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  های تجدیدپذیرتحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی

 ، 3، سید حامد مزارعی3، خلیل نوروزی3اصغر سعدآبادی، علی2*، مهدی پاکزاد1کیاسریمحسنیمصطفی 

 3سیرتمحسن خوش ،3ابراهیم صادقیمحمد

 تهران دانشگاه فناوری و علم گذاریسیاست دکترای فناوری ریاست جمهوری، دانشجوی مطالعات پژوهشکده شگر. پژوه1

 تهران دانشگاه فناوری و علم گذاریسیاست دکترای دانشجوی کشور، علمی سیاست تحقیقات مرکز علمی هیات . عضو2

 تهران دانشگاه فناوری و علم گذاریسیاست دکترای . دانشجوی3

 

 دهیکچ

کنند و امروزه به عنوان های مختلف فعالیت مینهادهای میانجی نوآوری با هدف تسهیل فرآیند نوآوری در حوزه

شوند. هدف از نگارش این مقاله شناسایی نهادهای میانجی گذاری در دنیا شناخته مییکی از ابزارهای متداول سیاست

 ارهربابتدا ادبیات موجود د ،. بدین منظوراستای و ملی ، منطقهالمللیهای تجدیدپذیر در سطوح بیندر حوزه انرژی

مشخص شده است. سپس  کنند،توانند ایفا هایی که این نهادها میو کارکردها و نقششده بررسی  نهادهای میانجی

ت. های تجدیدپذیر معرفی گردیده و اهمیت نوآوری و فناوری در آن مشخص شده اسیعنی انرژی ؛حوزه مورد بررسی

های ها در حوزه انرژیآن کارکردای و ملی شناسایی و المللی، منطقهنهاد میانجی از سطوح بین هشتپس از آن 

ا عنوان یک نهاد میانجی نوآوری ایفاست. در نهایت کارکردهایی که این نهادها به طور مفصل تشریح شدههتجدیدپذیر ب

 شده است. نند شناسایی و مشخص کمی

 .های تجدیدپذیرنهادهای میانجی، نوآوری، انرژی :یواژگان کلید
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 مقدمه -1 

 توسط بار نخستین که است مفهومی نوآوری نظام

 پژوهشگران و شد معرفی 1985 سال در فریمن

 رقرا خود هایتحلیل مبنای و گسترش را آن مختلفی

 اقتصاد فکری خط از برخواسته که رویکرد این. دادند

 مفهوم به سیستمی رویکرد اذاتخ با است تکاملی

 و فناوری علم، مطالعات حوزه در تحولی ،نوآوری

 نگرش در چارچوب این مدیاکار. کرد ایجاد نوآوری

 ویژهبه و چندبعدی هایتحلیل ارائه نوآوری، به جامع

 .است نوآوری یندافر در نهادها نقش به توجه

 را گوناگونی هایچارچوب مختلفپژوهشگران  

 ییک اند کهکرده ارائه نوآوری هاینظام در تحلیل برای

 ینقش نوع حسب بر بازیگران تحلیل هاچارچوب این از

 رد درگیر نهادهای مبنا، این بر. کنندمی ایفا کهاست 

 عرضه، طرف نهادهای دسته سه به را نوآوری یندافر

 میانجی نهادهای نهایتدر  و تقاضا طرف نهادهای

 هک نهادهایی نیز االترب سطحی در و کنندمی تقسیم

 را گریتسهیل و گریتنظیم گذاری،سیاست هاینقش

 .گیرندمی قرار کنند،می ایفا

 در میانجی نهادهای نقش اهمیت به توجه با

 نای مطالعه تقاضا، و عرضه طرف بین ارتباط برقراری

 و یافته بیشتری اهمیت اخیر هایسال در نهادها نوع

 هداد تخصیص خود به را تمطالعا از توجهی قابل بخش

 نقش به پرداختن مقاله این نگارش از هدف. است

 هایانرژی حوزه در نوآوری میانجی نهادهای

 ،دو بخش در ادامه در منظور بدین. است تجدیدپذیر

 شده بررسی میانجی نهادهای کارکردهای و تعاریف

 مورد حوزه شدن روشن برای ،سه بخش در سپس. است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Intermediaries 

2. Third parties 

3. Intermediary firms 

4. Stankiewicz 

5. Bridger 

6. Bessent and Rush 

7. Broker 

8. Hargadon and Sutton 

 آن مختلف ابعاد و تجدیدپذیر یهاانرژی مطالعه،

 نهادهای مقاله این چهار بخش در. است شده معرفی

 واسطه و پذیرتجدید هایانرژی حوزه در فعال میانجی

 با ات است شده سعی و گرفته قرار بررسی وردم نوآوری

 المللی،بین سطوح در مختلف هاینمونه انتخاب

 با کشور شرایط مقایسه امکان ملی، و ایمنطقه

 در نهایت در. شود فراهم خارجی موفق هاینمونه

 شده هارائ تحلیل این هاییافته نیز گیرینتیجه قسمت

 .است

 میانجی نهادهای -2

 میانجی هایسازمان تعریف -2-1

 و نوآوری نوآوری، نظام از هاییتحلیلارائه  از پس

 در ویژهبه نوآوری مفاهیم شدن باز علمی، هایشبکه

 ها،سپاریبرون و هاهمکاری سطح زایشاف با رابطه

 دفراین روابط و هاگره نقش به زیادی تمایل هاتحلیل

 از ایمجموعه خصوص، این در. اندکرده پیدا نوآوری

 وظایف شوندمی نامیده «1هامیانجی» که بازیگران

 این متفاوت هاینقش. دهندمی انجام را متنوعی

 و منتل مطالعات در 2سوم طرف عناوین تحت بازیگران

 توسط 3میانجی هایشرکت ،(1987) روسجر

 و بسنت مطالعات در 5زننده پل ،(1995) 4استنکیویچ

 و هارگدون مطالعات در 7گرواسطه ،(1995) 6راش

 مطالعات در 9اطالعات گرهایمیانجی ،(1997) 8ساتون

 توسط 11فراساختاری هایسازمان و( 2000) 10پوپ

 عناوین. [12[ ]1] تاس شده بیان( 1996) 12لین

 در 13فناوری انتقال گرهایمیانجی مانند نیز دیگری

 هایسازمان و( 2009) 14لیوویس و کلرکس مطالعات

9. Information intermediaries 

10. Popp 

11. Superstructure organizations 

12. Lynn 

13. Technology transfer intermediaries 

14. Klerkx and Leeuwis 
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 گرهامیانجی نقش ،(2000) 2کش مطالعات در 1مرزی

 .است داده قرار بحث مورد را

 رد بازیگران شد گفته طور کههمان دیگر، سوی از

رد ک تقسیم زیر دسته سه به توانمی را نوآوری نظام

[2]: 

 تجمعی ایواژه) هاشرکت یعنی ؛تولیدی ساختار -1

 (غیرتولیدی  و تولیدی هایشرکت بیان برای

 موسسات ها،دانشگاه یعنی ؛دانشی زیرساخت -2

 آموزشی هایسازمان و پژوهشی

 امینت اغلب مختلف، هایسازمان پشتیبانی، ساختار -3

 اداقتص از حمایت وظیفه که دولت توسط شده مالی

 .دندار را

 هایشبکه از ایپیچیده فضای در بازیگران این

 بین در هم و داخل در هم غیررسمی، و رسمی

 هب لزوما شبکه روابط این. هستند درگیر ها،زیرگروه

 ریکدیگ با باید  بازیگران بلکه  ،دنندار ینیاز رسمیت

 کیلتش متقابل سیستم یک نتیجه در باشند، سازگار

  [.12] [2] ددهن

 توسعه حمایتی، ساختار در بازیگران نقش

 بهتر چه هر انجام در که است بنیادی هایفعالیت

 درال، مث؛ برای هستند دخیل نوآوری نظام کارکردهای

 دمانن بنیادی هاییفعالیت منابع، جاییهجاب کارکرد

 تقویت هایفعالیت یا آموزشی هایبرنامه سازماندهی

 اگرچه. است ثرمؤ آن بهتر اجرای در انسانی نیروی

 اکارکرده این رساندن انجام به در بازیگران این تمامی

 یخاص نقش حمایتی، ساختار اما هستند، دخیل

. دارد سیستم درون واسطه و کنندههماهنگ عنوانبه

 .هستند هامیانجی حمایتی ساختار این اعضای از یکی

 رایدا میانجی هایسازمان مورد در نظری پیشینه

 حال در هنوز 3هاولز عقیده به و است پراکندگی نوعی

 ربارهد توافقی مورد تعاریف رواین از. هستند گیریشکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Boundary organizations 

