانی

24

نیروی انسانی
66
تامین تجهیزات

نیروی انسانی

30

7

راهاندازی خط تولید ماژول
فتوولتائیك با همكاری شركتهای
معتبر بینالمللی و بر اساس
تكنولوژی روز دنیا

اشتغالزایی و تولید
محصوالت دارای رقابت در
بازارهای بینالمللی (با اولویت تامین تجهیزات
تولید ماژول از ویفر
خدمات عمرانی
سیلیكونی)

36

8

حمایت از صنایع داخلی برای ارتقاء
كیفیت تجهیزات فتوولتائیك

باال رفتن كیفیت محصوالت
ساخت داخل

نیروی انسانی

36

9

افزایش قیمت خرید تضمینی بر
فتوولتائیك و ایجاد مشو های مالی
برای راهاندازی سیستم های
فتوولتائیك

افزایش میل سرمایهگذاران
بخش خصوصی برای ورود
به بازار فتوولتائیك

نیروی انسانی

نیروی انسانی

30

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
30
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ردیف

فناوری
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عنوان پروژهها

دستاورد

10

تشكیل كمیتههای تخصصی
راهبردی در مركز توسعه فناوری
انرژی خورشیدی

به روز رسانی نقشه راه و
بررسی تخصصی پروژههای
مورد نظر

نیروی انسانی

11

ارزیابی دقیق علمی و اقتصادی
پروژههای پیشنهادی توسط كمیته
تخصصی راهبردی

مدیریت مناسب بودجههای
تحقیقاتی مركز توسعه فناوری
انرژی خورشیدی

نیروی انسانی

12

دستیابی به دانش فنی ساخت سلول
چند اتصالی

توانایی بهرهگیری از
سلولهای چند اتصالی دارای
راندمان باال

بودجه (میلیون ریال)

زمان
(ماه)

12

42

نیروی انسانی
54
تامین تجهیزات

اقدام  :2تولید محصول رقابت پذیر

1

احداث حداقل  5نیروگاه 50مگاواتی
فتوولتاییك در كشور با درصدی از
پنلهای بومی برای حمایت از توسعه
بر خورشیدی

توسعه بازار داخلی و ورود
ایران به عرصه نیروگاههای
فتوولتائیك بزرگ مقیاس

2

راهاندازی چندین سایت پایلوت برای
بكارگیری تكنولوژیهای ساخت
داخل و پایش عملكرد آنها

ارتقاء دانش فنی ساخت و
راهاندازی نیروگاههای
فتوولتائیك در كشور

3

افزایش طول عمر و راندمان
سلول/ماژول خورشیدی و بهینه
سازی فرآیندهای تولید از لحاظ
اقتصادی و فنی

باالرفتن شانس رقابت
محصوالت داخلی در
بازارهای بینالمللی

نیروی انسانی
تامین تجهیزات

60

خدمات عمرانی
نیروی انسانی
تامین تجهیزات

60

خدمات عمرانی
نیروی انسانی
60
تامین تجهیزات

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
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فناوری
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مدت

عنوان پروژهها

دستاورد

تحقیق و توسعه فناوری انتقال یافته
و بومی سازی دانش فنی ساخت
سلول/ماژول فتوولتائیك

توسعه دانش فنی بومی

نیروی انسانی

5

ساخت نمونه آزمایشگاهی با بازده
نزدیك به دستاوردهای بینالمللی
(سلولهای چند اتصالی)

تولید سلولهای فتوولتائیك
چنداتصالی قابل رقابت در
بازارهای جهانی

نیروی انسانی

6

ساخت نمونه نیمه صنعتی سلولهای
فتوولتائیك چند اتصالی

تولید سلولهای فتوولتائیك
چند اتصالی بصورت نیمه
صنعتی در كشور

بودجه (میلیون ریال)

زمان
(ماه)

4

تامین تجهیزات

60

36

نیروی انسانی
تامین تجهیزات

24

خدمات عمرانی

اقدام  :1دستیابی به شبكه آزمایشگاهی منسجم

2

شناسایی آزمایشگاه ها و توانمندی
آنها

نیروی انسانی

18

نسل نوین فتوولتائیك

*

1

تدوین ساز و كار تجهیز و
بهرهبرداری از آزمایشگاهها

ایجاد شبكه آزمایشگاهی
منسجم و بهرهبرداری بهینه
از توانمندیهای آزمایشگاهی
در كل كشور

نیروی انسانی

6

اقدام  :2ساخت اولین نمونه سایز كوچك

1

تدوین ساز و كار پخش پروژه

توزیع مناسب پروژهها بر
اساس تخصص افراد
متخصص در هر حوزه

2

سنتز مواد جدید

شناسایی مواد جدید برای
انجام تست

3

مشخصه یابی مواد سنتز شده

شناسایی مشخصات مواد
جدید

نیروی انسانی
نیروی انسانی

18

42

مواد مصرفی
نیروی انسانی

42

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
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ردیف

فناوری
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عنوان پروژهها

دستاورد

4

شبیه سازی و محاسبات عددی

شناسایی دقیق پارامترهای
دخیل در سیستم

5

ساخت سلول و انجام تست

دستیابی به تكنولوژی ساخت
سلولهای فتوولتائیك نسل
نوین

6

طراحی و ساخت مینی مدولهای با
بازده و طول عمر نزدیك به
دستاوردهای جهانی

دستیابی به نتایج معتبر
بینالمللی و كسب جایگاه
ممتاز جهانی در رده تحقیقاتی تامین تجهیزات

7

تامین تجهیزات و مواد خاص
آزمایشگاهی مورد نیاز در طول پروژه

نیروی انسانی

بودجه (میلیون ریال)

زمان
(ماه)

نیروی انسانی

42

نیروی انسانی
42
مواد مصرفی
نیروی انسانی

تكمیل آزمایشگاهها

تامین تجهیزات

24

60

اقدام  :3ساخت نمونه صنعتی
نیروی انسانی

1

ساخت نمونه نیمه صنعتی

دستیابی به تكنولوژی ساخت
مینیماژولهای فتوولتائیك
نسل نوین

تامین تجهیزات

2

بهبود بازدهی

بهینه سازی

نیروی انسانی

36

3

بهبود طول عمر

بهینه سازی

نیروی انسانی

36

4

بهینهسازی اقتصادی فرآیند تولید

پایین آمدن هزینههای تولید
سلولهای نسل نوین و باال
رفتن مزیتهای رقابتی آنها
نسبت به دیگر فناوریها

نیروی انسانی

5

شناسایی مواد جدید برای سنتز،
مشخصهیابی و انجام محاسبات برای
بكارگیری مواد جدید و تالش در

توسعه دانش فنی در حوزه
مواد مورد نیاز ساخت سلول

نیروی انسانی

36

36

72

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
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فناوری
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مدت

عنوان پروژهها

دستاورد

بودجه (میلیون ریال)

زمان
(ماه)

جهت ساخت نمونههای دیگر با
ساختارهایی متفاوت

اقدام  :1ساخت نیروگاه مگاواتی و كسب دانش فنی

1

راهاندازی حداقل یك نمونه نیروگاه
سهموی خطی تجاری با تكنولوژی رصد و پژوهشهای كاربردی
روز دنیا و سیستم ذخیره ساز (نیروگاه بر روی سیستم در حال كار تامین تجهیزات
)1
خدمات عمرانی

18

2

آشنایی كامل و محاسبه دقیق
دادهبرداری و بررسی عملكرد سیستم
میزان تولید نیروگاه سهموی
نصب شده
خطی در كشور

نیروی انسانی

48

3

ایجاد توانمندی تعمیرات و نگهداری

كسب دانش تعمیر و
نگهداری

نیروی انسانی

48

4

مطالعه و بررسی مزیتهای نسبی
كشور در بخشهای مختلف فناوری
با توجه به تجارب داخلی و خارجی

انتخاب تكنولوژی مناسب با
اقلیم ایران

نیروی انسانی

5

بررسی و امكان سنجی ظرفیت نصب
سیستمهای سهموی خطی در كنار
نیروگاههای ایران بصورت هیبرید

صرفهجویی در مصرف
سوخت و باالبردن كارایی
نیروگاههای موجود

نیروی انسانی

6

پتانسیل سنجی نیروگاههای سهموی
خطی در ایران

شناسایی مكانهای مستعد
برای نصب سیستمهای
سهموی خطی در كشور

نیروی انسانی

سهموی خطی

نیروی انسانی

12

12

12

سند
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عنوان پروژهها

دستاورد

7

پیگیری انعقاد قرارداد یا تفاهمنامه
همكاری با شركتهای معتبر
بینالمللی در راستای انتقال فناوری
سهموی خطی با رویكرد بازشناسی
توانمندی داخلی

8

انتقال دانش فنی طراحی نیروگاه

بودجه (میلیون ریال)

زمان
(ماه)

9

باال رفتن حجم مبادالت
علمی و پایهریزی برای انتقال
دانش فنی تكنولوژیهای
مختلف به كشور

نیروی انسانی

12

دستیابی به دانش فنی ساخت
آینه و لوله دریافتكننده

نیروی انسانی

18

دستیابی به دانش فنی ساخت
ذخیرهكننده حرارتی ،توسعه
نیروی انسانی
انتقال دانش فنی تجهیزاتی كه توجیه تكنولوژی در حوزه ردیاب
خورشیدی و امكان بهرهگیری
تولید در داخل را دارند
از آن در دیگر حوزههای
تامین تجهیزات
خورشیدی

24

سنجش و آزمایش قطعات
ساخت داخل و مورد نیاز برای تامین تجهیزات
نیروگاههای سهموی خطی
خدمات عمرانی

18

 11انتخاب ظرفیت مگاواتی مناسب برای
ساخت نیروگاه شماره  2و طراحی آن

نیروی انسانی

12

ساخت و راهاندازی نیروگاه مگاواتی
 12شماره  2به همراه سیستم ذخیره ساز

نیروی انسانی
تامین تجهیزات
خدمات عمرانی

24

10

راه اندازی مركز تست حرارتی
خورشیدی و كلكتورهای سهموی
خطی

نیروی انسانی

اقدام  :2دستیابی به دانش ساخت نیروگاههای با ظرفیت باال
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مدت

ردیف

فناوری

ويرايش اول ،شهريور 1394

عنوان پروژهها

دستاورد

1

تجهیز آزمایشگاه و انجام تست و
كنترل كیفی

بهبود كیفیت در
تكنولوژیهای حاصله

2

ساخت و نصب چندین نیروگاه
سهموی خطی با ظرفیت برابر با
نیروگاه شماره  2یا بیشتر به منظور
توسعه فناوری بومی و بهینهسازی

توسعه و یهینهسازی فناوری
بومی ساخت نیروگاههای
سهموی خطی در كشور

3

هیبرید نمودن چند نیروگاه سیكل
تركیبی با سیستم سهموی خطی بر
اساس مطالعات امكان سنجی

صرفهجویی در مصرف
سوخت نیروگاههای سیكل
تركیبی كشور

4

طراحی و ساخت نیروگاه 50
مگاواتی سهموی خطی در كشور

دستیابی به توانمندی ساخت
نیروگاههای سهموی خطی با
ظرفیت باال در كشور

بودجه (میلیون ریال)

زمان
(ماه)

نیروی انسانی
تامین تجهیزات

36

نیروی انسانی
تامین تجهیزات

36

خدمات عمرانی
نیروی انسانی
تامین تجهیزات

36

خدمات عمرانی
نیروی انسانی
تامین تجهیزات

48

خدمات عمرانی

افدام  :1انجام مطالعات مبنا برای ورود به حوزه دودكش خورشیدی

نیروی انسانی

دودكش خورشیدی

1

2
3

نصب حداقل یك نمونه دودكش
رصد و پژوهشهای كاربردی
تامین تجهیزات
خورشیدی ظرفیت پایین با تكنولوژی
بر روی سیستم در حال كار
روز دنیا
خدمات عمرانی
شناسایی دقیق پارامترهای
نیروی انسانی
شبیه سازی و تحلیل نرم افزاری
دخیل در سیستم
شناسایی نقاط مستعد نصب
پتانسیل سنجی و مكانیابی نقاط
سیستم دودكش خورشیدی در نیروی انسانی
مناسب در ایران برای دودكش
ایران
خورشیدی

18

18
18

اقدام  :2دستیابی به فناوری دودكش خورشیدی

1

طراحی دودكش و پایههای كلكتور

2

ساخت نمونه دودكش بدون توربین و

ساخت نمونه پایلوت دودكش

نیروی انسانی

24

نیروی انسانی

24

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
36

فناوری

فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت

ردیف

ويرايش اول ،شهريور 1394

مدت

دستاورد

عنوان پروژهها

بودجه (میلیون ریال)

زمان
(ماه)

انجام مطالعات جریان هوا

خدمات عمرانی

3

طراحی و ساخت توربین و سیستم
انتقال قدرت

دستیابی به دانش تولید
توربینهای مخصوص نصب
در دودكش خورشیدی

4

مطالعات زیستمحیطی و
امكانسنجی استفاده از نمونههایی
برای كاهش آلودگی هوای شهری

امكان انتقال آالیندههای
شهری به الیههای باالیی جو

نیروی انسانی
تامین تجهیزات

نیروی انسانی

48

36

اقدام  :3ساخت دودكش  10كیلوواتی

1

امكان سنجی و انجام مطالعات برای
تجاری سازی تكنولوژی دودكش
خورشیدی

2

ساخت دودكش و پایه های كلكتور

3

نصب توربین و ژنراتور

مشخصهیابی عملكرد توربین
در شرایط عملكردی واقعی

4

نصب سیستمهای كنترلی ،راه اندازی
و تست

رصد مناسب عملكرد سیستم

5

بهینهسازی عملكرد سیستم

باال بردن كارایی دودكش
خورشیدی با بهینه سازی در
مراحل ساخت و همچنین
بهرهبرداری

1

خرید حداقل یك نمونه دیش و
موتوراسترلینگ با فناوری روز دنیا

بررسی ورود به بازار تجاری
دودكش خورشیدی

نیروی انسانی

42

دستیابی به دانش ساخت
دودكشهای فو بلند مناسب
خدمات عمرانی
برای دودكش خورشیدی

18

نیروی انسانی

نیروی انسانی
خدمات عمرانی
نیروی انسانی
تامین تجهیزات
نیروی انسانی

12
18

42

استرلینگ

فناوری سیستم

اقدام  :1كسب دانش فنی

نیروی انسانی
رصد و پژوهشهای كاربردی
تامین تجهیزات
بر روی سیستم در حال كار
خدمات عمرانی

24

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
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فناوری

فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت

ردیف

ويرايش اول ،شهريور 1394

مدت

دستاورد

عنوان پروژهها

بودجه (میلیون ریال)

زمان
(ماه)

2

3

بررسی دقیق فناوری و محصوالت
موجود در دنیا و انتخاب شاخص ها و
مدلهای مناسب برای كشور
باال رفتن حجم مبادالت
انعقاد قرارداد یا تفاهمنامه همكاری با
علمی و پایهریزی برای انتقال
شركتهای معتبر بینالمللی در
دانش فنی تكنولوژیهای
راستای انتقال فناوری سیستم
مختلف به كشور
استرلینگ
انتخاب تكنولوژی مناسب با
اقلیم و توانمندیهای ایران

نیروی انسانی

24

نیروی انسانی

24

اقدام  :2ساخت دستگاه در مقیاس نیمه صنعتی

نیروی انسانی

رصد و پژوهشهای كاربردی
بر روی سیستم در حال كار تامین تجهیزات
بهبود و ارتقاء كیفیت
نیروی انسانی
محصوالت ساخت داخل

1

دادهبرداری و بررسی عملكرد سیستم
نصب شده

2

تست اجزای ساخت داخل بر روی
دیش و موتور خریداری شده

3

طراحی و پیادهسازی سیستم كنترل و
ردیاب خورشیدی

توسعه تكنولوژی در حوزه
ردیاب خورشیدی و امكان
بهرهگیری از آن در دیگر
حوزههای خورشیدی

4

طراحی  ،مدل سازی اجزای متمركز
كننده و ساخت دیش با ظرفیت
مناسب

دستیابی به توانمندی ساخت
دیشهای استرلینگ با
ظرفیتهای مختلف

5

طراحی ،مدل سازی و ساخت اجزای
موتور در امتداد قرارداد انتقال فناوری

دستیابی به توانمندی ساخت
قطعات در ایران

6

ساخت موتوركامل با ظرفیت بهینه تا
5كیلووات در امتداد قرارداد انتقال
فناوری

دستیابی به توانمندی ساخت
موتور استرلینگ در كشور

1

تجهیز آزمایشگاه و انجام تست و
كنترل كیفی

36
36

نیروی انسانی
24
تامین تجهیزات
نیروی انسانی
تامین تجهیزات

24

خدمات عمرانی
نیروی انسانی
تامین تجهیزات
نیروی انسانی
تامین تجهیزات

36

12

اقدام  :3تولید صنعتی

بهبود كیفیت در
تكنولوژیهای حاصله

نیروی انسانی
تامین تجهیزات

36

سند
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مدت

ردیف

فناوری

ويرايش اول ،شهريور 1394

عنوان پروژهها

دستاورد

2

ساخت و نصب نمونههای ساخته
شده از سیستم دیش-استرلینگ
طراحی شده در داخل برای بررسی
عملكرد و بهینهسازی

توسعه و یهینهسازی فناوری
بومی ساخت سیستم دیش-
استرلینگ در كشور

3

ساخت سیستم دیش-استرلینگ با
ظرفیت بهینه برای كاربردهای
صنعتی و قابلیت تجاریسازی

دستیابی به توانمندی ساخت
نیروگاههای دیش-استرلینگ
با ظرفیت باال در كشور

بودجه (میلیون ریال)

زمان
(ماه)

نیروی انسانی
36
خدمات عمرانی
نیروی انسانی
تامین تجهیزات

60

خدمات عمرانی

استاندارد و آزمایشگاه

اقدام  :1تكمیل آزمایشگاههای تست و استانداردهای مورد نیاز كشور

1

فتوولتائیك

راهاندازی آزمایشگاه
مرجع تست ماژول
فتوولتائیك
(- Sample
)Typeدر پژوهشگاه
نیرو

صحتسنجی مشخصات فنی
ماژولهای تولید داخل و
وارداتی

شناسایی آزمایشهای
مورد نیاز فتوولتائیك
در ایران بر اساس
شرایط اقلیمی
منطقهای

بررسی دقیق عملكرد
سیستمهای فتوولتائیك در
مناطق مختلف كشور

نیروی انسانی

بررسی تجهیزات مورد
استفاده در سیستمهای
فتوولتائیك

نیروی انسانی

نیازسنجی
آزمایشگاههای مورد
نیاز برای سنجش
تجهیزات سیستمهای
فتوولتائیك

نیروی انسانی
18
تامین تجهیزات

18

18

سند
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مدت

ردیف

فناوری

فاز  :5برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

عنوان پروژهها

دستاورد

بودجه (میلیون ریال)

زمان
(ماه)

2

CSP

3

استاندارد

راهاندازی آزمونهای
تكمیلی با توجه به
نیازهای شناسایی شده
در آزمایشگاه مرجع

اجرای آزمونهای تست
ماژول و سیستم بر اساس
مشخصات خاص اقلیمی
تعیین شده

الزام به دریافت
تاییدیه از آزمایشگاه
تست مرجع برای
شركت در مناقصات
وزارت نیرو

باال رفتن كیفیت محصوالت
مورد استفاده در نیروگاههای
زیر نظر وزارت نیرو

راهاندازی
آزمایشگاههای
شناسایی شده و ایجاد
شبكه آزمایشگاهی
منسجم در كشور

بهرهبرداری مناسب از
امكانات آزمایشگاهی كشور
در حوزه فتوولتائیك

نیازسنجی
آزمایشگاههای مورد
نیاز برای سنجش
سیستمهای حرارتی
خورشیدی

راهاندازی آزمایشگاه و بررسی
دقیق عملكرد اجزا و سیستم
حرارتی خورشیدی

راهاندازی
آزمایشگاههای
شناسایی شده و ایجاد
شبكه آزمایشگاهی
منسجم در كشور

بهرهبرداری مناسب از
امكانات آزمایشگاهی كشور
در حوزه حرارتی خورشیدی

شناسایی استانداردهای
بینالمللی در حوزه

نیاز سنجی حوزه

نیروی انسانی
36
تامین تجهیزات

نیروی انسانی

36

نیروی انسانی
30
تامین تجهیزات

نیروی انسانی

18

نیروی انسانی
30
تامین تجهیزات
نیروی انسانی

24

سند
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مدت

ردیف

فناوری
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ويرايش اول ،شهريور 1394

عنوان پروژهها

دستاورد

بودجه (میلیون ریال)

زمان
(ماه)

تولید ،راهاندازی و
بهرهبرداری از انرژی
خورشیدی

استانداردهای خورشیدی

تدوین استانداردهای
مورد نیاز در كشور

باال رفتن سطح كیفی
محصوالت موجود در كشور

نیروی انسانی

30

اقدام  :2دستیابی به استانداردهای جامع خورشیدی و آزمایشگاههای مورد نیاز

1

فتوولتائیك

2

CSP

3

استاندارد

الزام شركتهای
تولیدی و وارداتی
ماژول فتوولتائیك به
دریافت تاییدیه از
آزمایشگاه مرجع

باال رفتن كیفیت محصوالت
ساخت داخل و باال رفتن توان
رقابتی آنها در بازار و
جلوگیری از ورود ماژولهای
بی كیفیت به كشور

الزام شركتهای
تولیدی و وارداتی
تجهیزات سیستمهای
فتوولتائیك به دریافت
تاییدیه از
آزمایشگاههای ذی-
صالح

جلوگیری از ورود تجهیزات
بی كیفیت به كشور

الزام شركتهای فعال
باال رفتن كیفیت محصوالت
در تامین تجهیزات
سیستمهای حرارتی ساخت داخل و باال رفتن توان
رقابتی آنها در بازار و
خورشیدی به دریافت
جلوگیری از ورود تجهیزات
تاییدیه از
بی كیفیت به كشور
آزمایشگاههای ذی-
صالح
توسعه استانداردها و

باال رفتن سطح كیفی و

نیروی انسانی

نیروی انسانی

36

36

نیروی انسانی

60

نیروی انسانی

60

سند
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فناوری

ردیف
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مدت

عنوان پروژهها

دستاورد

بودجه (میلیون ریال)

زمان
(ماه)

بومیسازی
دستورالعملهای
تكمیلی بر اساس
شرایط اقلیمی ایران

بهرهبرداری بهینه از
سیستمهای نصب شده در
كشور بر اساس استانداردهای
تعریف شده برای ایران

* فناوری نسل نوین فتوولتائیك در حال حاضر شامل فناوریهای پروسكایت ،رنگدانهای ،كوانتوم دات ،آلی (پلیمری) و غیر آلی میباشد كه با عنایت
به رصد تكنولوژی در مسیر اجرای نقشه راه حاضر ،ممكن است فناوریهایی از آن كاسته و یا به آن اضافه گردد.

