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بررسی میزان پذیرش فناوری اجاقهای خورشیدی
توسط عشایر میهمان شهرستان سنقروکلیایی
2

عبدالحمید پاپ زن *1و حسین حیدری
 .1دانشیار گروه ترویج کشاورزی و توسعة روستایی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
 .2دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه رازی کرمانشاه و
مدرس مدعو دانشگاه پیام نور شهرستان سنقروکلیایی
(تاریخ دریافت -11/10/05 :تاریخ تصویب)12/01/21 :

چکیده
استفادة بهینه از انرژی همواره هدفی مهم در توسعة پایدار بوده است .هدف از این پژوهش بررسی میزان
پذیرش فناوری اجاقهای خورشیدی از سوی عشایر میهمان شهرستان سنقروکلیایی است که با بهرهگیری
از روش اقدامپژوهی انجام پذیرفته است .این پژوهش شامل دو قسمت اصلی است .در قسمت اول
پژوهش ،طراحی ،ساخت و آزمایش اجاقها در دانشکدة کشاورزی دانشگاه رازی با همکاری دانشگاه
صنعتی کرمانشاه انجام شد .پس از حصول اطمینان از کارایی اجاقها ،قسمت دوم پژوهش در میان جامعة
عشایری انجام گرفت که بخش اصلی تحقیق حاضر است .جامعة مورد مطالعة این پژوهش عشایر میهمان
شهرستان سنقروکلیایی هستند که چهار خانوار از تیرة چوپان کارة ایل کلهر را در بر میگیرند .جمعآوری
دادهها با استفاده از یادداشتها ،مصاحبههای انفرادی و گروهی ،فیلم و صداهای ضبطشده صورت گرفت
و این روند تا رسیدن به اشباع تئوریک ادامه یافت .نتایج حاکی از آن بود که اجاقهای توزیعشده مورد
استقبال عشایر قرار گرفتند و با استفاده از آنها انواع غذاها را طبخ میکردند؛ بنابراین استفاده از
اجاقهایخورشیدی میتواند بخش مهمی از مشکالت انرژی عشایر را در زمینة پختوپز برطرف کند؛ از
این رو ضروری است که برنامهریزان توسعه مباحث انرژیهای تجدیدپذیر را در برنامههای توسعة
منطقهای و روستایی مد نظر قرار دهند.
واژههای کلیدی :اجاق خورشیدی ،انرژی ،توسعة پایدار
مقدمه
زندگی روزمرة مردم به تولید و مصرف انرژی وابسته است؛
بنابراین عرضه و تقاضای آن در جوامع بشری به طور مستمر رو
به افزایش است .به منظور حفظ محیط زیست توجه به
انرژیهای جایگزین (انرژیهای نو) ضروری به نظر میرسد
( .)2005 ,.al et Khoshakhlaghدر بیشتر كشورهای در حال
توسعه ،بیشترین منبع انرژی به كار گرفته شده از سوی عشایر
* نویسندة مسئول:

برای پختوپز شامل هیزم ،علوفه و فضوالت دامی است .راندمان
انرژی سوختهای هیزمی  02درصد است .معموالً ،عشایر این
نوع سوختها را از اطراف روستاها جمعآوری میكنند كه
چنین بهرهگیری ناصحیح از طبیعت به اكوسیستم جنگلها و
مراتع خسارت جبرانناپذیری را وارد میآورد .جایگزینكردن
هیزم با سوختهای فسیلی نیز خود سبب ایجاد هزینههای
باالیی برای مصرفكننده و واردآمدن لطمههای فراوان به
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اقتصاد ملی خواهد شد؛ از این رو با كاهش روزافزون منابع
انرژی فسیلی در بسیاری از كشورهای جهان ،تهیه و
بهرهبرداری منطقی از انرژیهای نو (تجدیدشونده) برای
پختوپز سبب جلوگیری از نابودی جنگلها و مراتع و حفظ
محیط زیست خواهد شد ( .)2000 ,Binaاستفادة بهینه از
انرژی در فرایند توسعة اقتصادی همواره هدفی مهم در توسعة
پایدار بوده است .برای اجتناب از تأثیر بیشتر این مضرات
مصرف انرژیهای تجدیدپذیر یا انرژیهای سازگار با محیط
زیست همچون انرژی خورشیدی ،انرژی باد ،زیستتوده و انرژی
زمین گرمایی و غیره پیشنهاد میشود )& Moiene
 .( 2010 ,Monshadyانرژیهای تجدیدپذیر یا پایانناپذیر به
آن دسته از حاملهای انرژی گفته میشود كه یا ذخیرة آنها
به اندازهای زیاد است كه در مدت هزاران یا میلیونها سال تمام
نمیشود یا اینکه میتوان با همان شرایط قبلی و مجدداً از آنان
استفاده كرد ( .)2008 ,pour Bahmaniدر طی سالهای
گذشته ،بهویژه دهههای اخیر ،وسایل و تجهیزات زیادی عرضه
شده است كه از انرژی خورشیدی استفاده میكنند .از جملة
این وسایل میتوان به دستگاه آبمقطرگیری خورشیدی،
دستگاه ذخیرة گرمای خورشیدی ،مولد برق خورشیدی ،ساعت
خورشیدی ،خنکكنندة خورشیدی ،اجاق خورشیدی و غیره
اشاره كرد؛ همچنین برای كاهش مصرف هیزم و سوختهای
فسیلی ارگانهای متفاوت در كشورهای مختلف دست به
اقدامی همهجانبه زدهاند و سعی دارند تا اجاقهای خورشیدی را
در سطح وسیعی توسعه دهند ( .)1989 ,Kerrاز اجاقهای
خورشیدی برای پختوپز استفاده میشود .این اجاقها انرژی
مورد نیاز خود را به طور مستقیم از نور خورشید جذب
میكنند .اجاق خورشیدی میتواند در دماهای باالی 352
درجة فارنهایت پخت را انجام دهد .این اجاقها میتوانند به
اندازة اجاقهای معمولی باعث سوختگی افراد شوند بنابراین
كودكان را باید از آن دور نگه داشت ( .)2009 ,Gandhiزندگی
كوچندگی اصوالً مترادف با چادرنشینی است .به اعتقاد لمبتون
آنچه عشایر را از اجتماعات ساكن متمایز میكند و گاهی آنان
را در مقابل اینان قرار میدهد كوچ فصلی ،چه كوتاه چه بلند ،و
فقدان روستاهای ثابت میان صحرانشینان است ,Karimi
) .(2011در كشور ما ،جامعة عشایری به شکل جامعة سوم در
كنار جامعة شهری و روستایی مطرح شده است كه به دلیل
ویژگیهای خاص معیشتی و فرهنگی خود كوچندگی را به
دنبال داشته است و عمالً از دو جامعة دیگر متمایز میشود .در
این راستا ،ایل كلهر ،بزرگترین ایل عشایری غرب كشور،