2. Cash 

3 Howells 

 را هاسازمان این از هاولز تعریف. ندارد وجود هاآن

  [:12] [1] شمرد بر جامع تعاریف تنها توانمی

 واسط یا عامل یک عنوان به بدنه یا سازمان یک»

 طرف، چند یا دو میان نوآوری، فرایند از جنبه هر در

 گرهامیانجی این هایفعالیت برخی. کندمی عمل

 درباره اطالعات سازیفراهم به کمک :از نداعبارت

 ای دو بین انتقال و نقل برای وساطت بالقوه، همکاران

 و هاسازمان بین گریواسطه کار انجام طرف، چند

 افتنی به کمک و دارند همکاری یکدیگر با که هاییبدنه

 انهنوآور نتایج برای پشتیبانی و مالی مینتأ آگاهی،

 «.هاهمکاری

 ،گرفته صورت هاولز توسط که تعریفی اینکه با

 ینا در شدن دقیق با اما ،رسدمی نظر به یجامع تعریف

 یشترب فوق تعریف که رسید امر این به توانمی تعریف

 تولیدی ساختار در هاسازمان این مستقیم نقش به

 هاسازمان این هاولز نظر از واقع در. دارد داللت نوآوری

 هک هستند شبکه در موجود هایبدنه از یکی گماشته

 فراهم را نیازش مورد اطالعات یابد،می همکار آن برای

 .دکنمی گریواسطه هاسازمان دیگر و آن بین و کندمی

 نیکورت و وینچ توسط هامیانجی این دیگر تعریف

 هایمیانجی روی بیشتری تمرکز که گرفته تصور

 :[12] [3] دارند فراساختاری

 رانبازیگ شبکه از عضوی عنوان به که هاییسازمان»

 دتولی بر نه هاآن تمرکز و کنندمی عمل سیستم یک

 بلکه است، نوآوری سازیپیاده بر نه و نوآوری

 «.است نوآوری برای هاسازمان دیگر توانمندسازی

 است ایبدنه دهندهنشان باال در شده ائهار تعریف

 هچ کند،می ایفا نوآوری برای توانمندساز نقش یک که

 راینبناب. غیرمستقیم صورتبه چه و مستقیم صورتبه

 جای خود در را میانجی انواع که است تریکامل تعریف

 .دهدمی
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 و استوارت را میانجی هایسازمان دیگر تعریف

 :نداداده ارائه 1هایسالو

 یجادا را هاییفرصت و فضا توانندمی که بازیگرانی»

 یا دهندهتوسعه عنوانهب که بازیگرانی دیگر تا کنند

 ای فرهنگی محصوالت شوند،می شناخته کنندهمصرف

 «.کنند استفاده یا خلق را ظهور حال در فنی

 گرانهمیانجی کارکردهای -2-2

 در ینوآور در گرهامیانجی هاینقش درباره بحث

 :[12] [1] دارد ریشه ادبیات دسته چهار

 2فناوری انتشار و انتقال ادبیات -1

 هافعالیت مدیریت و نقش درباره 3نوآوری مطالعات -2

 پشتیبانی هافعالیت این از که هاییشرکت و

 کنندمی

 4های نوآوریو شبکه هانظام ادبیات -3

 در هویژبه و 5خدماتی هایسازمان درباره تحقیقات -4

 (KIBS)بردانش خدمات تجارت هایشرکت

 و عناوین ،مطالعات دسته چهار این از یک هر

 میانجی هایسازمان برای را متفاوتی کارکردهای

 خواهد اشاره هاآن ترینمهم به ادامه در که اندبرشمرده

 .شد

 عنوانبه گرهامیانجی از گوستون، مطالعه در

 استگاهخ. است شده یاد 6مرزی هایسازمان

 و علم میان مشترک مسائل وجود از مرزی هایسازمان

 وعموض که مشترک مسائل این. شودمی ناشی سیاست

 سیاست و علم حوزه دو مرز در شود،می نامیده 7مرزی

 معین مقاصد بهبا توجه  حوزه هر بازیگران و ددار وجود

 لمسائ این ولی برند،می هاآن از متفاوتی هایبهره ،خود

 ،مرزی مسائل از مثال یک. کنندمی حفظ را خود هویت

 تجاری بهره هدف با علم حوزه در که هستند هاپتنت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stewart and Hysalo 

2. Technology transfer and diffusion 

3. Innovation management 

4. Systems and networks 

5. Intermediaries as service organizations 

6. Boundary organizations 

 رد کهحالی در ،دنشومی استفاده علمی درجه ارتقای یا

 هرهب آن از تحقیقات وریبهره گیریاندازه برای سیاست

 .[4] جویندمی

 نگه خشنود و پایداری صورت در مرزی هایسازمان

 در هاسازمان این. بود خواهند موفق طرفین داشتن

 با را مهم این هاآن. دارند مشارکت اثربخش مدیریت

 :[12] [5] دارند عهده بر زیر کارهای انجام

 تصمیم سطح و علم میان مرزی مذاکره به کمک .1

 گیری؛

 طرف؛ دو هر برای پذیری مسئولیت کردن فراهم .2

 اطالعات؛ انتقال .3

 اطالعات؛ تولید هماهنگی .4

 تهوابس و نسبی مزایای روی گذاری سرمایه به مکک .5

 مقیاس؛ به

 .تطبیقی و اقتباسی مدیریت تشویق .6

 رایب عمده کارکرد ، سهلیوویس و کلرکس اعتقاد به

  [:12] [6]دارد  وجود 8نوآوری هایمیانجی

 و نوآوری نیازهای پیکربندی: 9تقاضا پیکربندی -1

 ی،فناور دانش، معنای در تقاضاها سازیمعادل

 سیاست و مالی مینتأ

 بازیگران میان ارتباطات تسهیل: 10شبکه تشکیل -2

 بین گریواسطه و غربالگری گذاری،هدف پایش،)

 (احتمالی همکاران

 یادگیری و تنظیم بهبود: 11نوآوری فرایند مدیریت -3

 در تسهیل شامل که بازیگر چند با ایشبکه

 .است نوآوری فرایند در همکاری و یادگیری

 میانجی هایسازمان برای نقش، پنج سونجان

  [:12]7] است برشمرده

 مترتب فعالیت سه بر که 12داوری/ گریمیانجی( 1

 :است

7. Boundary object 

8. Innovation Intermediaries 

9. Demand articulation 

10. Network formation 

11. Innovation process management 

12. Mediator/ Arbitrator 
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 درگیری بهبود برای هاییمکانیسم تضمین -

 برای توزیعی نوآوری شبکه در شده ایجاد

 موثر همکاری تسهیل

 در اختالفات در عدالت و انصاف برقراری -

 ایمنطقه S&T یهازیرساخت

 نتیجه در و همکاری در کمتر اصطکاک برقراری -

 شبکه داخل در مبادله هایهزینه بالقوه کاهش

 فعالیت دو شامل: 1مالی عمناب کنندهمینتأ/ پشتیبان( 2

 :استزیر 

 هایشرکت برای ویژه به مالی، منابع مینتأ -

 آورنو بسیار اما سرمایه ترکوچک سهم با فناوری

 هاآزمایشگاه و

 توسعه هایبرنامه به بودجه توزیع تنساخ قادر -

 ارزشمند فناوری

 عمده فعالیت سه شامل: 2بخشمشروعیت/ گرپاالیش( 3

 :زیر است

 ریفناو ترکوچک بازیگران به بخشیمشروعیت -

 فناورانه یهاپیشرفت به دسترسی سازیفراهم -

 تربزرگ هایشرکت برای موجود

 شفافیت علت به  مبادله هایهزینه کردن کم -

 فناوری ارزش از هترب

 :زیر است فعالیت سه بر مشتمل: 3فناوری گریواسطه( 4

 دانش و فناوری انتقال هایمکانیسم سازیفراهم -

 نوآوری توزیع شبکه در روابط مرکزی مدیریت با

 فناوری شبکه تسهیل -

 و فنی دانش منابع انباشت از یافتن اطمینان -

 ایمنطقه  S&T هایزیرساخت در تخصص

 دو شامل: 4مدیریت آورندهفراهم/ منابع آورندهمفراه( 5

 :زیر است فعالیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sponsor/Fund provider 

