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 چکیده

دیدگاه  بخش کشاورزی از امکان بکارگیری انرژی خورشیدی در در هدف بررسی الزامات موثر با این پژوهش

 بعادا کشاورزی به عنوان یکی از توسعه پایدار محیط زیست و کارشناسان کشاورزی شهرستان مراغه درجهت حفاظت از

جامعه  غیرآزمایشی است. هاآوری دادهنحوه جمع نظر از هدف کاربردی و نظر از تحقیق حاضر پایداری انجام گرفت.

توجه  روایی پرسشنامه با (.N=40) شاورزی شهرستان مراغه بودک آماری تحقیق شامل تمام کارشناسان سازمان جهاد

 متغیر محاسبه گردید. توسط ضریب آلفای کرونباخ ی آن نیزپایای و آموزش کشاورزی تایید وترویج  به نظرات اساتید

 یزن تحقیق این مستقل متغیرهای و کشاورزی بخش در خورشیدی  انرژی بکارگیری امکان شامل حاضر تحقیق در وابسته

 نگرشی، ای،هزینه -فناوری سیاستی، حمایتی،- اطالعاتی الزامات و کارشناسان ایحرفه و شخصی هایویژگی شامل

 ریبض و معیار انحراف میانگین، درصد،) توصیفی سطح در هاداده تحلیل و تجزیه. بودند آموزشی و حمایتی روانشناختی،

 ،الزامات اطالعاتی کار، سابقه که بین دادج تحقیق نشان نتای .شد انجام( رگرسیون و همبستگی) استنباطی و( تغییرات

 بخش در خورشیدی انرژی بکارگیری امکان با ای، نگرشی، روانشناختی و حمایتیهزینه -آموزشی، فناوری سیاستی،

 الزامات متغیرهای که داد توام نشان روش به دارد. نتایج رگرسیون چندگانه وجود داریمعنی و مثبت رابطه کشاورزی

 نرژیا بکارگیری امکان در مثبتی نقش حمایتی و روانشناختی نگرشی، ای،هزینه -فناوری آموزشی، سیاستی، اطالعاتی،

با توجه به نتایج  .نمایندمی تبیین را وابسته متغیر تغییرات از درصد 66حدود  و دارندبخش کشاورزی  در خورشیدی

 هایامو و ویژه تسهیالت ارائه شده، تعریف مالی منابع و مناسب قوانین ها،سیاست اتخاذ با دولت شودمی پیشنهادتحقیق 

 .نماید حمایت کشاورزی بخش و روستایی مناطق در تجدیدپذیر انرژی یهاپروژه از بهره کم

 

، محیط کشییاورزی ،توام روش به چندگانه رگرسیییونتوسییعه پایدار، تجدیدپذیر،  انرژی خورشیییدی،کلیدی:  هایواژه

 زیست
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Abstract 

        This research was conducted with the aim of studying the effective requirements for the application of 

solar energy in the agricultural sector from the viewpoint of agricultural experts in Maragheh to protect the 

environment and sustainable development of agriculture as one of the sustainability dimensions. The present 

research is applied in terms of purpose and in terms of data collection is non-experimental. The statistical 

population of the study consisted all of experts in Agriculture Jahad Organization of Maragheh county (N= 

40). Professors of agricultural extension and education confirmed the validity of the questionnaire and its 

reliability calculated by Cronbach's alpha coefficient. In this research, the dependent variable includes the 

possibility of using solar energy in the agricultural sector and the independent variables including personal and 

professional characteristics of experts and information-support, policy, technology-cost, attitude, 

psychological, support and educational. Data analysis was done at descriptive level (percentage, mean, 

standard deviation and coefficient of variation) and inferential (correlation and regression). The results of the 

research show that there is a positive and significant relationship between work experience, information 

requirements, policy, educational, technology-cost, attitude, psychological and supportive with the possibility 

of using solar energy in agriculture. The results of multiple regression analysis show that variables of 

information, policy, and educational, technology-cost, attitude, psychological and supportive requirements 

have a positive role in the possibility of using solar energy in agriculture and 66% of the changes in the 

dependent variable are explained. According to the results of the research, it is recommended that the 

government support the adoption of appropriate policies, appropriate rules and financial resources, the 

provision of special facilities and low-cost loans for renewable energy projects in rural areas and agriculture. 
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 مقدمه

 ت.اس هاانسان زندگی اساس و اصلی نیروی انرژی،

 و اختراعات اساس بر انسان، تمدن مختلف هایدوره

 است گرفته شکل گوناگون هایانرژی منابع از گیریهبهر

 اساس و بنیان توانمی را انرژی (. 2001)حاج سقطی

 و صنعتی هتوسع هکنند تعیین عامل و اجتماعی زندگی
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 فزاینده نیاز و شدید وابستگی .کرد معرفی اقتصادی

 و رشد اساسی عامل عنوان به که انرژی منابع به جهان

 و طرفیک از شودمی محسوب اقتصادی هایفعالیت

 از فسیلی هایسوخت سایر و نفتی ذخایر محدودیت

 بسیار مسأله با اخیر هایسال در را جهان دیگر، طرف

 مواجه آینده نیاز مورد انرژی تأمین چگونگی پیچیده

 احتمالی مسأله همچنین .(2003)بنچیخ  تاس ساخته

 هایسوخت و مصرف با آن ارتباط و اقلیم تغییرات

 ابعاد فوق مسأله به ای گلخانه گازهای افزایش و فسیلی

 قالب در اقلیمی هاییناهنجار کهچنان. است داده جهانی

 مخرب، هایسیالب خشکسالی، گوناگون رخدادهای

-فاجعه و ایرهحا هایطوفان جنگلی، هایوزیسآتش

 اخیر هایسال در هوا آلودگی و جوی های

 ترکیبات تغییر در ریشه تواندمی و بوده بسیارچشمگیر

 در نفت هنوز گرچه(. 2009)لند  باشد داشته اتمسفر

 کند، می ایفا مسلطی نقش جهان نیاز مورد انرژی تأمین

 پذیریآسیب بار اولین برای هفتاد دهه بحران حال این با

 وضوح به صنعتی کشورهای برای را آن عرضه امنیت

 از گذر تکاپوی در جهان رو این از ت.اس آشکارنموده

 انرژی ویژه به شونده، تجدید منابع به انرژی تنگنای این

 توسعه و تکوین راستای در و دوخته چشم خورشیدی

 داردمی بر گام سرعت به آن از وریهبهر فناوری

 ها، نگرانی این رفع جهت اساس، این بر (.2002 کاویانی)

