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Abstract 
The main aim of this descriptive- correlation re-
search was to investigate the affecting factors on 
villagers’ use of renewable energies. The statistical 
population of the research consisted of all heads of 
households in the rural areas of Zabol city (N= 
63736). According to the Bartlett et al., (2001) table, 
300 of them were selected by multistage sampling. 
A questionnaire was used to collect the data. The 
content validity of the questionnaire was confirmed 
by a panel of experts. A pretest was conducted to 
establish the reliability of the questionnaire. The 
Cronbach’s alpha coefficient for the main scales of 
the questionnaire was at an appropriate level (ranged 
from 0.761 to 0.793). The descriptive statistics re-
sults indicated that the villagers level of using of 
renewable energies including solar, wind and bio-
mass energies were at a very low level. The results 
of the correlation analysis revealed that variables of 
literacy level, distance between village to the nearest 
city, rate of the participation in training courses on 
renewable energies, the size of land, livestock unit, 
the number of agricultural products and vegetables, 
the cost of gas and electricity for home and level of 
using of information acquisition sources on the re-
newable energies had significant and positive rela-
tionship with the villagers level of using of these 
energies. Also, the results of regression analysis 
showed that 61.6% variances of using level of re-
newable energies were explained by the six varia-
bles including: using level of information acquisi-
tion sources, rate of the participation in training 
courses, the number of agricultural products, the 
size of livestock unit, the number of vegetables and 
the size of land, respectively. 

 چکیده
بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفاده  ،همبستگی -هدف این تحقیق توصیفی

بود. جامعه آماري این پژوهش، تمامی  ریپذ دیتجدهاي روستاییان از انرژي
) که N= 63736سرپرستان خانوار در مناطق روستایی شهرستان زابل بودند (

نفر از آنان از طریق  300)، تعداد 2001رتلت و همکاران (با توجه به جدول با
ها پرسشنامه ابزار گردآوري داده. ندانتخاب شد ،ايگیري چندمرحلهروش نمونه

. براي شدمحتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان تأیید  روایی بود.
رونباخ انجام گرفت که مقدار آلفاي ک آزمون شیپتعیین پایایی ابزار تحقیق 

هاي اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بین براي مقیاس شدهمحاسبه
آمار توصیفی حاکی از آن بود که میزان استفاده  نتایج ) بود.793/0تا  761/0

 ستیزهاي خورشید، باد و شامل انرژي ریپذ دیتجدهاي روستاییان از انرژي
ستگی نشان داد که بین در سطح بسیار پایین بود. نتایج تحلیل همب توده

 تریننزدیک تا سکونت محل روستاي ، فاصلهالتیسطح تحصمتغیرهاي 
 ،ریپذ دیتجد هايانرژي زمینه در آموزشی هايدوره در شرکت میزانشهر، 

 زراعی، تعداد محصوالت ، تعداديدامدار واحد مزرعه، مساحت مساحت
 استفاده از منابعو گاز منزل و میزان  برق صیفی، هزینه و سبزي محصوالت

با میزان استفاده از این  ریپذ دیتجدهاي در زمینه انرژيکسب اطالعات 
داري وجود داشت. همچنین، نتایج تحلیلها رابطه مثبت و معنیانرژي

درصد از واریانس میزان  6/61رگرسیون گام به گام حاکی از آن بود که 
متغیر میزان استفاده از  را به ترتیب شش ریپذ دیتجدهاي استفاده از انرژي

 آموزشی مرتبط، تعداد هايدوره در شرکت ، میزانکسب اطالعات منابع
صیفی و  و سبزي محصوالت زراعی، مساحت واحد دامداري، تعداد محصوالت

 مزرعه تبیین کردند. مساحت

 هاي کلیديواژه
رکت ، شتوده ستیزهاي خورشید، باد و ، انرژيریپذ دیتجداستفاده از انرژي  

، روستاییان.کسب اطالعات هاي آموزشی، استفاده از منابعدر دوره

 Using of Renewable Energy, Solar, Wind and Biomass 

Energies, Participation in Training Courses, Using of 

Information Acquisition Sources, Villagers. 
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 مقدمه
ترین مسأله در جهان به شمار ترین و غالبانرژي مهمامروزه، 

به عنوان یک جزء اساسی جامعه مدرن، ضمن تأثیر رود که می
مستقیم بر فعالیت انسان، از اهمیت اساسی براي توسعه 

ها در تمامی اقتصادي و اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی انسان
در ). Yazdanpanah et al., 2015(کشورها برخوردار است 

 مورداستفادهبیشترین میزان انرژي  نکهیباوجوداعصر حاضر، 
هاي فسیلی و سوخت ریناپذ دیتجدشورها از طریق منابع انرژي ک

 Ntona etشود (تأمین می سنگ، نفت و گاز طبیعیمانند زغال
al., 2015ها سبب انتشار گازهاي )، اما استفاده از این سوخت

گردد زیست میمنجر به آلودگی محیط شدت بهآالینده شده و 
)Ding and Somani, 2010(. هاي گر، در سالاز سوي دی

 Zhanاخیر میزان ذخیره این منابع انرژي رو به کاهش نهاده (
and Yang, 2010( در آمده عمل بههاي بینیو بر اساس پیش ،

صورت ادامه روند کنونی و عدم مدیریت و کاهش میزان مصرف 
هاي فسیلی جهان که براي ایجاد انرژي، تمامی منابع سوخت

است،  شده يسپرال در طبیعت زمان میلیون س 700 تا 500آنها 
 ,Kavianiحداکثر تا پایان قرن حاضر به اتمام خواهند رسید (

در طول دهه گذشته، جهان را با  مسائلی). ظهور چنین 2002
 ,Alexandruاي در حوزه امنیت انرژي (هاي عمدهنگرانی
) و تأمین انرژي براي جمعیت رو به رشد مواجه کرده 2013

)Bhoyar and Bharatkar, 2013(  که این مسأله لزوم
 دوچندانرا  شده مسائل اشارهریزي جدي براي حل توجه و برنامه

، رو نیازا). Yan and Chun-You, 2006نموده است (
 ارائهبسیاري از محققان و دانشمندان به دنبال بررسی و 

راهکارهاي جایگزین با هدف پاسخ به نیاز فزاینده بازار در حوزه 
تجدید اند که در این میان، استفاده از منابع انرژي بودهانرژي 

 اتکابراي کاهش  )Bhoyar and Bharatkar, 2013( پذیر
هاي فسیلی و حل مشکالت ناشی از آالیندگی آنها به سوخت