 -3-2تعیین حوزههای اثر و تقسیم كار ملی در حوزه فناوریهای انرژی خورشیدی
جهت شناسایی مجریان انجام هر پروژه ،ابتدا باید كلیه بازیگران حوزه ابررسانایی شناسایی شوند ،الزمه انجام این ترسیم
نگاشت نهادی محیط داخلی و بیرونی و تحلیل وضع موجود است ،كه با استفاده از آنها وضع مطلوب نهادی ترسیم میگردد.
با توجه به موارد ارائه شده در رابطه با نگاشت نهادی و كاركردهای اصلی آن ،در این بخش به طراحی نگاشت توسعه
فناوری های انرژی خورشیدی پرداخته شده است .به منظور طراحی نگاشت نهادی مطلوب باید سه مرحله اصلی انجام شود ،كه
این مراحل به ترتیب اجرا عبارتند از :شناسایی سازمانها و نهادهای مرتبط با حوزه تدوین سند ،شناسایی روابط میان بنگاهی
بین نهادها و سازمان های موجود و تهیه ماتریس نهاد كاركرد برای وضع موجود .در ادامه مراحل ذكر شده در رابطه با توسعه
فناوریهای انرژی خورشیدی انجام شده است.
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شناسایی سازمانها و نهادهای مرتبط با توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی

نهادهای اصلی مرتبط با توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی در ایران از طریق جستجو و بررسی اسناد ،مدارک و
گزارشهای داخلی شناسایی شدند و سپس با مطالعه ساختار سازمانی هر یك از سازمانها و مطالعه شرح وظایف و اهداف در
نظر گرفته شده برای سازمانها و نهادهای تابعه و وابسته هر یك از آنها نهادهای مختلف فعال در زمینه كاركردهای نظام
نوآوری مورد شناسایی قرار گرفت .بر اساس مطالعات صورت گرفته ،كنشگران شناسایی شده در حوزه انرژی خورشیدی شامل
موارد زیر میباشد كه در پیوست توضیحی از وظایف هر كدام آورده شده است.
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 .1مجمع تشخیص مصلحت نظام
 .2مجلس شورای اسالمی
 .3معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
 .4معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
 .5وزارت نیرو
 .6وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 .7توانیر
 .8سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)
 .9مركز توسعه فنآوری انرژی خورشیدی پژوهشگاه نیرو
 .10ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر
 .11ستاد توسعه فناوری نانو
 .12شركت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (مپنا)
 .13سازمان توسعه بر
 .14سازمان حفاظت محیط زیست
 .15شورای عالی انقالب فرهنگی
 .16شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف)
 .17دفتر همكاریهای فناوری ریاست جمهوری
 .18سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 .19پژوهشگاه مواد و انرژی
 .20موسسه پژوهش در مدیریت و برنامهریزی
 .21موسسه مطالعات بینالمللی انرژی
 .22دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس عباسپور
 .23دانشگاه صنعتی شریف
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 .24دانشگاه تهران
 .25دانشگاه علم و صنعت ایران
 .26دانشگاه صنعتی امیركبیر
 .27دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 .28دانشگاه تربیت مدرس
 .29دانشگاه شیراز
 .30دانشگاه صنعتی اصفهان
 .31دانشگاه اصفهان
 .32دانشگاه فردوسی مشهد
 .33دانشگاه شهید چمران اهواز
 .34دانشگاه یزد
 .35دانشگاه كاشان
 .36دانشگاه شاهد
 .37دانشگاه شهید باهنر كرمان
 .38دانشگاه تبریز
 .39دانشگاه بیرجند
 .40دانشگاه آزاد اسالمی
 .41شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری در صنعت بر كشور
 .42انجمن فیزیك ایران
 .43انجمن انرژی ایران
 .44انجمن انرژی خورشیدی
 .45انجمن صنایع خورشیدی ایران
 .46سندیكای صنعت بر
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 .47انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران
 .48انجمن بهینه سازی انرژی خورشیدی ایران
 .49موننكو
 .50قدس نیرو
 .51مشانیر
 .52شركت صنایع الكترونیك سازان
 .53شركت هدایت نور
 .54شركت پارس التك انرژی
 .55شركت پاک آتیه
 .56شركت آریا سوالر
 .57شركت سوالر باد
 .58شركت مهرشید نو رنگ
 .59شركت مادیران
 .60انرژی نوین مهرآباد
 .61كامینز
 .62امید سامه
 .63انرژی تجدیدپذیر خراسان
 .64تجهیزات برقی ایران
 .65نور كار الكتریك
 .66سوالر پرشیا
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تهیه ماتریس نهاد-كاركرد برای وضع موجود

با توجه به اطالعات جمعآوری شده در مراحل قبل میتوان ماتریس نهاد-كاركرد را در حوزه توسعه فناوریهای انرژی
خورشیدی تهیه كرد .همان گونه كه از نام این ماتریس مشخص است دو عامل ،نهادهای مختلف و كاركردهای شناسایی شده
بر اساس ادبیات نظام نوآوری در كنار هم آمدهاند .تهیه ماتریس نهاد-كاركرد برای وضع موجود توسعه فناوریهای انرژی
خورشیدی كشور در جدول ( )5-2ارائه شده است.

جدول ( -)5-2نگاشت نهادی توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی در ایران

نقش
نهاد
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس شورای اسالمی
معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئیس جمهور
معاونت علمی فناوری ریاست
جمهوری
وزارت نیرو
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
توانیر
سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)
مركز توسعه فنآوری انرژی
خورشیدی پژوهشگاه نیرو
ستاد توسعه فناوری انرژیهای
تجدیدپذیر
ستاد توسعه فناوری نانو
شركت مدیریت پروژههای
نیروگاهی ایران (مپنا)
سازمان توسعه بر
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای عالی انقالب فرهنگی

سیاستگذاری

تنظیمگری

تسهیلگری

ارائهدهنده كاال و خدمات
آموزشی

پژوهشی

صنعتی
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نقش
نهاد
شورای عالی علوم ،تحقیقات و
فناوری (عتف)
دفتر همكاریهای فناوری
ریاست جمهوری
سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران
پژوهشگاه مواد و انرژی
موسسه پژوهش در مدیریت و
برنامهریزی
موسسه مطالعات بینالمللی
انرژی
دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس
عباسپور
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه تهران
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه صنعتی امیركبیر
دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه شیراز
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه اصفهان
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه یزد
دانشگاه كاشان
دانشگاه شاهد
دانشگاه شهید باهنر كرمان
دانشگاه تبریز

سیاستگذاری


تنظیمگری

تسهیلگری

ارائهدهنده كاال و خدمات
آموزشی



پژوهشی














































































صنعتی
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نقش
نهاد
دانشگاه بیرجند
دانشگاه آزاد اسالمی
شورای سیاستگذاری و نظارت
راهبردی پژوهش و فناوری در
صنعت بر كشور
انجمن فیزیك ایران
انجمن انرژی ایران
انجمن انرژی خورشیدی
انجمن صنایع خورشیدی ایران
سندیكای صنعت بر
انجمن علمی انرژی خورشیدی
ایران
انجمن بهینه سازی انرژی
خورشیدی ایران
موننكو
قدس نیرو
مشانیر
شركت صنایع الكترونیك سازان
شركت هدایت نور
شركت پارس التك انرژی
شركت پاک آتیه
شركت آریا سوالر
شركت سوالر باد
شركت مهرشید نو رنگ
شركت مادیران
انرژی نوین مهرآباد
كامینز
امید سامه
انرژی تجدیدپذیر خراسان
تجهیزات برقی ایران

سیاستگذاری

تنظیمگری

تسهیلگری

ارائهدهنده كاال و خدمات
آموزشی

پژوهشی









صنعتی
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نقش
نهاد

سیاستگذاری

تنظیمگری

نور كار الكتریك
سوالر پرشیا
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تسهیلگری

ارائهدهنده كاال و خدمات
آموزشی

پژوهشی

صنعتی



تحلیل نگاشت نهادی

در این نگاشت ابتدا بازیگران و ذینفعان اصلی تأثیرگذار در زمینه توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی شناخته شده است و
در ادامه كاركردهای اصلی هر كدام از این ذینفعان در توسعهاین فناوریها مشخص گردید .در نگاشت نهادی 67 ،گروه
تأثیرگذار اصلی شناسایی شده كه در ابتدا اهداف و وظایف هر یك بررسی و سپس نگاشت نهادی كلی توسعه این فناوری بر
اساس این وظایف و اهداف در جدول ( )5-2بیان شد .در این جدول نقشی كه هر بازیگر در توسعه این فناوری متولی آن است،
مشخص شده است.
با توجه به نگاشت ترسیم شده ،هر چند نهادها و سازمانهای مختلفی با كاركردهای مختلف سیاستگذاری ،تنظیمگری،
تسهیلگری و ارائه كاال و خدمات در توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی فعال هستند ولی نارساییها و خألهایی نیز در این
نگاشت نهادی وجود دارد كه در ادامه به آنها اشاره میگردد.
یكی از ضعفهای نگاشت نهادی وضع موجود ،عدم وجود یك نهاد متمركز در حوزه توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی
میباشد كه وظیفه مدیریت این فناوری و ایجاد هماهنگی در فعالیت بخشهای مختلف صنعت بر در زمینه توسعه انرژی
خورشیدی را عهدهدار شود و نیز عدم وجود رویه یكسان در تحقیقات و توسعه در زمینه نیازمندیهای بازاز  ،نبود تمركز در
فعالیتهای مرتبط با توسعه فناوری انرژی خورشیدی ،عدم وجود پایلوتهای مورد نیاز صنعت بر در این زمینه و نبود مدبریت
نظاممند بهمنظور حمایت از شركتهای دانشبنیان مرتبط با فناوری انرژی خورشیدی از دیگر ضعفهای این نگاشت نهادی
است .بههمینمنظور برای مرتفع كردن این كاستیها ایجاد یك نهاد با عنوان مركز توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی ،كه
عالوه بر مشاركت با نهادهای سیاستگذار ،دارای نقش تنظیمگری و تسهیلگری نیز باشد ،میتواند به توسعه فناوریهای
انرژی خورشیدی كمك كند .این نهاد میتواند دارای نقشهای زیر باشد.
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 آینده پژوهی

 مطالعه مستمر فعالیتهای انجام گرفته و آیندهپژوهی در زمینه فناوریهای نوین فتوولتائیك و حرارتیخورشیدی
 سیاست پژوهی

 مطالعه مستمر سیاستهای حاكمیتی و حمایتی موثر بر روند توسعه فناوری انرژی خورشیدی تدوین برنامهها طرحها و تعریف پروژههای پژوهشی در حوزه انرژی خورشیدی ارزیابی و بهروزرسانی توسعه فناوری انرژی خورشیدی كشور خدمات علمی ،فنی و تخصصی

 ارائه مشاوره جهت همافزایی فعالیتهای جاری در حوزه فناوری انرژی خورشیدی ایجاد پایگاه اطالعات متخصصین ،پژوهشگران ،امكانات موجود و انباشت دانش در زمینه توسعه فناوریانرژی خورشیدی
 همكاری تخصصی در زمینه انرژی خورشیدی با نهادهای مسئول در حوزههای مدیریت دانش بررسی و ایجاد زمینههای همكاری بین المللی و تالش برای توسعه آن خدمات آزمایشگاهی و مدیریت پایلوتها

 ایجاد هماهنگی الزم برای ارائه خدمات آرمایشگاهی مورد نیاز در زمینه انرژی خورشیدی تجاری سازی

 شناسایی محصوالت قابل تجاریسازی در زمینه انرژی خورشیدی و پشتیبانی تجاری از این محصوالت توسعه فناوری

 ارائه مشاوره و خدمات به مراكز توسعه فناوری انرژی خورشیدی و رایزنی و تعریف پروژه جهت بومیسازیفناوریهای منتقلشده
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 -4-2تخصیص متولیان اقدامات
با توجه به نگاشت نهادی ترسیم شده ،میتوان مجریان هر یك از اقدامات را شناسایی كرد .در این راستا و به منظور
شناخت مجریا ن بالقوه ،با در نظر گرفتن میزان همسویی اقدام با مأموریت مجری ،توان علمی و فنی ،توان انسانی و مدیریتی
و ...مجریان فعال هر اقدام مشخص خواهد شد .در ادامه با توجه به موارد اشاره شده متولیان شناسایی شده برای اقدامات
غیرفنی و فنی در جداول ( )6-2و ( )7-2ارائه شده است.

ردیف

جدول ( -)6-2متولیان اقدامات غیرفنی توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی در ایران

اقدامات

متولی

1
2

تعیین قیمت واقعی تولید و فروش بر (بر اساس حامل انرژی فسیلی)
بازنگری در تعرفه خرید بر خورشیدی
تدوین مكانیزمهای حمایتی به منظور ارائه تسهیالت برای سرمایه
گذاران حوزه نیروگاههای خورشیدی كه از تجهیزات ساخت داخل (با
كیفیت استاندارد) استفاده می كنند (از طریق وضع تعرفه های گمركی
هوشمندانه برای حمایت از محصوالتی كه با كیفیت مناسب در داخل
بومی سازی شده اند)
تدوین ساز و كار تجهیز و بهره برداری از آزمایشگاه های مرجع و
تحقیقاتی در حوزههای فتوولتائیك و خورشیدی حرارتی با هدف بهبود
كارایی سیستمهای خورشیدی بكارگرفته شده در شبكه بر كشور و
جلوگیری از ورود تجهیزات خورشیدی بی كیفیت به كشور و تولید
تجهیزات با استانداردهای بین المللی در داخل

وزارت نیرو – توانیر
سانا – توانیر

3

4

5

شناسایی آزمایشگاه ها و توانمندی آن ها در حوزه انرژی خورشیدی در
كشور

6

برگزاری دورههای علمی روشهای انتقال تكنولوژی حوزه بر
خورشیدی و تجربیات موفق داخلی و بینالمللی

7

همسو سازی اقدامات تحقیقاتی دانشگاهها با فعالیت شركتهای
دانشبنیان حوزه خورشیدی

سانا – مركز توسعه فناوری
انرژی خورشیدی

سانا – شورای ارزیابی تونیر -
مركز توسعه فناوری انرژی
خورشیدی
مركز توسعه فناوری انرژی
خورشیدی – ستاد توسعه
فناوری انرژیهای تجدیدپذیر
سانا  -مركز توسعه فناوری
انرژی خورشیدی
سانا  -مركز توسعه فناوری
انرژی خورشیدی – مركز رشد
– مركز توسعه فناوری صنعت
بر
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اقدامات

متولی

8

تدوین ساز و كار بهرهمندی سرمایهگذاران حوزه خورشیدی از تسهیالت
وامهای بلند مدت كمبهره داخلی (از منابعی همچون صندو توسعه
ملی)

سانا  -مركز توسعه فناوری
انرژی خورشیدی

9

تدوین نظامنامه جذب سرمایهگذاران خارجی در حوزه انرژی خورشیدی

10
11

برقراری ارتباطات و ایجاد تعامالت بین المللی به منظور بكارگیری و
جذب متخصصین مطرح بینالمللی در بخش تحقیق و توسعه
شركتهای دانشبنیان داخلی در حوزه فنآوری انرژی خورشیدی
تدوین مكانیزمهای جذب شركتهای بینالمللی جهت ایجاد واحدهای
تحقیق و توسعه خود در داخل كشور

12

برگزاری دورههای فنی و حرفه ای تخصصی به منظور تامین نیروی
تكنسین صنعتی و تعمیرات و نگهداری نیروگاهی خورشیدی

13

برگزاری دورههای تخصصی مشترک بینالمللی برای متخصصین و
تكنسینهای داخلی

14
15

16

17

تدوین آئین نامه برای دستگاههای دولتی به منظور الزام در تامین
بخشی از بر مورد نیاز خود از سیستمهای خورشیدی
تدوین چارچوب الزامات دستگاههای دولتی در خرید محصوالت
خورشیدی با كیفیت ساخت داخل به منظور ایجاد بازار مطمئن
سازندگان داخلی
تدوین برنامه توسعه واحدها و رشتههای دانشگاهی و ارائه پیشنهاد
جهت ایجاد چندین رشته تحصیلی در مقطع كارشناسی ارشد و دكتری
در زمینه انرژی خورشیدی
تدوین استانداردهای دقیق ،هوشمندانه و جامع در بخش های مختلف
طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری و تست سیستمهای بر خورشیدی

سانا  -مركز توسعه فناوری
انرژی خورشیدی
سانا  -مركز خورشیدی –
مركز رشد – مركز توسعه
فناوری صنعت بر
سانا  -مركز توسعه فناوری
انرژی خورشیدی
ستاد توسعه فناوری انرژی
تجدیدپذیر  -مركز توسعه
فناوری انرژی خورشیدی –
سازمان آموزش فنی و حرفهای
كشور
ستاد توسعه فناوری انرژی
تجدیدپذیر  -مركز توسعه
فناوری انرژی خورشیدی –
سازمان آموزش فنی و حرفهای
كشور – دانشگاهها
وزارت نیرو  -سانا
وزارت نیرو – سانا  - -مركز
توسعه فناوری انرژی
خورشیدی
شورای عالی انقالب فرهنگی
 وزارت علومسازمان ملی استاندارد  -مركز
توسعه فناوری انرژی
خورشیدی
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اقدامات