 هایانرژی توسعه جهت در جهانی رویکردهای

 کشورهای اغلب در آنها از استفاده و است تجدیدپذیر

-وسرمایه وسیع تحقیقات و یافته گسترش یافته، توسعه

 و هاانرژی نوع این از استفاده جهت اصولی هایگذاری

-بطوری .است پذیرفته صورت آن به وابسته تکنولوژی

 راستای در تجدیدپذیر، منابع بخصوص انرژی نقش که،

 بهترین عنوان به واندتمی کشورها از بسیاری نیازهای

 شناخته انرژی، ملی یزیربرنامه زمینه در کننده تعیین

  .شود

 زمینه در تغییراتی شاهدامروز  جهان حال حاضر در

 صنعتی کشورهای. است بوده انرژی هایسیاست

  تجدیدپذیری یهاانرژی تا دارند ضاعفیم تالش امروز،

 فسیلی انرژی جایگزین تدریج به خورشیدی، انرژی نظیر

 عدم مانند ویژه مزایای داشتن علت به زیرا ،شوند

 فناناپذیری ارزانی، فراوانی، محیطی، زیست هایآلودگی

 باشد تردیدیمی دسترس در همیشه وابستگی، عدم و

 هایانرژی از معدودی تنها آینده، ایهدهه طی که نیست

 میان،این در که بود خواهند استفاده قابل بشر برای نو

 فراوان مزایای داشتن دلیل به خورشید تابشی انرژی

درواقع  .کند ایفا انرژی تأمین در اساسی نقش تواندمی

 هکر تجدیدپذیر انرژی منبع بزرگترین خورشیدی،انرژی 

 آلودگی ی،فسیل هایسوخت برخالف که است زمین

 به خورشید از سال هر که انرژی مقدار. کندنمی تولید

 هزار ده یعنی ژول است. )2×2230(حدود رسد،می زمین

-می مصرف جهان در که هاییانرژی تمام از بیشتر بار

 (. 2006 افشار و زاده حسین) شود

 خورشیدی انرژی تجدیدپذیر، هایانرژی میان در

 خود به ایران اقلیمی شرایط در را جایگاه ترینمهم

 بین در ایران اینکه به توجه با. است داده اختصاص

 به دارد، قرار شمالی عرض درجه 40 تا 25 مدارهای

 مختلف مناطق بین در خورشیدی انرژی دریافت لحاظ

 (.3999 )ملکاست  گرفته قرار هارده باالترین در جهان

 ما کشور های گویای ویژگی ،اهخصوصیت اینی مهه

 این از استفاده برای و است خورشیدی تابش نظر از

 شرایط مساعدتری کشورها از بسیاری به نسبت انرژی

 ه تنهان خورشید انرژی از استفاده .(3999  )ذبیحی دارد

 .شد خواهد هم گریزناپذیر آینده در بلکه است، ضروری

 در کشورهای درمناطق روستایی  با عنایت براینکه

درصد  22 بیش از ایران جمله کشور از توسعه حال

اختصاص داده  به خود های طبیعی راعرصه و جمعیت

 حیات اقتصادی و این مناطق نقش اساسی در است و

زیست روستایی اجتماعی کشوردارند حفاظت ازمحیط

های ی ملی است که ضروری است دربرنامهوظیفهیک 

 محلی توجه ویژه به آن مبذول گردد. ای وملی، منطقه

 سادگی دلیل خورشیدی به های سیستمدراین میان 
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 مطرح هزینه کم حلی راه همنزل به تواندمی تکنولوژی