)Fung et al., 2010 ،(حلی پایدار براي رفع نیاز راه مثابه به
ود که داراي رهاي آتی در حوزه انرژي نیز به شمار مینسل

همچون در دسترس بودن، توجه  يفرد منحصربههاي مشخصه
-راستایی با توسعه پایدار زیستهاي اجتماعی، همبه جنبه

ریزي آسان محیطی، پاسخگویی مناسب به نیاز بازار و برنامه
 .)Bhoyar and Bharatkar, 2013باشد (براي استفاده می

ابعی هستند که در آنها من تجدید پذیر، منابع انرژي یطورکل به
 طور بهانرژي از جریان تکراري یا پیوسته تولید انرژي که همواره 

آید می زیست در حال وقوع است، به دستطبیعی در محیط
)Nazaripor et al., 2010هاي ). این منابع شامل انرژي

) یا انرژي حاصل از Reilly et al., 2015دریایی ( تجدید پذیر
)، انرژي Manzor and Niakan, 2012(جزر و مد امواج 

 ییگرما نیزم يانرژ، )Saleh et al., 2014خورشید (
)Kowalewski et al., 2014 ،(يانرژ ) بادRead et al., 

) Gevorgyan and Sargsyan, 2007)، انرژي آب (2013
 Gokcol et al., 2009; Nazariporتوده ( ستیزانرژي  و

et al., 2010( تجدید هاي وجه به تنوع انرژيباشند. با تمی
-هاي کاربرد بسیار گستردهو ماهیت آنها، این منابع از زمینه پذیر

هاي مختلف برخوردار هستند که در این بین، یکی از اي در حوزه
اقتصادي که داراي پتانسیل و ظرفیت  يها بخش ریز نیتر مهم

د تجدیهاي گیري از انرژيمساعد فراوانی براي توسعه و بهره
 Razeghi etباشد (است، بخش کشاورزي و روستایی می پذیر

al., 2012 اهمیت این موضوع، با در نظر گرفتن اینکه امروزه .(
بخش کشاورزي و روستایی به منظور پاسخگویی به نیاز 
روزافزون غذا براي جمعیت رو به رشد کره زمین و فراهم کردن 

زان زیادي وابسته به مواد غذایی کافی و مناسب براي آنها، به می
 ,.Razeghi et alشود (می دوچندانمنابع انرژي است، 

2013.( 
استان سیستان و بلوچستان با داشتن پنج منبع مختلف  

در شهرستان زاهدان (انرژي خورشید، زیست  تجدید پذیرانرژي 
هاي خاش و بزمان (انرژي خورشید و توده و باد)، شهرستان

ابهار (انرژي جزر و مد)، شهرستان زمین گرمایی)، شهرستان چ
 ستیزسراوان (انرژي خورشید) و شهرستان زابل (انرژي باد، 

 يبردار بهره يبراو خورشید)، یکی از مناطق مستعد کشور  توده
 ,Gandomkarآید (به شمار می تجدید پذیراز منابع انرژي 

2009; Shirin Manesh and Chegini, 2011; 
Yosefi et al., 2014.( ژهیبه واین بین، منطقه سیستان  در 

شهرستان زابل با جغرافیاي خاص و موقعیت استراتژیکی در بین 
همسایگان شرقی که در حال حاضر نیز داراي منابع انرژي 

اي برخوردار است. فسیلی بسیار ناچیزي هستند، از اهمیت ویژه
روز آفتابی در سال و  335شهرستان زابل با داشتن بالغ بر 

ساعت آفتابی در طول روز، پتانسیل باالیی در حوزه  8/9گین میان
 ,Zolfaghari and Jabbariاستفاده از انرژي خورشید دارد (

ترین روزه سیستان معروف 120). همچنین، بادهاي 2011
 ,.Gandomkar et al( باشندمی بادهاي محلی در ایران

ر د شده انجامهاي ) که از این نظر بر اساس بررسی2007
زابل بهترین شرایط را  هاي سینوپتیک کشور، ایستگاهایستگاه

). Gandomkar, 2009( براي احداث مزارع بادي داراست
، به دلیل ناچیز بودن فاصله باشده اشارهافزون بر مطالب 

گذاري همسایگان شرقی، این منطقه مکان مناسبی براي سرمایه
هزینه براي که صرف  يا گونه بهبخش دولتی و خصوصی است، 

-پذیر میبه لحاظ اقتصادي توجیه تجدید پذیرهاي تبدیل انرژي
در  باوجودآنکه). Zolfaghari and Jabbari, 2011باشد (
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هاي ها در راستاي استفاده از انرژيهاي اخیر برخی تالشسال
تجدپذیر به ویژه انرژي خورشید صورت گرفته، اما این روند 

انسیل بسیار باالي استفاده از انرژي پت به رغمبسیار کند بوده و 
خورشید در منطقه سیستان و بلوچستان، همچنان بر سیاست 
گازرسانی به این استان اصرار شده و پتانسیل و توانایی استان در 

به ویژه در مناطق روستایی  تجدید پذیراستفاده از منابع انرژي 
 Nazaripor etشود (بنا به دالیل گوناگون نادیده گرفته می

al., 2010; Abedini, 2011( به نحوي که در حال حاضر ،
. با توجه استسطح استفاده روستاییان از این منابع بسیار پایین 

و با در نظر گرفتن این مسأله که تاکنون  شده اشارهبه مطالب 
مطالعه خاصی در این زمینه در سطح منطقه انجام نگرفته است، 

وامل تأثیرگذار بر استفاده از هدف اصلی این تحقیق شناسایی ع
 در مناطق روستایی شهرستان زابل بود. تجدید پذیرهاي انرژي

در مرور ادبیات تجربی مرتبط حاکی از آن است که 
هاي مختلفی در داخل و خارج از کشور در اخیر پژوهش يها سال

تجدید هاي زمینه شناسایی عوامل تأثیرگذار بر استفاده از انرژي
خالصه به نتایج برخی از  طور بهگرفته که در ادامه صورت  پذیر
) در 2009( 1درو نایه طلب يشادشود. ترین آنها اشاره میمهم

آبگرم تحقیق خود با عنوان واکاوي عوامل مؤثر بر پذیرش 
خورشیدي خانگی در نواحی روستایی شهرستان  يها کن

سن،  یموردبررسبردسکن دریافتند که از میان متغیرهاي 
صیالت، نگرش نسبت به فناوري، نگرش نسبت به سکونت تح

دائم در روستا، میزان درآمد، دسترسی به اعتبارات و مزیت نسبی 
خورشیدي  آبگرم کنداري بر میزان پذیرش از اثر مثبت و معنی