معموالً از اواسط آذر تا اواسط اردیبهشت در قشالق و از اواسط
اردیبهشت تا شهریور ماه در ییالق و از شهریور ماه تا اواسط آذر
در میانبند اسکان دارند ,Afsharzadeh & Papzan
) .(2010آنها به دلیل نداشتن سکونتگاههای یکجانشینی برای
پختوپز دسترسی كمی به منابع انرژی از جمله نفت و گاز
دارند و به همین دلیل در این زمینه با مشکل جدی مواجه
هستند كه استفاده از انرژی خورشیدی (اجاقهای خورشیدی)
میتواند مشکل تأمین انرژی آنها را مرتفع كند.
مشکالت اساسی مرتبط با سوخت شامل دو مورد اصلی
كمیابی و گرانی است .در زمینة كاربرد و پذیرش اجاقهای
خورشیدی در كشورهای مختلف مطالعاتی انجام گرفته كه
در زیر به اختصار بیان شده است؛ اما در ایران تاكنون
مطالعة جامع و وسیعی در این مورد صورت نگرفته است .این
مطالعه به نوبة خود كار جدیدی در این زمینه است و
میتواند پایه و اساسی برای مطالعات آتی باشد.
اجاقهای خورشیدی انرژی خود را از خورشید میگیرند
و روش خوبی برای پاک نگهداشتن محیط و استریلیزهكردن
آب هستند .تحقیقات دانشگاه كاپ تونز )Towns Cape
 (Centre Research Energyمشخص كرد كه استفاده از
هیزم و نفت برای انسانها سالمت آنها را به خطر میاندازد
( .)2005 ,.al et Winklerاین استفاده عالوه بر خطراتی
مانند آتشسوزی ،بیماریهای تنفسی و مرگومیر نوزادان
سبب آسیبزدن به درختان و محیط زیست میشود؛
بنابراین استفاده از اجاقهای خورشیدی باید گسترش پیدا
كند ولی این امر هنوز محقق نشده است .دالیل آن را
میتوان عواملی مانند محدودبودن امکانات ،پذیرفتهنشدن
اجتماعی اجاقها و ضعف فاكتورهای اقتصادی و فرهنگی
دانست ( .)2005 ,Visagie & Prasadنتایج پژوهشی كه
در ساب سهان آفریقا انجام گرفت نشان داد كه خانوادههای
آفریقایی به دلیل مشکالت كمبود سوخت نوع مصرف
سوختی خود را باید تغییر دهند .انرژی خورشیدی
جایگزینی مناسب برای سوخت آفریقاست كه بدون هزینه و
بدون مضرات زیستمحیطی و بدون دود یا آتشسوزی است
(.)2004 ,.al et Karakezi
 )1996( Bank Worldدر گزارشی تحت عنوان "انرژی
روستایی و توسعه" نقش انرژیهای نو در تأمین انرژی و توسعة
روستاها را مورد بررسی قرار داده است .در این مجموعه ،مزایای
انرژیهای نو در تأمین انرژی روستایی در مناطق مختلف جهان
شرح داده شده و از میان انرژیهای نو ،انرژی خورشیدی ،برق
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آبی و باد مورد تأكید بیشتری قرار گرفتهاند)2005( FAO .
بیان كرد كه در آفریقا استفاده از هیزم منبع انرژی اولیة
خانوادههاست .در مناطق روستایی ،زنان هر روز برای جمعآوری
هیزم كیلومترها پیادهروی میكنند و مقدار زیادی از درآمد
خانوارها روزانه صرف خرید و جمعآوری هیزم میشود.
چوبهای در دسترس در حال كاهشند و قطع درختان جنگلی
عمدهترین مشکل اكولوژیکی در آفریقاست كه باعث كاهش
سطح جنگلها در آفریقا شده است.
در مطالعهای كه بنیاد كزن انجام داد ،این بنیاد گزارش
میكند كه معرفی اجاقهای خورشیدی در میان چادرنشینان
شرق چاد در آفریقا به طور موفقیتآمیزی پذیرفته شد ،به
طوری كه اجاقهای خورشیدی میان  0522خانوادة چادرنشین
توزیع شده و همه از این اجاقها راضی هستند و زنان از آنها
خیلی استقبال كردند .در نهایت این مطالعه مشخص كرد كه
اجاقهای خورشیدی توسط چادرنشینان پذیرفته شد
( .)2007 ,Kozonدر مطالعهای دیگر ،در منطقة گونگین در
بوركینافاسور با هدف توسعه آموزش استفاده از اجاقهای
خورشیدی كه یک یادگیری همراه با عمل بود ،زنان با انرژی