یک  در خورشیدی انرژی از که باری نخستین. شود

 سال این در. بود میالدی 1972 سال شد، استفاده روستا

 یک در آموزشی تلویزیون اندازیراه برای فرانسویان

 انرژی از نیجر، آفریقایی کشور در مدرسه روستایی

 بستر امر این ( و2000 )کردکردند  استفاده خورشیدی

 انرژی نوع این از گوناگون هایبرای استفاده را الزم

 توجه با انرژیتولید  راه مستعدترین درواقع .کرد فراهم

 پراکندگی و فراوانی و جغرافیایی شرایط وسعت، به

الیزال  و پاك منبع همین شهرها، مراکز از روستاها

 انتقال های شبکه به نیاز آن، کاربرد که است خورشید

  (.3999 )ملک ندارد خرجپر توزیع و

 و مختلف هایسیستم با خورشید انرژیامروزه 

 خورشیدی،تقطیر .شودمی استفاده متفاوت مقاصد برای

 کن خورشیدیخشک ،ی خورشیدیپزخوراك اجاق

 و آب ردنکگرم  ،یدیخورش گلخانه ،عیزرا محصوالت

 محرکه روینی ،حیوانات پرورش مزارع در هوا تهویه

 انبار کردن آبیاری، و آب جریان هدایت و آب تأمین برای

 و سرمایش گرمایش ،(سردخانه) یکشاورز محصوالت

 رسانی، برقیبهداشت و یآموزش یفضاها و هاساختمان

 ازجمله فتوولتاییک هایسیستم توسط روستایی

 جوامع و کشاورزی در خورشیدی انرژی کاربردهای

 مفهوم شدن مطرح با نیز امروزه. باشدمی روستایی

 وسعت مقوله این به مثبت های نگرش پایدار، توسعه

 توجه قرار مورد توسعه های برنامه در و یافته بیشتری

 چند ایران منجمله کشورها از بسیاری در .است گرفته

 آن توسعه و پایدار کشاورزی موضوع که است سالی

است که  گرفته قرار اجرائی و علمی توجه محافل مورد

 این پایدار کشاورزی زمینه در مطرح هایچالش از یکی

 دارند تکیه فسیلی انرژی بر اکثر کشاورزان هنوز که است

 دغدغه انرژی در خوداتکایی که سدرمی نظر به چنین و

 ایهسوخت از استفاده که،آن حال. آیدنمی به شمار هاآن

 باعث و ودشمی اکسیدکربن دی تولید موجب فسیلی

 شدن ذوب زمین، شدن گرم و دما افزایش ذخایر، کاهش

 آب سطح آمدن باال ازون، الیه شدن نازك ا،هیخچال

 می گردد.  و... هوا آلودگی دریاها،

 پایدار، توسعه سوی به حرکت در مؤثر عوامل از یکی

 سازگار و مطمئن هزینه، کم انرژی های سیستم توسعه

 برای اصلی حل راه رسد می نظر به .زیست استمحیط با

 تجدیدپذیربه هایانرژی از استفاده مشکالت این بر غلبه

 باعث زیرا است، کشاورزی در فسیلی هایسوختجای

 عدم و هوا شدن گرم از جلوگیری آلودگی، کاهش

 نیز، سویی از. شود می وارداتیهای سوخت به وابستگی

 اقشار از محرومیت رفع ایران در ایتوسعه اهداف از یکی

 عدالت و نسبی رفاه برقراری روستایی،کشزحمت

 توسعه روستائیان، مهاجرت از جلوگیری اجتماعی،

 توسعه برای الزم های زمینه ایجاد و روستایی صنایع

 روستاها سیاسی اجتماعی، اقتصادی، بخش کشاورزی،

 مهاجرت افزایش همچنین،. است کشور محروم مناطق و

 معاصر زمانی و مکانی موقیت در شهرها به روستاییان

 که است اجتماعی -اقتصادی تغییرات از حاکی ایران،

 را شهری نواحی به روستایی اجتماعات از جمعیت انتقال

 کشاورزی و توسعه کاهش به منجر و دارد همراه به

 زمینه این در موثر فاکتورهای میان از د.شومی روستایی

 انرژی بخش اهمیت درك عدم مانند، یموارد به توانمی

 مشاغل وجود به آن کنار در و روستایی نواحی در

 درآمد سطح و روستایی نواحی در متناقض و نامناسب

 پایه هایزیرساخت و مناسب مدیریت فقدان پایین، بسیار

توجه به نقش  با د.کر اشاره انرژی تأمین جهت مناسب

 و پایدار توسعه بر تاثیری که و های تجدیدپذیرانرژی

بهترین  از توان دریافت که یکیمی بخش کشاورزی دارد

 باشد.می کشور برای رسیدن به توسعه ملی در هاگزینه

 انرژی استفاده از بر تبیین عوامل موثربنابراین 

گامی  بخش کشاورزی می تواند در خورشیدی

به برخی ازمطالعات  دراین راستا موثردراین جهت باشد.

 شود:این زمینه اشاره می انجام شده در
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 انرژی کارگیریای بمطالعه در( 3999)  عبدی