) در 2012در بین روستاییان برخوردار بودند. رازقی و همکاران (
از واریانس عوامل  درصد 69/43مطالعه خود نشان دادند که 

هاي در نظام تجدید پذیرهاي انرژيي ریکارگ بهبازدارنده توسعه 
 -برداري دهقانی شهرستان تفرش را پنج عامل مکانیبهره

مالی و  -هاي فردي، نداشتن مزیت نسبی، دانشیکیفی، ویژگی
) در 2014( 2فناورانه تبیین کردند. شبیري و بیاتی مالیري

هاي انرژي خورشیدي از جتماعی سیستمبررسی میزان پذیرش ا
دیدگاه مردم شهر اراك به این نتیجه رسیدند که بین میزان 
استفاده افراد از منابع اطالعاتی و سطح آگاهی آنان با میزان 

داري هاي انرژي خورشیدي رابطه مثبت و معنیپذیرش سیستم
) در پژوهشی با عنوان 2013وجود داشت. رازقی و همکاران (

ی عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل کشاورزان به تجهیز بررس
 32مشخص کردند که  تجدید پذیرهاي مزرعه به فناوري انرژي

 درمیزان تمایل کشاورزان  وابسته بهدرصد از تغییرات متغیر 
را هفت متغیر  تجدید پذیرهاي تجهیز مزرعه به فناوري انرژي

1.Shadi Talab and Nayehder
2.Shobeiriand Bayati Malayeri

رت حمایت تمایل به نصب فناوري انرژي خورشیدي در صو
 دولت، تمایل به تغییر الگوي کشت فعلی، پذیرش خطرات

 در ونیزیتلوگذاري فناوري خورشیدي، کسب اطالعات از سرمایه
هاي آموزشی و شرکت در دوره تجدید پذیرمورد منابع انرژي 

هاي تولیدي و تعداد محصوالت زراعی، مرتبط، تنوع فعالیت
مین انرژي از خورشید و هاي تأسبزي و صیفی، اعتماد به پروژه

هزینه ساالنه برق منزل، تبیین کردند. در تحقیق دیگري، 
پذیرش میزان مؤثر بر عوامل) 2014( همکاران و 3الریجانی
را بررسی  زیشهر تبر در خورشیدي انرژي هايسیستم اجتماعی

 متغیر اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که پنجکرده
 نیتر مهم افراد،ی آگاه و تأهل وضعیت شغل، درآمد، تحصیالت،
انرژي خورشیدي بودند.  هايسیستم رشیبر پذ مؤثر متغیرهاي

) در بررسی خود با عنوان دانش، درك 2014همکاران ( و 4زیدین
هاي معلمان دوره متوسطه نسبت به استفاده از انرژي و نگرش

در کشور اردن دریافتند که متغیرهاي سطح دانش و  تجدید پذیر
داري با میزان استفاده از منابع اطالعاتی رابطه مثبت و معنی

و نگرش افراد نسبت به  تجدید پذیرهاي میزان استفاده از انرژي
ها داشتند؛ این در حالی بود که عوامل اجتماعی و این انرژي

داري بر میزان استفاده از انرژي تأثیر معنی یشناخت تیجمع
سازي تأثیر ) در مدل2014ن (و همکارا 5نداشتند. کووالوسکی

وابسته به انرژي  تجدید پذیرهاي عوامل انسانی بر درك انرژي
به این نتیجه رسیدند که سطح آگاهی و اطالعات  ییگرما نیزم

داشت، بدین  ییگرما نیزمافراد نقش مهمی در پذیرش انرژي 
افراد مطلع و آگاه پذیرش بیشتر و تردید کمتري  کهترتیب 

و  6اد ناآگاه داشتند. در مطالعه دیگري، صالحنسبت به افر
 آبگرم کن) عوامل مؤثر بر قصد استفاده از 2014همکاران (

خورشیدي در کشور لیبی را با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و 
اند. با توجه به نتایج این استفاده از فناوري مورد بررسی قرار داده

ه بر میزان استفاده تحقیق، دو عامل سودمندي و سهولت استفاد
خورشیدي تأثیرگذار بودند. افزون بر این، نتایج  آبگرم کناز 

هاي آموزشی مرتبط تحقیق حاکی از آن بود که شرکت در دوره
تواند به واسطه افزایش سطح می تجدید پذیرهاي با انرژي

هاي آگاهی و بهبود نگرش افراد، بر استفاده از این انرژي
) در 2016وهمکاران ( 7زاده یخراسان، تیهادرن. تأثیرگذار باشد

هاي بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوري پژوهشی با عنوان
(با تأکید بر کشور مالزي)  توسعه درحالانرژي پاك در کشورهاي 

3.Larijani
4. Zyadin
5.Kowalewski
6. Saleh
7. Khorasanizadeh
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 ارائهنشان دادند که سودمندي، سهولت استفاده، نفوذ اجتماعی و 
پذیرش اطالعات مرتبط به مخاطبان از عوامل اصلی مؤثر بر 

 استفاده از دیودهاي مبتنی بر نور بودند.
 ی پژوهششناس روش

، غیرآزمایشی متغیرها تحقیق حاضر از لحاظ میزان و درجه کنترل
به  تیدرنهاها، میدانی و  و توصیفی، از نظر نحوه گردآوري داده

شود.  ها، از نوع پیمایشی محسوب می لحاظ قابلیت تعمیم یافته
، تمامی سرپرستان خانوار در مناطق جامعه آماري این پژوهش

) که با توجه به N= 63736روستایی شهرستان زابل بودند (
نفر از آنان از  300)، تعداد 2001و همکاران ( 1جدول بارتلت

؛ بدین نداي انتخاب شدگیري چندمرحلهطریق روش نمونه
ترتیب که ابتدا از بین چهار بخش مختلف شهرستان زابل شامل 

، دو بخش مرکزي و مرکزيو  شیب آب، کنگیانمی، پشت آب
کنگی براي انجام مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شدند. میان

در مرحله بعد، با توجه به اینکه بخش مرکزي تنها داراي یک 
دهستان یعنی دهستان بنجار بود، این دهستان به همراه دو 

 آباد وهاي جهانکنگی (دهستاندهستان دیگر از بخش میان
محمد) که به صورت تصادفی از بین چهار دهستان این دوست

قرار گرفتند. در  مدنظربخش انتخاب شده بودند، براي مطالعه 
هاي این مرحله، با در نظر گرفتن تعداد زیاد روستاها در دهستان