2. Filter/ Legitimator 

3. Technology broker 

4. Resource/ Management Provider 

5. Howard Group 

6. Consultant 

7. Broker 

8. Mediator 

 برای همکاری مدیریت منابع و الگو سازیفراهم -

 برای مهم ویژهبه  بزرگ و کوچک هایشرکت

 تجربه را دیگران با همکاری که هاییشرکت

  است نکرده

 مداخله بدون نوآوری توزیع مدیریت برقراری -

 دولت مستقیم

 برشمرده هامیانجی برای نقش ، چهار5دهاوار گروه

 [:12] [8]است 

 و اطالعات سازیفراهم طریق از کمک: 6مشاوره .1

 و اکتساب شناخت، زمینه در هاییتوصیه

 فناوری توان و دانش فکری، هاییدارای سازیبهینه

 ود بین انتقال و نقل برای گریواسطه: 7گریواسطه .2

 طرف چند یا

 مستقل طوربه سوم طرف نقش ایفای: 8گریمیانجی .3

 تکامل سودمند همکاری یک برای سازمان دو به که

 کند.می کمک یافته

 به مطمئن دسترسی که عاملی: 9منابع آورندهفراهم .4

 نتایج برای مادی هایحمایت سایر و مالی منابع

 .کندمی فراهم را هاهمکاری از حاصل هاینوآوری

 ،فاوتمت سطح سه در هامیانجی دیگر، منظری از

  از نداعبارت سطوح این. دارند متفاوتی کارکردهای

. 12عملیاتی سطح و 11راهبردی سطح ،10یسیاست سطح

  از عبارت است سطح هر در هاآن کارکردهای انواع

[12:]  

 دهیشکل: 13حمایت نقش: یسیاست سطح .1

 سازیفراهم صنعتی، و فناوری و علمی هایسیاست

 بین هایانجیم سطح، این در مالی؛ مینتأ منابع

 املینع و دانش تولیدکنندگان گذار،سیاست عاملین

 کاهش به که اندگرفته قرار ایسرمایه هایآژانس

9. Resource provider 

10. Policy level 

11. Strategic level 

12. Operational level 

13. Sponsoring 



 هیافتر های تجدیدپذیر تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی

 

22 

 مراکز و هادانشگاه در دانش تولید میان فاصله

 ککم هاشرکت سطح در دانش کاربرد و تحقیقاتی

 .دکنمی

 و ارتباطات ایجاد: 1گرواسطه نقش: راهبردی سطح .2

 طح،س این در بیرونی؛ منابع به رسیدست تعامالت،

 تقارن عدم از ناشی ساختاری هایحفره هامیانجی

 .کنندمی رفع را منابع به دسترسی در

: 2مرزها دهیپوشش نقش: عملیاتی سطح .3

 خدمات؛ سازیفراهم دانش، جریان سازیتسهیل

 و دولت صنعت، میان دانش چرخش فرایند ارتقای

 .دانشگاه

 در میانجی نهادهای نقش مطالعه در الیاسی

 عهتوس و تحقیق رویکرد با نوآورانه، و فناورانه همکاری

 نهادی محیط تنظیم نقشسه  فناوری، انتقال و

 به را اشاعه و گریتسهیل و سازیقابلیت همکاری،

 تاس کرده شناسایی گرهامیانجی هاینقش ابعاد عنوان

[10] [12]. 

 هایازمانس میانجی، هایسازمان هایشکل از یکی

 سازمانی، ماهیت نظر از که هستند 3فناوری و پژوهش

 شمار به میانجی نهادهای انواع ترینشایع از یکی

 جمله از فناوری و پژوهش هایسازمان ایجاد. روندمی

 که است نوآوری ملی نظام در سازوکارها ترینمهم

 توسعه در هاآن اهمیت کشورها از برخی در سفانهمتأ

 .است گرفته قرار غفلت مورد نوآوری

 رحش گونهاین تکنوپولیس ها،سازمان این تعریف در

 زمره در طور عمدهبه هاسازمان این: دهدمی

 تعداد و داشته قرار دولتینیمه یا دولتی هایسازمان

 این. هستند خصوصی طور کاملبه هاآن از اندکی

 فعالیت رقابتی محیط در تجاری ساختاری با هاسازمان

 دارای غیرشفاف یا شفاف شکل به معموالا  و کنندمی

 برای مثال،) هستند حاکمیتی خاص هایموریتمأ

 تاعتبارا مدیریت یا خاص زمینه یک در فناوری توسعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Brokering 

2. Boundary spanning 

 از هم هاسازمان این(. دولتی هایپروژه بر نظارت و

 به حال عین در هم و برخوردارند دولت مالی حمایت

  .[10] ندهست دیگر مشتریان جذب دنبال

. تاس متنوع هاسازمان این فعالیت گستره و کارکرد

 :از نداعبارت کارکردها این از ایمجموعه

 قانونی، تجاری، فنی، اطالعاتی، خدمات -

 آن امثال و منابع محصوالت،

 فرایند بهبود برای تجاری و فنی مشاوره -

 فناوری کارگیریهب و توسعه در همکاری -

 و هابنگاه و انپژوهشگر بین همکاری ایجاد -

 تجربه انتقال

 گزارش خبرنامه، انتشار طریق از ارتباطات ایجاد -

 .[12] [10] آن امثال و

 هامیانجی کلی کارکرد دَه از فهرستی هاولز نهایت، در

 ،تشخیص و نگاریآینده :از نداعبارت که است داده ارائه

 ترکیب و تولید پردازش، ،اطالعات پردازش و پایش

 و گذاریصحه آزمایش، ری،گواسطه و بانیهدرواز ،دانش

 و گذاریقانون استانداردها، و رسمی مجوزهای ،آموزش

 ،مالکیت فکری نتایج، از حمایت بخشی،مشروعیت

 [.12] [1] یابیارزش و ارزیابی، سازیتجاری

 سیستمی ابزارهای این نقش شد، گفته که طورهمان

 ینوآور نظام دکارکر در هاشکست دلیل به -هامیانجی –

 ستمیسی شکست کاهش کهاین دلیل به، بنابراین است

 بخشی کمدست شود،می مداخله به دولت توجه موجب

 و هادولت توسط میانجی هایسازمان این مالی منابع از

 با هادولت واقع، در. شودمی مینتأ عمومی بودجه از

 از آن نظایر و هاشبکه ها،خوشه به دهیشکل رویکرد

 بیاتتجر انتقال و دهیشکل گری،واسطه نظیر هایینقش

 شوند،می انجام میانجی نهادهای این توسط که دانش و

 پژوهشگرانبندی نظر ( جمع1)جدول  .کندمی حمایت

کارکردهای نهادهای واسطه نوآوری را  بارهمختلف در

 دهد.نشان می

3. Research and Technology Organizations: RTOs 



 94، زمستان 60شماره  هیافتر
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نظر پژوهشگران مختلف درباره کارکردهای  -1 جدول

 اسطه نوآورینهادهای و

 نظر صاحب کارکردها

 سازی تقاضاو شفاف تبیین - 

 سیستم هیدشکل -

 نوآوری و فناوری مدیریت -

 (2004) تزیاسم

 تشخیص و نگاریآینده -

 اطالعات پردازش و پایش -

 دانش ترکیب و تولید پردازش، -

 گریواسطه و بانیدروازه -

 آموزش و گذاریصحه آزمایش، -

 استانداردها و یرسم مجوزهای -

 بخشیمشروعیت و گذاریقانون -

 IP نتایج، از حمایت -

 سازیتجاری -

 یابیارزش و ارزیابی -

 (2006هاولز )

 مشاوره -

 گریواسطه -

 گریمیانجی -

 منابع سازیفراهم -

 (2007هاوارد پارتنرز )