رایزنی با وزارت علوم و ایجاد زیرساختهای الزم به منظورجذب هیأت
علمی توانمند در حوزه انرژی خورشیدی در دانشگاهها
برگزاری كارگاه های مرتبط با حوزه كسب و كار انرژی خورشیدی در
كنفرانس های مرتبط با فنآوری خورشیدی در راستای ترویج تجاری
سازی و تشویق محققین انرژی خورشیدی
رایزنی با سطوح عالی وزارت نیرو به منظور افزایش تخصیص منابع
مالی دولتی در امر تحقیق و پژوهش
رایزنی با سطوح عالی وزارت نیرو به منظور ایجاد و توسعه صندو های
سرمایهگذاری خطرپذیر ()VC
ارتباط مستمر با شورای عالی عتف و صندو توسعه ملی ،جهت اخذ
منابع مالی در حوزه خورشیدی
تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت دانش در حوزه انرژی خورشیدی
ایجاد بانك اطالعاتی و شبكه متخصصین ،دانشگاهها ،مراكز تحقیقاتی،
شركتهای دانش بنیان ،آزمایشگاههای مرجع و تحقیقاتی در زمینه
انرژی خورشیدی در كشور
تدوین نظام نامه حمایت از دانشجویان و اساتید محقق در حوزه توسعه
فنآوری خورشیدی از قبیل مكانیزم حمایت از حضور اساتید و
دانشجویان در كنفرانسهای معتبر بینالمللی ،حمایت از مقاالت تولید
شده در این زمینه ،حمایت از پایان نامه های دانشجویی كارشناسی
ارشد ،دكتری و پسا دكتری
حمایت از مقاالت و پروژه های تحقیقاتی و دانشگاهی در مقاطع
كارشناسی ارشد ،دكترا و پسا دكترا (همراستا با حوزه مورد تاكید در سند
توسعه فنآوری انرژی خورشیدی)
برگزاری كنفرانسها و نمایشگاههای تخصصی بینالمللی/داخلی در حوزه
توسعه فنآوری انرژی خورشیدی
تاسیس مركز توسعه فناوری انرژی خورشیدی
تشكیل و همكاری با شورای راهبردی تخصصی برای حوزههای
مختلف اولویت دار در مركز توسعه فناوری انرژی خورشیدی
پیگیری جذب منابع مالی از مراجع بینالمللی نظیر  ،GEFبانك جهانی

متولی

پژوهشگاه نیرو  -سانا
سانا  -پژوهشگاه نیرو
سانا  -پژوهشگاه نیرو
سانا  -پژوهشگاه نیرو
مركز توسعه فناوری انرژی
خورشیدی
مركز توسعه فناوری انرژی
خورشیدی
مركز توسعه فناوری انرژی
خورشیدی
ستاد توسعه فناوری انرژی
تجدیدپذیر  -مركز توسعه
فناوری انرژی خورشیدی -
سانا
ستاد توسعه فناوری انرژی
تجدیدپذیر  -مركز توسعه
فناوری انرژی خورشیدی -
سانا
پژوهشگاه نیرو
پژوهشگاه نیرو
مركز توسعه فناوری انرژی
خورشیدی
پژوهشگاه نیرو – سانا –
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اقدامات

و ...
31
32

تهیه و انتشار نشریه تخصصی و عمومی در حوزه فناوریهای انرژی
خورشیدی
تهیه و تدوین برنامه آگاهسازی ،ترویج و اطالعرسانی عمومی در
خصوص فناوریهای مرتبط با انرژی خورشیدی

متولی

سازمانهای مردم نهاد
() NGO
مركز توسعه فناوری انرژی
خورشیدی
مركز توسعه فناوری انرژی
خورشیدی

فناوریهای نوین فتولتائیك

نسل اول و دوم فتوولتائیك

فناوری

ردیف

جدول ( -)7-2متولیان پروژههای فنی توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی در ایران

اقدامات

1

انتقال دانش فنی

2

تولید محصول رقابت پذیر

1

دستیابی به شبكه آزمایشگاهی منسجم

2

ساخت اولین نمونه سایز كوچك

متولی

دانشگاهها (دانشگاه تهران و
 ،)...مراكز تحقیقاتی (پژوهشگاه
نیرو و ،) ...شركتهای دانش
بنیان و واحدهای تحقیق و
توسعه شركتهای صنعتی
دانشگاهها (دانشگاه های
شریف ،یزد ،مشهد؛ شیراز،
اصفهان ،كاشان و  ،)...مراكز
تحقیقاتی (پژوهشگاه نیرو و ...
)،شركتهای دانش بنیان ،و
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استاند

ارد و

آزمای

فناوری سیستم استرلینگ

دودكش خورشیدی

فناوری سهموی خطی

اقدامات

3

ساخت نمونه نیمهصنعتی

1

ساخت نیروگاه مگاواتی و كسب دانش فنی

2

دستیابی به دانش ساخت نیروگاههای با ظرفیت باال

1

انجام مطالعات مبنا برای ورود به حوزه دودكش خورشیدی

2

دستیابی به فناوری دودكش خورشیدی

3

ساخت دودكش  10كیلوواتی

1

كسب دانش فنی

2

ساخت دستگاه در مقیاس نیمه صنعتی

3

تولید صنعتی

شگاه

فناوری
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1

تكمیل آزمایشگاههای تست و استانداردهای مورد نیاز كشور

متولی

واحدهای تحقیق و توسعه
شركتهای صنعتی

دانشگاهها (دانشگاه شیراز و
 ،)...مراكز تحقیقاتی (پژوهشگاه
نیرو و ،) ...شركتهای دانش
بنیان ،و واحدهای تحقیق و
توسعه شركتهای صنعتی(
مپنا ،موننكو و ) ...

دانشگاهها (دانشگاه تهران،
دانشگاه امیركبیر و  ،)...مراكز
تحقیقاتی (پژوهشگاه نیرو و ...
)،شركتهای دانش بنیان ،و
واحدهای تحقیق و توسعه
شركتهای صنعتی( مپنا و ) ...
دانشگاهها (دانشگاه شریف،
دانشگاه مالك اشتر و ،)...
مراكز تحقیقاتی (پژوهشگاه
نیرو  ،مركز تحقیقات موتور
ایران خودرو و ،) ...شركتهای
دانش بنیان ،و واحدهای
تحقیق و توسعه شركتهای
صنعتی( مپنا و ) ...
پژوهشگاه نیرو ،سازمان
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اقدامات

2

دستیابی به استانداردهای جامع خورشیدی و آزمایشگاههای مورد
نیاز

متولی
انرژیهای نو ایران (سانا) و
سازمان ملی استاندارد

 -5-2ترسیم رهنگاشت و برنامه عملیاتی
رهنگاشت ،نمایش كالنی از روش پیمودن مسیر تحقق اهداف را در زمان مشخص بیان میكند .اگر چه استفاده از
مشخصههایی همچون شاخص تحقق اقدام ،مجری و نقاط خاص 1موجود در مسیر ،به توصیف هر چه روشنتر این مسیر
كمك میكند .لذا به نظر میرسد در نخستین گام ،ترسیم گامهای اصلی در مسیر پیادهسازی استراتژی الزم و ضروری است.
با توجه به موارد ذكر شده در بخشهای قبل ،رهنگاشتهای توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی در افق زمانی  10ساله
ترسیم شده است .این رهنگاشتها شامل اقدامات توسعه نظام نوآوری فناوریهای انرژی خورشیدی (اقدامات غیرفنی) و نیز
اقدامات توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی (اقدامات فنی) است كه به تفكیك برای هر یك از فناوریهای اولویتدار
خورشیدی مشخص شدهاند .این رهنگاشتها در شكلهای ( )1-2تا ( )6-2نشان داده شدهاند.

1

- Milestone
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شكل ( -)1-2نقشه راه توسعه فناوریهای نسل اول و دوم فتولتائیك
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شكل ( -)2-2نقشه راه توسعه فناوریهای نوین فتولتائیك
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شكل ( -)3-2نقشه راه توسعه فناوری سهموی خطی
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شكل ( -)4-2نقشه راه توسعه فناوری دودكش خورشیدی
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شكل ( -)5-2نقشه راه توسعه فناوری استرلینگ
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شكل ( -)6-2نقشه راه توسعه استاندارد و آزمایشگاههای مرتبط با انرژی خورشیدی
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نتیجهگیری
در مرحله پنجم از طرح «تدوین سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوریهای انرژی خورشایدی در ایاران» ،برناماه
عملیاتی سند و نقشهراه توسعه فناوریها تدوین شد .این برنامه عملیاتی شامل پروژهها ،زمانبنادی و بودجاه موردنیااز
آن ها است .در این گزارش ابتدا فرایند تدوین پروژه های اجرایی سند بر اساس اقدامات شناسایی شده در مرحله چهاارم
توضیح داده شد ،سپس با توجه به سطح اقدامات غیرفنی تصمیم گرفته شد تا این اقدامات به سطح پاایینتار شكساته
نشود .پس از این مرحله ،زمانبندی و بودجهبندی مربوط به اقدامات و پروژهها مشخص شد و با توجه به شكسته نشدن
اقدامات غیرفنی ،زمان و هزینه برای اقدامات تعیین شد .در گام بعدی فرایناد برناماهریازی عملیااتی ،متولیاان انجاام
اقدامات و پروژهها مشخص شد .برای این كار ابتدا وضعیت موجود نهادهاای مارتبط باا توساعه فنااوریهاای انارژی
خورشیدی مشخص و سپس پیشنهاد هایی برای بهبود آن ارائه شد و نگاشت نهادی انرژی خورشایدی ترسایم شاد .در
نهایت ،اقدامات مشخصشده برای توسعه فناوریهای اولویت دار انارژی خورشایدی ،باه تفكیاك بارای هار دساته از
فناوریها ،در بازهای  10ساله تا پایان سال  ،1404ترسیم شد.
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مقدمه
هر برنامهریزی نیازمند ارزیابی بوده و بدون ارزیابی نمیتوان از اجرای درست و کامل برنامه اطمینان حاصل نمود .در مرحله
چهارم طرح «سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی» ،اقدامات مورد نیاز برای تحقق چشمانداز ،اهداف و
راهبردها مشخص میگردد .با توجه به اینکه سند توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی نیز یک برنامه کالن برای توسععه ایعن
فناوریها در صنعت برق میباشد ،نمی توان بدون ارزیابی ،نحوه عملکرد و اثربخشی ارکان مختلف آن (که بر اسعا
این سند تنظیم شدهاند) را مشخص نمود .ارزیابی هر برنامه بر اسا

نقشعهراه

شاخصهای مختلف آن حوزه انجام میپذیرد ،از این رو به

منظور ارزیابی سند توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی باید شاخصهای عملکردی و اثربخشی بخشهای مختلف سند تعریف
شده تا بتوان با بررسی این شاخصها در طول زمان میزان پیشرفت ارکان مختلعف سعند را مشعخص کرد.بعه منظعور ارزیعابی
پروژه های اجرایی مختلف تعریف شده برای حصول به اهداف نقشهراه توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی ،ععالوه بعر تعیعین
شاخصها باید ساختارهای نظارتی مورد نیاز و نحوه فعالیت آنها تعیین گردد .از سوی دیگر با توجه به اینکه نقشهراه یک سند
زنده و پویا است ،ضرورت دارد در بازههای زمانی مشخصی به بازنگری و بهروزرسانی این سند پرداختعه شعود ،از ایعن رو بایعد
برنامهریزی الزم جهت انجام این بازنگریها نیز مشخص خواهد شود .در ادامه فرایند ارزیابی سند توسعه فنعاوریهعای انعرژی
خورشیدی ،مکانیزم ارزیابی ،ساختار نظارت و بهروزرسانی سند توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی ارائه شده است.

 -1روش پيشنهادي براي تدوين برنامه ارزيابي و بروزرساني
 -1-1تعريف ارزيابي سياست و تحليل تاثيرات
تحلیل تأثیرات بخشی از حوزه بزرگتری از مطالعات سیاسی یعنی «ارزیابی سیاست »1است .ارزیابی سیاست نیز همچون
بسیاری از مفاهیم مربوط به مطالعات سیاستی دارای تعاریف مختلف است:

Program evaluation

1

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
2

فاز  :6تدوین برنامه ارزیابي و بروزرساني

ویرایش اول ،شهریور 1394

« تالش برای درک تأثیر رفتار انسان و بهویژه ارزشیابی تأثیرات یک برنامه خاص بر جنبههایی از رفتار که
بهعنوان اهداف این مداخله منظور شده است» (هافمن.)1987 ،1
 « ارزیابی اثربخشی یک برنامه ملی در تحقق اهداف خود یا ارزیابی اثربخشی نسبی دو یا چند برنامه در تحقق
اهداف مشترک خود» (هولی و همکاران.)1970 ،2
« ارزیابی نظاممند عملیات و/یا نتایج یک برنامه یا سیاست در مقایسه با مجموعهای از استانداردهای صریح یا
ضمنی بهعنوان راهی برای کمک به بهبود آن برنامه یا سیاست»(ویس.)1998 ،3
آنچه در همه تعاریف ارزیابی سیاست مشترک است و آنچه ارزیابی سیاست را از سایر مطالعات سیاستی متفاوت میسازد،
تمرکز آن بر پیامدهای واقعی ناشی از اجرای سیاست یا برنامه و یا قضاوت در مورد این پیامدها بر مبنای نوعی مالک
(هنجاری) است (لستر و استوارت .)2000 ،4ارزیابی سیاست ،یک فعالیت هنجاری است که در آن آنچه هست با آنچه باید باشد
مقایسه میشود .بنابراین ،ارزیابی سیاست بهمعنای تعیین ارزش یک سیاست یا برنامه بر مبنای تعدادی معیار است؛ و تالشی
سیستماتیک برای تعیین «خوبی» یا «ارزشمندی» آنهاست .البته باید توجه داشت که ارزیابان سیاستها و اهداف از تمامی
روشهای علوم اجتماعی (و بهویژه روشهای کمّی) استفاده میکنند .با این حال ،ارزیابی سیاست فاقد ساختاریافتگی است.
تقاضا برای ارزیابی سیاست ،امری فراگیر است که هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی مورد استفاده قرار
میگیرد .این ارزیابی میتواند به شکلهای مختلفی از مطالعات آکادمیک و گزارشهای مشاوران مدیریت گرفته تا
بازنگریهای رسمی توسط نهادهای دولتی و مدیران برنامهها انجام شود .بر این اسا  ،منطقی است که حوزه ارزیابی سیاست
بیشتر به عنوان یک حوزه کاربردی تلقی شود تا یک حوزه آکادمیک .بسیاری از مؤلفان به این موضوع اشاره کردهاند .مثالً ویس
( )1998به این نکته پرداخته است که جهتگیری ارزیابی سیاست بیشتر بهسمت بهبود و اصالح سیاست است تا تولید دانش
عمومی و اگر دانشی هم به این ترتیب تولید شود غالباً خاص برنامه و سیاست مورد نظر است و معموالً قابل تعمیم به
سیاستها و برنامههای مختلف نیست.
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هرچند ارزیابی سیاست دارای چند مفهوم محوری است ،ولی از سوی دیگر موضوعی متغیر و فاقد مرزهای روشن است که
میتوان برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد .تحت عنوان ارزیابی سیاست چندین رویکرد مفهومی مجزا وجود دارد که
از «تحلیل تأثیر» فراتر میروند .متأسفانه هیچ تعریفی از قلمرو و زیرشاخههای ارزیابی سیاست که مقبولیت عمومی داشته باشد
وجود ندارد .البته برخی محققان همچون اسمیت و لیکاری )2007( 1تالش کردهاند دستهبندیهایی ارائه کرده و به این موضوع
نظم دهند .تحلیل تأثیرات همیشه حول سه محور انجام میشود:
مسئله (یا مشکل) ،فعالیت و نتیجه مورد نظر .مسئله عبارت است از نتیجه یا شرایطی که رضایتبخش نباشد و انتظار رود
که بدون دخالت از طریق یک برنامه یا سیاست عمومی کماکان نامناسب باقی بماند .فعالیت عبارت است از رویدادی که توسط
انسان هدایت میشود و سیاست را تشکیل میدهد؛ یعنی اقداماتی که زیر نظر دولت برای برخورد با یک مسئله انجام میشوند.
نتیجه مورد نظر عبارت است از متغیری که برای ارزیابی تأثیر (پیامد) یک سیاست عمالً سنجیده میشود (مور.)1995 ،2
بنابراین ،تحلیل تأثیرات با پاسخ نظاممند به این سوال که «چه کاری انجام شده است؟» سروکار دارد و این کار را با
شناسایی و سنجش نتیجه مورد نظر و آزمون عملی رابطه آن با سیاست یا برنامه مورد نظر انجام میدهد .این موضوع از نظر
تئوری ساده بهنظر میرسد ،ولی در عمل میتواند دشوار باشد .مثالً تحلیل تأثیرات بهشدت به نحوه انتخاب «متغیر وابسته»
بستگی دارد که همان نتیجه مورد انتظار است .نتیجه مورد انتظار باید دو کارکرد کلیدی داشته باشد .اول اینکه باید جنبهای از
مسئله را عملیاتی سازد 3و دوم اینکه باید متغیری باشد که بتوان بین آن و برنامه /سیاست رابطه علّی برقرار کرد.
یکی از مسائلی که سیاستگذاری عمومی بهطور عام و تحلیل تأثیرات بهطور خاص با آن روبهروست ،موضوع هنجارها و
مالحظات هنجاری است .در بسیاری از موارد ،اهداف سیاستهای اتخاذ شده چندان روشن نیستند و در نتیجه ،ذینفعان
مختلف اهداف مختلفی را به یک سیاست واحد نسبت میدهند .حتی ممکن است باورهای متفاوتی نسبت به روابط علّی بین
«وسیله» و «هدف» وجود داشته باشد و این باورهای متفاوت ،معانی سیاسی متفاوتی داشته باشند .از سوی دیگر ،قضاوت در
مورد اینکه سیاستی موفق بوده یا شکست خورده مستلزم این است که ابتدا مشخص شود کدام اهداف سیاست و چگونه باید
مورد سنجش قرار گیرند .در بسیاری از موارد ،همین انتخاب به تنهایی میتواند نتیجه ارزیابی را تغییر دهد .مثالً اگر در زمینه
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سیاستهای آموزشی بخواهیم عملکرد آموزشی را مورد سنجش قرار دهیم و مشخص کنیم که آیا یک سیاست خاص به اهداف
خود رسیده است یا خیر ،استفاده از روشهایی مثل تستهای استاندارد ،نرخ فارغالتحصیالن و امثال اینها میتوانند نتایج کامالً
متناقضی را نشان دهند (اسمیت و گرنبرگ.)2003 ،1
 -2-1همراستايي ارزيابي با اهداف و برنامه اقدامات و سياستها
ارزیابی هنگامی اثربخش خواهد بود که همراستا و منطبق با مأموریت و اهداف برنامه انجام پذیرد .همانطور که در شکل
زیر دیده میشود ،ابتدا میبایست اهداف کالنی را که برنامه بهدنبال آنهاست ،استخراج نمود .سپس باید مشخص شود برنامه
از چه راهبردی برای تحقق این اهداف استفاده میکند .در طراحی مکانیزمهای عملیاتی یک برنامه سیاستی ،مشخص میشود
چه ورودیهایی به چه بروندادها ،2دستاوردها 3و پیامدهایی 4تبدیل میشوند .بنابراین تمرکز اصلی ارزیابی بر همین مؤلفهها
میباشد .بازخوردهای ارزیابی هم میتواند به بهبود مکانیزمهای عملیاتی منجر شود و هم اصالح راهبردهای برنامه را بهدنبال
داشته باشد.
اهداف کالن
راهبردهاي کالن
طراحي سیاستها و راهکارها

طراحي مکانیزمهاي عملیاتي برنامه

نتايج مورد انتظار

ارزيابي

وروديها

بروندادها

دستاوردها

پیامدها

شكل ( -)1-1منطق ارزيابي اهداف و سياستها
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یکی از مفاهیمی که در ادبیات سیاستگذاری برای رعایت ارتباط ورودیها ،بروندادها ،دستاوردها و پیامدها به دفعات مورد
استفاده قرار می گیرد «مدل منطقی »1است .مدل منطقی نه تنها در طراحی سیاست مورد استفاده قرار میگیرد ،بلکه می توان
از آن برای ارزیابی سیاست نیز استفاده نمود .علیرغم کاربردهای گسترده ،این مدل بر منطقی روشن و ساده استوار است .بطور
کلی ،مدل منطقی روشی نظاممند و تصویری 2است که برای ارائه و انتقال درک از ارتباط میان منابعی که در برنامه مورد
استفاده قرار گرفته ،فعالیتهایی که برنامهریزی شده و تغییرات و نتایجی که رسیدن به آنها دنبال میشود ،بهکار میرود.

