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 چکيده

 هایدر نظام یدپذیرتجد هاییانرژ یریکارگ هب ةبرندپیشعوامل  تحلیل اصلی هدف با تحقیق نیا

 یگردآور ةویبه لحاظ ش و یکمّ قیتحق میپارادا. است هشهرستان تفرش صورت پذیرفت یدهقان یبردار بهره

 یکشاورزان فعال در واحدها تمام شامل آماری این تحقیق ةجامع. است یشیمایپ -یفیاز نوع توص هاداده

 است پناهکوه و خرازان رودبار، بازرجان، دهستان چهار در تفرش شهرستان یدهقان یبرداربهره

(2746N= )گیرینفر از آنان از طریق روش نمونه 366تعداد  مورگان -کرجسی جدول اساس بر که 

 نامهپرسش از ها داده گردآوری برای. شدند انتخاب( طبقات عنوان به هادهستان) متناسب انتساب با ای طبقه

 برخی نیز و زنجان و تهران هایدانشگاه علمی هیئتبا نظر پانلی از  نامهپرسش روایی. شداستفاده 

برای تعیین پایایی ابزار تحقیق . شد ییدأتتجدیدپذیر  هایانرژی ةحوز در کلیدی لعانمطّ و کارشناسان

 نامهپرسش اصلی هایمقیاس برای شدهمحاسبه کرونباخ آلفای مقداراساس برآزمون انجام گرفت که  پیش

 ةبرندپیشدرصد از واریانس عوامل  17/77نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در حدود . بود 47/6بیشتر از 

 -شهرستان تفرش را پنج عامل دانشی یدهقان یبرداربهره هایدر نظام یدپذیرتجد هاییانرژ یریکارگ هب

 و کشت زیر سطح افزایش کشاورزی، تولیدات بخشیتنوع و بهبود شناختی،روان هایاطالعاتی، ویژگی

 .سازند میدامداری تبیین  ةتوسع

 

 نظام پذیر، تجدید انرژی منابع پذیر، تجدید های انرژی های فناوری برنده، پیش عوامل :کليدي يهاواژه

 دهقانی برداری بهره
 

 مقدمه
 يتوسعه و از عوامل اصل يهانهاده ينتراز مهم يکي يانرژ
جوامع صنعتي در مقياس  ةپيشرفت و توسع که است يدتول

 از گوناگون يکشورها. استر شدهميسّ آنوسيع با استفاده از 
 يهابخش ازينمورد يانرژ نيمأت يبرا يمتفاوت منابع

در بيشتر  زمينه اين در که رنديگيم بهره خود ياقتصاد
 يانرژ نيمأت ةنيگز نياول يليفس يهاکشورها سوخت

 2ياگلخانه يگازها انتشار شيافزا. 1(IPCC, 2007) هستند
 ريسا و ييزداجنگل ،يليفس يهاحاصل از مصرف سوخت

 يهواوآب وضعيت بر يادهيچيپ راتيثأت يانسان يهاتيفعال
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 وقوع و هايتعادليب يبرخ بروز باعث و داشته يجهان
 مخرب، هايسيالب خشکسالي، همچون منفي پيامدهاي

 هايفاجعه و ايحاره هايتوفانجنگلي،  هايسوزيآتش
در اين (. IPCC, 2007) است شده هوا آلودگي و جوي

 در متخصصان و کارشناسان اصلي يهادغدغهاز  يکيراستا، 
 يهابا سوخت ينيگزيجا يمنابع مناسب برا افتني يانرژ ةحوز
 مانند منابع يبرخ. استآن رو به افول  رياست که ذخا يليفس

 تواننديم هيرو نيبا هم گريسال د نيکه تا چند ،سنگ زغال
 شيافزا رايز ؛شوندنمي محسوب يخوب نيگزيجا شوند، برداشت

 نکهيو هم ا زنديم صدمه ستيز طيمح به هم برداشت زانيم
 ,Mabro) کند نميحل  يرا به طور اساس يمشکل بحران انرژ

يرو ياگلخانه يبا انتشار گازها مقابله يهاراه جمله از(. 2008
 ياگلخانه گاز که است يانرژ منابع از دسته آن به آوردن

به عنوان  هاکه از آن ،يانرژ منابع نيا .کننديم ديتول يزيناچ
 طور به اي شود،نام برده مي «تجديدپذير انرژي منابع»

 از( يستيز يانرژ باد، ،يآببرق ) ميمستقريغ و ميمستق
 يديخورشرياينکه منابع انرژي غ اي نديآيم دست هب ديخورش

 (. Boyle, 2004) هستند( ييگرمانيزم و مدوجزر يانرژ)
هاي تجديدناپذير قابليت  ي تجديدپذير بر خالف انرژيژانر

 انرژي منابع اين. را دارند طبيعتبازگشت مجدد به 
زيست هايآلودگي و ندسازگار زيست محيط با ،ندفناناپذير
 ايجاد انرژي منابع ديگر با مقايسه در را کمتري بسيار محيطي

 کافي پتانسيل از تجديدپذير هايانرژي اين، بر افزون. کنندمي
 ماهيتي و ندبرخوردار انسان نياز مورد انرژي منابع توليد براي
 ,Gandomkar) دارند انرژي توليد براي آميزصلح و ايمن