 داوری/ گریمیانجی -

 مالی منابع مینتأ/پشتیبانی -

 بخشیوعیتمشر/ گریپاالیش -

 فناوری گریواسطه -

 مدیریت و منابع سازیفراهم -

 (2008جانسون )

 تقاضا پیکربندی -

 شبکه دهیشکل -

 نوآوری فرایند مدیریت -

کلرکس و لوئیس 

(2009) 

 همکاری نهادی محیط تنظیم -

 سازیقابلیت -

 اشاعه و گریتسهیل -

 (1390) یاسیال

 نظر صاحب کارکردها

 سیاست سطح در حمایت - 

 استراتژیک سطح در یگرواسطه -

 عملیاتی سطح در مرزها دهی پوشش -

 (2012ناکوا و زاودی )

 

ینکه کارکردهای متنوعی از سوی هریک با توجه به ا

بررسی نحوه پوشش  برای نظران ارائه گردیده،از صاحب

برداری از این مفاهیم در دادن این کارکردها و بهره

کم دستگزارش، کارکردهایی که  اینبخش بعدی 

کید قرار گرفته شده است نظر مورد تأتوسط دو صاحب

دهیم. را به عنوان کارکرد اصلی مورد نظر قرار می

مختلف را نشان  ( تحلیل نظر پژوهشگران2)جدول 

بر این اساس شرح کارکردها به صورت زیر دهد. می

 خواهد بود:

 تقاضا سازیشفاف و تبیین .1

 دهی شبکه و بازارشکل .2

 شخیصنگاری و تآینده .3

 مین منابع مالی و پشتیبانیتأ .4

 پایش و پردازش اطالعات .5

 پردازش، تولید و ترکیب دانش .6

 گریبانی و واسطهدروازه .7

 بخشیگذاری و مشروعیتقانون .8

 مالکیت معنوی حمایت از نتایج، .9
 

 

 نوآوری و فناوری میانجی نهادهای کارکردهای بندیجمع -2 جدول

 بندیجمع
اسمیتز 

(2004) 

رتنرز هاوارد پا

(2007) 

جانسون 

(2008) 

کلرکس و لوئیس 

(2009) 

الیاسی 

(1390) 

ناکوا و زاودی 

(2012) 

هاولز 

(2006) 

 نظرصاحب                               

 کارکرد    

 سازی تقاضاتبیین و شفاف    *   * **

 دهی شبکه و بازارشکل    *   * **

 مشاوره      *  *

 گاری و تشخیصنآینده *      * **

 سازیقابلیت   *     *

 مین منابع مالی و پشتیبانیتأ  *   *   **
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 بندیجمع
اسمیتز 

(2004) 

رتنرز هاوارد پا

(2007) 

جانسون 

(2008) 

کلرکس و لوئیس 

(2009) 

الیاسی 

(1390) 

ناکوا و زاودی 

(2012) 

هاولز 

(2006) 

 نظرصاحب                               

 کارکرد    

 اشاعه و ترویج   *     *

 پایش و پردازش اطالعات *    * * * ****

 پردازش، تولید و ترکیب دانش *      * **

 گریبانی و واسطهدروازه * * *  * *  *****

 موزشگذاری و آآزمایش، صحه *       *

 مجوزهای رسمی و استانداردها *       *

 بخشیگذاری و مشروعیتقانون *  *  *   ***

 حمایت از نتایج، مالکیت فکری * *      **

 سازیتجاری *       *

 یابیارزیابی و ارزش *       *

 

 انرژی تجدیدپذیر -3

 های تجدیدپذیرمعرفی انرژی -3-1

 دهنامی نیز پذیربرگشت یانرژ که 1تجدیدپذیر انرژی

 برخالف که گویندمی انرژی از انواعی به شود،می

 هب را دوباره بازگشت قابلیت تجدیدناپذیر هایانرژی

 سال ات ،شده انجام هایبینیپیش بنا بر. دارند طبیعت

 پایان به زمین سطح در طبیعی گاز میالدی، 2150

 2300 سال تا تنها نیز سنگزغال ذخایر و رسدمی

. دبو خواهد خاکی کره ساکنان نیاز گویپاسخ میالدی

 منابع رینتاصلی از یکی که) نیز نفت شودمی بینیپیش

 جوامع و پیشرفته کشورهای در تجدیدناپذیر انرژی

 این در که برسد پایان به 2050 سال تا (است مدرن

 وردم انرژی برای جایگزینی منبع فکر به باید صورت

 .باشیم هواپیماها و هاشتیک ها،خودرو نیاز

 یانرژ سبد در ریدپذیتجد یهایانرژ سهم -3-2

 یجهان

 یکه منابع انرژنیبا توجه به ا ریاخ یهار سالد

مورد  ریپذدیهستند منابع تجد پایانرو به  ریناپذدیتجد

از  درصد 18حدود  2006اند. در سال توجه قرار گرفته

 ریپذدیدتج یهایاز راه انرژ یجهان یمصرف یانرژ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Renewable energy 

 13حدود  یتوده به طور سنت ستیمد. سهم زآدست هب

 یانرژ سه درصدو  یدهحرارتجهت  شتریکه ب  درصد

 یهاروگاهینشامل  ماندهیباق دو درصد. ه استبود یآب

 یانرژ، یباد یانرژمدرن،  توده ستیز، کوچک یآب

 یستیز یهاسوختو  ییگرمانیزم یانرژ، یدیخورش

  .هستند گسترش حال در سرعت به که است

سی انه حدود یبا رشد سال یباد یانرژاستفاده از 

در سال  مگاوات 157900نصب شده  تیبا ظرف درصد

ده متح االتیو ا ایدر اروپا، آس یعی،  به صورت وس2009

 ،یالدیم 2009سال  انیپا خورد. دریبه چشم م

از  شیبه ب کییفتوولتا لهیبه وس یدیتول یمجموع انرژ

 -گرما یانرژ یستگاهای. ادیمگاوات رس 21000

هستند ر مشغول به کا ایو اسپان کایدر آمر یدیخورش

 ابانیبمگاوات در  354 تیها با ظرفآن نیترکه بزرگ

  در حال کار است. یموهاو

 ایفرنیکالدر  ایدن ییگرما نیزم روگاهین نیتربزرگ

مگاوات در حال  750 تیبا ظرف سرزیگ روگاهین با نام

 که است ییکشورها از یکی لی. برزاست تیفعال

 نو یهایانرژ از استفاده یبرارا  یبزرگ یهاپروژه

از کل  درصد 18دهد. یم انجام( ریدپذیتجد یهای)انرژ

سوخت  قیاز طر لیبرز خودروهایمصرف سوخت 

 نیمأت دیآیم دستهب شکریکه از ساقه ن یاتانول

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%DB%8C
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االت یصورت گسترده در ابه یسوخت اتانول .شودمی