خورشیدی ناهار آماده میكردند .آنها با این اجاقها ،ناهار طبخ
میكردند و آب آشامیدنی را پاستوریزه میكردند ),Toonen
 .(2009در مطالعهای دیگر ،كه انجمن بینالمللی اجاقهای
خورشیدی در نیکاچ كنیا در سال  0227انجام داد ،خانوادههای
استفادهكننده از این اجاقها بیان داشتند كه طرح استفاده از
اجاقهای خورشیدی برای آنها مزایایی به قرار زیر داشته است:
 با استفاده از اجاقهای خورشیدی در طول هفته برایخانوادهها مقدار  1تا  3دالری كه صرف هزینة خری د هی زم
میشد صرفهجویی میشود.
 با استفاده از اج اقه ای خورش یدی از انتش ار 888كیلوگرم كربن دی اكسید در سال جلوگیری میشود.
 استفادهكنندگان از این اج اقه ا بی ان داش تند ك هاستفاده از این اجاقها باع ث ك اهش بیم اریه ای عف ونی،
سرفه و سوزش چشم و افزایش راحتی ب رای نه ارخوردن در
خانه میشود.
 فروش و سودی كه توسط گروههای آم وزشدی ده وكارآموزهای اجاقهای خورشیدی حاصل میشود.
 طبخ كیک توسط این اج اقه ا ك ه در رس تورانی درنیکاچ انجام میگرفت.
 اجاقهای خورشیدی مکملی ب رای پخ توپ ز س نتیهستند كه هزینة گندزدایی آب را كاهش میدهند.
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 ساختن این اجاقها در انجمن اجاقهای خورش یدیو تعلیمدادن ساخت ای ن اج اقه ا ب ه زن ان ای ن منطق ه و
پاستوریزهكردن آب برای آنها سودآور است.
 پساندازكردن درآم د و س رمایهگ ذاری آن در س ایركاره ای تولی دی مانن د كش اورزی ،مراقب ت از درخت ان و
ماهیگری زنان (.)2007 ,International Cookers Solar
با توجه به نزدیکشدن زمان اتمام سوختهای فسیلی و با
درنظرگرفتن اثر گلخانهای ناشی از سوختن حاملهای انرژی
فسیلی (نفت و گاز) و سنتی (هیزم ،علوفه و فضوالت دامی)،
استفاده و جایگزینی سوختهای جدید مانند انرژی
خورشیدی میتواند كمک شایانی به اقتصاد كشور كند؛
بنابراین استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نهتنها یک انتخاب،
بلکه یک اجبار است .در حال حاضر ،بیش از  82درصد انرژی
مورد استفاده در زمین از سوختهای فسیلی و سنتی تأمین
میشود .آنچه همگان را به استفاده از انرژیهای نو ترغیب
میكند محدودیت این نوع سوختها و آثار نامطلوب زیست-
محیطی پسماندهای آنها ،نوسان قیمتها و بحرانهای انرژی
است .از آنجا كه عشایر خود واجد نقش مهمی در توسعة
اقتصادی و در نهایت توسعة پایدار كشور هستند ،برنامهریزی
به منظور محرومیتزدایی ،رشد و توسعة اقتصادی در مناطق
عشایرنشین بسیار ضروری است؛ از این رو هدف اصلی این
پژوهش بررسی میزان پذیرش فناوری اجاقهای خورشیدی از
سوی عشایر میهمان شهرستان سنقروكلیایی است.
روش تحقیق
این مطالعه در قالب رویکرد كیفی و به روش اقدامپژوهی
انجام شده است .اصطالح اقدامپژوهی از دو واژة اقدام و
پژوهش گرفته شده است و این روش فاصلة تحقیق و عمل
را بر خالف تحقیقات معمول به حداقل میرساند .در این
رویکرد تحقیقی ،محقق و مخاطبان با مشاركت یکدیگر و به
منظور بهبود وضعیت موجود ،پس از برنامهریزی ،دست به
اقدام عملی میزنند ،سپس آثار این اقدام را بررسی میكنند
و با استفاده از نتایج حاصل میزان توفیق برنامه را در
دستیابی به اهداف تعیینشده میسنجند و در صورت لزوم
فرایند اقدامپژوهی را از سر میگیرند )& Danaiefard
 ( 2002 ,Alvaniگال و بورگ فرایند اقدامپژوهی را در قالب
شکل  1بررسی كردهاند.
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انتخاب یک
كانون (موضوع)
گردآوری دادهها