-کرده بررسی را ایران روستایی بخش در خورشیدی

 روستاهای به رسانیبرق خود،پژوهش دروی . است

 فتوولتائیک هایسلول از استفاده با را کشور هدورافتاد

 را خورشیدی انرژی کاربرد هبالقو توان و کرده توصیه

 است. داده قرار تحلیل و تجزیه مورد روستایی مناطق در

 انرژی از گیریبهره امکانات  (3999) مقدم شمس

 مطالعه این درت. اس کرده مطالعه را ایران در خورشیدی

 کشور در خورشیدی انرژی متعدد کاربردهای به

 از استفاده با کیش هجزیر برق تأمین و شده پرداخته

 اقتصادی هصرف به مقرون فتوولتائیک، هایولسل

 .است شده داده تشخیص

 تنگناهای عنوان با مطالعه خود در( 2002)  کاویانی

 به ایران در خورشیدی انرژی پتانسیل ارزیابی و انرژی

 کمبود از مهمی بخش تأمین در خورشیدی انرژی اهمیت

 که کندمی بیان بررسی این کرده است. اشاره انرژی

 شرایط از خورشیدی،انرژی دریافت بابت از ایران کشور

-آبگرمکن از استفاده و بوده برخوردار مطلوبی بسیار

 .باشد عملی کامالً تواندمی خورشیدی های

 نقش و پذیرش سازوکار بررسیدر ( 2009)  میرزایی

به این نتیجه دست  نو هایانرژی سازی بومی در ترویج

-بهره با کارشناسان تماس متغیرهای دفعات بین یافت که

 نو، هایانرژی فوائد و از اهداف مردمهی آگا برداران،

های کالس ریبرگزا نو، هایبه انرژی مردم مندیعالقه

 پخش ،شیآموز هایفیلم ، نمایشیجیترو -شیآموز

 هایبرنامه پخش و تلویزیونی شیآموز هایبرنامه

-انرژی پذیرش میزان وابستهمتغیر بای رادیویی آموزش

-انرژی سازیبومی در ترویج تموفقی همچنین و نو های

 .داشته است داریو معنی مثبت رابطه نو های

عوامل بررسی به  (2033) همکاران و سزگین

 این و به پرداختند های نوینپذیرش فناوری بر تاثیرگذار

 در مشارکت تحصیالت، میزان، سن که رسیدند نتیجه

 و جمعی هایرسانه بکارگیری ترویجی، مطالعات

 عوامل ازجمله کشاورزی هایمشوق سودآوری

 اشند.بمی  آورینو پذیرش بر تأثیرگذار

 موانعدر مطالعه خود  (2033) اگنلیی و آوگبمی

 شرایط و هاهزینه از غیر به را هایکئفوتوولتا از استفاده

 بودن، مفید درباره پایین آگاهی ،هاسیستم این نصب

 داشتن همچنین د.داننمی آوریفن این اعتبار یا کارایی

 زیادی که صنعتی هایتشرک درباره ناشناخته ترس

 تکیه نیرو تولید شده شناخته سنتی هایشکل به بیشتر

 جدید هایشکل در گذاری سرمایه خط قبول تا کنندمی

 فنی کارشناسان کمبود همچنین .خورشیدی انرژی

 این پایدار عملکرد برای مناسب و خوب دیده آموزش

 در بخش دولتی هایسیاست. دارد وجود نیز ها سیستم

 بیشتری مطلوبیت و تطابق موارد اغلب در نیز انرژی

 هایانرژی تا ددار سنتی انرژی هایآوریفن برای

 هزینه نظر از کمتر پذیری موجب رقابت این و خورشیدی

 .شودمی انرژی این شرایط سایر و

 که داد نشان( 2033) پاپلر و بوجنک مطالعه نتایج

 تقویت یبرا ترویج به مربوط هایفعالیت و آموزش

منظور  به اجتماعی پذیریمسئولیت و آگاهی دانش،

 انرژی منابع بکارگیری و انرژی پایدار توسعه

 .باشندمی مهم تجدیدشونده

 که در نشان داد (2031مطالعه رزاقی و فمی )نتایج 

واریانس عوامل بازدارنده توسعه  از درصد 69/21د حدو

-های بهرهنظام های تجدیدپذیر دربکارگیری انرژی

 -برداری دهقانی شهرستان تفرش را پنج عامل مکانی

 -دانشی نسبی،های فردی، نداشتن مزیت فی، ویژگیکی

 ماید.نمالی وفناورانه تبیین می

ای با عنوان ( در مطالعه2032نامی )لوالآور ونیک

 انرژی بکارگیری امکان بر مؤثر عوامل بررسی

 کارشناسان دیدگاه از کشاورزی بخش در خورشیدی

به این نتیجه  تهران استان کشاورزی جهاد سازمان

های فردی کارشناسان، الزامات که بین ویژگی رسیدند

امکان  فرهنگی با آموزشی، اقتصادی، تحقیقاتی و
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 یبخش کشاورزی رابطهر بکارگیری انرژی خورشیدی د

 دارد.  داری وجودمعنی مثبت و

این مطالعه سعی  باتوجه به ضرورت موضوع در

کان بکارگیری ام در الزامات موثرشده است به بررسی 

بخش کشاورزی ازدیدگاه  انرژی خورشیدی در

شهرستان مراغه سازمان جهادکشاورزی کارشناسان 

 توسعه پایدار جهت حفاظت ازمحیط زیست و در

 و پایداری پرداخته شود کشاورزی به عنوان یکی ازابعاد

پیشنهادات موجب توسعه کشاورزی  و ارائه راهکارهابا 

 اقتصادی گردد. رشد و

 

 هامواد و روش

ی نحوه نظر از و هدف کاربردی نظر از تحقیق حاضر

 در جامعه آماری ها غیرآزمایشی است.آوری دادهجمع

 کارشناسان سازمان جهاد از نفر 20 شاملاین مطالعه 

در این پژوهش  که باشدکشاورزی شهرستان مراغه می

با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش 

آوری اطالعات استفاده شد. سرشماری برای جمع

که  بود گویه 26ای مشتمل برابزارتحقیق پرسشنامه

کامال  سواالت آن براساس طیف پنج قسمتی لیکرت از

روایی  بود. (2 الی 3 دامنه موافقم )در کامال مخالفم تا

 نظرات متخصصان و استفاده از تحقیق با محتوای ابزار

 بازنگری بدست آمد. و مرحله اصالح چند پس از اساتید

. گردید استفاده کرونباخ آلفای ازبرای سنجش پایایی 

ای مختلف پرسشنامه هی کرونباخ برای بخشآلفا مقدار

 سه بر مشتمل پرسشنامه محاسبه گردید. 906/0-901/0

 بود؛ ذیل شرح به بخش

 ایحرفه و شخصی هایویژگی اول بخش در   

 گرفت، قرار پرسش مورد کارشناسان

 درخورشیدی انرژی بکارگیری امکان دوم بخش در    

 گرفت، قرار مدنظر کشاورزی بخش

                                                           
1- Coefficient of Variation (CV) 

 خصوص در کارشناسان نظرات سوم بخش در و   

 مورد خورشیدیانرژی بکارگیری امکان بر مؤثر عوامل

 .گرفت قرار سنجش

 امکان شامل حاضر تحقیق در وابسته متغیر

 کشاورزی بخش در خورشیدی انرژی بکارگیری

)دردسترس بودن، سازگار بودن، مقرون به صرفه بودن، 

 متغیرهای و قابل ترویج بودن و موجود بودن فناوری(

-حرفه و شخصی هایویژگی شامل نیز تحقیق این مستقل

 و کار(سابقه و تحصیالتسطح )سن، کارشناسان ای

 ،ایهزینه -فناوری سیاستی، حمایتی،- اطالعاتی الزامات

ه جزیت بودند. آموزشی و حمایتی روانشناختی، نگرشی،

 میانگین، توصیفی )درصد، سطح در هاداده وتحلیل

استنباطی )همبستگی  و (1ضریب تغییر و انحراف معیار

 انجام شد. SPSSبه کمک نرم افزار رگرسیون( و

 

 نتایج وبحث

 ای پاسخگویانحرفه ویژگی های فردی و -

انحراف  سیییال با 19میانگین سییین کارشیییناسیییان 

گروه سیینی  در نفر(39 ) رصییدد 2/22 .بود 22/9معیار

همچنین میانگین سیییابقه  و شیییتندسیییال قراردا 20-13

 سییال با  32کشییاورزی  جهاد فعالیت پاسییخگویان در

 2دارای حداقل  هاکه اکثریت آن بود 22/9انحراف معیار 

 از نفر( 13) درصیید 2/99 .بودندسییال سییابقه فعالیت  

 9)درصد  2/22 مابقی و مطالعه مرد کارشیناسان مورد 

 نیمی از بیش از دادنتییایج نشییییان   .بودنییدزن  نیفر( 

 2/22) لیسانس، دارای تحصیالت (% 2/22) کارشیناسان 

دارای تحصیالت  %2دارای تحصیالت فوق لیسانس و (%

 .بودنددکتری 
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امکان بکارگیری انرژی حمایتی در-الزامات اطالعاتی -

 خورشیدی دربخش کشاورزی

امکان  حمایتی-اطالعاتی الزاماتبه منظورسییینجش 

 9 بخش کشییاورزی از در خورشیییدی بکارگیری انرژی

 کارشییناسییان خواسییته شیید  از و گویه اسییتفاده گردید

 تا (3خیلی کم ) ای لیکرت که ازبراسییاس طیف پنج گزینه

مشییخص  را نظرات خود تدوین شییده بود (2) خیلی زیاد

بودن  دشوارحاکی ازآن اسیت که  ، 3نتایج جدول  نمایند.