 .ردیگیمورد استفاده قرار م زیمتحده ن

 در نو یهایانرژ محصوالت و هاپروژه نیشتریب

 را نو یهایانرژ اما ،هستند موجود بزرگ اسیمق

 خارج کوچک روگاهین) کوچک یهااسیمق در توانیم

هم استفاده کرد. در  (تهبس مدار کوچک روگاهین ای مدار

نو به  یهایدور افتاده نقش انرژ هایمکانو در  یحواش

 ساالنه نرخ نیباالتر یدارا ایکند. شومی انینما یخوب

وات(  100-20) یدیخورش کوچک یهاستمیس فروش

 .است در سال عدد 30000 زانیبه م

 انرژی مصرف میزان که دهندمی نشان مورد این

 مهم پرسش این است، در اینجا باال آینده قرن در جهان

 در فسیلی یهاانرژی منابع آیا که شودمی مطرح

 بقا، برای جهان انرژی نیاز گویپاسخ آینده، هایقرن

 خیر؟ یا بود خواهند توسعه و تکامل

 یمنف پرسش این پاسخ عمده یلدل دو به کمدست

 منابع این جایگزین را انرژی جدید منابع باید و است

 :از ندهست عبارت دالیل این. کرد

 یهاانرژی مرغوبیت حال عین در و محدودیت -

 انرژی نوع از هاسوخت این که چرا فسیلی

 بهتر ییکاربردها مسلماا و بوده متمرکز شیمیایی

 .دارند احتراق از

 که طوریهب محیطیزیست کالتمش و لمسائ -

 ترینمهم از اتمسفر سالمت حفظ امروزه

 هب جهانی پایدار اقتصادی توسعه هایشرطپیش

 . آیدمی شمار

 لمث گازهایی تولید دلیل به فسیلی هایسوخت

 همم یهاآالینده از اکسیدگوگرددی و اکسیدکربندی

به همین  .است نگرانی باعث که دنرومی شماربه هوا

 جامعه مشترک تالش هایسال ،آینده یهادهه دلیل،

 و زیستمحیط کنترل کربن، انتشار کنترل برای انسانی

 زمین کره روی بر انسان تداوم برای تالش واقع در

 .بود خواهد

 بزرگ بحران دو با دور چندان نهه آیند در بشر

 اثر در زیستمحیط آلودگی یکی ؛بود خواهد روهروب

 در فزاینده شتاب دیگری و یلیفس سوخت احتراق

 در که طوری به. است منابع این بردن پایان به جهت

 ریال میلیون یک هر تولید برای 1357 سال تا ایران

 خام نفت معادل بشکه 20 به نزدیک داخلی تولیدات

 36 به 1367 سال در که رسیدمی مصرف به انرژی

 بشکه 41 از بیش به 1374 سال در در نهایت و بشکه

 دو زا بیشتر اخیر رقم که یافته افزایش خام نفت معادل

 اب .است انقالب از پیش هایسال در انرژی مصرف برابر

 مصرف شدت چشمگیر رشد ،فوق شرایط به توجه

 محدود به توجه با و است مشهود طورکاملبه انرژی

 جایگزینی انرژی است الزم فسیلی یهاسوخت بودن

 .شود انتخاب هاآن برای

 پایدار و مطلوب توسعه خواهان هادولت نچهچنا

 الزم باشند آینده هاینسل توانایی به زدن لطمه بدون

 .کنند پیروی مشخص سیاست دو از است

 انرژی مصرف مدیریت اعمال  -1 

 توان با همگام که انرژی منابع سایر کارگیریبه -2

 نیروی موجود، هایفناوری محیط، اکولوژیکی

 . باشد توسعه الیم منابع و انسانی

 یهاانرژی از گیریبهره برای الزم شرایط -3-3

 تجدیدپذیر

 زیر شرایط وجود منابع این گیری کارهب مورد در

 .است الزامی هاانرژی برای

 ناپذیرپایان عظیم ذخایر وجود( الف

 آسان دسترسی( ب

 غیرآلوده منابع وجود( ج

 ،فیاییجغرا شرایط با متناسب انرژی از گیریبهره( د

 کشور هر سیاسی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی،

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%A7
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 در نوآوری و فناوری میانجی نهادهای معرفی -4

   ملی و ایمنطقه جهانی، سطوح

 1پایدار هایانرژی المللیبین شبکه -4-1

 و المللیبین غیرانتفاعی سازمان یک اینفورس

 هک است زیستمحیط دوستدار هایسازمان از ایشبکه

 ارتقای دنبال به زیستمحیط زا محافظت هدف با

 در 1992 سال در سازمان این. است پایدار هایانرژی

 سازمان جهانی کنفرانس حاشیه در که جهانی نشست

 سران اجالس که 2توسعه و زیستمحیط درباره ملل

 سازمان این ،1998 سال در. گردید تشکیل ،شد نامیده

 سازمان یو اجتماع یاقتصاد یشورا در مشورتی نقش

 طریق از اینفورس. گرفت عهده بر را 3ملل متحد

 کاآمری و اروپا آفریقا، آسیا، در خود ایمنطقه نمایندگان

 .تاس دانمارککشور  در آن اصلی مقر و کندمی فعالیت

 :هافعالیت

درصد دص مینأت به گذار سناریوهای توسعه -

 سال در تجدیدپذیر یهاانرژی طریق از انرژی

2050. 

 اسرسر در کاربر زاره از یاطالعات پایگاه تشکیل -

 یهاگیریتصمیم از بسیاری مبنای که دنیا

 هادانشگاه درسی مفاد و اروپا اتحادیه سیاستی

 .است

 هک تجدیدپذیر یهاانرژی اخبار فصلی خبرنامه -

 .شودمی منتشر 1992 سال از

 عنوان به ملل سازمان هایکنفرانس در مشارکت -

 .نهادمردم هایسازمان ناظر عضو

 .اروپا اتحادیه انتشارات و هامشاوره در مشارکت -

 هاتحادی یهانمایشگاه و هاکنفرانس در مشارکت -

 .اروپا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .  International Network for Sustainable Energy 

(INFORSE( 

2 .  United Nations Conference on Environment and 

Development (UNCED) 

3. United Nations Economic and Social Council 

  4تجدیدپذیر انرژی المللیبین آژانس -4-2

 استفاده افزایش و ترویج برای 2009 سال در آژانس

 در .شد سیسأت تجدیدپذیر انرژی اشکال همه از پایدار

 ابوظبی مقدماتی، کمیسیون جلسه در ،2009 ژوئن

 .شد انتخاب موقت طور به آژانس مقر عنوانبه

 شیر، هرمان افکار زاییده توانمی را آژانس مزبور

 طرفداران رهبران از یکی و آلمانی مبارز نماینده

 14) مرگش زمان تا وی. دانست تجدیدپذیر هایانرژی

 انجمن ،5یوروسوالر رئیس( میالدی 2010 اکتبر

 و آلمان در واقع تجدیدپذیر، هاییانرژ اروپایی

 ،شیر. بود تجدیدپذیر هایانرژی جهانی مجلس رئیس

 برای زمان آن از و مطرح 1990 سال در را ایده این

 ایده این ،2002 سال در .کرد تالش نآ کردن محقق

 آن در. کشاند آلمان مجلس هایسالن به را او

 را آژانس ز،سب حزب و دموکرات سوسیال حزب زمان،

. کردند منظور خود سیاسی اهداف از بخشی عنوانبه

 دولت کهزمانی داشت، ادامه 2007 سال تا امر این

 دوجانبه مذاکرات به شروع و پذیرفت را ایده این آلمان

 جراا موفقیت با را آن بتواند تا کرد مختلف کشورهای با

 یهاانرژی المللیبین آژانس سیسأت نامهاساس .کند

 2008 اکتبر 23) 1387 آبان 12 تاریخ در دیدپذیرتج

 طی کشور 51 توسط اسپانیا مادرید شهر در( میالدی

 در نامهاساس این. دش نهایی مقدماتی کنفرانس

 هب آلمان بن شهر در اعضا مقدماتی نشست خستینن

 .6رسید ایران جمله از کشور 57 امضای

 که آژانس این مقدماتی نشست دومین در

 ابوظبی در مصدر شهر شد، برگزار مصر الشیخشرم در

 و فناوری مرکز. شد تعیین آژانس اصلی مقر عنوانبه

 دیگر با آژانس رابط دفتر و آلمان کشور در نوآوری

4. International Renewable Energy Agency )IRENA( 

5. EUROSOLAR 

لت ایران در آیسئر. 6 قانون عضوووویت دو  هایالمللی انرژیژانس بینجمهوری 

 . 14/03/1391خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(،  .پذیر را ابالغ کردجدیدت
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 نیز تجدیدپذیر هایانرژی زمینه در فعال هایسازمان