ادامه یا اصالح
عمل

تجزیه و تحلیل
و تفسیر دادهها

تأمل و تعمق

اقدام كردن
شکل  .1چرخة اقدامپژوهی ()2511 ,Borg & Gall

این نوع از تحقیق را خود افراد درگیر در یک مسئله و برای
حل آن انجام میدهند .عمل ،محور اساسی آن است؛ بدین معنا
كه افراد عمل خود را در حین كار و فعالیت مورد پژوهش قرار
میدهند .هدف اصلی این پژوهش بهینهسازی امور ،حل
مشکالت و موانع كاری ،تغییر در وضعیت موجود و تبدیل آن
به وضعیت مطلوب است ( .)2011 ,Fatinاقدامپژوهی پژوهشی
خودبازتابی است كه به وسیلة مشاركتكنندگان به منظور
توانمندسازی آنها و بهبود وضعیت موجود انجام میشود
( .)2003 ,Moradiآشنایی قبلی نگارنده با مشکالت و مسائل
عشایر در زمینة تأمین سوخت مورد نیاز خانوادههای عشایری
برای پختوپز ،روند تخریبی محیط زیست و استفاده از هیزم از
یک سو و آسیبهای ناشی از دود آتش و كمبود سوختهای
فسیلی از سوی دیگر باعث شد كه جامعة عشایری به عنوان
جامعة مورد مطالعه تعیین و مراحل اجرای طرح با استفاده از
روش اقدامپژوهی انجام شود .در روش اقدامپژوهی ،معموالً
نمونهگیری وجود ندارد و كل جامعه و افراد درگیر در مشکل
(موضوع) ،مورد مطالعه قرار میگیرند .از آنجا كه تحقیق حاضر
نیز مبتنی بر روش اقدامپژوهی است ،نمونهگیری صورت نگرفته
و همة افراد چهار خانوار عشایر تیرة چوپانكاره ،كه  02نفر
بودند ،بررسی شدند .جمعآوری دادهها با استفاده از تکنیک
مصاحبة انفرادی ،گروههای متمركز ،مشاهدة مستقیم و
یادداشتهای میدانی صورت گرفت .بهكارگیری روشهای
چندگانه در جمعآوری دادهها در پژوهش كیفی اعتبار یافتهها
را از طریق فرایندی كه از آن به سه گوشهسازی یاد میشود،

افزایش میدهد ( .)2000 ,.al et Cohenپس از انجام ده
مصاحبه ،هركدام به مدت حداقل یک ساعت ،اشباع تئوریک
حاصل شد؛ بدین ترتیب كه پاسخها تکراری شد و مفاهیم
جدیدی از سوی نمونهها به دست نیامد .در واقع ،محقق به طور
مرتب نزد عشایر مورد مطالعه میرفت و از نزدیک شاهد
استفادة عشایر از اجاقهای خورشیدی بود و بدین ترتیب در
طول مصاحبه و مشاهداتی كه انجام میگرفت دادههای تحقیق
به دست آمدند.
در واقع ،این پژوهش در دو مرحله انجام شده است:
مرحلة نخست ،ساخت و آزمایش مدلهای مختلف اجاقهای
خورشیدی و رسیدن به مدلهای نهایی است كه با پشتیبانی
مالی و فنی دانشگاه صنعتی كرمانشاه در دانشکدة كشاورزی
دانشگاه رازی انجام شد .در این مرحله ،محققان چهار مدل از
اجاقهای خورشیدی را ساختند و آزمایشهای مختلفی روی
آنها انجام دادند .در مرحلة دوم پژوهش (مرحلة اجرا) نیز
اجاقها در میان جامعة عشایری میهمان شهرستان سنقروكلیایی
با استفاده از روش اقدامپژوهی توزیع شد.
نتایج و بحث
در این قسمت ،فرایند اجرای پروژة مذكور ،كه در قالب چهار
مرحله برنامة اصالحشده ،اجرا ،مشاهده و نتایج (مراحل
اقدامپژوهی) در میان جامعة عشایری اجرا شد ،توضیح داده
میشود.
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مرحلة طراحی مجدد

در این مرحله ،با توجه به نتایج حاصل از طرح پیشآزمون،
تغییرات الزم در این اجاقها ،اعمال ،ابزار و وسایل مورد نیاز
اجرای طرح در میان عشایر ایل كلهر ،تیرة چوپانكاره میهمان
شهرستان سنقروكلیایی فراهم شد .یک هفته قبل از اجرای طرح،
نگارنده پس از بحث و گفتوگو به زبان ساده با عشایر تیرة
چوپانكاره از ایل كلهر و تشریح اهداف اجرای طرح و آشنایی
آنان با اجاقهای خورشیدی و فرایند پختوپز ،آنها را به عنوان
خانوارهای هدف به منظور اجرای طرح اجاقهای خورشیدی
انتخاب كرد و در نهایت تاریخ و محل اجرای پروژه تعیین شد.
مرحلة اجرا