متعددي در  مزاياياستفاده از منابع انرژي تجديدپذير (. 2009
( Reid, 2001) داردابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و غيره 

 افزايش همچون مواردي به توانمي هاآن ترينمهم از که
 خارجي، انرژي منابع به وابستگي کاهش و انرژي ةعرض امنيت
بازار انرژي، بهبود کيفيت زندگي و رفاه شهروندان  ةتوسع

(Silva, 2008) ،رشد تحريك جهاني، گرمايش ميزان کاهش 
 افزايش سرانه، درآمد ميزان افزايش اشتغال، ايجاد اقتصادي،

 افزايش نهايت در و زيستمحيط از حفاظت اجتماعي، عدالت
 مناطق براي مطمئن و پايدار انرژي منابع به دسترسي
به (. Geller, 2003) کرد اشاره يافتهتوسعه کمتر و روستايي

 : عبارتند از ريدپذيتجد يهايبرتر انرژ يژگيسه و ،طور مختصر
 هايچرخه و طوالني عمر تجديدپذير انرژيمنابع  .1

 نظير ،تجديدناپذير انرژي منابع برخالف و دارد طبيعي
 وجود نيز منابع اين پايان احتمال حتي ،فسيلي هايسوخت

 هاينسل براي را انرژي مصرف تداوم لهئمس اين و ندارد
  کند؛ مي تضمين يبعد

 و بادي هايانرژي خصوص هب ،تجديدپذير انرژيمنابع  .2
 جغرافيايي مناسب امکانات و فراواني دليل به ،خورشيدي

 هاآن از استفاده و دارند انرژي توليد در بااليي هايقابليت
 فسيلي هايسوخت مصرف در جوييصرفه موجب تواندمي

 شود؛
 هايسوخت با هايينيروگاه از فرد هب منحصر ةاستفاد .5

خواهد انرژي توليد مناطق در تمرکز ايجاد موجب فسيلي
به تجديدپذير انرژي منابع از استفاده با که حالي در شد،

 مناسب جغرافيايي شرايط با محل هر در توانمي راحتي
 انرژي متمرکزغير توليد امر اين و نمود انرژي توليد به اقدام

 رميسّ روستاها نظير پراکنده و کم جمعيت با مناطق در را
 (. Vaezi, 2011) سازدمي

 مختلف يهابخش در انرژي منابع از ثرؤم ةاستفاد
 توليد، پايداري در اساسي نقش کشاورزي ژهيوبه ياقتصاد
 هايسوخت ذخاير حفظ سيستم، اقتصادي سازيبهينه

با در موضوع اين اهميت. دارد هوا آلودگي کاهش و فسيلي
به منظور  ياينکه امروزه بخش کشاورز گرفتننظر

رو به رشد  يتجمع يافزون غذا براروز يازبه ن ييپاسخگو
و مناسب براي  يکاف ييغذاکردن مواد و فراهم ينزم ةکر
دو  ،است وابسته يبه مصرف انرژ ياديز يزانبه م ها آن

هاي زراعي نظام(. Hatirili& et al, 2005) شود ميچندان 
هاي مختلف به مصرف انرژي به شکل نهاده متداول که کامالً

اقتصادي، اجتماعي و وري، اهاي فنهستند از جنبه متکي
به همين دليل در اواخر قرن  ؛ندپذيرمحيطي آسيبزيست
از جمله کشاورزي )هايي تحت عناوين مختلف نظام بيستم

نهاده، کشاورزي پايدار، کشاورزي اکولوژيك، کشاورزي کم
 اين در. اندتعريف شده (شوندهارگانيك و کشاورزي تجديد

نزديکي با منابع انرژي  ةرابط داريپا يکشاورز مفهوم ميان،
 چرا ؛تجديدپذير و در عين حال وابستگي زيادي به آن دارد

 ريدپذيتجد منابع از عاقالنه ةاستفاد داريپا يکشاورز نظام که
 مانند محدود منابع به که ينظام. است افتيباز قابل اي

 نامحدود طور به تواندينم است وابسته يليفس يهاسوخت
 يهاآب مانند ريدپذيتجد منابع از استفاده. بماند داريپا
آلوده باعث آن مجدد شارژ از شتريب ياسيمق در ينيرزميز

پايداري نظام را تا حدود  نتيجه در و شود مي ريذخا شدن
 نظام كياست  ممسلّ آنچه حال، هر به. بردزيادي از بين مي

 يانرژ منابع از بايستي خود تعادل و ثبات حفظ براي داريپا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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 ،يآب برق ستميس ،ييگرمانيزم توده،ستيز مانند ريدپذيتجد
 (.Gerber, 1992) کند استفاده يباد اي يديخورش
 يهايانرژ کارگيري هتوسعه و ب داريپا يانرژ افتيره

دور مناطق در ژهيوبه را يکشاورز بخش در شوندهديتجد
 ,Omer) کنديم جيترو جهان سراسر در ييروستا و افتاده

از منابع انرژي تجديدپذير در بخش کشاورزي (. 2008
علف هرز،  ينکاشت، وج ورزي،خاک ياتدر عمل توان مي

 قل،نوبرداشت، حمل يميايي،پخش کود ش ياري،آب
. کردمحصوالت کشاورزي استفاده  يوراو فر سازي يرهذخ