روستاهاي با تعداد جمعیت بین  دوطبقه، روستاها در شده انتخاب
نفر  1000جمعیت باالي  نفر و روستاهاي با 999الی  500
، در ادامه از آمده عمل بهبندي بندي شدند. بر اساس دستهدسته

نفر، چهار روستا و از  1000بین نه روستاي داراي جمعیت باالي 
روستا و در  11نفر  999الی  500روستاي داراي جمعیت  24بین 

با ، تیدرنهاو  شده انتخابروستا به صورت تصادفی  15مجموع 
گیري شامل نگاري رسمی و تهیه چارچوب نمونهنامهانجام 

فهرست سرپرستان خانوار به تفکیک هر یک از روستاهاي 
هاي بهداشت روستایی و سازمان جهاد از خانه شده انتخاب

از بین ساده تصادفی  طور بهها نمونهکشاورزي شهرستان زابل، 
از  ازیموردنهاي در هر روستا انتخاب و دادهسرپرستان خانوار 

 طریق آنها گردآوري شد.
ها در این تحقیق پرسشنامه بود که از  ابزار گردآوري داده
(شامل هشت  اي هاي فردي و حرفه چهار بخش مشخصه

اقتصادي (شامل هشت  -باغی -هاي زراعیویژگی ،پرسش)
 تجدید پذیرهاي پرسش)، منابع کسب اطالعات در مورد انرژي

 ریپذتجدید هاي انرژي (نه پرسش) و میزان استفاده از
است که با در نظر گرفتن  ذکر انیشابود. البته،  شده لیتشک

آن در  توجه قابلو پتانسیل  موردمطالعهشرایط طبیعی منطقه 

1.Bartlett

، براي سنجش زیست تودههاي خورشید، باد و زمینه انرژي
به بررسی  تجدید پذیرهاي میزان استفاده روستاییان از انرژي

پرداخته  تجدید پذیران از این سه منبع انرژي میزان استفاده آن
شد، به نحوي که با مرور گسترده منابع نظري و تجربی مرتبط، 

پرسش (در قالب  26براي سنجش استفاده از انرژي خورشید از 
دو بخش استفاده جهت خشک کردن و استفاده جهت سایر 
مصارف به غیر از خشک کردن)، انرژي باد از هفت پرسش و 

روایی پرسش استفاده شد.  11از  زیست توده، انرژي تیدرنها
اعضاي هیأت علمی گروه ترویج، پرسشنامه با نظر محتوایی 

کارشناسان جهاد ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان و 
مورد ي شهرستان زابل بررسی و پس از انجام اصالحات کشاورز

 شیپ ،تحقیقتعیین پایایی ابزار  به منظورتأیید قرار گرفت. 
نفر خارج از نمونه اصلی) انجام گرفت که مقدار  30( آزمون

هاي اصلی پرسشنامه در براي مقیاس شده محاسبهآلفاي کرونباخ 
استفاده از انرژي خورشید براي خشک حد مناسب بود 

؛ استفاده از انرژي 792/0؛ استفاده از انرژي باد=761/0کردن=
مورد  بع کسب اطالعات در؛ استفاده از منا788/0=زیست توده

) پس از نهایی شدن ابزار تحقیق، 793/0=تجدید پذیرهاي انرژي
هاي داده قرار داده شد. موردنظرهاي ها در اختیار نمونهپرسشنامه

مورد تجزیه و  SPSSWin20افزار با استفاده از نرم شده يگردآور
، تحلیل قرار گرفت و نتایج در دو بخش آمار توصیفی (فراوانی

انحراف معیار) و آمار استنباطی (شامل و  درصد فراوانی، میانگین
 شد. ارائه) همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گامتحلیل 

 هااطالعات و داده
 47نتایج تحقیق نشان داد که میانگین سن پاسخگویان در حدود 

سال قرار  45تا  36سال بوده و بیشتر آنان در دامنه سنی بین 
سواد لحاظ سطح تحصیالت بیشتر پاسخگویان بی داشتند. از

درصد از آنها داراي مدرك تحصیلی کارشناسی  1/2بوده و تنها 
 موردمطالعهو باالتر بودند. شغل اصلی بیشتر روستاییان 

درصد) در  7/10درصد) و تعداد اندکی از آنان ( 3/89کشاورزي (
نتایج مشاغل غیر کشاورزي مشغول به فعالیت بودند. بر اساس 

مشخص شد که میانگین سابقه فعالیت کشاورزي و دامداري 
سال بود. نتایج تحقیق  86/28و  42/28پاسخگویان به ترتیب 

تا  موردمطالعهحاکی از آن بود که میانگین فاصله روستاهاي 
کیلومتر بود. بر اساس نتایج  22ترین شهر در حدود نزدیک

 26/5 وردمطالعهمیان مزرعه پاسخگوتحقیق، میانگین مساحت 
درصد از آنان زیر پنج هکتار  75هکتار بوده و مساحت مزرعه 

قرار داشت. همچنین، متوسط اندازه واحد دامداري روستاییان در 
بود. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین  مترمربع 32/98حدود 

 22/1و  91/2تعداد محصول زراعی و سبزي و صیفی به ترتیب 
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غالب در بین پاسخگویان از  يبردار هرهنظام بمحصول بوده و 
برداري ملکی بود. با توجه به نتایج تحقیق نوع نظام بهره

مشخص شد که میانگین هزینه ساالنه مصرف برق و گاز منزل 
و  57/225403به ترتیب  موردمطالعهدر بین روستاییان 

، بر اساس نتایج تحقیق تیدرنهاتومان بود.  51/36255
هاي درصد) در دوره 5/91روستاییان ( بیشترمشخص شد که 

درصد از  5/8شرکت نکرده و تنها حدود  يانرژبا  مرتبط یآموزش
متغیر براي  ها شرکت کرده بودند؛ میانگین اینآنان در این دوره

ها شرکت کرده بودند، در حدود روستاییانی که در این دوره
 بود. 125/0

با میزان استفاده  هاي مرتبطبندي گویهنتایج مربوط به رتبه
 1پاسخگویان از انرژي خورشید براي خشک کردن در جدول 

که از نتایج پیداست، دو گویه  طور هماننشان داده شده است. 
 موردمطالعهاز نظر پاسخگویان  "جات تخمه"و  "محلی ادویه "

اند. همچنین، با توجه به باالترین میزان رتبه را کسب نموده
توان بیان داشت که میزان ، میآمده دست بههاي درصد فراوانی

استفاده از انرژي خورشید براي خشک کردن در سطح خیلی 
 پایین قرار داشت.