در تاریخ  18تیرماه  ،11برای اجرای طرح استفاده از
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اجاقهای خورشیدی توسط خانوارهای عشایری مورد مطالعه
به منطقه مراجعه شد .از آنجا كه از قبل با عشایر مورد مطالعه
هماهنگیهای الزم به عمل آمده بود ،زمان مراجعه به
نزدیکیهای ظهر موكول شد؛ چرا كه در ظهر همة افراد
خانوادهها در سیاهچادرهای خود حضور داشتند .افراد جوان
عشایری برای جابهجا كردن وسایل ،اجاقها و نصب آنها به
یکدیگر با ما مشاركتكردند .پس از آمادهشدن وسایل ،نصب
قطعات اجاقها به همدیگر با كمک و مشاركت خود عشایر
آغاز گردید .ابتدا ،درهای اجاقهای جعبهای به جعبههای
آنها وصل شد و نحوة تنظیم این درها و شیوة منعکسكردن
نور خورشید به درون اجاقها به عشایر توضیح داده شد .در
زیر ،دو تصویر از این مرحله مشاهده میشود.

تصویرهای  1و  .2آموزش کار با اجاقهای خورشیدی جعبهای

در مورد اجاقهای دیشی هم نحوة متصلكردن اجزای
آنها به همدیگر و نحوة كار با آن به عشایر نشان داده شد .در

زیر ،شکل آموزش آن به عشایر آورده شده است.

تصویر  .3آموزش نحوة نصب اجاق سهمی و کار با آنها به عشایر

تصویر  .5آموزش کار با اجاق صفحهای به وسیلة نگارنده

در نهایت ،چگونگی كار با اجاق صفحهای برای افراد
عشایری توضیح داده شد .به آنها آموزش داده شد كه برای
كار با این اجاق به نایلون شفاف نیاز است .تصویری از اجاق
صفحهای در زیر مشاهده میشود.

پس از ارائة توضیحاتی در مورد چگونگی استفاده از این
اجاقها ،به هركدام از خانوادهها (چهار خانوادة عشایری تیرة
چوپانكاره) یک اجاق خورشیدی داده شد.
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مرحلة مشاهده

در طول اجرای پروژه در میان عشایر ،مشکل حادی از نظر
فنی مشاهده نشد .در مدتی كه اجاقها در دست عشایر بود،
نگارنده تقریباً هر دو یا سه روز یکبار نزد عشایر میرفت و از
رضایت یا نارضایتی آنها از اجاقها مطلع میشد .در طول
این فرایند ،حدود ده مصاحبة انفرادی و جمعی مختلف با
عشایر انجام گرفت .در مراجعه ،مشاهده و مصاحبههایی كه
با عشایر صورت گرفت ،آقای مجید رضایینژاد بیان داشت
كه با این اجاقها آب را به جوش میآورند؛ همچنین خانم
رضایینژاد نیز بیان داشت كه با استفاده از این اجاقها
غذاهایی مانند برنج و ماكارونی طبخ میكنند .در این راستا،
خانم عبدلی اذعان داشت كه از این اجاقها بیشتر برای گرم
نگهداشتن غذا و چایی استفاده میكنند .آقای محمد
رضایینژاد بیان داشت كه از این اجاقها بیشتر برای

استرلیزهكردن آب و جوشاندن شیر استفاده میكنند .نتایج
بیش از پنج مصاحبة گروهی نیز مشخص كرد كه عشایر از
اجاقهای خورشیدی برای جوشاندن آب ،شیر و طبخ
غذاهایی مانند ماكارونی ،برنج و غیره استفاده میكنند .با
توجه به مصاحبههای صورت گرفته مشخص شد كه عشایر از
اجاقهای خورشیدی رضایت داشتند و آنها را با زندگی
خود سازگار میدانستند .آنها بیان داشتند كه اجاقهای
خورشیدی مکمل اصلی سایر سوختهای آنها به شمار
میآیند و در آینده میتوانند بخش مهمی از نیاز سوختی
آنها را برطرف سازند .عشایر معتقد بودند كه با استفاده از
این اجاقها مصرف هیزم آنها كاسته شده و به دنبال آن
وضعیت اقتصادی آنها بهبود یافته است .در زیر ،تصاویری از
استفادة عشایر از اجاقهای خورشیدی مشاهده میشود.