پمپ براي تجديدپذير انرژي منابع شده،اشاره افزون بر موارد
 ةيآب، گرمايش و تهو ينمأکردن دانه، تکردن آب، خشك

در مناطق دور پايانچهار نيازمورد آب مينأت ها،اصطبل
 يدر عمق کم برا ي، آبکشکوچك ياسدر مق ياريافتاده، آب

 هايکردن آب و ايجاد سردخانهيرينش يان،پرورش آبز
هر حال،  به(. Cramer, 1996)دارند  کاربردکوچك نيز 

 يهايانرژ مصرف و ديتول به وابسته يها يفناور چه اگر
 کشاورزي ةحوز در ويژهبه -مختلف هايبخش در ريدپذيتجد

هنوز به سطح قابل قبول  يول هستنددر حال گسترش  -
موجود  يها تيظرف و هاليو ضرورت دارد پتانس اند دهينرس
 ,Geller, 2003; Mendonca) شوند يبررس طهيح نيدر ا

2007; McCormick, 2007 .) 
 222 در مرکزي استان در واقع ،تفرش شهرستان

 50 جغرافيايي مختصات در تهران غربي جنوب کيلومتري
 از شرقي طول ةدرج 34 و شمالي عرض ةدقيق 01 و درجه

 در آزاد درياهاي سطح از متر 1181 ارتفاع در و گرينويچ
. استشده احاطه کامالً ارتفاعات ةوسيل به ،هاکوه ةدامن

 هوايوآب و است مربع کيلومتر 5853 شهرستان اين مساحت
 هايتابستان و برفپر و سرد هايزمستان با کوهستاني معتدل
 در و 2/11 تابستان در تفرش دماي درجهميانگين . دارد ماليم

 متوسط. تاسشده گزارش گرادسانتي ةدرج 0/6 زمستان
 و درجه 55 تابستان در نيز منطقه اين دماي کمينه و بيشينه

شهرستان  اين. است زمستان در گرادسانتي ةدرج -2/3
 چهار بر مشتمل که دارد «مرکزي بخش»تحت عنوان  يبخش

 ،مجموع در. است پناهکوه و خرازان رودبار، بازرجان، دهستان
 برداريواحد بهره 0444روستا و  64شهرستان تفرش داراي 

 بقيه وو تعاوني  صنعتوکشت واحد 21 تعداد اين از که است
ذکر است که  انيشا. دهقاني هستند برداريبهره واحدهاي
کوچكطور عمده  بهدهقاني شهرستان  برداريبهره واحدهاي

 بيشتردر . مشهود است هاو پراکندگي قطعات در آن ندمقياس

 تلفيق هم با دامپروري و باغي زراعي، هايفعاليت ،واحدها اين
 اصلي منبع. شونداداره مي يواحد مديريتو تحت  اند شده

 قنات، ترتيب به واحدها اين در کشاورزي آب مينأت
و  عميقنيمه و عميق هايچاه و ميئدا و فصلي هاي رودخانه
اشاره هايويژگي به توجه با و شرايطي چنين در. استچشمه 

به -تجديدپذير هايانرژي تفرش شهرستان در ديرباز از شده،
 در بردارانبهرهسوي  از - خورشيد و باد انرژي ويژه

وجود  .استگرفته قرار استفاده مورد کشاورزي هاي فعاليت
 محل ترينمهم گذشته هايسال در متعدد بادي هاي آسياب
 دليل به اکنونهم چندهر ؛استبوده مختلف غالت از آرد توليد

 اين الکتريسيته و فسيلي هايسوخت از استفاده گسترش
در  همچنين ؛استرفته بين از زيادي حدود تا فناوري

 براي کشاورزان دور چنداننه هايشهرستان تفرش در سال
انواع محصوالت کشاورزي از انرژي خورشيدي به  کردنخشك

 وجود بابه هر حال، . کردند ميصورت مستقيم استفاده 
 اينتجديدپذير در  هايانرژي ةحوز در توجه قابل هايظرفيت

 واحدهاي در انرژي منابع اين از استفاده ميزان شهرستان
 هايسالدر  ،دهقاني واحدهاي ويژهبه ،کشاورزي برداريبهره
 مختلف ابعاد در متعدد مشکالت و لئمسا وجود دليل به اخير

در حال حاضر در سطح بسيار پاييني  و داشتهروندي کاهشي 
 هايدليل فقدان نوسازي سيستم به ديگر، سوي زا. دارد قرار

 هايکاربري انرژي حوزه اين در فناوري نيافتن توسعهو  مربوط
 به و استمذکور تا حدود زيادي به شکل سنتي باقي مانده 

. نيست برخوردار الزم کارايي و اثربخشي از که رسدمي نظر
کاربرد منابع  ةنخستين گام به منظور توسع ،است ممسلّ آنچه

طرح و انجام  انرژي تجديدپذير در بخش کشاورزي منطقه
مطالعاتي به منظور شناخت دقيق شرايط موجود و شناسايي 

بهينه از منابع انرژي تجديدپذير و  ةاستفاد ةبرندعوامل پيش
 با. ستهاآن ةسازوکارهايي براي توسع ئةدر نهايت يافتن و ارا