منابع/ورودیها

فعالیتها

2

1

بروندادها

3

کارهای برنامهریزی شده

دستاوردها

4

پیامدها

5

نتایج مورد انتظار

شكل ( -)2-1مدل منطقي ارزيابي

اغلب مدلهای منطقی ،تصویری است از نحوه کار برنامه .این مدل از کلمات و تصاویر برای تشریح توالی فعالیتها و
ارتباط آنها با نتایج مورد انتظار برنامه استفاده میکند .مؤلفههای اصلی یک مدل منطقی را میتوان در دو گروه اصلی «کارهای
برنامهریزی شده » و «نتایج مورد انتظار» و در پنج گام متوالی شرح داد:
کارهاي برنامهريزي شده :به تشریح منابعی که گمان میرود برای اجرای برنامه نیاز هستند و فعالیتهایی که قصد
انجام آنها وجود دارد ،می پردازد.
 منابع :عبارتند از منابع انسانی ،مالی ،سازمانی و ارتباطی که برای انجام برنامه مورد نیاز میباشند .در برخی منابع
از آنها به عنوان «ورودی» نیز نام برده شده است.

Logic model
Visual

1
2
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 فعالیت های برنامه :عبارتند از فرآیندها ،ابزارها ،رخدادها ،فناوری و اقداماتی که بصورت آگاهانه و در راستای نیل
به نتایج و یا تغییرات مورد انتظار صورت می پذیرند.
نتايج مورد انتظار :عبارتند از کلیه نتایج مطلوب برنامه شامل بروندادها ،دستاوردها و پیامدها.
 بروندادها :محصوالت مستقیم فعالیتهای برنامهاند و ممکن است شامل انواع ،سطوح و اهدافی از خدمات باشند که
توسط برنامه ارائه می شود.
 دستاوردها :عبارت است از تغییرات در رفتار ،دانش ،مهارت ،وضعیت و سطح کارکرد افرادی که در برنامه مشارکت
دارند .دستاوردها می توانند به دو گروه کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم شوند .دستاوردهای کوتاهمدت در بازه  1تا  3سال
محقق میشوند؛ حال آنکه دستاوردهای بلندمدت  4تا  6سال زمان نیاز دارند« .پیامدهای» دستاوردهای کوتاه مدت
در بازه  7تا  10سال خود را نشان می دهند.
 پیامدها :عبارتند از خواستههای اساسی و یا تغییرات ناخواستهای که در سازمان ،جامعه یا سیستم بر اثر اجرای برنامه
در مدت  7تا  10سال اتفاق می افتد (کلوگ.)2004 ،1

 -3-1قالبهاي ارزيابي سياست و تحليل تأثيرات
ارزیابی نظاممند سیاستها و تحلیل تأثیرات آنها مشتمل بر مقایسه است ،مقایسهای بهمنظور یافتن تغییرات بهوجود آمده
در اثر برنامههای سیاستی .این مقایسه در حالت ایدهآل باید به اندازهگیری تفاوت بین اتفاقات به وقوع پیوسته ،با اتفاقاتی
بپردازد که در صورتی اجرا نشدن برنامهها پدید میآمد .اندازهگیری اتفاقات بهوقوع پیوسته در شرایط بعد از اعمال برنامهها
دشوار نیست .مشکل اصلی در برآورد وضعیت در صورت بهاجرا درنیامدن برنامهها و مقایسه دو وضعیت باهم است .این تفاوت
باید ناظر بر اعمال برنامهها باشد و نه سایر تغییراتی که بهطور همزمان در جامعه بهوقوع پیوسته است .با توجه به اهمیت این
موضوع ،چهار قالب کلی برای ارزیابی سیاست و تحلیل تأثیرات درنظر میگیرند:
مقايسه وضعيت قبل و بعد از برنامه :یکی از رایجترین قالبهای تحلیل سیاستها و برنامهها ،استفاده از نوع مقایسه قبل با
بعد است .در این قالب ،وضعیت در دو نقطه یکی قبل از اجرای برنامهها و دیگری بعد از اجرای آنها مورد مقایسه باهم قرار
Kellogg

1
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میگیرند .گروههای هدف در تحلیل تأثیرات مقایسهای قبل و بعد جایگاه محوری دارند .در این حالت ،اگرچه فرآیند دستیابی به
تأثیر سیاستها کوتاه و آسان است ،اما نمیتوان بهراحتی و با اطمینان مشخص نمود که تا چه حد نتایج حاصل از اعمال
برنامهها و سیاستها ناشی شدهاند و تا چه اثر سایر تغییرات محیطی همزمان در جامعه بودهاند.
مقايسه روند گذشته و وضعيت بعد برنامه :برآورد بهتری از آنچه در اثر اجرای یک برنامه بهوقوع پیوسته را میتوان با
مقایسه روند وضعیت گذشته در زمان حاضر (پس از اجرای برنامههای سیاستی) بدست آورد .سپس با مقایسه این حالت تصویر
شده از گذشته با شرایط پدید آمده پس از اجرای واقعی برنامهها میتوان به تحلیل تأثیرات سیاستها رسید .در این روش الزم
است تا برای ترسیم روند وضعیت از گذشته تا به زمان اجرای سیاستها ،اطالعات راجع به گروههای هدف در بازههای زمانی
مختلف گردآوری شود .این قالب از حالت مقایسه قبل و بعد بهتر بوده و نتایج دقیقتری را فراهم میآورد ،اما نیازمند تالش
بیشتر در فرآیند ارزیابی است.
مقايسه وضعيت در دو حالت بود يا نبود برنامه :روش رایج دیگر برای ارزیابی ،مقایسه میان وضعیت بخشهایی است که
تحت تأثیر سیاست موردنظر قرار گرفتهاند یا سایر بخشها (شهرها ،کشورها) است .در این حالت ،مقایسه تنها در زمان بعد از
اجرای برنامههای سیاستی انجام میشود ،اما میان دو بخش مختلف (تحت تأثیر سیاست و فارغ از آن) .همچنین بهمنظور
افزودن بر دقت این قالب ،تحلیل تأثیرات میتوان وضعیت گذشته (قبل اجرای برنامه) را در هر دو بخش مشاهده نمود و تفاوت
آنها را درک کرد .سپس با اجرای برنامه و مقایسه دوباره میان وضعیت دو بخش ،میتوان بهروشنی دریافت که چه حدی از
تفاوت میان وضعیت دو بخش بهدلیل اعمال برنامه سیاستی بوده و چه حدی مرتبط با تفاوت در ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی
بخشهای مورد مطالعه.
مقايسه وضعيت گروههاي کنترل و آزمايشي قبل و بعد از اجراي برنامه :این قالب از تحلیل تأثیرات بهعنوان یک روش
مرسوم مشتمل بر انتخاب دو گروه تحت کنترل و آزمایشی است که از همه لحاظ بههم شبیه هستند ،اما در یکی از آنها (گروه
آزمایشی) برنامه سیاستی اجرا شده ولی در دیگری خیر .در این حالت ،مقایسه وضعیت دو گروه بعد از اجرای سیاست در یکی از
آنها میتواند بهطور دقیق بیانکننده تأثیرات سیاستها باشد .این قالب ،دقیقترین نتایج ارزیابی سیاستها را در میان سایر
روشها بههمراه میآورد.
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شكل ( -)3-1قالبهاي تحليل تأثيرات سياست (داي)1992 ،1

 -4-1گامهاي عمومي ارزيابي سياست
فارغ از نوع و روش ارزیابی و درجه پیچیدگی آن ،بهصورت کلی مراحل انجام یک ارزیابی را میتوان بهصورت زیر برشمرد:
 تعیین اهداف و مخاطبان (ذینفعان ارزیابی)
 طراحی سؤاالت و فرضیات ارزیابی
 مشخصکردن منابع در دستر  ،زمان الزم و سطح مناسب تالشی که میبایست صورت پذیرد
 انتخاب روش (های) ارزیابی و تجزیه و تحلیل

Dye

1
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 انتخاب و یا طراحی مدل مناسب ارزیابی و رویکرد جمعآوری اطالعات
 جمعآوری و ترکیب اطالعات
 تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات
 تدوین گزارش ارزیابی
 ارائه و انتشار نتایج
در میان اینگامها ،انتخاب روش ارزیابی و تحلیل بهعنوان محور اصلی در ارزیعابی و پعایش سیاسعتهعا و برنامعههعا قعرار
میگیرد .روشهای متنوعی برای ارزیابی وجود دارد که در عین داشتن مشابهتهایی ،هر کدام مزایا و معایب مخصوص به خود
را دارا میباشند .هر کدام از این روشها برای اهداف خاصی طراحی شدهاند .بهعنوان مثعال برخعی از آنهعا بعرای ارزیعابی در
مراحل اولیه یک برنامه مناسباند و برخی دیگر برای ارزیابی در مراحل انتهایی برنامه بهکار میآیند .بنابراین حتی ممکن است
برای یک برنامه با گذشت زمان ،از روشهای متعدد ارزیابی استفاده شود.
از منظر زمانی ،روش های ارزیابی به دو دسته کلی ارزیابی پیش از پیادهسازی و ارزیابی در حین و پس از پیادهسازی تقسیم
میشوند .همچنین از منظر روش تحقیق ،روشهای ارزیابی را میتوان بعه سعه دسعته روشهعای کمّعی ،آمعاری ،روشهعای
مدلسازی و روشهای کیفی تقسیمبندی کرد .در روش های کمّی و آماری مانند پیمایش ،با انجام تحلیلهای آماری بعر روی
دادهها و اطالعات جمعآوری شده ،ارزیابی سیاستها انجام میپذیرد .در روشهای مدلسازی مانند روشهای اقتصادسنجی ،با
استفاده از توابع و مدلهای ریاضی/اقتصادی ،به ارزیابی تأثیرات سیاستها پرداخته معیشعود .در روشهعای کیفعی نیعز ماننعد
موردکاوی نیز مشاهدات و دادههای کیفی مبنای قضاوت ما در مورد اثرات سیاستها میباشد (پلت و روژو.)2002 ،1

 -5-1انواع روشهاي ارزيابي
مجموعهای از روشهای ارزیابی که میتوانند برای تحلیل تأثیرات سیاستها و برنامهها در اسناد ملی فناوری مورد استفاده
قرار بگیرند به قرار زیر هستند:

Polt & Rojo

1
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1

در طی سه دهه گذشته تالشهای زیادی جهت سنجش و ارزیابی نوآوری صورت گرفته است .سازمان توسعه همکاریهای
اقتصادی ( )OECDبا انتشار دستورالعملهای متعددی در خصوص ارزیابیهای مرتبط با نوآوری و فنعاوری کعه اصعطالحاً بعه
دستورالعملهای فراسکاتی 2معروفند (دستورالعمل فراسکاتی ،دستورالعمل پتنت ،دستورالعمل اسلو و غیره) تالش کرده است تعا
در زمینه ارزیابی ،استانداردهای بینالمللی را ایجاد کند.
تشریح روشهای ارزیابی و تفسیر دادهها در این دستورالعملها ،در کنار وجود بانکهای اطالعات و دادههای متنوع 3باعع
شد در دهه  90کشورهای اروپایی برای ارزیابی سیاستها ،از پیمایشی استفاده کنند که به پیمایش نوآوری معروف شد.
روش پیمایش نوآوری در ابتدا ،بهعنوان ابزاری جهت جمعآوری و تفسیر دادهها و نه ارزیابی مورد استفاده قرار میگرفت .اما
اخیراً محققان زیادی پیمایش نوآوری را بهعنوان روشی برای پرداختن به تأثیرات و پیامدهای سیاسعتهعای تحقیعق و توسععه
دولتی مورد توجه قرار دادهاند .بهنظر میرسد در آینده با توجه به افزایش دادههای جمعآوریشده پیرامون موضوعات مرتبط بعا
نوآوری ،افزایش استفاده از روش پیمایش برای ارزیابی سیاستهای نوآوری دولتی بهوقوع پیوندد (لیخت و سیریلی.)2002 ،4
اولین پیمایش نوآوری در اروپا ،در سال  1992و بر اسا

دستورالعمل اسلو صورت گرفت .این پیمایشها مجدداً در سعطح

اتحادیه اروپا در سالهای  1996و  2000برگزار شد .تجربه این سه پیمایش ،ضمن آنکه امکانپذیری پیمایش نوآوری را ثابت
کرد ،نشان داد اینگونه پیمایشها میتواند نتایج قابل توجهی برای سیاستگذاران داشته باشد.
در پیمایش نوآوری ،نوآوری عبارت است از محصول یا فرایند نو و یک بنگاه در صورتی نوآور معرفی میشعود کعه در یعک
دوره زمانی سه ماهه موفق به طراحی حداقل یک محصول یا فرایند نو و یا بهبود در فرایندها و محصولهای موجود شده باشد.
معیار «نو» بودن ،جدید بودن در بنگاه است که لزوماً بهمعنای جدید بودن در بازار نمیباشد .اطالعات پیمایش از طریق توزیعع
پرسشنامه در نمونههایی از جامعه آماری جمعآوری میشود ،هرچند در برخی موارد تمام بنگاههای بزرگ تحت پوشش پیمایش
قرار میگیرند .مهمترین موضوعاتی که در یک پیمایش نوآوری مورد بررسی قرار میگیرند عبارتند از:
Innovation survey
FRASCATY – Family manuals

1
2

3از دهه  ،70گروههای پژوهشی شروع به جمعآوری دادههایی در مورد وضعیت نوآوری در بنگاهها نمودند که وجود این اطالعات و دادهها یکی
از عوامل طراحی دستورالعمل اسلو بوده است.
Licht and Sirilli

4
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 عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه
 oاهداف نوآوری در بنگاهها
 oمنابع اطالعاتی بنگاهها
 oموانع نوآوری در بنگاهها
 فعالیتها و هزینههای نوآوری در بنگاهها
 oفعالیتهای تحقیق و توسعه
 oهمکاریهای فناورانه
 oخرید و تجهیز ماشینآالت
 oمحافظت از دانش و فناوری
 ویژگیهای بنگاههای نوآور
 oاندازه بنگاههای نوآوری
 oبخش اقتصادی که بنگاههای نوآور در آن فعالیت میکنند
 oمالکیت بنگاههای نوآوری
 oارتباط با سایر بنگاهها مؤسسات دولتی
 oسرمایهگذاری در داراییهای نامشهود
 پیامدهای نوآوری
 oفروش ناشی از محصوالت نو
 oفروش ناشی از محصوالتی که نهتنها برای بنگاه بلکه در سطح بازار نیز جدید میباشند
 oتأثیر نوآوری بر صادرات و رقابتپذیری بنگاهها در سطح بینالمللی
 oتأثیر نوآوری بر اشتغال
 oتأثیر نوآوری بر ساختار مهارتی نیروی کار
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اما پیمایش نوآوری چگونه میتواند برای ارزیابی برنامهها و سیاستهای نوآوری مورد استفاده قرار گیرد؟ هر ارزیابی سیاست
نیازمند وجود اطالعات کافی و دقیق در مورد موضوع سیاست مورد تحلیل است .پیمایش نوآوری بخشی از اطالعاتی که بعرای
ارزیابی برنامهها و سیاستهای نوآوری دولتها الزم است را فراهم میآورد .این اطالعات میتواند تصویر واضعحی از وضععیت
نوآوری در بنگاهها و میان آنها را به نمایش بگذارد.
در پیمایش نوآوری در خصوص مشارکت بنگاهها در برنامههای نوآوری دولتعی سعؤاالتی طراحعی شعده اسعت .در سعومین
پیمایش نوآوری اتحادیه اروپا ،این سؤاالت در سه سطح سیاستهای اتحادیه اروپا ،سیاستهای دولتی و سیاستهای منطقهای
و محلی طراحی شده بود .در برخی پیمایش های نوآوری مانند پیمایش نوآوری ایتالیا ،سؤاالت بیشتر و دقیقتعری در خصعوص
سیاستهای نوآوری دولت طراحی شده است.
با تحلیل نتایج پیمایش نوآوری میتوان به ارزیابی برخی سیاستهای نوآوری دولت پرداخت .بهعنوان مثال میتوان فهمید
چه کسانی از یارانه های تحقیق و توسعه دولت سود بردهاند؟ بنگاههای کوچک و متوسط در مقایسه با بنگعاههعای بعزرگ چعه
سهمی از کمکهای دولت را دریافت کردهاند؟ چه بخشهای اقتصادی از تسهیالت دولتی منتفع شدهاند؟
مقایسه پاسخ سؤاالتی از این دست ،با اهدافی که برای سیاست نوآوری در نظر گرفته شده است ،ارزیابی مناسبی از سیاست
ارائه می دهد .بایستی توجه داشت هرچند پیمایش برای ارزیابی سیاست نوآوری بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اسعت ،امعا ایعن
ابزار میتواند برای ارزیابی سایر سیاستها و حتی سیاستهای عمومی نیز بکار رود .در واقع پیمایش ابزاری تحلیلی است که از
طریق توزیع پرسشنامه و با جمع آوری اطالعات از سایر منابع در یک جامعه یا نمونه آماری و با استفاده از تحلیلهای آماری به
ارزیابی یک سیاست میپردازد .مراحل انجام یک پیمایش عبارتند از:
 .1طراحی مدل مفهومی پیمایش (ارتباط و تأثیر متغیرها)؛
 .2تعریف متغیرهای مدل مفهومی؛
 .3شناسایی منابع اطالعاتی که متغیرها از طریق آنها اندازهگیری میشوند؛
 .4شناسایی جامعه و یا نمونه آماری؛
 .5طراحی و توزیع پرسشنامه؛
 .6جمعآوری پرسشنامه و اطالعات از سایر منابع؛
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 .7تجزیه و تحلیل آماری اطالعات جمعآوریشده؛ و
 .8تفسیر نتایج و ارائه اقدام یا پیشنهاد.
پیمایش مانند هر ابزار دیگری مزایا و معایب متعددی دارد .مهمترین مزایای این روش عبارتند از:
 با توجه به سهولت جمعآوری اطالعات گسترده در روش پیمایش ،میتوان گستره وسیعتری از موضوعات را تحت
پوشش ارزیابی قرار داد و از نقطهنظرات افراد و شرکتهای بیشتری بهره جست.
 در پیمایش میتوان نشانگرها و متغیرهای زیادی راجع به ورودیها ،نتایج و پیامدهای یک برنامه را اندازهگیری و
تحلیل کرد.
 در پیمایش میتوان عالوه بر استفاده از اطالعات پرسشنامهها ،از اطالعات سایر بانکهای دادهها و منابع در ارزیابی
بهره جست.
 پیمایش قابلیت ترکیب با سایر روشها ازجمله روشهای ریاضی و اقتصادی را دارا میباشد.
 اگر پیمایش با رویکردهای قضاوت خبرگان مانند پنل همراه شود ،میتواند تحلیلهای پویاتری از ارزیابی ارائه نماید.
معایب عمده روش پیمایش نیز عبارتند از:

 دقت اطالعاتی که از پرسشنامه و بر اسا

قضاوت ذهنی افراد جمعآوری میگردد ،همواره محل تردید است.