تصویرهای  4و  .5استفادة عشایر از اجاقهای خورشیدی

مرحلة بازتاب

در قسمت بازتاب این پژوهش ،ما بازتابی از نظر فنی برای
اجاقها نداشتیم كه دلیل این امر آن است كه قبل از اجرای
پروژه در میان عشایر ،آزمایشهای مختلف و متفاوتی بر
روی اجاقها در دانشکدة كشاورزی دانشگاه رازی با همکاری
دانشگاه صنعتی كرمانشاه انجام گرفت و همة نقصها و
ایرادهای اجاقها برطرف شد .در پایان پژوهش ،پس از
جمعآوری كامل مصاحبهها ،یادداشتها ،فیلمها و صداهای
ضبطشده به همراه تصاویر و عکسهای گرفتهشده ،همة این
مصاحبه و فیلم و صداها به همراه یادداشتهایی كه در
جلسههای مختلف با عشایر ثبت شده بود تحلیل محتوایی
شدند .این كار بدین صورت انجام شد كه در ابتدا همة
فیلمها و صداهای ضبطشده بر روی كاغذ پیاده شد و سپس

مفاهیم و واژههای مهم و كلیدیای كه مورد تأكید بسیار
عشایر بودند مشخص شد .در نهایت نیز با یکسانكردن این
مفاهیم نتایج استخراج گردید.
نتیجهگیری و پیشنهادها
تأمین انرژی پایدار برای جوامع عشایری كشورمان كاری
دشوار و پیچیده است .مباحث زیستمحیطی ،مشکالت مالی
عشایر ،بیماریهای تنفسی و بینایی و خطرات ناشی از
استفاده از آتش از جمله عواملی هستند كه تأمین انرژی در
میان جوامع عشایری را تحت تأثیر قرار میدهند .كوچندگی
عشایر نیز باعث شده است كه آنها دسترسی كمی به
سوختهای فسیلی (نفت و گاز) داشته باشند؛ هرچند كه با
دردسترسبودن سوختهای فسیلی مشکالت جدی مربوط به
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استفاده از سوختهای فسیلی وجود خواهد داشت .با توجه به
مشکالت یادشده و نیز با عنایت به اینکه پختوپز یکی از
فعالیتهایی است كه عشایر برای آن با مشکل فراوانی روبهرو
هستند و همچنین با درنظرداشتن آثار و فواید مستقیم و غیر
مستقیم استفاده از اجاقهای خورشیدی در بخشهای انرژی،
بهداشت و سالمت كشور و در نهایت تأثیر مثبت آن در اقتصاد
ملی ،توسعة این تکنولوژی در مناطق مختلف كشور ،بهویژه
مناطقی كه با مشکالت فراوانی در تأمین انرژی مواجهند،
همانند جوامع عشایری توصیه میشود .نتایج پروژة حاضر
میتواند پیشزمینهای برای انجام تحقیقات بیشتر در زمینة
انرژیهای خورشیدی بهویژه اجاقهای خورشیدی باشد.
ناملموس بودن صدمات زیستمحیطی ناشی از تخریب
جنگلها و پوشش گیاهی و استفاده از هیزم از جمله عواملی
هستند كه تالش بیشتری را در راستای معرفی تکنولوژیهای
این چنینی میطلبد؛ چرا كه توسعة پایدار زمانی تحقق
مییابد كه اطالعات زیستمحیطی در میان مردم گسترش
یابد و مشاركت مردم در حفظ و حراست از آن دوچندان شود.
با توجه به اینکه با اجرای طرح حاضر زمینههای اولیة اشاعة
مدلهای اجاقهای خورشیدی در میان جامعة عشایری فراهم
شده است ،آنها آمادگی خود را برای سرمایهگذاری و
راهاندازی اجاقهای خورشیدی اعالم كردند.
نتایج پژوهش نشان داده كه استفاده از اجاقهای
خورشیدی باعث كاهش آسیبهای زیستمحیطی در منطقة
مورد مطالعه شده است .عالوه بر این استفاده از دود آتش
برای سالمت انسان مضر است و باعث بیماریهایی مانند
بیماریهای تنفسی و ریوی و سوزش چشم میشود كه
عشایر مورد مطالعه اصالً توجهی به این قضیه نداشتند .این
نتیجه با نتایج پژوهش انجمن بینالمللی اجاقهای
خورشیدی ()2007 ,international Cookers Solar
یکسان است؛ همچنین در بسیاری از مواقع استفاده از آتش
باعث آتشسوزی منازل عشایر یا مراتع اطراف آنها شده