 تحليل»پژوهش حاضر با هدف اصلي  له،ئمس اهميت به توجه
 در تجديدپذير هايانرژي کارگيري هب ةبرندپيش عوامل
 هانجام گرفت «تفرش شهرستان دهقاني برداريبهره هاي نظام
 .است
 

 هامواد و روش
 غير کنترل متغيرها ةدرج و ميزان لحاظ از حاضر تحقيق

از نوع  ها گردآوري داده ةنحو نظر از و توصيفي و آزمايشي
شامل  آماري تحقيق ةجامع. رود مي شمار بهميداني  تحقيقات

 شهرستان يدهقان يبرداربهره يکشاورزان فعال در واحدها تمام
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 است پناهکوه و خرازان رودبار، بازرجان، دهستان چهار در تفرش
(2084N= .)کرجسي جدول از نمونه حجم تعيين براي- 

 درصد 3 خطاي سطح داشتن  نظردر با که شد استفاده مورگان
آماري براي انجام تحقيق  ةنفر از کشاورزان به عنوان نمون 554

 از پسالبته  ؛شدند انتخاب پژوهش هايو پاسخگويي به پرسش
 نامهپرسش 54 تعداد شده، آوريجمع هاينامهپرسش ارزيابي

و در  ندشد حذف تحليل فرايند از هاداده بودنناقص دليل به
. گرفتند قرار استفاده مورد تحليل براي نامهپرسش 544نهايت 

از روش  ها نامهپرسش تکميل و ها نمونه به دستيابي براي
 مورد هايدهستان)اي با انتساب متناسب  گيري طبقه نمونه

 محاسبه از پس که شدگرفته بهره( طبقات عنوان به مطالعه
 هادهستان از يكبه هر 1هاي زير به شرح جدول  تعداد نمونه

تعداد  با مراجعه به چارچوب نمونه سپس يافت؛ اختصاص
 تصادفي صورت به طبقات از يكنظر در هرکشاورزان مورد

 .شد گردآوري هاهاي مورد نياز از طريق آن و داده ندشد انتخاب

 اختصاص هاي نمونه و مطالعه مورد کشاورزان کل تعداد. 1 جدول

 طبقات از يكهر به يافته

 رديف
 نام

 دهستان

 تعداد

 هر روستاهاي

 دهستان

 تعداد

 برداران   هبهر

 هاي نمونه تعداد

 يافتهاختصاص

 133 1201 24 بازرجان 1
 82 312 22 رودبار 2
 56 521 11 خرازان 5
 58 541 8 پناهکوه 0
 544 2084 64 کل جمع 3

 
 که بود نامهپرسش تحقيق اين در هاداده گردآوري ابزار

 10) کشاورزان ايحرفه-فردي هاي مشخصه بخش سه شامل
 در اطالعاتي منابع به کشاورزان دسترسي ميزان، (پرسش

 ديدگاه و( پرسش 1) تجديدپذير هايانرژي خصوص
 از يكهر اهميت ميزان خصوص در مطالعه مورد پاسخگويان

در  ريدپذيتجد يهايانرژ يريکارگ هب ةبرندشيپ عوامل
 متغيرها اين .بود( پرسش 52) يدهقان يبرداربهره يها نظام

 ةادبيات نظري در حيط ةگسترد مرور و بررسي طريق از
 در گرفتهصورت هاي پژوهش ويژهبه ،مورد پژوهش ةلئمس

  حضوري و نيمه ةمصاحب نيز و کشور از خارج و داخل
شناسايي و  ،کليدي لعانمطّ و متخصصان با ساختارمند

از دوم و سوم يها گيري بخش براي اندازه .نداستخراج شد

 استفاده( خيلي زياد = 3تا  هيچ =4)سطحي  6مقياس 
 علمي تئهي اعضاي از پانلي نظر با نامهپرسش روايي. گرديد

 مطلعان و کارشناسان برخي نيز و زنجان و تهران دانشگاه
تجديدپذير و پس از انجام  هايانرژي ةحوز در کليدي

 نامهپرسش پاياييبراي تعيين . اصالحات الزم به دست آمد
 آلفاي مقداراساس آن  بر کهانجام گرفت  آزمونپيش

 ةبرندپيش عوامل مقياس دو براي شدهمحاسبه کرونباخ
 دسترسي ميزان و ريدپذيتجد يهايانرژ يريکارگ هب

 انرژي منابع خصوصدر اطالعاتي منابع به کشاورزان
 اساسبر که بود 813/4 و 156/4 ترتيب به تجديدپذير

قابل قبول  شدهضرايب پايايي اشارهPedhazur  (1982 )نظر
 اختيار در پاسخگويي براي شدهييدأت ةنامپرسش. هستند

 نامه پرسش نظر قرار گرفت و پس از تکميلآماري مورد ةنمون
 SPSSwin19 افزارنرم از استفاده با شدهگردآوري هايداده

ها از آمار  داده تحليلوتجزيه براي. شدندپردازش و تحليل 
استفاده ( شامل تحليل عاملي اکتشافي)توصيفي و استنباطي 

 . شد
 

 هاافتهي

 8 و مرد پاسخگويان درصد 15 تحقيق هاييافته اساسبر
 انهمسر و پاسخگويان سن ميانگين. بودند زن هاآن درصد