در  بیانک کشیییاورزی  وام برای تیامین فنیاوری از   اخیذ 

منطقه برای نصب فناوری  شرکتی در نبود واولویت اول 

 اولویت آخرقرارگرفته است. درخورشیدی 

 

 

 انرژی بکارگیری امکان بر مؤثر الزامات سیییاسییتی 

 کشاورزی بخش در خورشیدی 

 خصییوص در کارشییناسییان دیدگاه سیینجش جهت

 انرژی بکارگیری امکان بر الزامات سییییاسیییتی مؤثر 

 اسییتفاده گویه 9 از کشییاورزی بخش در خورشیییدی

 میزان تا شییید خواسیییته کارشیییناسیییان از و گردید

 مکانا بر عوامل سیییاسییتی مؤثر از یک هر تأثیرگذاری

 بر را کشییاورزی بخش در خورشیییدی انرژی بکارگیری

ا هگویه بندیاولویت .نمایند مشخص لیکرت طیف اساس

که عدم تعریف منابع مالی  دهدمی نشیییان 2طبق جدول 

اولویت  های انرژی تجدیدپذیر درپروژه برای حمایت از

 زمینه در محلی و ملی ایهبودن سییاست  محدود اول و

 قرار خرآاولویت  در منابع شیناسایی  و سینجی پتانسییل 

 گرفته است.

 

 بکارگیری امکان بر مؤثر ایهزیاه-الزامیات فااوری 

 کشاورزی بخش در خورشیدی انرژی

 بر مؤثر ایهزینه-الزامات فناوری سییینجش جهت

 کشاورزی بخش درخورشییدی  انرژی بکارگیری امکان

عدم اعتماد به  ،1. طبق جدول گردید تفادهاسیی گویه 6 از

 هایمحدودیت در اولویت اول و وجود های جدیدسیستم

 زمانی توزیع مانند)تجدیدپذیر انرژی منیابع  بیا  مرتبط

دراولویت  (انرژی منابع بودن وتصادفی مناسب ومکانی

 ششم قرارگرفت.

 

 

 حمایتی در امکان بکارگیری انرژی خورشیدی در-بادی دیدگاه کارشااسان درخصوص الزامات اطالعاتیاولویت -1 جدول

 (n=40) بخش کشاورزی

 گویه ها میانگین ارمعی انحراف  ضریب تغییر اولویت

 است دشوار کشاورزی بانک از فناوری تامین برای وام گرفتن 3.62 1.25 34.53 1

 نیستند آشنا خورشیدی انرژی فناوری معایب و مزایا با روستاییان 3.4 1.23 36.18 2

 ندارند اطالعی شبکه برق یا خورشیدی برق بودن صرفه با مورد در روستاییان 3.52 1.32 37.50 3

 وجودارد فناوری کنندگان مصرف برای آموزش ضعف و اطالعات کمبود 3.35 1.27 37.91 4

 است نشده تعیین فناوری کنندگان مصرف برای شده مشخص و نهایی قیمت 3.4 1.29 37.94 5

 هستیم مواجه تجدیدپذیر هایفناوری عرضه زنجیره وجود عدم یا و ناهماهنگی با 3.22 1.31 40.68 6

 ندارند آگاهی خورشیدی هایانرژی توسعه بر مبنی دولت هایسیاست از روستاییان 3.42 1.44 42.11 7

 ندارد وجود شهرستان سطح در فناوری پشتیبانی خدمات 3.5 1.48 42.29 8

 ندارد وجود منطقه در خورشیدی فناورری نصب برای شرکتی 3.15 1.4 44.44 9
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بخش  ولویت بادی دیدگاه کارشااسان درخصوص الزامات سیاستی در امکان بکارگیری انرژی خورشیدی درا -2جدول

 (n=40) کشاورزی

 ضریب ولویتا

 تغییر

انحراف 

 معیار

 گویه ها میانگین

 ندارد وجود تجدیدپذیر انرژی هایپروژه از حمایت برای شده تعریف مالی منابع 3.37 1.21 35.91 1

 وجود تجدیدپذیر فناوری واجرای مدیریت ریزی، برنامه برای مناسب قوانین و ها سیاست 3.55 1.28 36.06 2

 ندارد

 وجوددارد حوزه این در سیاستگذاری ضعف و الزم فناورانه هایزیرساخت فقدان 3.65 1.35 36.99 3

 هسستیم مواجه خورشیدی انرژی با ارتباط در متخصص کمبود با 3.32 1.38 41.57 4

 تجدیدپذیر های انرژی با مرتبط های فناوری اجتماعی پذیرش برای مردمی مشارکت 3.4 1.44 42.35 5

 ندارد وجود

 است نگرفته صورت مرتبط های پروژه از الزم ومالی سیاستی حمایت 3.15  1.4 44.44 6

 ندارد وجود منابع شناسایی و سنجیپتانسیل زمینه در محلی و ملی هایسیاست 3.17 1.46 46.06 7

 

هزیاه ای در امکان بکارگیری انرژی -ویت بادی دیدگاه کارشااسان درخصوص الزامات فااوریاول -3 جدول

 (n=40) خورشیدی دربخش کشاورزی

 گویه ها میانگین معیار انحراف ضریب تغییر اولویت

 ندارد جدیدوجود هایسیستم به اعتماد 3.67 1.3 35.42 1

2 35.83 1.29 3.6 
 ندارد وجود خورشیدی انرژی فناوری اندازی راه جهت الزم امنیت

 (فناوری سرقت)

 دشواراست خورشیدی فناوری نگهداری و نصب 3.37 1.21 35.91 3

 دارد زیادی هزینه خورشیدی فناوری خرید 3.52 1.3 36.93 4

 است نامساعد تجدیدپذیر انرژی منابع به نسبت مردم نگرش 3.65 1.35 36.99 5

6 41.54 1.4 3.37 
 توزیع مانند)تجدیدپذیر انرژی منابع خود با مرتبط هایمحدودیت

 .وجوددارد(انرژی منابع بودن وتصادفی مناسب مکانی و زمانی

 