 ارزیابی دقیق و درست ورودی ها ،پیامدها و نتایج بر اسا

سنجش متغیرها همواره ممکن نیست .بسیاری از پیامدها و

نتایج قابل تبدیل و اندازهگیری از طریق متغیرها نیستند.
 در بسیاری مواقع ،مدت زمانی الزم است تا سیاست و یا برنامه ،تأثیر و پیامدهای خود را آشکار کند .غالباً در روش
پیمایش مدتزمان تأثیرات برنامه در نظر گرفته نمیشود.
به هر حال پیمایش بهترین روش ارزیابی سیاست نیست ،اما در برخی معوارد ،مخصوصع ًا در معواردی کعه نیعاز بعه ارزیعابی
سیاستهای کالن و در سطح وسیعی میباشد ،این روش میتواند روش مناسبی بهشمار آید.
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 -2-5-1مدلهاي اقتصادسنجي :مدلسازي اقتصاد کالن و شبيهسازي
مدلهای اقتصادسنجی تالش میکنند به ارزیابی پیامدها و آثار اقتصادی سیاستها و برنامهها بپردازند .در این نوع مدلها،
سیاستگذاران نتایج مورد انتظار گزینهها و انتخابهای سیاستی را تحلیل و مقایسه میکنند .اینگونه مدلسازی و شبیهسازی بر
اسا

سناریوها با توجه به ماهیت پدیده های اقتصادی که غالباً پیچیده ،غیرخطی و همراه با بازخوردهای متععدد اسعت ،بسعیار

مناسب میباشد.
با توجه به اینکه رفاه اجتماعی ،غایت غالب سیاستها و برنامههای دولت میباشد و وضعیت اقتصادی مهمترین عامل مؤثر
بر رفاه اجتماعی بهشمار میرود ،ارزیابی آثار اقتصادی برنامههای سیاستی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران و برنامهریزان
میباشد.
معموالً تأثیر اسناد ملی فناوریهای راهبردی بر متغیرهای اقتصادی مستقیم و ساده نیست ،بلکه این تعأثیر از طریعق سعایر
متغیرهای واسطه و میانجی و بهواسطه روابط علت و معلولی متعدد اعمال میشود .بهعنوان مثال نمیتوان به آسانی و بر اسا
تجزیه و تحلیلهای حاصل از پیمایش در خصوص تأثیر یک سند ملی بر متغیرهای اقتصادی نظیر اشتغال ،رشد اقتصادی و یعا
بهرهوری قضاوت کرد (.)Capron & Cincera, 2000
یک مدل اقتصادسنجی کالن مجموعه ای از معادالت ساختاری است که بر اسا

مبانی اقتصادی و برای تشریح اقتصعاد و

یا برخی از اجزای آن تدوین شده است .در این مدلها دو دسته معادله وجود دارد :رفتاری و فردی .همچنین در این مدلها ،دو
نوع متغیر وجود دارد :متغیرهای درون زا که به ساختار اقتصادی (داخلی) میپردازند و متغیرهای برونزا که ارتباطات و تعأثیرات
بینالمللی را بررسی میکنند.

 -1-2-5-1شرايط استفاده از مدلهاي اقتصادسنجي کالن
باید توجه داشت که استفاده از این مدلها برای ارزیابی برنامه هایی بزرگ مقیاسی مناسب اسعت کعه تعأثیرات اقتصعادی و
اجتماعی کالن و در سطح بینالمللی دارند .بنابراین استفاده از آن برای برنامعه هعای کوچعک بعا سعطح تعأثیر محعدود توصعیه
نمیگردد.
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استفاده از این روش نیازمند برخی الزامات است که مهمترین آنها عبارتند از:
 در دستر بودن حجم زیادی از اطالعات اقتصادی-اجتماعی
 درجه باالیی از خبرگی و تخصص
 زمان و هزینه کافی
عالوه بر این الزامات ،روش فوق برای مواقعی که برنامه اقدامات و سیاستها پیامدهای اقتصادی مشهود دارد مناسب است.

 -3-5-1مراحل استفاده از مدلهاي اقتصادسنجي
استفاده از این روشها مستلزم پیمودن  9گام زیر است:
 .1تعريف اهداف مدل و امكانپذيري سنجش آن :ابتدا باید مشخص شود آیا سیاستی که قرار است ارزیابی شود ،میتواند
بر متغیرهای کالن اقتصادی تأثیر بگذارد یا نه؟ بهعبارتی آیا پیامدهای اقتصادی قابل مالحظهای از سیاست متصور است یا نه؟
اگر پاسخ به سوال فوق مثبت است ،این تأثیر چه میزان پیشبینی میشود و آیا این تأثیر کل اقتصاد را متأثر میسازد و تنها بعر
بخش و یا بخشهایی مؤثر است؟ برای اندازهگیری و ارزیابی این تأثیر چه متغیرهایی را معیبایسعت انعدازهگیعری کعرد و آیعا
اندازهگیری این متغیرها ،پاسخهایی را که تحلیلگر بهدنبال آنهاست ،ارائه میدهند یا نه؟
 .2بررسي در دسترسبودن دادهها :در این مرحله میبایست مشخص کرد چه داده هایی برای ارزیابی مورد نیاز است و آیا
تمام داده های مورد نیاز در دستر

میباشد یا نه؟ همچنین در این مرحله میبایست نحوه مواجهعه بعا دادههعای نعاقص و یعا

مخدوش را روشن نمود.
 .3طراحي مدل مفهومي  :در این گام متغیرهای اساسی مدل ،روابط علی و معلولی این متغیرها ،ابعاد و اجزای اصعلی معدل
مفهومی ،مبانی زیربنایی و مطالعات تجربی صورتگرفته در این زمینه مشخص میشود .همچنین باید مشخص کرد آیعا معدل
مفهومی طراحیشده متناسب با واقعیت وضعیت موجود میباشد و یا نیاز به اصالحات و تغییرات دارد؟
 .4جمعآوري و تحليل و تبديل دادهها :هرچند روشهای اقتصادسنجی نیاز به حجم عظیمی از دادهها دارند ،امعا دادههعای
خام موجود در بانکهای داده ،بهندرت در این معادالت قابل استفادهاند .بنابراین معموالً به یک فرایند تبدیل بر روی دادههعای
خام نیاز است تا این دادهها قابلیت استفاده در مدل را داشته باشند.
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 .5طراحي معادالت اقتصادسنجي مدل :در این مرحله معادالت اقتصادسنجی مدل تخمین زده میشوند .بهعبارتی در ایعن
مرحله مدل نظری به مدل اقتصادسنجی تبدیل میشود .برای این کار ابتدا سری دادههای معینی انتخاب میشعوند کعه فعر
می شود مقادیر متغیرهای موجود در مدل را نمایندگی میکنند .سپس فر

میگردد که متغیرهای نظعری بعر متغیرهعایی کعه

دادههای انتخابشده را ایجاد کردهاند ،منطبق هستند ،در نتیجه متغیرهای دادههای واقعی در مدل جایگزین متغیرهای نظعری
میشوند .سپس یک جمله خطای تصادفی به معادله اضافه می شود و بعا تعریعف فروضعی بعر روی جملعه خطعا ،معدل آزمعون
میگردد.
 .6تست و کاليبرهکردن مدل :حتی اگر با تخمین دقیقی ،معادالت اقتصادسنجی طراحی شده باشند .ممکن است در عمعل
این معادالت به علت تأثیر متغیرهای بیرونی ،نادیدهگرفتن برخی پدیده ها و یا متغیرهعا و یعا کیفیعت نامناسعب برخعی دادههعا،
عملکرد ضعیفی از خود به نمایش بگذارند .در این مرحله ،معادالت اقتصادسنجی مجدداً با دادههای واقعی تنظیم میشعوند و در
صورت لزوم تغییراتی در معادالت و یا داده های مورد استفاده صورت میپذیرد .پس از این مرحلعه مععادالت معیتواننعد بعرای
شبیهسازی و اندازهگیری شرایط مختلف مورد استفاده قرار گیرند.
 .7شبيهسازي وضعيت پايه و تحليل حساسيت :برای ارزیابی تأثیر سیاستها بر عملکرد و وضعیت اقتصادی ،بهتعر اسعت
مشخص شود این عملکرد و وضعیت در صورت عدم وجود این سیاستها چه حالتی پیدا میکرد .با این اقدام ،میتوان وضعیت
پایه را با فر

نبود این سیاستها مدل سازی و طراحی کرد .فعالیت دیگری که در این مرحله انجام میشود ،تحلیل حساسیت

است .با تحلیل حساسیت میتوان متوجه شد که نتایج مدل تا چه حد به تغییرات ارزش متغیرهای مدل حسا اند .یعنی در چه
بازهای ارزش هر کدام از متغیرهای مدل را میتوان تغییر داد ،بدون آنکه در نتایج مدل تغییری ایجاد شود.
 .8شبيه سازي وضعيت در صورت اجراي سياستها :در این حالت مقادیری که برای متغیرهای برونزا ،ابزارهای سیاستی
و سایر متغیرها بهدست آمده است وارد عمل میشود و تأثیرات آنها بر مدل و نتایج مدل اندازهگیری میگردد.
 .9تفسير نتايج :با مقایسه نتایج مراحل ( 7شبیهسازی وضعیت پایه) و ( 8شبیهسازی وضعیت در صورت اجرای سیاستها)
میتوان به ارزیابی مفیدی از سیاستها پرداخت.
باید توجه داشت با این روش میتوان ارزیابیهای پیش از پیادهسازی و پعس از پیعادهسعازی را انجعام داد .در موفعقتعرین
تحلیلهای اقتصادسنجی صورتگرفته تاکنون ،حجم وسیعی از دادههای اقتصادی مربوط به یک بعازه زمعانی قابعل توجعه (در
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حدود  20سال و یا حتی بیشتر از آن) جمعآوری و مورد استفاده قرار گرفته است .در این تحلیلها دادههایی مربوط به متغیرهای
اقتصادی اجتماعی نظیر تولید ناخالص ملی ،تولید ناخالص ملی بر سرمایه ،رشد بهرهوری تولید ،اشتغال ،نرخ واقعی دسعتمزدها،
قیمتها ،نرخ بهره ،نرخ برابری ارزها و دادههایی مرتبط با توسعه فناوریهای راهبردی باشند هزینههای تحقیق و توسعه بخش
دولتی و بخش خصوصی ،انباشت سرمایه انسانی ،سرریز دانش و اطالعاتی در خصوص ابزارهای سیاستی و برنامههای توسععه
فناوری مثل معافیتهای مالیاتی فعالیتهای تحقیق و توسعه و یارانههای این فعالیت جمعآوری شده است.
بههر حال در این روش مهمترین ورودی ،دادههای معتبر و دقیق در یک بازه زمانی مشخص معیباشعد و بعدون در اختیعار
داشتن این دادهها ،روش اقتصادسنجی کارایی الزم را نخواهد داشت.

 -4-5-1مدلهاي اقتصادسنجي :مدلهاي اقتصادسنجي خرد

1

اقتصاد خرد به بررسی عملکرد و وضعیت واحدهای اقتصادی در یک کشور میپردازد .واحدها میتوانند شرکتها (بهعنعوان
مثال وقتی قصد بررسی وضعیت انتقال فناوری وجود دارد) و یا حتی افراد (بهعنوان نمونه وقتی قصد مطالععه وضععیت اشعتغال
وجود دارد) باشند .از لحاظ مبانی نظری ،روش اقتصادسنجی خرد مشابه اقتصادسنجی کالن میباشد .تفاوت عمده این دو روش
سطح تجزیه و تحلیل و نوع متغیرها و دادههای مورد استفاده آنهاست.
از نظر روششناسی ،مدلهای اقتصادسنجی خرد به دو دسته عمده تقسیم میشوند:
 مدلهایی که از دادههای مربوط به وضعیت گذشته بنگاههایی که سیاستهای مذکور در مورد آنها اعمال شده
است و یا از مشوقها و مزایای در نظر گرفتهشده استفاده کردهاند بهره میبرند و آن را با وضعیت کنونی آنها
مقایسه میکنند.
 مدلهایی که از دادههای مربوط به وضعیت همزمان بنگاههایی که سیاست مذکور در مورد آنها اعمال شده است
و یا از مشوقهای در نظر گرفته شده استفاده کردهاند و بنگاههایی که این سیاستها در مورد آنها اعمال نشده
است و یا از این مشوقها استفاده نکردهاند بهرهبرداری میکنند و ارزیابیها را بر اسا

مقایسه وضعیت این دو

گروه از بنگاهها انجام میدهد.
Arvanitis and Keilbach, 2002
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اگر از دادههای گذشته بنگاههایی که اهداف سیاستها بوده اند اسعتفاده گعردد ،بایعد متوجعه متغیرهعایی بعود کعه خعارج از
سیاستها ،منجر به تغییر وضعیت این بنگاهها از گذشته تاکنون شدهاند .اگر از این نکته غلفت گردد ،علت اصلی تغییر دادههای
گذشته تا حال ،سیاستهای طراحی شده تفسیر میشود ،حال آنکه ممکن است در واقعیت ،علل و دالیعل دیگعری سعبب ایعن
تحوالت شده باشند که آنها لحاظ نشدهاند.
همچنین اگر دادههای مربوط به دو دسته از بنگاههای مشمول سیاست و بنگاههایی که در دامنه تعأثیر ایعن سیاسعت قعرار
نداشته اند استفاده گردد ،باید متوجه عوامل و دالیلی بود که خارج از سیاستهای تدوینشده منجر بعه تغییعر دادههعای ایعن دو
گروه بنگاهها میشوند .اگر این نکته مورد توجه قرار نگیرد ،تفاوت در دادههای این دو گروه را ناشی از سیاستهای طراحیشده
میدانیم .در صورتی که ممکن است این تفاوت ها ناشی از سایر عوامل و دالیلی باشید که ارتباطی به این سیاستها نداشتهانعد
(مانند ساختار صنعت و بازار).
 -1-4-5-1شرايط استفاده از اين روش
روش اقتصادسنجی خرد مواقعی برای استفاده مناسب است که شرایط زیر مهیا باشد:
 دالیل کافی برای تأثیر سیاستها در سطح بنگاهها و سازمانها وجود داشته باشد
 اهداف سیاستی بهصورت مستقیم و یا از طریق برخی شاخصها قابل اندازهگیری باشند
 ارتباط میان تأثیر و پیامدهای سیاستی در سطح بنگاهها و سازمانها با ابزارهای طراحیشده با تئوریهای اقتصادی
موجود توجیهپذیر باشد
 دادههای متغیرهای اندازهگیری برای تعداد زیادی از بنگاهها موجود باشد
 دادههای کافی از وضعیت بنگاهها قبل از پیادهسازی سیاست و یا وضعیت موجود بنگاههایی که مشمول سیاست
نمیباشند وجود داشته باشد.
 -2-4-5-1مراحل پيادهسازي مدل
مراحل پیادهسازی مدلهای اقتصادسنجی خرد تا حد زیادی شبیه مراحل اجرای مدلهای اقتصادسنجی کالن میباشد کعه
در بخش قبل توضیح داده شده است .این مراحل بهترتیب عبارتند از:
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 تعریف متغیرهای هدف :تعیین متغیرهایی که اهداف سیاستهای طراحی شده بودهاند .این اهداف میتوانند شامل
هدفهای اولیه ،ثانویه و نهایی باشند .با مشخصشدن این متغیرها در واقع مدل مفهومی ارزیابی ما مشخص میشود.
 طراحی مدل اقتصادسنجی :مدل اقتصادسنجی بر اسا

مدل مفهومی مشخص شده و بر مبنای تئوریهای اقتصادی

و با در نظر گرفتن مالحظاتی در خصوص امکان جمعآوری دادهها طراحی میشود.
 انتخاب روش اقتصادسنجی مناسب :بر اسا

مدل اقتصادسنجی و دادههای جمعآوریشده ،روش مناسب

اقتصادسنجی انتخاب میشود.
 اجرای مدل اقتصادسنجی :در این مرحله بر اسا

دادههای جمعآوریشده ،مدل اقتصادسنجی اجرا میشود و

برآوردهایی از متغیرهای مدل ارائه میشود.
 تفسیر نتایج :مرحله آخر نیز تفسیر نتایج اقتصادسنجی خرد است.
 -3-4-5-1دامنه کاربرد و محدوديتها
یکی از مهم ترین مزایای روش اقتصادسنجی خرد این است ،تحلیل ارزیابی بر اسا

رابطه علت معلولی میعان متغیرهعایی

صورت می گیرد که این رابطه علت معلولی خود ریشه در تئوریهعای اقتصعادی دارد .بنعابراین از لحعاظ نظعری ،روش کعامالً
معتبری است.
همچنین این روش برای ارزیابی تأثیر یک سیاست ،بر مجموعه بنگاه ها و یا سازمانی که تحت تأثیر مستقیم ایعن سیاسعت
قرار داشتهاند (مثالً بنگاههایی که از مشوقهای پیشبینیشده استفاده کردهاند) بسیار مناسب اسعت .امعا هنگعامی کعه منظعور
ارزیابی ،تأثیر غیرمستقیم این سیاست بر سایر بنگاههایی که مشمول این سیاست نبودهاند (بهعنوان مثال اثرات سرریز دانش ،یا
ارزیابی تأثیر سیاست بر یک بخش) این روش بهتنهایی کافی نیست .در این مواقع میتوان از ترکیب این روش با سایر روشها
مانند اقتصادسنجی کالن استفاده کرد.
مهمترین ضعف مدلهای اقتصادسنجی وابستگی شدید آنها به حجم انبوهی از دادهها در یک بازه زمانی طوالنی میباشد.
از سوی دیگر ،حجم زیاد اطالعات ،هزینه و زمان این پروژهها را افزایش معی دهعد .همانگونعه کعه نیعاز بعه تخصعص بعاال از
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نقطهضعف های دیگر این نوع ارزیابی است .اختیار و اقتدار الزم برای دسترسی به این حجم از اطالعات و الزام بنگاهها به ارائه
سایر اطالعات مورد نیاز را نیز باید به فهرست فوق اضافه کرد.
همانطور که مشاهده میشود ،اغلب نقطه ضعفهای این روش به نحوه اجرا و مشکالت جمعآوری و دسترسی دادهها اشاره
دارد .در حالیکه این روش از لحاظ تئوریک روش بسیار معتبری بهشمار میرود.

 -5-5-1مدلهاي اقتصادسنجي :اندازهگيري بهرهوري
معموالً بهرهوری و افزایش بهرهوری بهعنوان یکی از اهداف مهم اغلب سیاستها در نظر گرفته میشعود .سعطح تجزیعه و
تحلیل در ارزیابی بهرهوری میتواند بهرهوری نیروی کار ،بهرهوری یک واحد اقتصادی (سعطح خعرد) ،بهعرهوری یعک بخعش
صنعتی (سطح میانی) و یا بهرهوری در یک منطقه یا کشور (سطح کالن) باشد.
مطالعات صورتگرفته نشان میدهد بهرهوری میتواند یکی از مهمترین دالیل اختالف درآمعد سعرانه کشعورهای مختلعف
باشد .بر همین اسا

افزایش بهرهوری بهعنوان هدف نهایی اغلب اسناد ملی فناوریهای راهبردی در نظر گرفته شعده اسعت.

اسناد ملی فناوریهای راهبردی ممکن است افزایش بهره وری در سطح خعرد ،میعانی و کعالن را هعدف گرفتعه باشعند .روش
اندازهگیری بهرهوری میزان موفقیت این سیاستها در افزایش بهرهوری را بررسی میکند .مهمترین چعالش ایعن روش ،تععدد
عوامل مؤثر بر بهرهوری است .بهعبارت دیگر ،شناسایی متغیرهای کنترلی مهمترین مسعاله معدل اقتصادسعنجی انعدازهگیعری
بهرهوری است .با توجه به اینکه شناسایی و اندازهگیری متغیرهای کنترل در سطح میانی و کالن با دشواریهای فراوانی روبهرو
است ،این روش در سطح خرد امکانپذیری باالتری دارد.
با این روش پروژه های زیادی در سطح خرد انجام شده است که در مهمترین آنها ،تأثیر سیاستهای آزادسازی بر افزایش
بهرهوری در سطح واحدهای تولیدی اندازهگیری شده است .برخی پروژهها نیز با این روش سرریزهای فناوری میان بنگاههعا را
اندازهگیری کردهاند.
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 -1-5-5-1روش انجام


شناسایی واحدهای نمونه :برای انجام ارزیابی بهرهوری نیاز به دو گروه نمونه از بنگاهها است .گروه اول بنگاههایی
هستند که بهنظر میرسد سیاستهای طراحیشده تأثیر مستقیمی بر بهرهوری آنها داشته است و گروه دوم
بنگاههاییاند که سیاستهای مورد ارزیابی ،افزایش بهرهوری آنها را مد نظر نداشتهاند.



طراحی مدل اقتصادسنجی:مدل اقتصادسنجی سنجش بهرهوری بر اسا

تابع تولید طراحی میشود .تابع تولید ،تابعی

است که ارتباط میان ورودیها و بروندادهای یک فعالیت اقتصادی را مشخص میکند.


