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Barriers of Concentrated Solar Power Systems 

Technology Development through the Lens of 

Technological Innovation System Framework

Abstract:

TIS Approach As one of the most widely used approaches to

technology development analysis, it provides policymakers

and analysts with appropriate tools for technical analysis,

planning, and policy-making. In this regard, the main

purpose of this study is to identify the functional barriers of

the CSP in Iran; This article is practical in terms of purpose

and qualitative in terms of method. The statistical population

is experts with experience in the field of solar energy. The

sample includes 16 experts who have been selected by the

snowball technique. The data collection tools are semi-

structured interviews and secondary data. The data analysis

method is through deductive content analysis and coding

according to the framework of the TIS. The temporal

territory of research is from 2000 to 2021. According to the

findings, there are a total of 22 barriers corresponding to the

weekly functions of TIS in the field of CSP, which require

policy attention.
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