اساس نتايج همچنين بر ؛سال بود 33و  31به ترتيب  هاآن
 سپسمشخص شد که ميانگين تعداد فرزندان و  آمدهدست هب

از . نفر بود 8و  3/0کشاورزان مورد مطالعه به ترتيب  خانوار
 16دامدار،  -درصد پاسخگويان زارع 8/34نظر شغل اصلي، 

درصد کارگر  8/0آزاد،  شغل دارايدرصد  14درصد کارمند، 
 تحقيق نتايج. بودند مشاغل ساير صاحباندرصد نيز  8/11و 

فعاليت کشاورزي و دامداري  ةسابق ميانگين که داد نشان
 .سال بود 0/11و  1/18پاسخگويان مورد مطالعه به ترتيب 

درصد از پاسخگويان مورد مطالعه عضو  8/65حدود 
 عضويتي گونههيچ درصد 5/26 و بودندروستايي  هاي تعاوني

 . نداشتند هاتعاوني در
فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب سطح  توزيع

 اطالعات به توجه با. استآورده شده 2تحصيالت در جدول 
متعلق به ( درصد 21)بيشترين فراواني  شده،کسب

در  داشتند؛تحصيلي ابتدايي  مدرکپاسخگوياني بود که 
 سواددرصد از کشاورزان را نيز افراد بي 28ضمن، در حدود 

 .دادندمي تشکيل
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 تحصيالت سطح حسب بر انيپاسخگو فراواني توزيع. 1 جدول

 درصد فراواني تحصيالت سطح

 5/28 12 سوادبي
 5/21 11 ابتدايي

 14 54 راهنمايي
 5/1 23 متوسطه

 8/13 08 پلميد
 8/6 24 ديپلم فوق

 8/2 1 باالتر و کارشناسي
 144 544 کل

 

 ةمتوسط درآمد ساالن تحقيق هاييافته اساسبر
 ميانگين و ريال هزار 63/68661کشاورزان مورد مطالعه 

همچنين با توجه  ؛بود هکتار 0/2 آنان زراعي اراضي مساحت
( درصد 5/55)بيشترين فراواني  5به نتايج مندرج در جدول 

متعلق به پاسخگوياني بود که مساحت اراضي زراعي آنان 
قابل توجه آن است که در  ةنکت. هکتار بود 2تا  1/1بين 

 3درصد از پاسخگويان مورد مطالعه کمتر از  13حدود 
 (. 5جدول )هکتار زمين زراعي دارند 

 بر حسب  انيفراواني پاسخگو توزيع. 9 جدول

 زراعي اراضي مساحت

 زراعي اراضي مساحت

 (هکتار)
 تجمعي درصد دصدر انيفراو

 5/1 5/1 21 3/4 از کمتر و 3/4
1- 31/4 31 0/11 8/21 
2- 1/1 144 5/55 62 
5- 1/2 01 8/15 8/63 
0- 1/5 04 5/15 11 
3- 1/0 18 8/3 8/10 

 144 5/3 16 3 از بيشتر

  144 544 کل
 

خصوص تعداد قطعات اراضي در آمدهدست هب نتايج
ميانگين اين  که استکشاورزان مورد مطالعه حاکي از آن 

که  طورهمان. استقطعه  1متغير براي پاسخگويان در حدود 
درصد  02پيداست در حدود  0از نتايج مندرج در جدول 

درصد از آنان نيز  18قطعه و حدود  3پاسخگويان کمتر از 
 .قطعه زمين دارند 16بيش از 

 تعداد  حسببر کشاورزانتوزيع فراواني  .4 جدول
 زراعي زمين قطعات

 تجمعي درصد درصد فراواني قطعات تعداد

 02 02 126 3 از کمتر و 3
14 – 6 82 20 66 
13 – 11 34 8/16 8/12 
24 – 16 28 1 8/11 

 144 5/1 23 24 از بيشتر
  144 544 کل

 

 آموزشي هايدوره در کشاورزان شرکت دربارةتحقيق  نتايج
 ةبرنام هيچ تاکنون که داد نشان کشاورزي در انرژي با مرتبط

 در ذيربط هايآموزشي خاصي در اين زمينه از سوي سازمان
 منابع بندياولويت. استنشده برگزار تفرش شهرستان سطح

 ميزان حسببر تجديدپذير هايانرژي خصوصدر اطالعاتي
. استآورده شده 3 جدول در هاآن به کشاورزان دسترسي

پاسخگويان مورد مطالعه بيشترين  آمدهدست هب نتايج اساسبر
 . دسترسي را به دو منبع اطالعاتي تلويزيون و راديو داشتند

 شدهتبيين واريانس ميزان تعيين منظور به تحقيق، اين در
 ةبرندپيش عواملاز متغيرهاي مرتبط با  کدامهر توسط

هاي  در قالب عامل تجديدپذير هايانرژي کارگيري هب
براي . از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد شده،بندي دسته

 يمتغيرها ةهاي مربوط به مجموع بودن دادهتشخيص مناسب
. دشبهره گرفته KMOاز آزمون بارتلت و شاخص  تحليل مورد
درصد و مقدار  11 اطمينانن بارتلت در سطح وداري آزم معني

حاکي از همبستگي و مناسبت  (6جدول ) KMOمناسب 
 . استتحليل عاملي  انجامنظر براي متغيرهاي مورد