 بکیارگیری  امیکیان   در میؤثیر   الیزامیات نیگیرشییی    

 کشاورزی بخش در خورشیدیانرژی

 بکارگیری امکان بر نگرشی مؤثر عوامل سنجش در

 گویه 6 از کشیییاورزی بخش در خورشییییدی انرژی

 رابطه این در را خود نظر و کارشناسان گردید استفاده

 قالب در بررسی از این حاصیل  نتایج. نمودند مشیخص 

آسان بودن دسترسی که  است آن از حاکی نیز 4 جدول

 به روسیییتاییان سیییازماندهی و اولویت اول دربه برق 

 یقطر از تجدیدپذیر هایانرژی فراگیر بکارگیری منظور

 گرفت. قرار خرآاولویت  در کشاورزی ایهتشکل

 بکییارگیری امکییان در مؤثرالزامیات روانشییایاختی  

 کشاورزی بخش در خورشیدیانرژی

 خصوص در کارشناسان دیدگاه سینجش  منظور به

 انرژی بکارگیری امکان بر مؤثر نشیییناختیارو عوامل

 در این بررسی از نتایج کشاورزی بخش در خورشیدی

 منابع در که آلودگی کمتر دهدنشیییان می 5 جدول قالب

آلودگی  ای وگازهای گلخانه اولویت اول و کاهش تولید

 ای تجدیدپذیر درهفناوری اسییتفاده از بازیسییت محیطی 

 می گیرند. قرار اولویت آخر
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در امکان بکارگیری انرژی خورشیدی دربخش نگرشی اولویت بادی دیدگاه کارشااسان درخصوص الزامات  -4جدول

 (n=40) کشاورزی

 گویه ها میانگین  انحراف معیار ضریب تغییر اولویت 

 وجود خورشیدی برق تولید به نیازی و است آسان برق به ما دسترسی 3.85 0.86 22.34 1

 ندارد

 و گرما تامین جهت خورشیدی فناوری به نسبت طبیعی گاز از استفاده 3.85 0.97 25.19 2

 تراست راحت غیره

 کاربرد به گرایش خصوص در روستایی جوامع بین در سازیفرهنگ 3.37 1.21 35.91 3

 است محدود خورشیدی انرژی

 اربردک به نیاز و دارد نسبی مزیت فسیلی منابع از استفاده درایران  کشور 3.65 1.35 36.99 4

 نیست خورشیدی فناوری

 ندارد وجود یدیشخور های سیستم نصب جهت مناسب مکان 3.37 1.29 38.28 5

 یرتجدیدپذ هایانرژی فراگیر بکارگیری منظور به روستاییان سازماندهی 3.4 1.44 42.35 6

 است محدود کشاورزی هایتشکل طریق از

 

 

 

 انرژی بکییارگیری امکیان  بر مؤثر الزامیات حمیایتی  

 کشاورزی بخش درخورشیدی

 امکییان بر حمییایتی مؤثر عوامییل سییینیجش  بیرای 

 2 از کشییاورزی بخش خورشیییدی در انرژی بکارگیری

 که داد نشییان بررسییی این نتایجگردید.  اسییتفاده گویه

 مطمئن و پایدار انرژی منایع به دسیییترسیییی  افزایش

 تسهیالت و وام قالب در یارانه پرداخت دراولویت اول و

 گرفته است. قرار اولویت آخر در روستاییان به

انرژی  بکارگیری امکان بر مؤثر الزامات آموزشی

 کشاورزی بخش در خورشیدی

 خصوص در کارشناسان دیدگاه سنجش منظور به

 خورشیدی انرژی بکارگیری امکان بر الزامات آموزشی

 از و گردید استفاده گویه 9 کشاورزی از بخش در

 از یک هر تأثیرگذاری میزان تا شد خواسته کارشناسان

 در خورشیدیانرژی  بکارگیری در عوامل آموزشی

 ها گویه بندیاولویت د.نماین مشخص را کشاورزی بخش

اولویت بادی دیدگاه کارشااسان درخصوص الزامات روانشااختی در امکان بکارگیری انرژی خورشیدی دربخش  -5 جدول

 (n=40) کشاورزی

تغییر ضریب اولویت  گویه ها میانگین انحراف معیار 

 دارند فسیلی هایسوخت به نسبت کمتری آلودگی تجدیدپذیر منابع 4.65 0.53 11.40 1

 یابدمی افزایش خورشیدی فناوری نصب به تمایل دولت حمایت صورت در 4.63 0.58 12.53 2

 هایسوخت مصرف در جویی صرفه موجب تجدیدپذیر هایفناوری از استفاده 4.53 0.59 13.02 3

 گرددمی فسیلی

 تاس پذیر امکان تجدیدپذیر هایفناوری از استفاده با زیست محیط از حفاظت 4.48 0.67 14.96 2

 تندهس پایداری منابع و داشته آمیزصلح و ایمن تجدیدپذیرماهیتی هایفناوری 4.4 0.67 15.23 5

 شوند می ایجاداشتغال تجدیدپذیرموجب منابع 4.2 0.72 17.14 6

 فناوری از استفاده با محیطی زیست وآلودگی ایگلخانه گازهای تولید 4.33 0.82 18.94 7

 شود می کمتر تجدیدپذیر
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برتری  و مزایا افزایش آگاهی عمومی ازکه  داد نشان

در  گرددمی انرژی خورشیدی موجب استفاده بیشتر

های آموزشی باالی برگزاری کالس تاثیر لویت اول واو

 گرفت. اولویت آخرقرار

 

 با خورشیدی انرژی بکارگیری امکان بین همبستگی

 تحقیق متغیرهای سایر

تحقیق  های حاصل از، یافته9 باتوجه به نتایج جدول

 انرژی امکان بکارگیری با کار سابقه بین که نشان داد

 سطح یک درصد در داریمعنی و مثبت رابطه خورشیدی

آیویا و  (2032) نیک نامیو  لوالآور. وجود داردخطا 

 این زمینه دست یافتند. به نتایج مشابهی در( 2033)

بین  که است آن از حاکی اسپیرمن همبستگی ضریب

 بکارگیری امکان با ایهزینه -فناوری الزامات متغیر

سطح یک  در داریمعنی و مثبت انرژی خورشیدی رابطه

اجتماعی  و اقتصادی امور بخش وجود دارد.خطا درصد 

 ( و احمدی و2009(، گل نظری )2002متحد ) ملل سازمان

به نتایج مشابهی دست  تحقیقات خود ( در2031) همکاران

 حمایتی با -اطالعاتی زاماتال متغیر بین همچنین یافتند.