جستجو و جمعآوری اطالعات مناسب :در این مرحله میبایست ،اطالعات الزم از ورودیها و بروندادهای متناسب با
مدل اقتصادسنجی جمعآوری شوند.




اجرای مدل اقتصادسنجی :در این مرحله بر اسا
تفسیر نتایج :بر اسا

دادههای جمعآوریشده ،مدل اقتصادسنجی اجرا میگردد.

اطالعات حاصل از اجرای مدل اقتصادسنجی ،تأثیر سیاستها بر افزایش بهرهوری مورد تحلیل

و ارزیابی قرار میگیرد.
 -2-5-5-1دامنه کاربرد و محدوديتها
یکی از بزرگترین محدودیتهای این روش نحوه سنجش خروجیهاست .اندازهگیری «ارزش افزوده» کار دشعواری اسعت
که محاسبه آن همواره با ابهاماتی همراه است .چالش دیگر این روش ،تعدد عوامل مؤثر بر بهرهوری است .پارامترهای متعددی
بر بهره وری یک واحد تولید مؤثرند که تفکیک میزان تأثیر هر یک از آنها و ارزیابی تأثیر سیاستهعا بعهعنعوان یکعی از ایعن
عوامل از مسائل اصلی این روش است.
 -6-5-1ارزيابي توسط خبرگان
استفاده از پنل خبرگان و ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی از مهمترین روشهای تصمیمگیری است که در سالهای اخیر
برای ارزیابی سیاست نیز مورد استفاده قرار گرفته است .ارزیابی توسط خبرگان غالباً بر اسا

قضاوت جمععی از متخصصعان و

صاحبنظران صورت میگیرد .مبنای قضاوت ،اطالعات و برداشت هعای تجربعی و شخصعی و /یعا تحلیعل و تفسعیر شعواهد و
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اطالعاتی است که ممکن است حاصل ارزیابی از طریق سایر روش ها بوده باشند .ارزیابی از طریق خبرگان هعم بعرای ارزیعابی
سیاستها پس از اجرا و هم برای ارزیابی سیاستها پیش از اجرا مورد استفاده قرار میگیرد.
استفاده از روش "ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی" برای ارزیابی پروژهها قبل از اجرا بهمنظور تخصعیص منعابع معالی و
حمایتها بسیار معمول است .پنلهای خبرگان نیز برای ارزیابی سیاستها پس از اجرا بسیار مورد استفاده قرار معیگیعرد .ایعن
روش ها در مواقعی که اطالعات و شواهد کافی وجود ندارد و ارزیابی پیامدهای اقتصادی اجتماعی برنامهها و پروژههعا از سعایر
روشها قابل اندازه گیری نیست ،تصویری کلی از کیفیت و تأثیر این سیاستها ارائه میدهد .روش پنل بهخصوص هنگامی که
ارزیابان عالقهمند به بررسی جنبه های جدیدی از تأثیرات سیاستی هستند بسیار مؤثر است .تنعوع تخصصعی و ذهنیتعی گعروه
خبرگان ،منبع بزرگی از ایدههای نویی است که میتواند بر کیفیت ارزیابی مؤثر واقع شود.
گروه خبرگان می توانند عالوه بر اظهار نظر مراجع به نتایج و پیامدهای یک سیاست ،در مورد روند کلی ارزیابی و معدیریت
ارزیابی نیز پیشنهاداتی ارائه کنند که در ارزیابیهای آینده از آن ها استفاده شود .این موضوع مزیتی است که در سعایر روشهعا
کمتر به چشم میخورد.
 -1-6-5-1شرايط استفاده
استفاده از نظرات خبرگان از منعطفترین روشهای ارزیابی سیاست است .اما برای استفاده از آن میبایست شعرایطی مهیعا
باشد که مهمترین آنها عبارتند از:
 اعضای جامعه علمی با دانش کافی و خبرگان مرتبط با حوزه ارزیابی در دستر

بوده و برای مشارکت در فرایند

ارزیابی تمایل داشته باشند.
 توقعات و سؤاالت از گروه خبرگان باید در حد دانش و آگاهی آنها باشد .پیشفر

روشهای استفاده از نظرات

خبرگان ،بهرهبرداری از دانش تخصصی و انباشتی حاصل از تجربه و دانش این افراد است.
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 -2-6-5-1مراحل انجام روش
 مشخصشدن موضوعات مورد بح :در روشهای استفاده از نظرات خبرگان ،قبل از هر چیزی میبایست موضوعاتی
که خبرگان قرار است راجع به آنها نظر دهند ،مشخص شود .معموالً این موضوعات توسط کارفرما (نهاد
ارزیابیکننده) تعیین میشود.
 انتخاب رییس پنل یا گروه خبرگان :با توجه به موضوعات مورد بح  ،فردی با دانش و تجربه باالی تخصصی و
مدیریتی بهعنوان رییس پنل انتخاب میگردد.
 انتخاب اعضای پنل با گروه خبره :با هماهنگی و مشارکت کارفرما و رییس پنل ،اعضای خبرگان انتخاب میگردند.
 برنامهریزی پنل :زمانبندی و نحوه اجرای فرایند ارزیابی توسط اعضا و با مشارکت کارفرما مشخص میشود.
 شناسایی و پشتیبانی نیازهای اطالعاتی پنل :در این مرحله کلیه شواهد ،دادهها و اطالعات مورد نیاز برای قضاوت و
تصمیمگیری گروه خبرگان شناسایی ،تهدید و در اختیار آنها قرار داده میشود.
 اجرای ارزیابی :اعضای پنل ،مدیریت رییس پنل در خصوص موضوعات مورد بح مطابق برنامهریزی انجامشده به
جمعبندی میرسند.
 -3-6-5-1دادههاي مورد نياز
هرچند در این روش ،برخالف روش های کمّی که پیشتر توضیح داده شد ،عملیات خاصی بر روی دادهها صورت نمیپذیرد.
اما دادهها بهعنوان یکی از ورودی های اصلی قضاوت خبرگان اهمیت زیادی دارند .دادهها معیبایسعت دقیعق و کعافی بعوده و
ساختار آنها بهگونهای باشد که خبرگان بدون نیاز به انجام عملیات پردازش بتوانند آن را تفسیر و تحلیل کنند.
 -4-6-5-1دامنه کاربرد و محدوديتها
روش های استفاده از نظرات خبرگان روش های منعطف و اثربخشی هستند که هم برای ارزیابیهای پس از پیعادهسعازی و
هم برای ارزیابیهای پیش از پیادهسازی مورد استفاده قرار میگیرند.
بهنسبت سایر روشها ،این روش کم هزینه است .هرچند برگزاری پنل در مقایسه با ارزیابی توسعط اعضعای جامععه علمعی
هزینههای پشتیبانی بیشتری را میطلبد .در موضوعاتی که به حوزههای خاص و محدودی از علم و تخصص مربوط معیشعوند
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بهتر است از روش ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی استفاده گردد و در حوزههای کالنتر از پنل .اسعتفاده از ارزیعابی توسعط
اعضای جامعه علمی برای ارزیابی و انتخاب پروژههای تحقیق و توسعه و حمایت از آنها بسیار معمول است.
استفاده از پنل خبرگان برای ارزیابی سیاست در موضوعات مناقشه برآیند که نیاز به اجماع و توافق گروههعای متععدد دارد،
توصیه میشود.
 -7-5-1مطالعه ميداني 1و مطالعه موردي

2

در مطالعه میدانی به جای مطالعه موضوع تحت شرایط کنترلشده ،به مشاهده مستقیم در شرایط واقعی پرداختعه معیشعود.
مطالعه میدانی نیازمند استفاده از طیف وسیعی از روشها و تکنیکهای مختلف است.
مطالعه موردی یکی از روشهای مطالعه میدانی است که در ارزیابی سیاست مورد استفاده قرار میگیرد .در مطالعه موردی،
ارزیاب به تعامل اجتماعی مستقیم با موضوع ارزیابی می پردازد .ارزیابی با این روش مستلزم استفاده از روشها و دادههای کمّی
و کیفی از قبیل پیمایش ،تحلیل محتوا ،تحلیل آماری داده های ثانویه و نهایتاً مشاهده مستقیم است .ارزیعابی نهعایی نعوعی از
استنتاج تفسیری است که بر اسا

این منابع اطالعاتی و روشهای تحلیلی متعدد استخراج میشود.

مطالعه میدانی و مطالعه موردی از روشهای تحقیق کیفی در علوم اجتماعی میباشند که در سالهعای اخیعر معورد توجعه
بسیاری از محققان قرار گرفته است.
برای ارزیابی سیاست به روش مطالعه میدانی با مطالعه موردی ،الزم است ارزیابی با بررسی و مشاهده دقیق شامل گفتگعو و
مصاحبه با ذینفعان مختلف سیاست ،بررسی اسناد و مدارک ،تحلیل دادههای کمّی از پیامدها و اثرات سیاستها و سایر روشها
به مطالعه سیاست و نتایج آن بپردازد.

 -6-1جمعبندي و ارائه روش پيشنهادي براي ارزيابي
همانطور که پیشتر توضیح داده شد ،ارزیابی سیاستها و اهداف بیش از آنکه از ماهیتی نظری برخوردار باشد ،متعلعق بعه
حوزه اجرا و عملیاتی است .اجرایی بودن این حوزه ،ضرورت نوآوری در روش پیشنهادی برای بخش پایش و ارزیابی اسناد ملی

Field study
Case study

1
2
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فناوری را کمرنگ مینماید .بنابراین ،آنچه در این قسمت الزم است تا بهعنوان روش پیشنهادی بر آن تأکید گردد ،ارائعه یعک
جمعبندی از روشها و قالبهای موجود ارزیابی و واگذاری تصمیم برای انتخاب روش مناسب به سیاستگعذار و اجراکننعدگان
سند است.
تاکنون با مرور ادبیات صورت پذیرفته ،تعریف ،جایگاه ،قالبهای عمومی و گامهای ارزیابی و تحلیل تأثیرات مورد بررسعی
قرار گرفت .بر اسا

این بررسی ،پایش و ارزیابی سیاستها و اهداف عبارت است از مطالعه تأثیر مجموعهی هدایتشعدهای از

راهبردها ،سیاستها ،اقدامات و برنامه ها بر وضعیت اهداف کالن و خرد و تعیین چرایی موفق بودن یا ناکام بودن دسعتیابی بعه
این اهداف .بر اسا

این تعریف ،یکی از مهمترین نکاتی که باید در ارزیابی سیاستها مورد توجه قرار بگیرد همراسعتایی ایعن

ارزیابی با جهتگیریهای باالدستی است.
چارچوب کلی گامهایی که باید در مؤلفه برنامه ارزیابی و بهروزرسانی اسناد ملی توسعه فنعاوریهعای راهبعردی طعی شعود
شامل  3مرحله اساسی است که در ادامه تشریح میگردد:
 -1-6-1تدوين شاخصهاي ارزيابي کارايي و اثربخشي
در این گام ،میبایست انواع شاخصهای اندازهگیری کننده اهداف خرد و کالن هر یک از فناوریها احصاء شعوند .در ایعن
گام ،میبایست شاخصهای مربوط به راستیآزمایی ارکان جهتساز همانند اهداف کالن و هم شاخصهای معرتبط بعا برنامعه
اقدامات و سیاست ها مانند اهداف خرد را احصاء و بررسی نمود .نکته مهم و قابل تأمل این است که این شاخصها معیبایسعت
هم خروجیها و هم پیامدها را ارزیابی کنند .به عبارت دیگر هم شاخصهای مرتبط با اثربخشی میبایسعت تعدوین و ارزیعابی
گردند و هم شاخصهای مرتبط با کارایی
 -2-6-1تدوين مكانيزم ارزيابي
روش های مختلفی در مرور ادبیات برای ارزیابی و تحلیل تأثیرات نام برده شد که هرکدام آنها ویژگیها و نقاط قوت و ضعف
مربوط به خود را داشتند .سیاستگذار یا ارزیابیکننده یک سند ملی توسعه فناوری الزم است تا با توجه به شرایط خاص مرتبط
با موضوع خود ،از روش (های) متناسب ارزیابی (پیمایش نوآوری ،مدلهای اقتصادسعنجی (کعالن ،خعرد ،بهعرهوری) ،ارزیعابی
توسط خبرگان ،مطالعات موردی و تحلیل شبکه) بهره گیرد.
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بهمنظور فراهمآوری بستر تصمیمسازی برای سیاستگذاران ،میتوان جدولی مقایسهای از روشهای مختلف ارزیابی ارائعه
نمود .جدول زیر با ارائه خالصهای از ویژگیهای هر روش از ابعاد مبنای روش ،نقاط ضعف و قوت ،جنس دادههای موردنیاز و
شرایط استفاده ،سیاستگذاران را در انتخاب متناسبترین روش با موضوع سند راهبردی کمک میکند.
جدول ( -)1-1ويژگيهاي روشهاي ارزيابي
روش

مبناي نظري

پیمایش نوآوری

جمعآوری و تحلیل
گسترهی وسیعی از
دادهها مبتنی بر
نظرات خبرگان

اقتصادسنجی-
کالن

معادالت ساختاری
بر اسا مبانی
اقتصاد و برای
توضیح روابط علی
معلولی میان اجزا

اقتصادسنجی-
خرد

بررسی عملکرد و
وضعیت واحدهای
اقتصادی بر مبنای
معادالت ساختاری

اقتصادسنجی-
بهرهوری

گروه کنترل

تحلیل هزینه-
فایده

بررسی بهرهوری
واحدهای اقتصادی
بر مبنای روشهای
اقتصادسنجی
جمعآوری اطالعات
بر مبنای نظرات
خبرگان و تحلیل
آنها بر اسا
روشهای آماری
بررسی اثرات مثبت
و منفی اجتماعی-
اقتصادی ناشی از

ضعف
وجود خطر جانبدارانه بودن
نظرات افراد متخصص -
عدم درنظرگیری فاصله
زمانی تأثیر سیاستها در
ارزیابی
دشواری در جمعآوری حجم
زیادی از اطالعات
اقتصادی-اجتماعی معتبر و
دقیق در یک بازه زمانی
مشخص-زمان و هزینه باال
عدم توانایی در درنظرگیری
در تأثیرات غیرمستقیم
سیاستها مانند اثرات
سرریز دانش  -وابستگی
شدید آنها به حجم انبوهی
از دادهها در یک بازه زمانی
طوالنی -
دشواری در حوزه سنجش
خروجی (ارزش افزوده) -
تعدد عوامل مؤثر بر
بهرهوری

دشواری در محاسبه هزینه-
ها و فایدهها در زمانی آینده
(عدم قطعیت باال)

قوت

نوع دادهها

برخورداری از نظرات
افراد متخصص و در
محوریت قرار دادن
موضوع نوآوری

کمی-کیفی

دقت باال و ارائه
تحلیلها و تنایجی
مبتنی بر منطق
ریاضی

کمی

دقت باال و ارائه
تحلیلها و نتایجی
مبتنی بر منطق
ریاضی

کمی

دقت باال و ارائه
تحلیلها و تنایجی
مبتنی بر منطق
ریاضی
تفکیک اثرات
سیاستی از سایر
عوامل تأثیرگذار بر
شاخصهای رشد
بنگاهها
همهجانبه بودن:
پوشش کامل
هزینهها و فایدههای

شرايط استفاده
ارزیابی سیاستهای
کالن که اثرگذاری بر
شاخصهای ملی
نوآوری دارند
ارزیابی تأثیر سیاست-
های کالن بر
فاکتورهای رفاه
اقتصادی کشور

ارزیابی تأثیر سیاستها
بر مجموعه بنگاهها و
یا سازمان (سطح خرد)

کمی

بررسی تأثیر سیاستها
در سطح خرد

کمی

ارزیابی کارایی و
اثربخشی سیاستها در
سطح خرد

کمی-کیفی

ارزیابی تعداد محدودی
پروژههای بزرگ و نه
تعداد زیادی پروژه

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
27
ویرایش اول ،شهریور 1394

فاز  :6تدوین برنامه ارزیابي و بروزرساني
ضعف

روش

مبناي نظري
اعمال سیاستها
با استفاده از روش-
های کمیسازی

ارزیابی توسط
خبرگان

جمعبندی نظرات
متخصصین

کمهزینه بودن

مطالعات موردی

پیمایش ،تحلیل
محتوا ،تحلیل
آماری و مشاهده
مستقیم شرایط
واقعی و نتیجه-
گیری بر اسا آن

بهینهگزینی

یادگیری از مقایسه
عملکرد یک واحد
با نمونههای موفق
و ناموفق

قوت
مشهود و
نامحسو  ،در افق
زمانی حال و آینده،
و در گروههای هدف
و غیر هدف

دقت کمتر در
مقایسه با سایر
روشها

نوع دادهها

کیفی

برخورداری از طیف
گستردهای از ورودیهای
داده مشتمل بر مشاهده
مستقیم

پرهزینه بودن و
زمان

کمی-کیفی

بهرهگیری از تجارب موفق
و ناموفق سایر کشورها (یا
واحدها) در طراحی سیاست-
ها

نادیدهگرفتن تمام
جنبههای اثرات
سیاست– خطر
ناهمخوانی مکانی
زمانی از مطالعات
تطبیقی

کیفی

شرايط استفاده
کوچک

شرایطی که اطالعات
و دادههای کافی برای
تحلیلهای کمی وجود
ندارد – در شرایط و
سیاستهایی که
اختالفنظر بر سر آن-
ها زیاد است
در شرایطی که ارزیاب
به تعامل اجتماعی
مستقیم با موضوع
ارزیابی
یادگیریهای حاصله
میبایست بهعنوان
یک ورودی در طراحی
و یا ارزیابی سیاست
مدنظر سیاستگذاران
مورد استفاده قرار گیرد

بر مبنای این جدول ،سیاستگذار میتواند نیازهای مسئله خود را با ویژگیهای بیان شده برای هر روش تطبیعق داده و
مکانیزم و یا روش مناسب ارزیابی را برگزیند .با توجه به اینکه روش ارزیابی توسط خبرگان نسبت به سایر روشها دقیق تعر و
کم هزینه تر می باشد ،در این سند از این روش برای ارزیابی اهداف کالن و خرد با توجه به شاخص های تعیین شده اسعتفاده
می شود.
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 -3-6-1تدوين ساختار نظارت و بهروزرساني
پس از تدوین شاخصهای ارزیابی و تدوین مکانیزم ارزیابی ،میبایست ساختار نظارت و بهروزرسانی سند تعیین گردد .عموماً
هر سند ملی توسعه فناوری می بایست هر چند سال یکبار ،مورد بازنگری قرار گرفته و بررسی مجدد شود .این موضوع به دلیل
این است که هم خود فناوری در حال تغییر و تحول است ،هم شرایط محیطی آن فناوری اععم از محعیط اقتصعادی ،سیاسعی،
اجتماعی و فرهنگی آن فناوری در حال تغییر است و هم توانمندی شرکتها و بنگاههای داخلی تغییر نموده و متناسب بعا ایعن
تغییرات هم ارکان جهتساز ،هم برنامه اقدامات و سیاستها و برنامه عملیاتی میبایست بازنگری ،اصالح و تکمیل گردد.
با توجه به موارد فوق ،میبایست ساختاری متشکل از تمامی ذینفعان به کارگیری فناوری های پربازده در بخش ساختمان ،اعم
از سازمانها و ارگانهای دولتی ،دانشگاهیان و پژوهشگران و متخصصین ،و همچنین صاحبان صنایع و بنگاههای خصوصی
تأثیرگذار وظیفه ارزیابی و بهروزرسانی را بر عهده داشته باشد .این ارزیابی و بهروزرسانی هم میتواند موردی و مقطعی بنا به
ضرورت بوده و اهداف تعیین شده برای هریک از فناوری ها را بازنگری کند و هم میتواند به طور منظم هر  3یا  5سال یکبار
به منظور بازنگری و اصالح این اهداف رخ دهد .با توجه به اینکه اهداف تعیین شده در نقشه راه هر یک از فناوری ها از نظر
زمانی با یکدیگر تفاوت دارند ،در نتیجه در این سند ارزیابی به صورت موردی برای هریک از این فناوری ها انجام خواهد شد.