 . شد مستقر اتریش در

 آوریل در مقدماتی کمیسیون پنجم نشست در

 تصویب و بررسی مورد مقررات و قوانین تمام ،2011

 برگزاری با نهایتدر  و گرفت قرار عضو کشورهای

 به ونکمیسی هایفعالیت کلیه مجمع، نشست خستینن

 کشورهای اکثریت موافقت با و دش واگذار آژانس

 معرفی آژانس مدیرکل عنوانبه امین عدنان ،عضو

 .گردید

 به مربوط اطالعات تمام به دسترسی کردن آسان

 دیگر از فنی اطالعات جمله از تجدیدپذیر، هایانرژی

  تاریخ در آژانس این نامهاساس. ستا ایرنا وظایف

 .رسید تصویب به 2010 ژوئیه 8

 آژانس تشکیل اصلی هدف ،نامهاساس بنایم بر

 هایانرژی انواع از استفاده پذیرش و گسترده توسعه

 موارد زمینه این در و ستا جهان سراسر در تجدیدپذیر

 :است برخوردار خاصی اهمیت از زیر

 هایانرژی از حاصل منافع به دادن اولویت -

 افزایش و هاانرژی سایر به نسبت تجدیدپذیر

 عضو کشورهای در انرژی وریبهره

 حفظ در تجدیدپذیر هایانرژی سهم افزایش -

 از حد از بیش استفاده کاهش و زیستمحیط

 ویژه به هانگلج ویرانی کاهش طبیعی، منابع

 عتنو نابودی از جلوگیری سیری،گرم مناطق در

 رد انرژی عرضه امنیت به دستیابی و زیستی

 جهانی عرصه

 الیتفع اصلی زمینه ایرنا نامهاساس این رمبنایب -

 منابع از حاصل هایانرژی کلیه آژانس

 زمین زیستی، هایانرژی ویژههب تجدیدپذیر

 ها،قیانوسا و دریاها مد و جزر آبی، برق گرمایی،

 .ستا بادی و خورشیدی

 بندیتقسیم کلی دسته سه در آژانس یهابرنامه

 :شودمی

 دانش مدیریت و فناوری یهاهمکاری -

 سازیظرفیت و سیاستی مشاوره خدمات -

 نوآوری و فناوری -

 عملیاتی اقدامات فوق یهابرنامه تحقق راستای در

 :شودمی انجام زیر

 دانش تمدیری و فناوری هایهمکاری 

 تهیافارتقا نقش به گذار تسهیل: برنامه این از هدف

 تجدیدپذیر هایانرژی

 با مرتبط جهانی یهادانش کردن مندظامن -

 تجدیدپذیر یهاانرژی

 انرژی مورد در کشورها بین ایمنطقه همکاری -

 هایچالش دادن قرار مخاطب برای تجدیدپذیر

 رسیدست و انرژی امنیت هوایی، و آب تغییرات

 انرژی به

 نفعانذی توجه جلب برای هاییپلتفرم طراحی -

 خبرگان و مدنی جوامع صنعتی، هایبخش از

 فنی

 یارتقا و تقویت برای فناوری همکاری -

 علمی و فنی هایتوانمندی

 سازیظرفیت و سیاستی مشاوره خدمات 

 برای کشورها توانایی تقویت: برنامه این از هدف

 و مالی یهاچارچوب و استسی و سازیپیاده و تدوین

 کارگیریهب یارتقا برای انسانی و نهادی هایظرفیت

 .تجدیدپذیر انرژی هایفناوری پایدار

 ایرب کلیدی نفعانذی مشارکتی رویکرد ایجاد -

 هاسیاست سازیپیاده

 هایفناوری مالی مینأت هایپتانسیل شناسایی -

 تجدیدپذیر هایانرژی

 تظرفی هایشکاف به ثرؤم گوییپاسخ به کمک -

 تجدیدپذیر هایانرژی به گذار در انسانی منابع

 نوآوری و فناوری 

 توسط هازیرساخت مینأت :برنامه این از هدف

 انرژی فناوری توسعه گیریشتاب برای هادولت
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 تنگرف درنظر با دولت هر نیاز با متناسب تجدیدپذیر

 و اقتصادی هایچارچوب و طبیعی منابع ملی شرایط

 .اجتماعی

 هادولت از پشتیبانی برای چارچوبی راحیط -

 فناوری پرشتاب کارگیریهب و توسعه برای

  تجدیدپذیر هایانرژی

 و هزینه کاهش هایپتانسیل از درک افزایش -

 شتاب برای استانداردها از ترگسترده استفاده

 هایانرژی هایفناوری توسعه به دادن

 تجدیدپذیر

 آژانس عملیاتی ظرفیت افزایش -

 1اروپا تجدیدپذیر یهاانرژی یشورا -4-3

 صنعتی، یهاانجمن توسط 2000 سال در شورااین 

 یلتشک اروپا در تجدیدپذیر انرژی تجاری و تحقیقاتی

 در تجدیدپذیر یهاانرژی سرای در آن مکان و شده

 و شده محافظت که یادبودی بنای ؛ستا بروکسل

 رژیان مینأت تجدیدپذیر انرژی منابع توسط درصدصد

 .شودمی

 تحقیقاتی یهاانجمن نمایندگی عنوان به شورا این

 رایب محفلی و کندمی فعالیت بروکسل در صنعتی و

 مسائل مورد در گووگفت و بحث و اطالعات تبادل

 در همچنین. است تجدیدپذیر یهاانرژی با مرتبط

 کنندهمینأت عنوان به نیز گذاریسیاست عرصه

 برای تجدیدپذیر یهاانرژی زمینه در مشاوره و اطالعات

 و ملی ای،منطقه محلی، سطوح در گذارانسیاست

 .کندیم فعالیت المللیبین

 تقسیم کلی دسته دو به شورا این هایفعالیت

 :شودمی

 گذاریسیاست در مشارکت -

 یهاانرژی با مرتبط یهاپروژه انجام و ریبراه -

 تجدیدپذیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. European Renewable Energy Council (EREC) 

 رد است نستهتوا شورا این گذاریسیاست حوزه در

 تدوین به تجدیدپذیر هایانرژی مختلف یهاحوزه

 سیاستی مختلف هایبرنامه در و ندک کمک سیاست

 هاپروژه این جمله از. کند مشارکت اروپا اتحادیه

 :ردک اشاره زیر موارد به توانمی

 2050  – آینده انرژی سیاست -

 پایدار انرژی زیست -

 انرژی بر مالیات -

 انرژی زیرساخت -

 تجدیدپذیر انرژی منابع رنامهب -

- .... 

 از تعدادی ،اروپا تجدیدپذیر یهاانرژی شورای

 هایانرژی یارتقا هدف با را المللیبین هایپروژه

 سراسر همچنین و اروپا اتحادیه سطح در تجدیدپذیر

 هاپروژه این از تعدای که است درآورده اجرا به جهان

 :از نداعبارت

 انرژی صرفم نظر از هوشمند هایساختمان -
- RES2020 
 اروپایی تجدیدپذیر انرژی جزایر -

 تجدیدپذیر انرژی منابع اطالعات بانک -

 روسیه انرژی هایفناوری مرکز -

 پایدار جوامع -

 انرژی اتحادیه -
- … 

 راشو این توسط نیز زیر هایفعالیت موارد سایر در

 :شودمی انجام

 در گووگفت و اطالعات تبادل بسترهای ایجاد -

 دیدپذیرتج هایانرژی مورد

 زمینه در مشاوره و اطالعات کنندهمینأت -

 در گذارانسیاست برای تجدیدپذیر یهاانرژی

  المللیبین و ملی ای،منطقه محلی، سطوح

 برداریبهره برای سیاستی راهکارهای ارائه -

 تجدیدپذیر هایانرژی از بیشتر
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 خدمات و محصوالت فناوری، سطح یارتقا -

 جهانی سطح در اروپایی هایشرکت

 المللیبین یهاپروژه انجام -

 کنفرانس و کارگاه برگزاری -

 انتشارات -

 :از نداعبارت شورا این اعضای

 (AEBIOM) اروپا تودهزیست انجمن -

 (EGEC) اروپا گرماییزمین انرژی شورای -

 (EPIA) اروپا ولتائیک فتو صنعت انجمن -

 (EREF) اروپا تجدیدپذیر یهاانرژی اتحادیه -

 اروپا در برق نیروی کوچک محرکه قوای انجمن -

(ESHA) 

 اروپا خورشیدی گرمای صنعت اتحادیه -

(ESTIF) 

 (EUBIA) اروپا تودهزیست صنعت انجمن -

 وپاار تجدیدپذیر انرژی تحقیقاتی مراکز آژانس -

(EUREC Agency) 