ار دو معنیمثبت  خورشیدی رابطهانرژی امکان بکارگیری

داری پنج درصد وجود دارد که با نتایج معنی سطح در

(، 2009) گل نظری ،(2030آرایش و حسینی )تحقیقات 

 تایجن   باشد.می هم سو  ( 2032) نیک نامی  و  لوالآور

 انرژی بکارگیری امکان با نگرشی الزامات بین همچنین

 پنج درصد سطح در داریمعنی و مثبت رابطه خورشیدی

 هم (2033حسینی و همکاران ) نتایج داردکه با وجودخطا 

حمایتی با امکان  الزامات متغیر بین باشد.راستا می

 رد داریمعنی و مثبت بکارگیری انرژی خورشیدی رابطه

 متغیر دارد. همچنین بین وجودخطا  درصد یک سطح

آموزشی با امکان بکارگیری انرژی خورشیدی  الزامات

. دارد وجود درصد 3 سطح در داریمعنی و مثبت رابطه

 ( و2033بجنک و پیپلر )(، 2033گین و همکاران )زس

به نتایج  مطالعات خود در ( نیز2031) احمدی وهمکاران

 هایمتغیر بین که است حالی در ینا مشابهی دست یافتند.

 انرژی بکارگیری امکان میزان تحصیالت باسن و 

 .نگردید مشاهده داریمعنی خورشیدی رابطه

 
 

 

 

 

 

 

اولویت بادی دیدگاه کارشااسان درخصوص الزامات حمایتی در امکان بکارگیری انرژی خورشیدی در بخش  -6 جدول
 (n=40) کشاورزی

 گویه ها میانگین انحراف معیار ضریب تغییر اولویت

1 13.41 0.59 4.4 
 استفاده موجب پایدار و مطمئن انرژی منایع به دسترسی افزایش

 شود می بیشتر از فناوری

2 35.91 1.21 3.37 
 های قیمت بردن از بین درجهت فسیلی هایسوخت یارانه حذف

 گردد تجدیدپذیرمی از منابع استفاده افزایش موجب غیرواقعی

3 42.35 1.44 3.4 

 کاهش تواند موجب می محیطی زیست های آالیندهبر  مالیات وضع
 اكپ انرژی منابع بکارگیری و افزایش فسیلی هایازسوخت استفاده

 شود

2 44.38 1.42 3.2 
 استفاده باعث روستاییان به و تسهیالت وام درقالب یارانه پرداخت

 شود می فناوری بیشتر از این
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 میباشد. درصد پنج سطح در داری معنی **د،درص یک سطح در داری معنی ***

 

 معادله تدوین ماظوربه خطی چادگانه رگرسیون

بخش  درخورشیدی  انرژی بکارگیری امکان

 کشاورزی

 وابسته متغیر بر تحقیق متغیرهای نقش بررسی برای

 کشاورزی( بخش در خورشیدی انرژی بکارگیری امکان)

. طبق شد استفادهروش توام  به چندگانه رگرسیون از

( برابر با R، ضریب همبستگی چندگانه )9 نتایج جدول

 بر باشد.یم 629/0برابر با  𝑅2) (ضریب تعیین و 932/0

از  درصد 66حدود  مذکور متغیرهای نتایج، اساس

 

 اولویت بادی دیدگاه کارشااسان درخصوص الزامات آموزشی در امکان بکارگیری انرژی خورشیدی در -7جدول 

 (n=40بخش کشاورزی)

 اولویت
ضریب 

 تغییر

انحراف 

 معیار
 گویه ها میانگین

1 14.09 0.61 4.33 
 استفاده باعث خورشیدی انرژی ازمزایاوبرتری عمومی آگاهی افزایش

 شود می بیشتر از فناوری

2 15.91 0.7 4.4 
 بادی انرژی بکارگیری یزمینه در ایحرفه مشاوران و متخصصان تربیت

 کشاورزی های بخش زیر در

3 16.90 0.73 4.32 

بخش  کارشناسان و مدیران محققان، برای آموزشی بازدیدهای برگزاری

 خارج و داخل تجدیدپذیر درهای انرژی موفق های پروژه از کشاورزی

 ازکشور

4 20.49 0.84 4.1 
در  فسیلی ی انرژ از استفاده پیامدهای  پیرامون رسانی اطالع و آموزش

 تلویزیون و رادیو نظیر جمعی هایرسانه

5 35.91 1.21 3.37 
 کاربرد و مزایا خصوص در ترویجی نشریات و مجالت انتشار و تولید

 خورشیدی انرژی

6 36.06 1.28 3.55 
 جدیدپذیر در بخش های انرژی کاربرد با مرتبط دانشگاهی دروس بینیپیش

 کشاورزی

7 16.99 1.35 3.65 
 انرژی از فناوری در استفاده تاثیر زیادی آموزشی کالس برگزاری

 دارد خورشیدی

 متغیرهای تحقیق سایر انرژی خورشیدی با بکارگیری امکان متغیر بین همبستگی آزمون نتایج -8جدول

P R متغیراول 

 سابقه کار ***0.85 0.000

 حمایتی-الزامات اطالعاتی **0.196 0.032

 الزامات روانشناختی ***0.222 0.009

 ایهزینه -فناوریالزامات  ***0.222 0.001

 سیاستیالزامات  ***0.929 0.000

 نگرشیالزامات  **0.129 0.029

 حمایتیالزامات  ***0.262 0.000

 الزامات آموزشی ***0.296 0.003
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 خطی معادله  .نمایندمی تبیین را وابسته متغیر تغییرات