 خشک کردن يبرا دیخورش انرژي ازاستفاده  میزان به مربوط هايگویه بنديرتبه. 1 جدول

 درصد فراوانی
 میانگین

 ايرتبه
تبه موارد

ر
خیلی  

 زیاد
 هیچ یلی کمخ کم تاحدودي زیاد

 1 (آچار)ادویه محلی  51/19 4/18 4/8 2/5 4/16 6/49 2
 2 )رهیغ وآفتابگردان (کدو، جات تخمه 54/17 25 8/21 5/14 5/18 2/20 0
 3 )یونجه(شبدر و علوفه  69/16 6/33 4/16 2/17 4/14 6/17 8/0
 4 کشک زرد 49/16 6/39 8 6/5 8/10 2/33 8/2

 5 بذر یا دانه ذرت 39/14 3/54 9/4 7/5 6/14 6/20 0
 6 کشک سفید 25/14 6/53 6 2/17 2/9 6/11 4/2

 7 )رهیغ و نعناع گاوزبان،(گل  ییداروگیاهان  36/12 64 6/5 8/14 6/11 4 0
 8 توت 34/12 2/65 6/5 4/22 8/4 2 0
 9 )و غیره ایلوب(حبوبات  93/11 2/76 6/1 6/1 5/6 3/13 8/0

4/0 9/6 4 5/12 4/2 8/73 72/11 
جهت استفاده به عنوان سوخت فسیلی(پهن گاو 

 در زمستان)
10 

 11 سبزیجات (شوید و غیره) 60/11 6/73 8/4 2/13 6/3 6/3 2/1
 12 پیاز و سیر 11 2/79 6/1 2/15 2/1 2 8/0

 13 بذر گندم نارس 58/10 4/82 2/1 6/13 6/1 2/1 0
 14 فلفل 04/10 1/87 2/11 0 4/0 2/1 0
 15 یفرنگ گوجه 01/10 90 2/1 4/2 6/1 4/4 4/0

 16 بامیه 92/9 4/90 4/0 6/3 6/1 4 0
 17 )ی(چولخربزه  87/9 88/8 2/1 2/9 8/0 0 0
 18 بذر سبزیجات 76/9 2/89 2 8/6 4/0 6/1 0

0 2/1 4/0 4 2/1 2/93 60/9 
یرانداز یا استفاده به عنوان ز براي(پوست حیوانات 

 )تهیه مشک
19 

 20 رشته آردي 32/9 2/95 4/0 4/2 6/1 4/0 0
 21 )يگلدوز ي(براهاي رنگی نخ 11/9 4/98 0 4/0 4/0 8/0 0
 22 آلو 99/8 2/99 4/0 4/0 0 0 0
 23 گوشت 98/8 2/99 0 8/0 0 0 0

عالوه بر استفاده از انرژي خورشید براي خشک کردن، نتایج 
صارف در خصوص استفاده از این منبع انرژي براي م شده کسب

نشان داده شده است. با توجه  2غیر از خشک کردن نیز در جدول 

گرم "، گویه موردمطالعه، در بین سه گویه آمده دست بهبه نتایج 
 داراي باالترین رتبه بود. "آب کردن 

۳۹ 
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 هاي مربوط به میزان استفاده از انرژي خورشید براي مصارف غیر از خشک کردنبندي گویهرتبه .2جدول 

تبه
ر

 واردم 
 میانگین

 ايرتبه
 درصد فراوانی

 خیلی زیاد زیاد يتاحدود کم خیلی کم هیچ
 0 8/38 6/17 6/9 2/13 8/20 56/2 گرم کردن آب 1
 4/0 2/17 2/7 6 8/2 4/66 86/1 ضدعفونی کردن بستر خاك گلخانه 2
 0 8/0 4/2 9/14 2/7 7/74 59/1 حمام با ریگ داغ (ریگ درمانی) 3

هاي مرتبط با میزان بندي گویهاز رتبه آمده دست به نتایج     
 "منزلخنک کردن "استفاده از انرژي باد نشان داد که دو گویه 

 "شبدر و یونجهکردن محصوالت زراعی به ویژه  خشک"و 
که از نتایج مندرج  طور همانباالترین رتبه را داشتند. همچنین، 

که  "زلمنخنک کردن "پیداست، به جز گویه  3در جدول 
بیشترین فراوانی آن مربوط به طبقه زیاد بود، در مورد سایر 

ها، بیشترین فراوانی مربوط به پاسخگویانی بود که در طبقه گویه
 هیچ قرار داشتند.

 باد انرژي از استفاده یزانمربوط به م هايگویهبندي رتبه .3 جدول 

هاي گویه بنديرتبهاز پژوهش در رابطه با  شده کسبنتایج      
 توده درزیست میزان استفاده از ضایعات حاصل از مواد مرتبط با 

دو  ،پیداست ها است. همانطور که از یافته شده دادهنشان  4جدول 

افزایش "و  "دام گیاهی به عنوان علوفه  يایاز بقااستفاده "گویه
باالترین رتبه  "حیوانی استفاده از کودهاي  حاصلخیزي خاك با

 .ندبود را دارا

 توده زیست مواد از باقیمانده ضایعات از استفاده یزانمربوط به م هايگویه بنديرتبه .4 جدول 

تبه
ر

 موارد 
 میانگین

 ايرتبه
 درصد فراوانی

 خیلی زیاد زیاد يتاحدود کم خیلی کم هیچ
 0 8/27 7/17 8/21 4/19 3/13 54/5 منزل کردن خنک 1

2 
کردن محصوالت زراعی به ویژه  خشک
 شبدر و یونجه

50/4 3/37 3/19 12 5/14 5/16 4/0 

 4/0 8/23 9/10 1/10 1/8 8/46 36/4 ) از کاهشبدربذر علوفه (تخم  کردن جدا 3
 4/0 9/12 2/11 9/18 6/9 47 17/4 دامی کود کردن خشک 4

5 
 ژهیبه و ها يماریبمقابله و کنترل 

 یقارچ هايبیماري
63/3 2/60 6/9 4/8 3/17 4 4/0 

 0 6/15 6 2/1 2/1 76 36/3 لوبیا مثل حبوبات دانه از کاه جدا کردن 6
 0 0 0 8/0 4/0 8/98 44/2 کاه از جو و گندم جدا کردن 7

تبه
ر

 موارد 
 میانگین

 ايرتبه
 درصد فراوانی

 خیلی زیاد زیاد تاحدودي کم خیلی کم هیچ
 0 1/24 5/18 9/16 7/13 9/26 03/8 استفاده از بقایاي گیاهی به عنوان علوفه دام 1