 (EWEA) اروپا باد انرژی انجمن -

 تجدیدپذیر انرژی تحقیقاتی مراکز آژانس -4-4

 1اروپا

 نمایندگی و هدایت در پیشرو انجمن آژانس این

 در فعال دانشگاهی هایدپارتمان و تحقیقاتی مراکز

 آژانس این هدف. است تجدیدپذیر هایانرژی حوزه

 منابع و نوآورانه هایفناوری توسعه یارتقا و ترویج

 انرژی سیستم یک به زودتر هرچه گذار برای انسانی

 ند از:اعبارت آژانس هایفعالیت .است پایدار

 زیساشبکه 

 مهارت و دانش یارتقا برای اطالعات تبادل تسهیل

 توسعه همچنینو  هافناوری آخرین مورد در علمی

 یکی تجدیدپذیر انرژی  هایفناوری حوزه در سیاست

 .است آژانس این فعالیت هایحوزه از

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . European Renewable Energy Research Centres 

(EUREC Agency) 

 ود ساالنه آژانس :تخصصی هایکارگاه برگزاری  -

 برگزار حوزه این خبرگان برای آموزشی کارگاه

 .کندیم

 مسیست این در :برخط پروژه پیشنهاد سیستم -

 پژوهشی هایهمکاری یهافرصت سآژان اعضای

 اطالع به را خود پروژه نیاز مورد هایتخصص و

 نبی همکاری طریق این از و رسانندمی اعضا سایر

 .گیردمی شکل حقوقی و حقیقی یاعضا

 اعضا اطالعات :اعضا اطالعات جامع سیستم -

 و جغرافیایی اطالعات از اعم کامل طورهب

 قرار اعضا همه اختیار در صیوخص اطالعات

 .گیردمی

 پروژه تعریف 

 و مشترک هایپروژه تعریف به اعضا ترغیب

 بین هاپروژه دستاوردهای و نتایج انتشار همچنین

 . است انسژآ هایفعالیت از دیگر یکی یکدیگر

 شش کنون تا 2009 سال از آژانس ،راستا این در

 کرده اندازیراه را اعضا بین فناورانه مشترک هپروژ

 .است

 سیاستی یهاورودی 

 هاتحادی سطح در سیاستی اسناد تهیه در مشارکت

  تجدیدپذیر هایانرژی مورد در اروپا

 چارچوب هایبرنامه -

 SET برنامه -

 2020 افق -

 مالی مینأت ابزارهای -

 آموزی مهارت و آموزش 

 مرتبط هایدانشگاه دروس تدوین در هماهنگی -

 دانشگاه 9 سطح در تجدیدپذیر هایانرژی با

 اروپایی
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 آمریکای توسعه بانک انرژی نوآوری مرکز -4-5

 التین

 بانک انرژی بخش زیرمجموعه انرژی نوآوری مرکز

 یشهافعالیت محور و است التین آمریکای توسعه

 ویژههب انرژی بخش در نوآوری برای تسهیلگری

. است التین یآمریکا در پذیرتجدید یهاانرژی

 رد فراوانی تحقیقاتی موسسات و هاشرکت ،هادانشگاه

 .هستند مرکز این عضو التین آمریکای

 :شودمی متقسی قسمت سه به مرکز این یهافعالیت

 تجربی اطالعات آوریجمع با: تجربی تحقیقات -

 انجام و مختلف یهاشرکت و کشورها از

 اطالعاتی بانک کیفی و کمی یهاتحلیل

 مرتبط کارهایوکسب و هاپژوهش برای سبیمنا

 .آوردمی فراهم

 صورتهب مرکز این انتشارات: تعاملی دانش -

 شده ارائه مطالب از بخش هر در و بوده آنالین

 وجود محققان تعامل و گووگفت و بحث امکان

 ار نوآوری تحریک برای مناسب بسترهای و دارد

 .آوردمی فراهم

 تعریف مرکز ینا در ییهابرنامه: هابرنامه -

 با مختلف یهابخش آن واسطه به که شودمی

 خود یهافعالیت در نهفته دانش آن در مشارکت

 جریان و گذارندمی اشتراک به دیگران با را

 عملیاتی برنامه دو کنون تا. دهدمی رخ دانش

 آمده در اجرا به المللیبین و ملی سطوح در

 .است

 نروژ تجدیدپذیر یهاانرژی مرکز -4-6

 با 2004 سال در نروژ تجدیدپذیر یهاانرژی رکزم

 بنیاد ،نروژ فناوری و علم دانشگاه نهاد چهار مشارکت

 و انرژی یهافناوری سسهؤم ،نروژ صنعتی تحقیقات

 بینمافی یهاهمکاری گسترش هدف با اسلو دانشگاه

 .شد سیسأت

 روقلم و اثربخشی کیفیت، افزایش مرکز این هدف

 یهاانرژی حوزه در نوآوری و توسعه پژوهش، آموزش،

 .است نروژ در تجدیدپذیر

 :است زیر شرح به مرکز این یهافعالیت محور

 این: گذاریسیاست یندافر در ثیرگذاریأت -

 با مرتبط عمومی مباحث تمامی در مرکز

 نروژ در تجدیدپذیر انرژی نوآوری و تحقیقات

 .کندمی مداخله

 برای بستری مرکز این: همکاری و سازیشبکه -

 هماهنگی و المللیبین و ملی یهاهمکاری

 انرژی حوزه در هاظرفیت و هاتوانمندی

 وعض سساتؤم در پژوهشگران بین تجدیدپذیر

 یهازیرساخت و هاآزمایشگاه مینأت. است

 ینا در مرکز این یهافعالیت از بخشی تحقیقات

 .است زمینه

 در اطالعاتی منبع مرکز این: اطالعات انتشار -

 در تجدیدپذیر یهاانرژی تحقیقات خصوص

 این در موجود دانش تا کندمی سعی و بوده نروژ

 برگزاری. ندک تسهیم اعضا بین را زمینه

 این از بخشی علمی یهانشست و سکنفران

 .است هافعالیت

 تالش مرکز این: ماهر انسانی نیروی تقویت -

 خصوص در آموزشی تسهیالت تا کندیم

 و ردهک تقویت نروژ در را تجدیدپذیر یهاانرژی

 صنعت و پژوهش در را جوان نیروهای

 .ندک وارد تجدیدپذیر یهاانرژی

 (سانا) ایران نو هایانرژی سازمان -4-7

 از برداریبهره یارتقا هدف با ایران در سازمان این

 نای در متولی سازمان تنها و هدش سیسأت نو هایانرژی

 به کمک از است عبارت اناس موریتأم. است حوزه

 هایتظرف توسعه انرژی، منابع بخشیتنوع و پایدارسازی

 و انرژی تولید نظام مدتبلند هایهزینه کاهش و

 تجدیدناپذیر انرژی منابع و زیستمحیط از صیانت
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 انرژی تجدیدپذیر منابع مدیریت طریق از کشور