است .این نتیجه نیز با نتایج پژوهش al et Karakezi.
( )2004همسوست .پس از اجرای طرح میان عشایر مورد
مطالعه ،به این نتیجه رسیدیم كه تغییر نگرش آنها دربارة
استفاده از آتش و مصرف هیزم از اهمیت ویژهای برخوردار
است كه این نتیجه با نتیجة تحقیق Visagie & Prasad
( )2005همخوانی دارد؛ همچنین نتایج پژوهش مشخص
كرد كه مصرف هیزم آنها در طول روز كاهش یافته كه این
امر درآمد آنها را افزایش داده است .این نتیجه با نتایج
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مطالعات ،)2009( Toonen ،)2004( al et Karakezi.
 )2007( international Cookers Solarیکسان است .در
طول این مدت ،عشایر با استفاده از این اجاقها آب و شیر را
استرلیزه میكردند و به جوش میآوردند و انواع غذاها مانند
برنج را طبخ میكردند كه با نتایج كار .al et Winkler
( )2005همخوانی دارد.
با اجرای طرح حاضر ،آمادگیهای اولیه برای توسعة این
تکنولوژی و گسترش آن در میان جامعة عشایری ایجاد شده
است ،به گونهای كه عشایر آمادگی خود را برای سرمایهگذاری
در زمینة كاربرد اجاقهای خورشیدی اعالم كردهاند .در نهایت،
با توجه به مصاحبههای صورتگرفته مشخص شد كه عشایر از
اجاقهای خورشیدی رضایت داشتند و آنها را با زندگی خود
سازگار میدانستند .آنها بیان داشتند كه اجاقهای خورشیدی
مکمل اصلی سایر سوختهای آنها به شمار میآید و در آینده
میتواند بخش مهمی از نیاز سوختی آنها را برطرف كند.
سرانجام ،میتوان گفت كه اجرای طرحهای اجاقهای
خورشیدی در میان جوامع عشایری و روستایی یا حتی شهری
با توجه به هزینههای تقریباً اندک پروژه و جایگاه آن از نظر
تأمین انرژی سوختی خانوادهها برای پختوپز كامالً توجیه
اقتصادی دارد .عالوه بر این بیشترشدن درختان (از این نظر كه
مصرف آنها به عنوان هیزم كمتر میشود) در پی آن افزایش
بارندگی و بهبود محصوالت كشاورزی ،كمشدن آلودگی محیط
زیست ،تلفنشدن زمان الزم برای جمعآوری هیزم ،استفاده از
انرژی پاک ،بهبود وضعیت اقتصادی عشایر و در نهایت توسعة
اقتصادی و توسعة پایدار از جمله پیامدهای مهم بهكارگیری این
پروژه هستند .توسعة این طرح میتواند زمینهای برای تحقیقات
آتی باشد .به منظور ترویج و اشاعة بهكارگیری اجاقهای
خورشیدی برای تأمین انرژی عشایر و كمک به اقتصاد ملی
پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 .1به منظور باالبردن آگاهیه ای عم ومی و شناس اندن
تکنولوژی اجاقهای خورشیدی و اهمیت آن برای رسیدن به
توسعة پایدار ،كالسهای آموزشی  -ترویجی برگزار شود و از
طریق بروشور و رسانههای انبوه اطالعرسانی صورت گیرد؛
 .0حساسیتهای زیستمحیطی و اطالعرسانی در زمینة
پیامدهای ناشی از استفاده از هیزم ب ه عن وان س وخت و ب ه
دنبال آن آسیبهای تحمیلش ده ب ه اقتص اد كش ور ایج اد
شود؛
 .3منابع مالی الزم به منظور اشاعة تکنولوژی اجاقه ای
خورشیدی در جوامع عشایری و روستایی از مح ل پرداخ ت
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اجاقهای خورشیدی عالوه بر جوامع عشایری در میان
جوامع روستایی و حتی شهری برای رسیدن به توسعة پایدار
.ترویج شود

45

.یارانههای انرژی روستایی و عشایری تأمین شود
 با توجه به اینکه انرژی نقش مهمی در توسعة.0
 پیشنهاد میشود كه استفاده از،اقتصادی كشور دارد
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