 هايانرژي خصوص در اطالعاتي منابع بندياولويت. 6 جدول

  هاآن به کشاورزان دسترسي ميزان حسب بر تجديدپذير

 منابع
 اطالعاتي

 *ميانگين
 انحراف
 معيار

 ضريب
 تغييرات

 اولويت

 1 26/1 23/1 11/4 تلويزيون
 2 05/2 81/4 52/4 راديو

 5 81/2 81/4 21/4 همسايگان
 و روزنامه
 مجله

21/4 11/4 81/2 0 

 3 15/5 82/4 25/4 کتاب
 6 03/5 61/4 24/4 کارشناسان

 کالس
 آموزشي

13/4 38/4 14/5 8 

 1 11/3 06/4 41/4 کامپيوتر
 1 18/3 08/4 41/4 اينترنت

  کم؛ .2خيلي کم؛  .1اصالً؛  .4)بر اساس طيف ليکرت 
(زياد خيلي. 3زياد؛  .0متوسط؛  .5
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 داري معني  و آزمون بارتلت و سطح KMOمقدار . 5جدول 

 داريمعني سطح مقدار بارتلت KMOمقدار  مورد تحليل ةمجموع

 444/4 15/0261 841/4 تجديدپذير هايانرژي کارگيري هب ةبرندشيپ عوامل
 

 هاشده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آنهاي استخراج عامل. 3دول ج

 جمعيتدرصد واريانس  درصد واريانس مقدار ويژه يژهومقدار  ها عامل شماره

 56/14 56/14 153/5 اطالعاتي -دانشي 1

 18/24 14/1 621/5 شناختيروان هايويژگي 2

 68/21 34/1 316/5 کشاورزي توليدات بخشيتنوع و بهبود 5

 11/51 31/1 131/5 کشت زير سطح افزايش 0

 10/00 83/6 344/2 دامداري ةتوسع 3

 يافتهاز ماتريس چرخش حاصليك از عوامل و ميزان بارهاي عاملي متغيرهاي مربوط به هر. 1جدول 

 عاملي بار ميزان متغيرها عامل نام

 اطالعاتي -دانشي

 611/4 انرژي خورشيدي و زيستي ةدربار کتاب از اطالع کسب

 661/4 انرژي خورشيدي و زيستي ةدربار مجالت و روزنامه از اطالع کسب

 651/4 انرژي خورشيدي و زيستي ةدربار کارشناسان از اطالع کسب
 624/4 تجديدپذير هايفناوري از آگاهي

 610/4 انرژي خورشيدي و زيستي ةدربار( جهاد) آموزشي کالس از اطالع کسب

 648/4 انرژي خورشيدي و زيستي ةدربار اينترنت از اطالع کسب
 311/4 انرژي خورشيدي و زيستي ةدربار کامپيوتر از اطالع کسب

 381/4 انرژي خورشيدي و زيستي ةدربار تلويزيون از اطالع کسب

 314/4 انرژي خورشيدي و زيستي ةدربار همسايگان از اطالع کسب
 348/4 انرژي خورشيدي و زيستي ةدربار راديو از اطالع کسب

 شناختيروان هايويژگي

 818/4 دولت حمايت صورت در خورشيدي فناوري نصب به تمايل

 831/4 مزرعه هايزيرساخت بهبود به تمايل

 651/4 گياهي بقاياي يا خورشيد از انرژي مينأت هايپروژه به اعتماد

 641/4 خورشيدي يا بيوگاز فناوري به مزرعه تجهيز به تمايل
 836/4 جديد الگوي به فعلي کشت الگوي تغيير به تمايل

 831/4 خورشيدي فناوري خريد منظور بهبه دريافت وام  تمايل

 توليدات بخشي تنوع و بهبود
 کشاورزي

 108/4 توليدي هايفعاليت تنوع

 834/4 زراعي محصوالت تعداد

 845/4 گياهي بقاياي مصرفيخود ميزان
 626/4 دامي بقاياي مصرفيخود ميزان

 321/4 کشاورزي درآمد
 341/4 گياهي بقاياي توليد

 کشت زير سطح افزايش
 314/4 اراضي وسعت

 303/4 يونجه و شبدر کشت زير سطح

 دامداري ةتوسع

 150/4 دامي واحد مالکيت

 168/4 دامي فضوالت توليد
 863/4 دامداري درآمد

 324/4 دامداري واحد مساحت
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مورد تحليل يعني  ةمجموع ةشدهاي استخراج عامل
همراه با  تجديدپذير هايانرژي کارگيري هب برندةپيش عوامل

مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي در 
البته الزم به ذکر است که به منظور  ؛استه شدهئارا 8جدول 

از معيار مقدار پيشين  ها عامل بندياستخراج و دسته
 ويژة مقدار که گرفت قرار نظر مد هايي عامل و شد استفاده

در  شدهکسب نتايجبا توجه به . بود تربزرگ يك از هاآن
درصد  10/00در مجموع  شدهاستخراجعامل  پنج، 8جدول 

 .اندکردهواريانس کل را تبيين 
 عوامال متغيرهاي مرتبط باا   ةوضعيت قرارگيري مجموع

باا توجاه باه     تجديدپاذير  هااي انرژي کارگيري هب برندةپيش
شدن متغيرهااي داراي باار   شده با فرض واقعراجخعوامل است