 -2فرآيند ارزيابي سند توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي
 -1-2مقدمه
در واقع ،میتوان گفت که هدف اصلی از انجام ارزیابی از برنامه اجراشده تعیین میزان اثرگذاری و موفقیت برنامه در رسیدن
به اهداف ،تعیین اصالحات و تغییرات مورد نیاز برای اجعرای برنامعه در مقیعا

بعزرگ و اسعتفاده از تجربیعات اجرایعی بعرای
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برنامههای مشابه در آینده میباشد .در این مرحله از سند در ابتدا شاخصهای عملکعردی و اثربخشعی ارکعان مختلعف سعند را
مشخص کرده،تا بتوان با بررسی این شاخص ها در طول زمان میزان پیشرفت ارکان مختلف سند را تعیعین نمعود .در ادامعه بعه
منظور ارزیابی پروژه های اجرایی برای حصول به اهداف نقشهراه توسععه فنعاوریهعای انعرژی خورشعیدی ،ععالوه بعر تعیعین
شاخصها باید ساختارهای نظارتی مورد نیاز و نحوه فعالیت آنها تعیین گردد .از این رو در مرحله دوم شناسایی منابع اطالعاتی
برای اندازهگیری شاخصها بررسی شده و پس از آن به جمع آوری اطالعات و مقایسه با معیارهای کمّی تعیعین شعده پرداختعه
شده است.

 -2-2نحوه تدوين شاخصهاي عملكردي و اثربخشي
مرحله اول از ارزیابی سند شامل تدوین شاخصهای عملکردی و اثربخشی بوده و قبل از اجرایی شدن سند راهبعردی بایعد
صورت پذیرد .در این مرحله به منظور ارزیابی ارکان مختلف سند (چشمانداز ،اهداف و اقدامات) میباشد تعدادی شاخص تعریف
میشود .پس از آغاز اجرایی شدن سند و تشکیل ستاد راهبری سند ،منابع اطالعاتی که میتوان میزان شاخصها را بعا کمعک
آنها تعیین کرد ،شناسایی شده و طی دورههای زمانی مشخص مقادیر شاخصها اندازهگیری شده و نتایج حاصعل از آن معورد
ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگریهای الزم صورت میپذیرد .در ادامه شاخصهای سند توسعه فناوریهای انعرژی
خورشیدی و نحوه دستیابی به آنها پرداخته شده است.
شاخص در واقع استانداردی است که دستیابی به آن نشاندهنده نیل به مقصد میباشد .جزئیات شاخصها تعیینکننده طرز
اندازه گیری دامنه دستیابی به اهداف عینی در زمانهای مختلف است .شاخصها و اندازهگیریهای آنها میتوانند کمی ،کیفی
و یا رفتاری باشند .شاخصها همان ابزار نظارت بر پیشرفت سطوح راهبردی سند هستند که ناظر بر طبق آنها میزان تحقق هر
سطح را اندازهگیری و مشخص مینماید .از همینرو در تعیین شاخصها باید به ابعاد مختلف سطوح راهبردی سند توجه داشت،
به شکلی که پیشرفت امور بر اسا

این شاخصهعا تضعمینکننعده تحقعق کامعل اقعدامات معیباشعد .در همعین راسعتا بایعد

شاخصهای مشخصکننده ابعاد زیر باشند:
الف) کمیت (چقدر)
ب) کیفیت (چگونه)
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ج) زمان (چه موقع)
د) محل (کجا)
الزم به ذکر است که در برخی از شاخصها ممکن است ابعاد چهارگانه فوق قابل تعریف نباشند ،به عنوان مثال ممکن است
محل در مورد یک شاخص فنی تعریفپذیر نباشد که در این حالت از بررسی این بعد خاص صرفنظر میشود.
در تعریف شاخصها باید ویژگیهای زیر را در نظر گرفت:
الف) اساسی بودن :یعنی جنبه اساسی یک سطح خاص را منعکس نماید.
ب) واقعی بودن :هر شاخص باید منعکسکننده یک واقعیت (نه تصور ذهنی) بوده و برای همگعان مفهعوم واحعدی را القعا
نماید.
ج) قابلقبول بودن :باید امکان تغییرات شاخص به تحقق یا عدم تحقق مقصود وجود داشته باشد.
د) مبتنی بر دادههای قابل کسب بودن :دادههای الزم برای اندازهگیری شاخص باید در دستر

باشد.

 -3-2تعريف شاخصهاي سند راهبردي توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي
با توجه به موارد مطرح شده ،در این بخش شاخصها در دو سطح کالن و خرد طراحی شدهاند .بعا پیمعایش شعاخصهعای
کالن میتوان تحقق چشمانداز و اهداف کالن را بررسی کرده و با تعریف شاخصهای خرد در سطح اقدامات میتعوان میعزان
تحقق اقدامات را ارزیابی نمود .در ادامه شاخصهای تعیین شده برای بررسی تحقق چشمانداز ،اهداف کالن و پروژههای فنعی
واقدامات غیرفنی به ترتیب در جداول( )2-2( )1-2و( )3-2ارائه شده است.
جدول ( )1-2شاخصهاي شناسايي شده براي تحقق چشمانداز و اهداف کالن

اهداف
چشمانداز
 -1دستیابی به جایگاه اول منطقه در عرصه علم و
فناوری در حوزه انرژی خورشیدی (موقعیت رقابتی)
 -2بومیسازی و تجاریسازی تجهیزات فناوریهای
انرژی خورشیدی (ظرفیتسازی)

شاخص
دستیابی به جایگاه اول علمی در منطقه
رشد تعداد مقاالت علمی چاپ شده در مجالت معتبر
بینالمللی و رشد تعداد پتنتهای ثبت شده
داشتن حداقل  10شرکت فعال دانشبنیان در حوزه
تکنولوژی انرژی خورشیدی
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شاخص
اهداف
راهاندازی حداقل  10کد-رشته مرتبط با
 -3دستیابی به نیروی انسانی توانمند ،خالق و
تکنولوژیهای انرژی خورشیدی در مقاطع تحصیالت
متخصص در حوزههای تحقیق ،توسعه و ساخت و راه-
تکمیلی دانشگاهها ،برگزاری دورههای فنی و حرفهای
اندازی فناوریهای انرژی خورشیدی (ظرفیتسازی و
تربیت تکنسین نصب و راهاندازی سیستمهای
مسئولیت اجتماعی)
خورشیدی
راهاندازی حداقل یک خط تولید ماژولهای فتوولتائیک
 -4جایگاه اول در تولید صنعتی بومی و رقابتپذیر
با فناوری روز دنیا و یک هولدینگ معتبر بینالمللی
فناوریهای حرارتی خورشیدی و فتوولتائیک (موقعیت
برای راهاندازی و ساخت تجهیزات حرارتی خورشیدی
رقابتی و نوآوری)
 -5دستیابی به حداقل یک شرکت معتبر بین المللی در ساخت ماژول فتوولتائیک با فناوری روز دنیا و قابل
رقابت در بازارهای بینالمللی
حوزه ساخت پنل فتوولتائیک (ظرفیتسازی)
 -6دستیابی به حداقل یک شرکت معتبر بینالمللی در داشتن حداقل یک هولدینگ معتبر در حوزه حرارتی
خورشیدی که توانایی شرکت در مناقصات بینالمللی را
حوزه ساخت و بومیسازی سیستمهای حرارتی
دارا باشد
(ظرفیت سازی)

فناوري

اقدام

نسل اول و دوم فتولتائيك

انتقال دانش فني

جدول ( -)3-2شاخصهاي شناساييشده براي ارزيابي اقدامات فني سند راهبردي توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي
رديف
1

2

3

اهداف اقدام فني
حمایتهای کامل از تأسیس آزمایشگاه مرجع
تست ماژول فتوولتائیک در پژوهشگاه نیرو
حمایت از تکمیل و تامین تجهیزات

5

 احداث حداقل  5نیروگاه

آزمایشگاههای سلول فتوولتائیک

 20مگاواتی با مشارکت

احداث حداقل  5نیروگاه  20مگاواتی فتوولتاییک

تولیدکنندگان داخلی

در کشور با مشارکت شرکتهای بینالمللی و
داخلی

4

شاخص

دادهبرداری و بررسی عملکرد سیستمهای نصب
شده
تجهیز آزمایشگاههای دانشگاهها و مراکز

 راهاندازی حداقل یک
شرکت بینالمللی معتبر در
سطح منطقه با همکاری
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6

اهداف اقدام فني

7

تحقیقاتی و ایجاد شبکه آزمایشگاهی منسجم
ایجاد ارتباطات بین المللی برای ارتقاء کیفیت

نام

تولیدکنندگان داخلی

شرکتهای معتبر بینالمللی و بر اسا
تکنولوژی روز دنیا

8

شاخص

شرکتهای خارجی صاحب

راهاندازی خط تولید ماژول فتوولتائیک با همکاری

 واقعی شدن قیمت خرید
تضمینی برق خورشیدی

حمایت از صنایع داخلی برای ارتقاء کیفیت
تجهیزات فتوولتائیک
افزایش قیمت خرید تضمینی برق فتوولتائیک و

9

ایجاد مشوق های مالی برای راهاندازی سیستم
های فتوولتائیک

10

11

12

تشکیل کمیتههای تخصصی راهبردی در مرکز
توسعه فناوری انرژی خورشیدی
ارزیابی دقیق علمی و اقتصادی پروژههای
پیشنهادی توسط کمیته تخصصی راهبردی
دستیابی به دانش فنی ساخت سلول چند اتصالی

احداث حداقل  5نیروگاه 50مگاواتی فتوولتاییک
13
توليد محصول رقابت پذير

فناوري

اقدام

ویرایش اول ،شهریور 1394

در کشور با درصدی از پنلهای بومی برای

 احداث حداقل  5نیروگاه
 50مگاوات در کشور

حمایت از توسعه برق خورشیدی
راهاندازی چندین سایت پایلوت برای بکارگیری
14

تکنولوژیهای ساخت داخل و پایش عملکرد
آنها

15

افزایش طول عمر و راندمان سلول/ماژول

 راهاندازی خط تولید ماژول
فتوولتائیک با فناوری
چندالیه در کشور
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رديف

شاخص

اهداف اقدام فني
خورشیدی و بهینه سازی فرآیندهای تولید از
لحاظ اقتصادی و فنی

16

17

1

ساخت نمونه آزمایشگاهی با بازده نزدیک به
دستاوردهای بینالمللی
ساخت نمونه نیمه صنعتی
تدوین ساز و کار تجهیز و بهرهبرداری از
آزمایشگاهها

2
3

تدوین ساز و کار پخش پروژه

4

سنتز مواد جدید

5

مشخصه یابی مواد سنتز شده

6

شبیه سازی و محاسبات عددی

7

ساخت سلول و انجام تست

9

ساخت نمونه

سازی دانش فنی ساخت سلول/ماژول فتوولتائیک

شناسایی آزمایشگاه ها و توانمندی آنها

8

صنعتي

فناوريهاي نوين فتوولتائيك

ساخت اولين نمونه سايز کوچك

دستيابي به شبكه

آزمايشگاهي منسجم

18

تحقیق و توسعه فناوری انتقال یافته و بومی

طراحی و ساخت مینی مدولهای با بازده و طول
عمر نزدیک به دستاوردهای جهانی

 دستیابی به اولین
شبکه آزمایشگاهی منسجم
در حوزه خورشیدی



دستیابی به دانش فنی
ساخت حداقل  3نوع

مختلف از فنآوریهای
ماژول فتوولتائیک نسل
نوین با عملکرد نزدیک به
معیارهای جهانی

تامین تجهیزات و مواد خاص آزمایشگاهی مورد
نیاز در طول پروژه


راهاندازی حداقل یک

10

ساخت نمونه نیمه صنعتی

11

بهبود بازدهی

خط تولید نیمه صنعتی از

12

بهبود طول عمر

فنآوریهای برتر در زمینه
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رديف

اهداف اقدام فني

13

بهینهسازی اقتصادی فرآیند تولید

ماژولهای نسل نوین

شناسایی مواد جدید برای سنتز ،مشخصهیابی و

فتوولتائیک در کشور

14

شاخص

انجام محاسبات برای بکارگیری مواد جدید و
تالش در جهت ساخت نمونههای دیگر با
ساختارهایی متفاوت
راهاندازی حداقل یک نمونه نیروگاه سهموی

1

خطی تجاری با تکنولوژی روز دنیا و سیستم
ذخیره ساز (نیروگاه )1

2

دادهبرداری و بررسی عملکرد سیستم نصب شده

3

ایجاد توانمندی تعمیرات و نگهداری

 انعقاد قرارداد همکاری با
حداقل یک شرکت معتبر
بینالمللی در راستای انتقال

سهموي خطي

ساخت نيروگاه مگاواتي و کسب دانش فني

فناوری نیروگاه خورشیدی
سهموی خطی

مطالعه و بررسی مزیتهای نسبی کشور در
4

بخشهای مختلف فناوری با توجه به تجارب
داخلی و خارجی
بررسی و امکان سنجی ظرفیت نصب سیستمهای

5

سهموی خطی در کنار نیروگاههای ایران بصورت
هیبرید

6

7

 راهاندازی حداقل یک نمونه
نیروگاه سهموی خطی تا
ظرفیت  5مگاوات به همراه
سیستم ذخیره ساز

پتانسیل سنجی نیروگاههای سهموی خطی در
ایران

 راهاندازی حداقل یک

انعقاد قرارداد یا تفاهمنامه همکاری با شرکتهای

نیروگاه هیبرید

معتبر بینالمللی در راستای انتقال فناوری

سهموی خطی با

سهموی خطی با رویکرد بازشناسی توانمندی
داخلی

نیروگاه سیکل ترکیبی
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رديف

اهداف اقدام فني

8

انتقال دانش فنی طراحی نیروگاه

9

10

11

12

دودکش

خورشيدي

انجام مطالعات مبنا

14

داخل را دارند
راه اندازی مرکز تست حرارتی خورشیدی و
کلکتورهای سهموی خطی
انتخاب ظرفیت مگاواتی مناسب برای ساخت
نیروگاه شماره  2و طراحی آن
ساخت و راهاندازی نیروگاه مگاواتی شماره  2به
همراه سیستم ذخیره ساز
تجهیز آزمایشگاه و انجام تست و کنترل کیفی

ظرفیت برابر با نیروگاه شماره  2یا بیشتر به
منظور توسعه فناوری بومی و بهینهسازی
هیبرید نمودن چند نیروگاه سیکل ترکیبی با

15

16

1

2

در کشور

انتقال دانش فنی تجهیزاتی که توجیه تولید در

ساخت و نصب چندین نیروگاه سهموی خطی با

دودکش خورشيدي

براي ورود به حوزه

دستيابي به دانش ساخت نيروگاههاي با ظرفيت باال

13

شاخص

سیستم سهموی خطی بر اسا

مطالعات امکان

 راهاندازی حداقل پنج
نیروگاه مگاواتی (مستقل
یا هیبرید)

 راهاندازی حداقل یک

سنجی

نیروگاه  50مگاواتی

طراحی و ساخت نیروگاه  50مگاواتی سهموی

سهموی خطی

خطی
نصب حداقل یک نمونه دودکش خورشیدی
ظرفیت پایین با تکنولوژی روز دنیا
شبیه سازی و تحلیل نرم افزاری

 نصب حداقل یک سیستم
دودکش خورشیدی در
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اهداف اقدام فني

شاخص

کشور
 مکان یابی حداقل ده سایت
3

پتانسیل سنجی و مکانیابی نقاط مناسب در ایران
برای دودکش خورشیدی

با پتانسیل مناسب برای
نصب سیستم دودکش
خورشیدی

4
دستيابي به فناوري دودکش خورشيدي

5

6

طراحی دودکش و پایههای کلکتور
ساخت نمونه دودکش بدون توربین و انجام
مطالعات جریان هوا

 ساخت حداقل پنج دستگاه
توربین مناسب برای
سیستم دودکش خورشیدی

طراحی و ساخت توربین و سیستم انتقال قدرت

 احداث حداقل یک دستگاه

7

مطالعات زیستمحیطی و امکانسنجی استفاده از
نمونههایی برای کاهش آلودگی هوای شهری

دودکش تا ظرفیت 5
کیلووات خورشیدی به
همراه نصب توربین

8
ساخت دودکش  10کيلوواتي

فناوري

اقدام
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امکان سنجی و انجام مطالعات برای تجاری
سازی تکنولوژی دودکش خورشیدی

9

ساخت دودکش و پایههای کلکتور

10

نصب توربین و ژنراتور

11

نصب سیستمهای کنترلی ،راه اندازی و تست

12

بهینهسازی عملکرد سیستم

ساخت و راهاندازی حداقل پنچ
سیستم دودکش خورشیدی 10
کیلوواتی در کشور
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رديف
1

اهداف اقدام فني

شاخص

خرید حداقل یک نمونه دیش و موتوراسترلینگ

 نصب و راه اندازی حداقل

با فناوری روز دنیا
بررسی دقیق فناوری و محصوالت موجود در دنیا

کسب دانش فني

2

سيستم استرلينگ

استرلینگ در کشور

و انتخاب شاخص ها و مدلهای مناسب برای
کشور

 انعقاد حداقل یک قرارداد
همکاری بین شرکتهای

3

ساخت دستگاه در مقياس نيمه صنعتي

یک نمونه سیستم دیش-

انعقاد قرارداد یا تفاهمنامه همکاری با شرکتهای

داخلی و شرکتهای معتبر

معتبر بینالمللی در راستای انتقال فناوری سیستم

بینالمللی در حوزه دیش-

استرلینگ

استرلینگ
 ساخت متمرکز کننده به

4

دادهبرداری و بررسی عملکرد سیستم نصب شده

5

تست اجزای ساخت داخل بر روی دیش و موتور

ظرفیتهای مختلف و

6

طراحی و پیادهسازی کنترل و ردیاب خورشیدی

راهاندازی سیستم ردیاب

طراحی ،مدل سازی اجزای متمرکز کننده و

خورشیدی بر روی آنها

7

8

ساخت دیش با ظرفیت مناسب
طراحی ،مدلسازی و ساخت اجزای موتور در
امتداد قرارداد انتقال فناوری

 نصب حداقل پنج نمونه
موتور استرلینگ تا
ظرفیت  5کیلووات تولید

9

ساخت موتورکامل با ظرفیت بهینه تا 5کیلووات
در امتداد قرارداد انتقال فناوری

داخل بر روی
متمرکزکننده
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رديف

اهداف اقدام فني

10

تجهیز آزمایشگاه و انجام تست و کنترل کیفی



راهاندازی خط تولید

ساخت و نصب نمونههای ساخته شده از سیستم

موتورهای استرلینگ

دیش-استرلینگ طراحی شده در داخل برای

خورشیدی تا ظرفیت 10

بررسی عملکرد و بهینهسازی

کیلووات در کشور

توليد صنعتي

11

شاخص

 ایجاد حداقل  10واحد تولید

12

ساخت سیستم دیش-استرلینگ با ظرفیت بهینه

پراکنده با تکنولوژی دیش-
استرلینگ با دانش فنی

برای کاربردهای صنعتی و قابلیت تجاریسازی

بومی هر کدام به ظرفیت
 20تا  30کیلووات
فتوولتائيك

استاندارد و آزمايشگاه

تكميل آزمايشگاههاي تست و استانداردهاي مورد نياز کشور

راهاندازی آزمایشگاه مرجع تست ماژول
1

فتوولتائیک ( )Type - Sampleدر پژوهشگاه
نیرو

2

3

4

5
6

شناسایی آزمایشهای مورد نیاز فتوولتائیک در
ایران بر اسا

شرایط اقلیمی منطقهای

نیازسنجی آزمایشگاههای مورد نیاز برای سنجش
تجهیزات سیستمهای فتوولتائیک
راهاندازی آزمونهای تکمیلی با توجه به نیازهای
شناسایی شده در آزمایشگاه مرجع
الزام به دریافت تاییدیه از آزمایشگاه تست مرجع
برای شرکت در مناقصات وزارت نیرو
راهاندازی آزمایشگاههای شناسایی شده و ایجاد



راهاندازی حداقل یک
آزمایشگاه مرجع تست

 Sampleو  Typeبرای
ماژول فتوولتائیک در کشور
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شاخص