2 
افزایش حاصلخیزي خاك با استفاده از 

 کودهاي حیوانی
5/7 2/37 8 4/20 4/24 10 0 

 0 26 6/11 8/8 8/4 8/48 14/7 استفاده از زغال چوب براي تنور نانوایی 3
 0 6/13 6/15 8/12 2/7 8/50 82/6 ایجاد دوده براي دور کردن حشرات در شب 4

5 
استفاده از خاکستر به عنوان مرهم براي 

 عفونت و زخم
68/6 6/47 6/7 8/20 6/7 4/16 0 

6 
تهیه بادشکن (گاش) با استفاده از چوب و کاه 

 و کلش
32/6 54 2/15 2/5 4/20 2/5 0 

 0 8/8 4/6 7/21 2/5 8/57 11/6 در منزل و مزرعه وپز پختگرما یا   7
 0 2/5 4/4 4/10 4 76 24/5 تهیه جارو دستی از گیاه کرتگ 8
 4/0 8/0 8/0 4/0 4/0 2/97 13/4 ضدعفونی کردن بستر گلخانه 9
 0 0 0 2/1 4/0 4/98 04/4 تغذیه ماهیان 10
 0 4/0 0 0 0 6/99 4 تغذیه ورمی 11

٤۰ 
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هاي بندي گویهبا توجه به نتایج تحقیق در خصوص رتبه     
در  مرتبط با میزان استفاده روستاییان از منابع کسب اطالعات

در بین منابع مشخص شد که  تجدید پذیر هايمورد انرژي
بیشترین اطالعات  ،موردمطالعهپاسخگویان  اطالعاتی مختلف،

مشاهده "را به ترتیب از طریق  تجدید پذیرهاي در مورد انرژي
کسب کرده "همسایگان دوستان و "و "تلویزیون "، "شخصی 

 .)5ند (جدول بود

 تجدید پذیرهاي اي مربوط به میزان استفاده از منابع کسب اطالعات در مورد انرژيهبندي گویهرتبه .5جدول 

 میزانهاي تحقیق با متغیر متغیر بین رابطهبررسی به منظور      
تحلیل همبستگی  از ریتجدید پذ هاياز انرژي روستاییاناستفاده 

 آورده 6(اسپیرمن و پیرسون) استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 که از نتایج پیداست، به غیر از دو متغیر طور همانشده است. 
 سن و سابقه فعالیت کشاورزي، رابطه سایر متغیرها با میزان

 دار شده است.معنی تجدید پذیرهاي استفاده از انرژي

 متغیرهاي تحقیقبا  پذیر تجدید هايانرژي از استفاده میزان بین . رابطه6جدول 
 يدار یسطح معن یهمبستگ بیضر دوم یتصادف ریمتغ اول یتصادف ریمتغ

 استفاده از میزان
تجدید  هايانرژي

 پذیر

 121/0 -093/0 سن
 049/0 118/0* تحصیالت سطح

 937/0 -005/0 کشاورزي فعالیت سابقه
 033/0 -141/0* دامداري فعالیت سابقه

 046/0 120/0* شهر تریننزدیک تا سکونت محل روستاي فاصله
 001/0 231/0** مرتبط آموزشی هايدوره در شرکت میزان

 001/0 237/0** مزرعه مساحت
 001/0 419/0** يردامدا واحد مساحت

 001/0 695/0** زراعی محصوالت تعداد
 001/0 468/0** صیفی و سبزي محصوالت تعداد

 001/0 309/0** منزل برق هزینه
 001/0 304/0** منزل گاز هزینه

 001/0 424/0** کسب اطالعات ابعمیزان استفاده از من

تبه
ر

 موارد 
 میانگین

 ايرتبه
 درصد فراوانی

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم هیچ
 0 6/1 8/30 6/25 8/14 2/27 21/8 مشاهده شخصی 1

 0 4/2 6/29 8/4 2/11 52 02/7 تلویزیون 2

 0 8/0 6/11 8 14 6/65 23/6 سایگاندوستان و هم 3

 0 0 2/11 8/2 6/11 4/74 77/5 سایر کشاورزان و روستاییان 4

 0 4/0 4/2 0 0 2/97 69/4 اینترنت 5
 0 4/0 2/1 4/0 8/0 2/97 67/4 هاي آموزشیدوره 6
 0 0 8/0 0 8/0 4/98 63/4 کتاب 7
 0 4/0 4/0 4/0 8/0 98 63/4 رادیو 8
 0 0 8/0 0 4/0 8/98 61/4 کارشناسان 9
 0 0 0 0 0 100 54/4 روزنامه و مجله 10

٤۱ 
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بر میزان  موردمطالعهبه منظور بررسی تأثیر متغیرهاي      
، از رگرسیون گام به گام تجدید پذیرهاي استفاده از انرژي

از آن، شش متغیر  آمده دست بهاستفاده گردید که بر اساس نتایج 
زان درصد از واریانس متغیر می 6/61وارد معادله شده و در حدود 

را تبیین کردند که حاکی از  تجدید پذیرهاي استفاده از انرژي
میزان واریانس مناسب تبیین شده توسط متغیرها است (جدول 

 استانداردشده). همچنین، با توجه به مقدار ضریب رگرسیونی 7
که میزان اهمیت نسبی متغیرهاي مستقل در تبیین واریانس 

شود که در بین شش می دهد، مشخصمتغیر وابسته را نشان می
میزان استفاده از منابع کسب "در معادله، دو متغیر  واردشدهمتغیر 

هاي آموزشی در زمینه میزان شرکت در دوره"و  "اطالعات 
از بیشترین سهم/ اهمیت در تبیین  "ریپذتجدید هاي انرژي

برخوردار  تجدید پذیرهاي میزان استفاده روستاییان از انرژي
بودند.