 :باشدمی 3رابطه  شکل رگرسیون به
 

Y=-1/907+0/129(X1) + 0/199 (X2) +0/094(𝑋3) +0/243(𝑋4)-0/067(𝑋5)+0/083(𝑋6)-0/082(𝑋7)  

 
 

 

 پیشاهادات

-نگرش پایدار، توسعه مفهوم شدن مطرح امروزه با

-برنامه در و یافته بیشتری وسعت مقوله این به مثبت های

 از بسیاری در .است گرفته توجه قرار مورد توسعه های

 موضوع که است سالی چند ایران منجمله کشورها

 علمی توجه محافل مورد آن توسعه و پایدار کشاورزی

 حرکت در مؤثر عوامل از یکی .است گرفته قرار اجرائی و

 کم انرژی هایسیستم توسعه پایدار، توسعه سوی به

- می نظر زیست است بهمحیط با سازگار و مطمئن هزینه،

 مشکالت این بر غلبه برای اصلی هایحل یکی از راه سد

 های سوخت جای به تجدیدپذیر های انرژی از استفاده

 بابراین اساس  است. بخش کشاورزی در فسیلی

است،  انجام حال در دنیا سراسر در که تحقیقاتی

انرژی  جمله از پذیر تجدید هایانرژی بکارگیری

-بهره که چرا .است فزاینده گسترش به رو خورشیدی

 اساسی عامل یک توانسته هاییانرژی چنین مندی از

 در .باشد جانبه همه پایدار توسعه استمرار تحقق و برای

 در بخش پذیر تجدید های انرژی بکارگیری کشورمان

 گسترش .است نیافته توسعه باید که چنانآن کشاورزی،

های  بخش زیر در خورشیدی انرژی بکارگیری

-امکان مطالعات انجام نیازمند کشورمان کشاورزی

 ت.اس آن هاینیازمندی و الزامات ساختن و فراهم سنجی

 بر موثر عوامل بررسی به حاضر مطالعه همین اساس بر

 کشاورزی بخش در خورشیدی انرژی امکان بکارگیری

 نشان همبستگی آزمون از حاصل نتایجت. اسپرداخته 

 ،اطالعاتی الزامات کار، سابقه متغیرهایبین  که داد

فناوری، نگرشی، -ایشی، هزینهآموز ،سیاستی

 ی انرژ گیریبکار با امکان روانشناختی، حمایتی،

 داریمعنی و مثبت رابطه یکشاورز بخش در شیدیخور

 از حاکی چندگانه رگرسیون نتایج همچنین، .دارد وجود

شی، آموز ،سیاستی ،اطالعاتی  الزامات که است آن

 در فناوری، نگرشی، روانشناختی، حمایتی-ایهزینه

امکان  ییعن وابسته متغیر تغییرات از %29 قادرند مجموع

  تبیین را کشاورزی بخش در یدیخورش یانرژ بکارگیری

 تحلیل رگرسیون امکان بکارگیری انرژی خورشیدی -9جدول 

sig T Beta B متغیرمستقل 

0/076 -1/833 - -1/907 Constant 

023/0  029/2  219/0  129/0  (X1)الزامات اطالعاتی  

091/0  993/3  232/0  199/0  (X2)الزامات روانشناختی 

0/000 232/2  292/0  092/0  (X3)الزامات سیاسی 

139/0  032/3  363/0  221/0  (X4)ینه ایزه-الزامات فناوری 

929/0  - 133/0  - 029/0  - 069/0  (X5)الزامات نگرشی 

929/0  0 122/0  063/0  091/0  (X6)الزامات حمایتی 

99/0  - 269/0  - 022/0  - 092/0  (X7)الزامات آموزشی 

F=8/840           R=0/812       𝑹𝟐=0/659       R adjusted=0/585 
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ی برای توسعه بکارگیر پیشنهادات زیر این راستا کنند. در

بخصوص انرژی خورشیدی  های تجدیدپذیرانرژی

 گردد:ارائه میدربخش کشاورزی 

 که مؤثری و مهم بسیار نقش به توجه با -8

 پشتیبانی و رسانیعاطال در توانندمی دولتی هاینهاد

 دولت با گرددمی پیشنهاد باشندداشته نوین هاییفناور

تشویقی کشاورزان را  های ترویجی وبکارگیری سیاست

فسیلی  به جای انرژی های نوانرژی به سمت استفاده از

 سوق دهد.

 دولت با اتخاذ شودمی همچنین پیشنهاد -9

ائه ار ،منابع مالی تعریف شدهو قوانین مناسب ها، سیاست

های انرژی پروژه بهره ازهای کمتسهیالت ویژه و وام

 حمایتبخش کشاورزی  ومناطق روستایی  در تجدیدپذیر

 نماید.

های پایلوتی برای مشاهده مزایا و انجام پروژه  -9

جلب  درهای نو توسط کشاورزان های انرژیفرصت

 بود. خواهد موثر بسیار آنان اعتماد

ایجاد نگرش مثبت در  افزایش سطح آگاهی و -2

اثرات منفی منابع  درخصوص روندوکشاورزان مردم 

 زا های انرژی تجدیدپذیرفرصت بیان مزایا و فسیلی و

های رسانه ازاستفاده  باجامعه  سازی درطریق فرهنگ

 تلویزیون(، مجالت، نشریات و... )رادیو، جمعی

 جهادهای تحقیقاتی، ارتباط بین بخشبرقراری  -2

-مجریان فناوری طراحان وبا کشاورزان  کشاورزی و

 های انرژی خورشیدی 

 ماهر در تربیت نیروی انسانی متخصص و -2

سازی زمینه پیاده خصوصی در های دولتی وبخش

 نگهداری آن های انرژی خورشیدی وپروژه

های آموزشی برای کشاورزان برگزاری دوره -2

کاربردهای انرژی خورشیدی دربخش  درخصوص

 کشاورزی

ها و بازدیدهای آموزشی برای برگزاری دوره -1

محققان و مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی از 

خارج  داخل و های تجدیدپذیردرهای موفق انرژیپروژه

 کشور از
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