 رد نوین هایانرژی مصرف و تولید گسترش مدیریت و

 بخش مشارکت سازیحداکثر بر تمرکز با ورکش

 .خصوصی

 ولیمت به شدن تبدیل از است عبارت سانا اندازچشم

 دسرآم و کشور در تجدیدپذیر یهاانرژی فردهب منحصر

 تعیین موریتأم حوزه در منطقه در مشابه یهاسازمان

 .شده

 رزی یهافعالیت انجام طریق از فوق موریتأم تحقق

 :گیردمی صورت

 و انرژی ملی طرح تدوین در فعال کتمشار -

 کشور در نو هایانرژی اهکارر

 تضمین بازار مدیریت و ایجاد در فعال مشارکت -

 ورکش در نو هایانرژی تولیدکنندگان برای شده

 مختلف منابع سنجیامکان و اطلس تهیه -

 کشور در نو هایانرژی

 و متخصصین بین روابط از حمایت و دهیشکل -

 نو هایانرژی زمینه در داخلی عالف هایسازمان

 جوامع و هاسازمان متخصصین، و طرف یک از

 دیگر طرف از المللیبین

 جهت در تالش و المللیبین منابع شناسایی -

 هایفعالیت به منابع این تخصیص و جذب

 کشور در نو هایانرژی تولیدی و تحقیقاتی

 هزمین در ناوریف هتوسع اهکارهایر تدوین -

 رد تحقیقاتی هایاولویت تعیین و نو هاییانرژ

 مراکز از حمایت منظور به نو هایانرژی هحوز

 توسعه جهت در تولیدی و تحقیقاتی

 مربوطه هایناوریف

 و نو هایانرژی حوزه در ناوریف تحوالت ردیابی -

 زا کشور تولیدی و تحقیقاتی مراکز سازیآگاه

 آن وردهایادست

 و جذب ،انتقال برای الزم بستر سازیفراهم -

 و نو هایانرژی به مربوط هاییرناوف صدور

 سازیتجاری و استفاده در هابنگاه از حمایت

 هاآن

 برای قوانین و هامعیار تدوین در فعال مشارکت -

 هزمین در  R&Dهایفعالیت و تولید از حمایت

 نو هایانرژی

 از استفاده به جامعه تشویق و سازیفرهنگ -

 نو یهاانرژی

 ایران خورشیدی انرژی علمی انجمن -4-8

ی ارتقا و پیشبردش، گستر منظور به انجمن این

 در خورشیدی انرژی از استفاده هایناوریف و علوم

 بهبود و متخصص نیروهای کیفی و کمی توسعه و ایران

 هایزمینه در پژوهشی و آموزشی امور به بخشیدن

 است غیرانتفاعی ایمؤسسه انجمن. استده ش  مربوط،

 .کندمی فعالیت فنی و پژوهشی، علمی هایزمینه در و

 انجمن فوق مذکور هایهدف به نیل منظور به

 :آوردمی عمل به را زیر اقدامات

 در تحقیقاتی و علمی روابط تحکیم و ایجاد -

 و محققان بین المللیبین و ملی سطح

 ناوریف و علوم با ای نهگو به که متخصصانی

 . دارند کار و سر خورشیدی انرژی

 پژوهشی و علمی ی،یاجرا نهادهای با همکاری -

 هایبرنامه و هاطرح بازنگری و ارزیابی زمینه در

 زمینه در پژوهش و آموزش امور به مربوط

 انجمن فعالیت موضوع علمی

 از تجلیل و پژوهشگران تشویق و ترغیب -

 متازم استادان و محققان

 پژوهشی و آموزشی خدمات ارائه -

 ملی، سطح در علمی یهاگردهمایی تشکیل -

 المللی بی و ایمنطقه

 موضوعات در علمی نشریات و کتب انتشار -

 الزمه مجوز اخذ از پس و انجمن
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 مورد میانجی نهادهای کارکردهای تحلیل -5

 تجدیدپذیر هایانرژی حوزه در بررسی

 کارکردهای یبررس به گزارش از بخش این در

 این در. پردازیممی شده بررسی میانجی نهادهای

 هایسازمان از کی هر که شودمی مشخص بررسی

 در شده مشخص کارکردهای از یککدام شده بررسی

 .دهندمی پوشش را میانجی نهادهای ادبیات

 های تجدیدپذیرانرژی بندی کارکردهای نهادهای میانجی شناسایی شده در حوزهجمع -3جدول 

 اسم واسطه کارکرد سطح پوشش قالب حقوقی مالی تأمین چگونگی

 جهانی نهادسازمان مردم حق عضویت کشورها

 نگاری و تشخیصآینده -

 پردازش، تولید و ترکیب دانش -

 پایش و پردازش اطالعات -

های پایدار المللی انرژیشبکه بین

 )اینفورس(

 جهانی المللیبیننهاد  حق عضویت کشورها

 دهی شبکه و بازارشکل -

 پایش و پردازش اطالعات -

 پردازش، تولید و ترکیب دانش -

 منابع مالی و پشتیبانی تأمین -

 بخشیگذاری و مشروعیتقانون -

 المللی انرژی تجدیدپذیرآژانس بین

 )ایرِنا(

حق عضویت کشورها و 

 هاشرکت
 ایمنطقه نهادسازمان مردم

 شبکه و بازار دهیشکل -

 پایش و پردازش اطالعات -

 پردازش، تولید و ترکیب دانش -

 تجدیدپذیر اروپاهای شورای انرژی

 )ایرِک(

 ایمنطقه نهادسازمان مردم اتحادیه اروپا

 دهی شبکه و بازارشکل -

 پایش و پردازش اطالعات -

 گریبانی و واسطهدروازه -

 بخشیگذاری و مشروعیتقانون -

مراکز تحقیقاتی انرژی آژانس 

 )یورِک( تجدیدپذیر اروپا

 ایمنطقه اینهاد قانونی منطقه حق عضویت کشورها
 دهی شبکه و بازارشکل -

 پایش و پردازش اطالعات -

مرکز نوآوری انرژی بانک توسعه 

 آمریکای التین

 ملی دولتیغیر مؤسسه سسانؤکرد ماز طریق هزینه

 بخشیگذاری و مشروعیتقانون -

 دهی شبکه و بازارشکل -

 پایش و پردازش اطالعات -

 پشتیبانی -

 تجدیدپذیر نروژهای مرکز انرژی

 ملی سازمان دولتی بودجه دولتی

 بخشیگذاری و مشروعیتقانون -

 دهی شبکه و بازارشکل -

 گریبانی و واسطهدروازه -

 منابع مالی و پشتیبانی تأمین -

 نگاری و تشخیصآینده -

 ، تولید و ترکیب دانشپردازش -

 های نو ایران )سانا(سازمان انرژی

حق عضویت از اعضای 

 حقیقی و حقوقی
 ملی سازمان مردم نهاد

 دهی شبکهشکل -

 گریبانی و واسطهدروازه -

 نگاری و تشخیصآینده -

 انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران
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 گیرینتیجهبندی و جمع -6

 ،شخص استم (3) جدول از که گونههمان

 پردازش و پایش بازار، و شبکه دهیشکل کارکردهای

 بعمنا مینأت دانش، ترکیب و تولید پردازش، اطالعات،

 بخشیمشروعیت و گذاریقانون پشتیبانی، و مالی

 میانجی نهادهای کارکردهای بین در را سهم بیشترین

 المللی،بین از اعم تجدیدپذیر، هایانرژی حوزه

 علت به حوزه این واقع در. دانداشته ملی و ایمنطقه

 انتشار نیازمند چیز هر از بیش و بوده نوظهور اینکه

 هایگذاریسیاست همچنین و دانش و اطالعات

 نیز حوزه این میانجی نهادهای است، شده کارشناسی

 را ورمذک نیازهای که اندپرداخته کارکردهایی به بیشتر

 .دهد پوشش

 بر باید فوق موارد بر عالوه ملی سطح در اما

 یندارف تسهیل روی تمرکزشان بیشتر که کارکردهایی

 نبنابرای. وندش متمرکز ،است نوآوری و فناوری توسعه

 نو هایانرژی سازمان مانند نهادی که شودمی مشاهده

 روی ،گرااشاعه کارکردهای بر عالوه( سانا) ایران

 نوآوری و فناوری توسعه از مستقیم حمایت کارکردهای

 و ترویجی بخش که رسدمی نظر به. است کزمتمر نیز

 نهادهای به واگذاری نیازمند گرایانهاشاعه یهاحمایت

 نشان هابررسی طرفی از. است حوزه این در نهادمردم

 هایسازمان تنها مقاله در شده یاد نهاد دو که دهدمی

 تجدیدپذیر هایانرژی حوزه در گریمیانجی برای فعال

 وجود عدم توانمی نابراینب. هستند کشور در

 موانع از یکی به را حوزه این در دولتیغیر هایسازمان

 در تجدیدپذیر هایانرژی در نوآوری جریان تسهیل

 .داد قرار بیشتری بررسی مورد ،کشور
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Abstract 

Intermediary institutions for Innovation that are known as a conventional means of policy-making in the 

world, facilitate the process of innovation in different fields. The purpose of this paper is to identify 

intermediary institutions in the field of renewable energies at the international, regional and national 

levels. So at the first the functions and roles of these institutions have been studied and extracted. Then 

the Renewable energies and the importance of innovation in this field have been explained. After that, 

eight intermediary institutions from different levels of activity (include international, Regional and 

national) identified and their activities in the renewable energies explained in detail. Finally, those 

activity that can facilitate the process of innovation as an intermediary function identified and some 

suggestions from the comparison of these institutions offered. 

Keywords: intermediary institutions, innovation, renewable energy 
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