هاا باه روش    پاس از چارخش عامال    3/4تار از  عاملي بزرگ
 .استه شدهئارا 1در جدول   ها، آنگذاري و نام وريماکس

 

  گيرينتيجه و بحث

 ةبرندپيشنتايج تحقيق نشان داد که عوامل  ،مجموع در
 يبرداربهره هايتجديدپذير در نظام هايانرژي کارگيري هب

شهرستان تفرش به ترتيب اهميت در قالب پنج عامل  يدهقان
تنوع و بهبود شناختي،روان هاياطالعاتي، ويژگي -دانشي
 ةتوسع و کشت زير سطح افزايش کشاورزي، توليدات بخشي

درصد از واريانس  10/00و در حدود  گيرنددامداري قرار مي
مي مشخص نتايج از که طورهمان. سازند ميکل را تبيين 

که بر اساس نتايج تحليل عاملي مورد  ،عامل نخست ،شود
 اين اهميت. استاطالعاتي  -عامل دانشي ،گرفته قرار کيدأت

 از درصد 34 از بيش که لهئمس اين گرفتننظردر با موضوع
 چنداندو هستند سوادکم يا سوادبي منطقه کشاورزان

 کشاورزان آشنايي و دانش سطح افزايش ترديد، بي. شود مي
 هاآن با مرتبط هايفناوري و تجديدپذير هايانرژي با منطقه

 اين از کارگيري هب ةتوسع راستاي در گام نخستين تواندمي
 همچون مختلف اطالعاتي منابع از استفاده. باشد هاانرژي

 آموزشي، هايکالس برگزاري کتاب، راديو، تلويزيون،
 افزايش در سزاييب نقش تواندمي موارد ساير و کارشناسان

 به توجه با. باشدداشته منطقه در کشاورزان هايآگاهي سطح
 اين در الزم اقدامات مختلف داليل به بنا موضوع، اهميت
همان و استنگرفته صورت تفرش شهرستان سطح در زمينه
 تاکنون نمونه، براي داد نشان نيز توصيفي آمار نتايج که طور
آموزشي مشخصي از سوي نهادهاي ذيربط در  ةدور هيچ
 ،بعدي عامل. استنشده برگزار تجديدپذير هايانرژي ةزمين

 ،گرفته قرار کيدأکه بر اساس نتايج تحليل عاملي مورد ت
 فناوري نصب به تمايل. است شناختيروان هايويژگي

 بهبود به تمايل دولت، حمايت صورت در خورشيدي
مزرعه، تمايل به تغيير الگوي کشت فعلي به  هايزيرساخت

 فناوري خريد منظور بهالگوي جديد، تمايل به دريافت وام 
 يا خورشيد از انرژي مينأت هايپروژه به اعتماد خورشيدي،

 خورشيدي فناوري به مزرعه تجهيز به تمايل و گياهي بقاياي
در قالب عامل دوم  کيدأاز جمله متغيرهاي مورد ت بيوگاز يا

 از و سنتي ةشيوکه کشاورزان به  آنجا از حال، هر به. هستند
 استفاده آن از و دارند آشنايي تجديدپذير هايانرژي با گذشته

 وجود هاانرژي اين به نسبت مناسبي اعتماد بنابراين ،کنندمي
توسعه و  ةزمين تواندمي خود خودي به موضوع اين که دارد

 را کشاورزي بخش در تجديدپذير هايفناوري ةکاربرد گسترد
 هايزمينه کردنفراهم نيازهايالبته يکي از پيش ؛سازد فراهم
 هايآگاهي هئارا و آموزشي هايدوره برگزاري شناختيروان
 طريق از خصوص اين در بايستمي که است کشاورزان به الزم

 الزم انگيزشي هايزمينه مناسب تبليغي و ترويجي هايبرنامه
 هايويژگي و اطالعاتي -دانشي هايعامل از پس. آيد وجود به

 کارگيري هب ةبرندپيش عوامل از سوم عامل شناختي،روان
تنوع و بهبود به مورد مطالعه ةمنطق در تجديدپذير هايانرژي

 اين به توجه با. شودمي مربوطتوليدات کشاورزي  بخشي
 و کشاورزي محصوالت افزايش توليدي موانع رفع موضوع،
 کشت زير سطح گسترش و هافعاليت اين تنوع و گسترش

 ةبرندپيش اصلي عوامل از يکي منطقه، در محصوالت
 است؛ مربوط هايفناوريتجديدپذير و  هايانرژي کارگيري هب

 از يکي توانبه عبارت ديگر، رونق بخش کشاورزي را مي
 موضوع اين اهميت. کرد تلقي نهيزمدر اين  ساززمينه عوامل
 که مناسبي بسيار هايپتانسيل و هاظرفيت گرفتننظربا در
دو مورد مطالعه از نظر کشاورزي و دامداري دارد ةمنطق

 هايفعاليت تنوع زراعي، محصوالت تعداد. است چندان
 گياهي بقاياي توليد دامي، بقاياي مصرفيخود ميزان توليدي،

درآمد کشاورزي و ميزان خودمصرفي بقاياي گياهي، از 
 اهميت. بودند سوم عامل قالب در کيدأمتغيرهاي مهم مورد ت