هاي تجدید پذیرحاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام عوامل تأثیرگذار بر میزان استفاده از انرژي نتایج .7ول جد

 بحث و نتیجه گیري
هاي فسیلی و روند رو به رشد با توجه به ذخایر محدود انرژي

و مشکالت ناشی از  سو کیسطح مصرف انرژي در جهان از 
هاي به ویژه آلودگی ریناپذ دیتجدهاي استفاده از انرژي

هاي اخیر جامعه جهانی با از سوي دیگر، در سال یطیمح تسیز
یک چالش جدي در زمینه تأمین انرژي پاك و پایدار مواجه شده 

را  تجدید پذیرهاي است که این مسأله ضرورت استفاده انرژي
بیش از پیش بر همگان روشن نموده است. با توجه به اهمیت 

تأثیرگذار بر  موضوع، این تحقیق با هدف اصلی بررسی عوامل
در مناطق روستایی شهرستان  تجدید پذیرهاي استفاده از انرژي

زابل انجام گرفت. در مجموع، نتایج این تحقیق نشان داد که از 
مختلف، میزان استفاده روستاییان  تجدید پذیرهاي بین انرژي
زیست هاي خورشید و از انرژي باد بیشتر از انرژي موردمطالعه

، در مجموع میزان استفاده از هر سه نوع انرژي دهرچنبود؛  توده
در سطح بسیار پایینی قرار داشت که این مسأله با در  موردمطالعه

شهرستان زابل  توجه قابلهاي ها و ظرفیتنظر گرفتن پتانسیل
هاي خوشید و باد، جاي تأمل دارد. بر ویژه از نظر انرژي به

ان استفاده از میزاساس نتایج تحلیل رگرسیون مشخص شد که 
اثر مثبت و  تجدید پذیرهاي در مورد انرژي کسب اطالعات منابع

ها داشت که این نتیجه داري بر میزان استفاده از این انرژيمعنی
)، رازقی و 2014شبیري و بیاتی مالیري (هاي با نتایج پژوهش

زاده و ) و خراسانی2014)، زیدین و همکاران (2013همکاران (
که  همانطورهمخوانی داشت. بر این اساس، ) 2016(همکاران 

تأکید دارند، افزایش میزان استفاده ) 2014زیدین و همکاران (
ارتقاي ، جهیدرنتروستاییان از منابع مختلف کسب اطالعات و 
 تجدید پذیرهاي سطح آگاهی آنان از اهمیت و مزایاي انرژي

ه آنان از این در باال بردن سطح استفاد ییبه سزاتواند نقش می
ها داشته باشد که در این زمینه، منابع مختلف اطالعاتی انرژي

مانند رادیو و تلویزیون، دوستان و همسایگان، مواد چاپی و غیره 
توانند این روند که میابزارهاي اصلی به شمار می ازجمله

، منجر به تیدرنهااطالعات را در اختیار روستاییان قرار داده و 
که  همانطورشوند. البته،  تجدید پذیرهاي ان از انرژياستفاده آن

نتایج بخش توصیفی نشان داد در بین منابع مختلف اطالعاتی، 
سه مورد مشاهده شخصی، تلویزیون و دوستان و همسایگان به 

هاي تحقیق ، یافتهباره نیدراترتیب باالترین رتبه را داشتند. 
ستند که تلویزیون ) حاکی از آن ه2005( 1محمديباقري و ملک

1.Bagheri and Malek Mohammadi

 متغیر
ی ونیرگرس بیضر

 غیراستاندارد
یونیرگرس بیضر

tي دار یسطح معن tمقدار  R2مقدار  استانداردشده

 045/0 978/1 - - 765/2 ضریب ثابت
 000/0 645/12 468/0 551/0 878/5 اطالعاتکسب  میزان استفاده از منابع
  هاي آموزشی در زمینهمیزان شرکت در دوره

000/0 026/5 542/0 213/0 046/0 هاي تجدید پذیرانرژي

 000/0 533/3 578/0 159/0 628/1 زراعی تعداد محصوالت
 001/0 255/3 595/0 133/0 756/5 مساحت واحد دامداري

 003/0 955/2 608/0 128/0 315/1 فیسبزي و صی تعداد محصوالت
 025/0 253/2 616/0 091/0 129/0 مساحت مزرعه
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به ویژه در مرحله  تجدید پذیرهاي در مراحل اولیه ترویج انرژي
آگاهی و ترغیب روستاییان نقش فعالی را ایفا کرده و باعث شده 

اما در  ي از آنان وارد مرحله پذیرش شونداست تا تعداد زیاد
مراحل بعدي، یعنی براي پذیرش کامل و ادامه آن، بایستی 

در عمل به روستاییان نشان داده شود، به نحوي مزایاي فناوري 
محسوس و عینی بتوانند نتایج و پیامدهاي ناشی  طور بهکه آنان 

از کاربرد یک فناوري خاص را مشاهده کنند. در این زمینه، 
) نیز با تأکید بر اهمیت این 2007( 1میررحیمی و یزدیانحاجی

ستفاده از کنند که تصمیم روستاییان به اموضوع، تصریح می
هاي شخصی، درجه ناشی از تجربه تجدید پذیرهاي انرژي

. با توجه استآگاهی و میزان کسب اطالعات از منابع اطالعاتی 
 آموزشی هايدوره روستاییان در شرکت میزانبه نتایج تحقیق، 

داري بر داراي اثر مثبت و معنی ریپذ دیتجد هايانرژي زمینه در
ها بود که این یافته با نتایج ین انرژيمیزان استفاده آنان از ا

)، کووالوسکی و همکاران 2013رازقی و همکاران (مطالعات 
آنچه همخوانی داشت. ) 2014) و صالح و همکاران (2014(

پذیر است مسلم است تغییر رفتار روستاییان با آموزش آنان امکان
ترویجی از نقش بسزایی  -هاي آموزشیکه در این زمینه، دوره

 Rahimi Feyz Abadi and Yazdanباشند (رخوردار میب
Panah, 2014هاي آموزشی آگاه )، زیرا هدف برگزاري دوره

نمودن مخاطبان و افزایش میزان شناخت آنان است. در این 
) تأکید دارند، در هر 2015و همکاران ( 2منفرد يبهادرزمینه، 

اطالعات  گیرد، آگاهی وتالشی که براي تغییر رفتار انجام می
. رونداولین عنصر الزم و کلیدي در موفقیت آن به شمار می

شرط اساسی ترویجی پیش -هاي آموزشی، برگزاري دورهرو نیازا
براي ایجاد آگاهی و به طبع افزایش سطح استفاده روستاییان از 

شود. علیرغم اهمیت محسوب می تجدید پذیرهاي انرژي
که تعداد بسیار اندکی (در  موضوع، نتایج این تحقیق نشان داد

هاي آموزشی مرتبط درصد) از روستاییان در دوره 5/8حدود 
شرکت کرده بودند که این مسأله در کنار پایین بودن سطح 
تحصیالت آنان، در مجموع یکی از دالیل اصلی پایین بودن 

در منطقه  تجدید پذیرهاي سطح استفاده روستاییان از انرژي
 بود. موردمطالعه

هاي این ، بخش دیگري از یافتهشده اشارهفزون بر نتایج ا 
زراعی و  محصوالت تعدادتحقیق حاکی از آن بود که دو متغیر 