اهداف اقدام فني
شبکه آزمایشگاهی منسجم در کشور
CSP

7

8

نیازسنجی آزمایشگاههای مورد نیاز برای سنجش
سیستمهای حرارتی خورشیدی

9
10

 راهاندازی حداقل یک
آزمایشگاه تست تجهیزات و

راهاندازی آزمایشگاههای شناسایی شده و ایجاد

سیستمهای حرارتی

شبکه آزمایشگاهی منسجم در کشور
استاندارد

خورشیدی در کشور
 تکمیل استانداردهای

شناسایی استانداردهای بینالمللی در حوزه تولید،
راهاندازی و بهرهبرداری از انرژی خورشیدی

مورد نیاز حوزه خورشیدی در
کشور

تدوین استانداردهای مورد نیاز در کشور
فتوولتائيك

دستيابي به استانداردهاي جامع خورشيدي و آزمايشگاههاي مورد نياز

فناوري

اقدام

ویرایش اول ،شهریور 1394

1

الزام شرکتهای تولیدی و وارداتی ماژول
فتوولتائیک به دریافت تاییدیه از آزمایشگاه مرجع

 باال رفتن کیفیت

الزام شرکتهای تولیدی و وارداتی تجهیزات
2

سیستمهای فتوولتائیک به دریافت تاییدیه از

محصوالت وارداتی و

آزمایشگاههای ذیصالح

تولیدی در کشور

CSP
الزام شرکتهای فعال در تامین تجهیزات
3

سیستمهای حرارتی خورشیدی به دریافت تاییدیه
از آزمایشگاههای ذیصالح
استاندارد

4

 تطبیق استانداردها بر

توسعه استانداردها و بومیسازی دستورالعملهای
تکمیلی استاندارد بر اسا

شرایط اقلیمی ایران

اسا

نیازهای اقلیمی کشور
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جدول ( -)4-2شاخصهاي شناساييشده براي ارزيابي اقدامات غير فني سند راهبردي توسعه فناوريهاي انرژي
خورشيدي

شاخص

اهداف اقدام غيرفني
رديف
برقراری ارتباطات و ایجاد تعامالت بین المللی به منظور
بکارگیری و جذب متخصصین مطرح بینالمللی در بخش انعقاد تفاهمنامههای بینالمللی برای
1
تبادل دانش فنی
تحقیق و توسعه شرکتهای دانشبنیان داخلی در حوزه
فنآوری انرژی خورشیدی
برگزاری حداقل یک کنفرانس
برگزاری دورههای تخصصی مشترک بینالمللی برای
ساالنه معتبر بینالمللی در حوزه
2
متخصصین و تکنسینهای داخلی
انرژی خورشیدی
تدوین استانداردهای دقیق ،هوشمندانه و جامع در بخش
تکمیل استانداردهای مورد نیاز بخش
 3های مختلف طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری و تست
انرژی خورشیدی
سیستمهای برق خورشیدی
دستیابی به نظام جامع مدیریت
دانش در حوزه فناوریهای
 4تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت دانش
خورشیدی
ایجاد بانک اطالعاتی و شبکه متخصصعین ،دانشعگاههعا،
راهاندازی پورتال جامع متخصصان
 5مراکز تحقیقاتی ،شرکتهای دانش بنیعان ،آزمایشعگاههعای
حوزه فناوریهای انرژی خورشیدی
مرجع و تحقیقاتی در زمینه انرژی خورشیدی در کشور
برگزاری جلسات دورهای کمیته
تشکیل و همکاری با شعورای راهبعردی تخصصعی بعرای
 6حوزه های مختلعف اولویعت دار در مرکعز توسععه فنعاوری تخصصی راهبردی در مرکز توسعه
فناوری انرژی خورشیدی
انرژی خورشیدی

 -3تدوين ساختار نظارت ،بهروزرساني و مكانيزم ارزيابي
 -1-3ساختار نظارت و بهروزرساني
همانطور در مقدمه اشاره شد ،به منظور ارزیابی پروژه های اجرایی مختلف تعریف شده برای حصعول بعه اهعداف نقشعهراه
توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی ،عالوه بر تعیین شاخصها باید ساختارهای نظارتی مورد نیاز و نحوه فعالیت آنهعا تعیعین
گردد .از سوی دیگر با توجه به اینکه نقشهراه یک سند زنده و پویا است ،ضرورت دارد در بازههای زمانی مشخصی به بازنگری
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و بروزرسانی این سند پرداخته شود ،از این رو باید برنامهریزی الزم جهت انجام این بازنگریها نیز مشعخص خواهعد شعود .در
ادامه فرایند ارزیابی سند توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی ،مکانیزم ارزیعابی ،سعاختار نظعارت و بعهروزرسعانی سعند توسععه
فناوریهای انرژی خورشیدی ارائه شده است.
به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز وکاری اندیشیده شده و ساختار نظارتی برای آن تعیین گردد .مرکز ملی توسععه
فناوریهای انرژی خورشیدی بر نحوه اجرای این سند نظارت میکند و بازنگریهای الزم در سند راانجام میدهد.
 -1-1-3بيانيه ماموريت
مرکز توسعه فنآوری انرژی خورشیدی پژوهشگاه نیرو با هدف پیشبرد امر مدیریت تحقیقات در حوزه فنآوریهای تولید
برق از انرژی خورشیدی ،زیرساختهای الزم را جهت ایجاد هماهنگی بین نقشآفرینان فعال بخش انرژی خورشیدی نظیر
مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان فراهم مینماید .حمایت مرکز توسعه فنآوری انرژی خورشیدی از طرحها
و پروژههای کاربردی با هدف مدیریت ارائه خدمات علمی ،پژوهشی و آزمایشگاهی مبتنی بر مدیریت دانش ،منجر به
جهتدهی تحقیقات و راهاندازی پایلوتهای مورد نیاز صنعت برق خورشیدی میگردد.
 -2-1-3اهداف مرکز توسعه انرژي خورشيدي
• ایفای نقش مدیریت فناوری در زمینه توسعه فناوری انرژی خورشیدی در صنعت برق
• هماهنگی فعالیت بخشهای مختلف صنعت برق ،مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها در زمینه طرحهای مرکز
• مدیریت ارائه خدمات علمی ،پژوهشی و آزمایشگاهی به صنعت برق در زمینه توسعه فناوری انرژی خورشیدی
• راهاندازی پایلوتهای مورد نیاز صنعت برق در زمینه توسعه فناوری انرژی خورشیدی
• جهتدهی تحقیقات و توسعه مرکز در راستای نیازمندیهای بازار
• تمرکز ،سازماندهی و همافزائی فعالیتهای مرتبط با توسعه فناوری انرژی خورشیدی در پژوهشگاه نیرو
• برنامهریزی ،تعریف ،ارجاع و نظارت بر اجرای طرحها و پروژههای کاربردی و توسعهای در زمینه توسعه فناوری انرژی
خورشیدی ،که تحت مدیریت پژوهشگاه نیرو به اجراء درمی آید
• انباشت دانش در حوزه های علمی و تخصصی و ایجعاد بانک اطالعاتی از محققین و صاحبنظران در زمینه توسعه
فناوری انرژی خورشیدی
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• ایجاد نظام و تامین منابع مالی الزم جهت حمایت مالی از طرحها و پروژههای فناوری انرژی خورشیدی
• مدیریت نظام مند حمایت از شرکتهای دانش بنیان مرتبط با فناوری انرژی خورشیدی در قالب مراکز رشد و پارک-
های علمی و فناوری و صندوقهای مالی حمایت از پژوهش.
در ادامه شرح وظایف این مرکز ،ارائه خواهد شد.

 -3-1-3وظايف مرکز توسعه فن آوري انرژي خورشيدي
 -1-3-1-3آينده پژوهي
 -1مطالعه مستمر فعالیتهای انجام گرفته و آینده پژوهی در زمینه فناوری های نوین فتوولتاییک
 -2مطالعه مستمر فعالیتهای انجام گرفته و آینده پژوهی در زمینه فناوری فتوولتاییک نسل اول و دوم
 -3مطالعه مستمر فعالیتهای انجام گرفته و آینده پژوهی در زمینه فناوری های حرارتی خورشیدی
 -2-3-1-3سياست پژوهي
 -1مطالعه مستمر سیاست های حاکمیتی و حمایتی موثر بر روند توسعه فناوری و بازار محصوالت مرتبط با انرژی خورشیدی
در دنیا
 -2مطالعه و بررسی سیاست ها ،اسناد باال دستی و برنامه های کالن کشور و صنعت برق از منظر بازار فناوریهای انرژی
خورشیدی
 -3ارزیابی و به روز رسانی سند توسعه فناوری انرژی خورشیدی در کشور
 -3-3-1-3مديريت خدمات علمي ،فني و تخصصي
 -1هم افزایی فعالیت های جاری صنعت برق ،مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها در زمینه توسعه فناوری انرژی خورشیدی در
کشور
 -2توسعه همکاریهای بینالمللی با مراکز پیشروی تحقیقاتی در دنیا در حوزه فناوریهای اولویت دار بخش برق خورشیدی
 -3مدیریت و انباشت دانش کسب شده در حوزه توسعه فناوری انرژی خورشیدی
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 -4مدیریت ایجاد پایگاه اطالعات متخصصین و زیر ساختهای موجود در زمینه انرژی خورشیدی
 -5حمایت از فعالیت های مرتبط با ایجاد بسترهای آموزشی ،سمینارها ،کارگاه ها ،کنفرانس ها واطالع رسانی در راستای
گسترش کاریرد فن آوری های انرژی خورشیدی در کشور
 -6حمایت از چاپ نشریات معتبر علمی-ترویجی در زمینه انرژی خورشیدی

 -4-3-1-3خدمات آزمايشگاهي
 -1حمایت از ایجاد و توسعه آزمایشگاه های مرجع و تحقیقاتی به منظور ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز صنعت برق در
زمینه انرژی خورشیدی
 -2شناسایی آزمایشگاههای تست تجهیزات خورشیدی و ایجاد شبکه آزمایشگاهی منسجم میان آزمایشگاههای مرجع و
تحقیقاتی مستقر در پژوهشگاهها ،دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی ،شرکتهای دانش بنیان و تولیدکنندگان تجهیزات برق
خورشیدی

 -5-3-1-3مديريت طرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي منجر به پايلوت
 -1نیاز سنجی و تعریف طرح ها و پروژه های تحقیقاتی مرتبط با توسعه فناوری بخش برق انرژی خورشیدی در کشور با
هدف دستیابی به پایلوت نیمه صنعتی
 -2مدیریت طرحهای توسعه فناوری بخش برق انرژی خورشیدی از طریق واگذاری طرحها و پروژهها به دانشگاهها،
پژوهشگاهها ،مراکز تحقیقاتی و شرکتهای دانش بنیان مرتبط و در صورت نیاز استفاده از دانش و تجربیات بین المللی
 -3پشتیبانی از تجاری سازی محصوالت پروژه های تحقیقاتی در زمینه انرژی خورشیدی در کشور
 -6-3-1-3تامين منابع مالي
رایزنی با وزارت نیرو و سایر نهادها و ارگانهای مرتبط با سیاستگذاری بخش برق انرژی خورشیدی به منظور تخصیص و
واگذاری منابع و اعتبارات مورد نیاز در راستای حمایت از طرحها و پروژههای توسعه فناوری برق خورشیدی در کشور
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 -2-3مكانيزم عملكرد
در مرکز توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی کمیتههای تخصصی در زمینههای شامل کمیته تخصصی سیلیکون،
سلولهای نسل نوین فتوولتائیک ،حرارتی خورشیدی و استاندارد و پشتیبانی از متخصصان و نخبگان این حوزهها در کشور
تشکیل میگردد که وظایف کلیدی زیر را بر عهده دارند:
• رصد تکنولوژی و بروز رسانی نقشه راه توسعه فناوریهای مرتبط با انرژی خورشیدی در کشور در بازههای زمانی 2
ساله
• تصمیم گیری و داوری پروژهها و طرحهای مورد حمایت مرکز توسعه فناوری انرژی خورشیدی
• راهبری و جهت دهی به فعالیتهای صورت گرفته در هر حوزه
• بسترسازی و تسهیل ایجاد ارتباطات بینالمللی بین مرکز توسعه فناوری انرژی خورشیدی و موسسات و متخصصان
مطرح بینالمللی در جهت دریافت مشاوره و انتقال تکنولوژی روز دنیا به کشور

با توجه به وظایف مطرح شده برای این کمیتهها ،باید مکانیزمی برای انجام فعالیتهای ارزیابی در نظر گرفته شعود .همعان
طور که اشاره شد ،از جمله وظایف اصلی اعضای مرکز توسعه فناوری انرژی خورشیدی نظارت و پیگیری اجرای دقیق و کامعل
مفاد سند و پایش شاخص های عملکردی و اثربخشی میباشد .لذا اعضای مرکعز جهعت انجعام وظعایف در نظعر گرفتعه شعده
می بایست جلسات منظم برگزار کرده و در فاصله بین جلسات از طریق همکاری و اخذ آمار و گزارشها از دستگاههعای متعولی
حوزههای مرتبط و همجنین بررسی گزارشات مربوط به رصد تکنولوژی ،شاخصهعای کلیعدی تحقعق نقشعه راههعای توسععه
فناوری انرژی خورشیدی (شامل :رشد تعداد مقاالت علمی چاپ شده در مجالت معتبر بینالمللی و رشد تعداد پتنتهعای ثبعت
شده ،داشتن حداقل  10شرکت فعال دانشبنیان در حوزه تکنولوژی انرژی خورشیدی ،راهاندازی حداقل  10کد رشته مرتبط با
تکنولوژی های انرژی خورشیدی در مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاهها ،برگزاری دورههای فنی و حرفهای ،تربیعت تکنسعین
نصب و راهاندازی سیستمهای خورشیدی ،راهاندازی حداقل یک خط تولید ماژولهای فتوولتائیک بعا فنعاوری روز دنیعا و یعک
هولدینگ معتبر بینالمللی برای راهاندازی و ساخت تجهیزات حرارتی خورشیدی ،ساخت ماژول فتوولتائیک با فناوری روز دنیا و
قابل رقابت در بازارهای بین المللی و داشتن حداقل یک هولدینگ معتبر در حوزه حرارتعی خورشعیدی کعه توانعایی شعرکت در
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مناقصات بینالمللی را دارا باشد) را ارزیابی کرده و پس از نهاییسازی و تلفیق نتایج ،گزارش آن را در دورههای زمانی دوسعاله
به وزارت نیرو اعالم نماید.
اعضای مرکز موظفاند طبق نتایج حاصل از ارزیابی شاخص ها ،اقعدامات الزم را جهعت اطمینعان از تحقعق سعند در افعق
10ساله ،اتخاذ کنند .همچنین در صورت محقق نشدن شاخصهای نقشه های راه سند توسعه فناوری انرژی خورشیدی را مورد
باز بینی قرار دهد .ستاد راهبری سند در صورت نیاز به اصالح ساختارها و سعاز و کارهعای نهعادی ذیربعط ،از طریعق مراجعع
ذیصالح گردش کار را انجام خواهد داد.
همچنین مرکز موظف است فناوریهای مرتبط و در حال توسعه مرتبط با حوزه فناوریهای انرژی خورشیدی را رصد کند و
گزارش آن را طی دورههای زمانی  2ساله به وزارت نیرو ارائه نماید.
با توجه به روند تحوالت و نیز وضعیت پیشرفت سند ،الزم است سند مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد.
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نتیجهگیری
مرحله ششم این پروژه به عنوان آخرین مرحله از طعرح «تعدوین سعند راهبعردی و نقشعهراه توسععه فنعاوریهعای انعرژی
خورشیدی» به تدوین برنامه ارزیابی و بهروزرسانی این سند میپردازد .هدف اصلی این مرحله از پروژه شناسعایی مکعانیزمهعا،
شاخص ها و معیارهای ارزیابی پیشرفت سند یاد شده در بازههای زمانی تعریف شده محسوب معیشعود .در همعین راسعتا ابتعدا
شاخصهایی برای اقدامات غیرفنی و فنی تعریف شد .سپس ساختار نظارت ،بهروزرسانی و ارزیابی سند مشعخص شعد و مرکعز
توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی پژوهشگاه نیرو بهعنوان ناظر اجرای سند تعیین گردید .در نهایت مقرر شد که این مرکعز
در بازههای زمانی مصوب ،به پیگیری و ارزیابی اجرای سند بر اسا

شاخصهای تعریفشده بپردازد و گزارش آن را به وزارت

نیرو ارائه کند .همچنین مقرر شد این مرکز با توجه به وضعیت پیشرفت سند ،نسبت به بازنگری آن اقدام نماید.

سند

راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي
47

فاز  :6تدوین برنامه ارزیابي و بروزرساني

ویرایش اول ،شهریور 1394

پيوست

مشخصات جلسات انجام شده پيرامون دستيابي به نقشه راه توسععه فنعاوري
انرژي خورشيدي

جلسات کميته راهبري
شماره جلسه

تاريخ برگزاري

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1393/05/21
1393/06/05
1393/06/19
1393/07/02
1393/07/16
1393/07/30
1393/08/21
1393/09/12
1393/10/10
1393/10/17
1393/10/24
1393/11/1
1393/11/21
1394/02/02
1394/02/30
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جلسات زير کميته تخصصي
شماره جلسه

تاريخ برگزاري

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

93/12/19
94/04/14
94/04/15
1394/04/22
1394/04/29
1394/05/07
1394/05/07
1394/05/13
1394/05/17
1394/05/24
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تقدير و تشكر
در پایان جا دارد از کلیه متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی خورشیدی که برای تدوین این سند و نقشه راه توسعه فناوری
انرژی خورشیدی  ،تیم فنی پروژه را یاری نمودند تشکر و قدردانی به عمل آید .در پایان اسامی عزیزانی که در نگارش این سند
و پیشبرد پروژه سهیم بودهاند به ترتیب حروف الفبا ارائه میگردد:

مدير طرح:
شهریار بزرگمهری

اعضاي کميته راهبري و مدعوين جلسات:
 .1رسول اژئیان
 .2احمد اسماعیلی
 .3ابراهیم اصل سلیمانی
 .4عبا

افتخاری ممقانی

 .5اعظم ایرجیزاد
 .6عبا

بهجت

 .7حسین بهمنآبادی
 .8نیما تقوینیا
 .9شهریار جالیی
 .10مجتبی جودکی
 .11شهرام چگینی
 .12سعید حاتمی
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 .13سوسن داوری
 .14محمدصادق ذبیحی
 .15نسترن ریاحی
 .16امیرحسین زمزمیان
 .17محمود زندهدل
 .18اکبر شعبانیکیا
 .19محمدبهشاد شفیعی
 .20سیدمحمد صادقزاده
 .21خطیبالسالم صدرنژاد
 .22محمود عرب یعقوبی
 .23امیرفرشاد فتحی
 .24امیر فرهادی
 .25سعید قاسمی
 .26محمدصادق قاضیزاده
 .27امیر محمود پور
 .28سیدمحسن مرجانمهر
 .29امیرحسین میرآبادی
 .30سامان میرهادی
 .31حسین یارمحمدی

تيم اجرايي:
 .1محمد مهدی اخالقی
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 .2سینا سالمی

همكاران پروژهاي:
 .1محمدمهدی امیرآبادی فراهانی
 .2مهدی رهایی
 .3امین عرفانی
 .4محمد غیاثیان
 .5هادی فارابی اصل
 .6علیرضا فروغیمهر
 .7سیدعلی فرهمند
 .8سید مرتضی مالیی
 .9گیتی نوری

مشاوران فني:
 .1محمد خلج
 .2ملیحه خنجری
 .3پژمان صالح ایزدخواست
 .4احسان لیوانی
 .5علی هاشمی

تيم داوري و نظارت مراحل پروژه:
 .1داریوش آزرم
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 .2محمد خسروی
 .3سوسن داوری
 .4مهدی صحافزاده
 .5مهدی متقی کرتویجی
 .6زهره مقدم
 .7سامان میرهادی

گروه مشاور همكار (شرکت آتي انديشان شريف):
 .1الهه رفیعی
 .2علی شفیعی علویجه
 .3شیوا صالحنیا
 .4رامین علیزاده
 .5سید مسلم موسوی

مدير پروژه:
آرش حقپرست کاشانی