 طريق از عاملي تحليل نتايج طريق از نوعي به سوم عامل
 مورد نيز کشت زير سطح افزايش عامل يعني چهارم عامل

که بر  ،عامل آخر ،نهايت در. استگرفته قرار مجدد کيدأت
 عامل است،شده کيدأت آنتحليل عاملي بر  هاياساس يافته

به عبارت ديگر، افزون بر توسعه و تنوع است؛دامداري  ةتوسع
-مي نيز دامداري هايفعاليت ةتوسع زراعي هايفعاليت بخشي
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 هايانرژي کارگيري هب بر ثيرگذارأت اصلي متغيرهاي از تواند
 اينبه  بايدمورد مطالعه باشد که  ةمنطق در تجديدپذير

در  هااين انرژي ةتوسع در کالن هايريزيبرنامه درموضوع 
 مالکيت. شود توجهجدي  صورت بهسطح شهرستان تفرش 

 و دامداري واحد مساحت دامي، فضوالت توليد دامي، واحد
در اين زمينه  ثيرگذارأت مهم متغيرهاي از دامداري درآمد

 . هستند
 و پژوهش از شدهکسب اصلي هاي يافته گرفتننظردر با

  :شوند مي هئپيشنهادهاي زير ارا گرفتهصورت مباحث
با توجه به اينکه کشاورزان مسن کمتر نوگرا و  .1

 هايفناوري انتشار و معرفي شودپيشنهاد مي ،ندپذيرريسك
 واحدهاي از دسته آن در آغاز در تجديدپذير هايانرژي
با و ترجوان کشاورزانسوي  از کهپذيرد  انجام برداريبهره

 تواندمي موضوع اين ترديد، بدون. شوندمي مديريت سوادتر
 ترسريع ةپذيرش ساير کشاورزان و در نتيجه اشاع ةزمين

 .سازد فراهم را هافناوري
 به رسانيبا توجه به اينکه آموزش کشاورزان و اطالع .2

 مرتبط هايفناوري و تجديدپذير هايانرژي ةزمين در هاآن
 اين کارگيري هب ةتوسع ةبرنام گونههر اصلي الزامات از يکي

 برگزاري ضمن شودميپيشنهاد  رود،مي شمار به هافناوري
از طريق  کشاورزان براي مدتکوتاه آموزشي هايدوره
 کارشناسان راديو، تلويزيون، مانند ثرؤم ارتباطي هاي کانال

مفاهيم پايه و  ترويجي نشريات و مجالت و کشاورزي
 تجديدپذير هايانرژي مدرن کارگيري هب و استفاده هاي شيوه
مورد مطالعه معرفي و آموزش داده ةمنطق بردارانبهره براي
 .شوند
 ةقابل استفاده در زمين ةبالقو هاييکي از ظرفيت .5
بقاياي گياهي و دامي موجود در  تجديدپذير هايانرژي

تاکنون مورد توجه  بهينه از آن ةمنطقه است که استفاد
ذيربط در سطح منطقه قرار نگرفته و سياست و  هايسازمان

 نشده اجرايي و تدوين حوزه اين در خاصي فني دستورالعمل
که کشاورزان ساليانه مقدار  استشده موجب امر اين. است

 و بزنندقابل توجهي از هيزم مازاد خود را بدون هدف آتش 
بنابراين در اين زمينه  ؛کنند تبديلخاکستر  بهآن را 

بهينه از بقاياي  ةاستفاد براي ايبرنامه شودپيشنهاد مي
 .دامي واحدهاي مذکور تهيه و به اجرا گذاشته شود -گياهي

 تجديدپذير هايانرژي هايفناوري بودن کارکرديتك .0
 که است کشاورزانيسوي  از هاآن پذيرش موانع از يکي

بهبراي کشاورزان مقرون .دارند متنوعي بسيار هايفعاليت
 را ايجداگانه فناوري فعاليت هر انجام براي که نيست صرفه
 طريق از شودبنابراين پيشنهاد مي ؛گيرند کار هب و کنند تهيه
تا حدودي اين مشکل  کارکرديچند هايفناوري ةتوسع

 .شودمرتفع 

بسياري از کشاورزان مورد مطالعه تمکن مالي الزم  .3
 را تجديدپذير هايانرژي با مرتبط هايبراي پذيرش فناوري

 سساتؤم طريق از دولت شودمي پيشنهاد رو از اين ،ندارند
 ةاعتبارات خاصي را با بهر ،کشاورزي بانك ويژهبه ،اعتباري

 احداث يامذکور  هايفناوري کارگيري هکم براي تهيه و ب
الزم منظور و آن را به کشاورزان متقاضي  هايزيرساخت
اداري  روکراسيوب که آنجايي از زمينه، اين در. کندپرداخت 

يا  ضامن داشتن مانند)و شرايط سخت براي دريافت وام 
خرده نظام در که کشاورزاني تا شودموجب مي (وثيقه

 کمتري تمايل کنندمي فعاليت معيشتي صورت به و دهقاني
 باشند،داشته اعتبارات و تسهيالت گونه اين دريافت به

براي کشاورزان تا حد امکان  موا اخذ شرايط است ضروري
 .شود سهل
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