متغیرهاي اصلی تأثیرگذار بر صیفی از  و سبزي محصوالت تعداد
بودند که این  تجدید پذیرهاي میزان استفاده روستاییان از انرژي

) همخوانی 2013اران (یافته با نتایج پژوهش رازقی و همک
روستاییان از  هراندازهداشت. در این زمینه، با توجه به اینکه به 

1.Haji Mirrahimi and Yazdian
2.Bahadori Monfared

تنوع تولید محصول بیشتري برخوردار باشند، به همان اندازه 
ممکن است که مقدار ضایعات بیشتري در اختیار آنان براي 

 به گیاهی بقایاي از استفادههاي مختلف اعم از مصرف در زمینه
 از استفاده با خاك حاصلخیزي افزایش دام، فهعلو عنوان

 ضدعفونی مزرعه، و منزل در پز و پخت یا گرما حیوانی، کودهاي
، افزایش رو نیازابگیرد، و سایر موارد قرار  بستر گلخانه کردن

تواند مستقیم می طور بهتعداد محصوالت و تنوع تولید محصول 
البته، أثیرگذار باشد. ت تجدید پذیر هايانرژيبر میزان استفاده از 

شده  خشکهاي است که در شهرستان زابل از سبزي ذکر انیشا
مواد غذایی و  دهنده طعمنعناع استفاده زیادي به عنوان  ازجمله

ها دارند. همچنین، آچار (ادویه محلی) و کشک زرد از نوشیدنی
محصوالت اصلی استان سیستان و بلوچستان به ویژه در

از این  شده ساختهخمیر  ،روستاییان .اشندبشهرستان زابل می
کنند. محصوالت را به وسیله انرژي باد و خورشید خشک می

است که بعضی از  ییها يسبزعالوه بر این، فلفل دلمه از دیگر 
زنان روستایی بعد از خشک کردن آن توسط انرژي خورشید در 

ه، مشاب طور بهکنند. جات خود مخلوط کرده و استفاده میادویه
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که یکی دیگر از متغیرهاي 

، مساحت تجدید پذیرهاي تأثیرگذار بر میزان استفاده از انرژي
واحد دامداري بود. افزایش مساحت واحد دامداري نشان از 

تر و تعداد دام بیشتر است که این موضوع داشتن دامداري بزرگ
-شامل انرژي تجدید پذیري هاشود تا استفاده از انرژيسبب می

هاي خورشید و باد به منظور خشک کردن یونجه، کاه، شبدر و 
 که یهنگامدام افزایش یابد. همچنین،  ازیموردناي ذرت علوفه

شود تعداد دام بیشتر باشد، فضوالت دامی بیشتري نیز تولید می
که این موضوع نیز بر روي افزایش میزان استفاده از انرژي 

زیست اي خشک کردن کود دامی و استفاده از انرژي خورشید بر
از آن مؤثر است. از سوي دیگر، نتایج تحقیق  دشدهیتوده تول
) حاکی از آن بود که در روستاها به علت توأم 2012( 3رضایی

هاي زراعی با دامداري و کوچک بودن مساحت بودن فعالیت
ي داشت. اتوان از کود دامی استفاده بهینههاي زراعی میزمین

در شهرستان  موردمطالعهبیشتر روستاییان  که ییازآنجا، باره نیدرا
، آنها رو نیازازابل خرده مالک بوده و مساحت مزارع آنها کم بود، 

در واحد  دشدهیتولتمایل باالتري براي استفاده از کود دامی 
این موضوع از  چراکهخود داشتند،  یزراع يها نیزمدامداري در 

 براي آنان حائز اهمیت بود. نظر اقتصادي

3. Rezaei
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هاي از تحقیق و بحث آمده دست بهدر مجموع، با توجه به نتایج 
 شوند:می ارائهصورت گرفته، پیشنهادهاي زیر 

دار استفاده با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اثر مثبت و معنی .1
هاي آموزشی بر میزان از منابع کسب اطالعات و شرکت در دوره

شود که با در نظر ، پیشنهاد میتجدید پذیرهاي انرژي استفاده از
هاي فرهنگی و اجتماعی مناطق گرفتن شرایط و مشخصه

هاي ، اطالعات مناسب در مورد انرژيموردمطالعهروستایی 
هاي مرتبط با آنها به صورت هدفمند و با و فناوري تجدید پذیر

هاي ق برنامهو از طری شده دادهسهولت در اختیار روستاییان قرار 
اجتماعی در سطح گسترده به ویژه با  يساز یآگاهآموزشی و 
هاي انبوهی مانند رادیو و تلویزیون، اهمیت استفاده کمک رسانه

سازي شده در بین روستاییان برجسته تجدید پذیراز منابع انرژي 
با توجه به نتایج  .2و آنان را نسبت به این موضوع حساس کرد.

 موردمطالعهه بیشتر روستاییان در منطقه تحقیق مشخص شد ک
پا بودند که بنیه مالی ضعیفی داشتند، جزو کشاورزان خرده

شود که به منظور تشویق روستاییان براي ، پیشنهاد میرو نیازا
هاي مرتبط با آنها، و فناوري تجدید پذیرهاي استفاده از انرژي

زي دولت از طریق مؤسسات اعتباري به ویژه بانک کشاور
تجدید هاي هاي انرژياعتبارات خاصی را جهت خرید فناوري

 به روستاییان متقاضی پرداخت نماید. پذیر
 تجدید پذیرهاي هاي انرژيبا در نظر گرفتن مزایا و پتانسیل .3

شود از طریق بررسی و شناسایی در شهرستان زابل، پیشنهاد می
هاي انرژيهاي مختلف متغیرهاي تأثیرگذار بر پذیرش فناوري

خورشیدي با استفاده از  يها کن گرم آب یژهبه و یرپذتجدید 
، شده يزیر برنامهرفتار  هینظرهاي رفتاري رایج همچون مدل

مدل پذیرش فناوري، مدل یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوري و 
ها به نحو غیره، زمینه الزم جهت توسعه استفاده از این فناوري

فراهم شود. به همین منوال، بررسی بهتري در مناطق روستایی 
در مناطق  تجدید پذیرهاي موانع فراروي توسعه استفاده از انرژي

-هاي مرتبط با این انرژيسنجی توسعه فناوريروستایی و امکان
هاي اقتصادي، از دیگر پیشنهادهاي پژوهشی ها با تأکید بر جنبه

-آنها می رسد نتایجباشند که به نظر میبراي مطالعات آتی می
-گیري در اختیار برنامهتواند اطالعات مفیدي را جهت تصمیم

 ربط قرار دهد.ذي گذاران استیسریزان و 
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