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چکيده
 بررسي عوامل تأثيرگذار بر، همبستگي-هدف اين تحقيق توصيفي
، جامعه آماري اين پژوهش.استفاده روستاييان از انرژيهاي تجديد پذير بود
63736( تمامي سرپرستان خانوار در مناطق روستايي شهرستان زابل بودند
 نفر از آنان300  تعداد،)2001( ) که با توجه به جدول بارتلت و همکارانN=
 ابزار گردآوري دادهها. انتخاب شدند،از طريق روش نمونهگيري چندمرحلهاي
. روايي محتوايي پرسشنامه با نظر پانلي از کارشناسان تأييد شد.پرسشنامه بود
براي تعيين پايايي ابزار تحقيق پيش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفاي
کرونباخ محاسبهشده براي مقياسهاي اصلي پرسشنامه در حد مناسب (در
 نتايج آمار توصيفي حاکي از آن بود که ميزان.) بود0/793  تا0/761 دامنه بين
 باد و،استفاده روستاييان از انرژيهاي تجديد پذير شامل انرژيهاي خورشيد
 نتايج تحليل همبستگي نشان داد که.زيست توده در سطح بسيا ر پايين بود
 فاصله روستاي محل سکونت تا نزديکترين،بين متغيرهاي سطح تحصيالت
، ميزان شرکت در دورههاي آموزشي در زمينه انرژيهاي تجديد پذير،شهر
 تعداد، تعداد محصوالت زراعي، مساحت واحد دامداري،مساحت مزرعه
 هزينه برق و گاز منزل و ميزان استفاده از منابع،محصوالت سبزي و صيفي
کسب اطالعات در زمينه انرژيهاي تجديد پذير با ميزان استفاده از اين
 نتايج تحليل، همچنين.انرژيها رابطه مثبت و معنيداري وجود داشت
 درصد از واريانس ميزان61/6 رگرسيون گام به گام حاکي از آن بود که
استفاده از انرژيهاي تجديد پذير را به ترتيب شش متغير ميزان استفاده از
 تعداد، ميزان شرکت در دورههاي آموزشي مرتبط،منابع کسب اطالعات
 تعداد محصوالت سبزي و صيفي و، مساحت واحد دامداري،محصوالت زراعي
.مساحت مزرعه تبيين کردند

Abstract
The main aim of this descriptive- correlation research 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 results indicated
that the villagers level of using of renewable energies
including solar, wind and biomass 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 renewable
energies had significant and positive relationship with the
villagers level of using of these energies. Also, the results
of regression analysis showed that 61.6% variances of
using level of renewable energies were explained by the
six variables including: using level of information
acquisition 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.

واژههاي کليدي
 شرکت، باد و زيست توده، انرژيهاي خورشيد،استفاده از انرژي تجديد پذير
. روستاييان، استفاده از منابع کسب اطالعات،در دورههاي آموزشي

Keywords
Using of Renewable Energy, Solar, Wind and Biomass
Energies, Participation in Training Courses, Using of
Information Acquisition Sources, Villagers.
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مقدمه

راستايي با توسعه پايدار زيستمحيطي ،پاسخگويي مناسب به نياز

امروزه ،انرژي مهمترين و غالبترين مسأله در جهان به شمار

بازار و برنامهريزي آسان براي استفاده ميباشد ( Bhoyar and

ميرود که به عنوان يک جزء اساسي جامعه مدرن ،ضمن تأثير

 .)Bharatkar, 2013بهطورکلي ،منابع انرژي تجديد پذير

مستقيم بر فعاليت انسان ،از اهميت اساسي براي توسعه اقتصادي

منابعي هستند که در آنها انرژي از جريان تکراري يا پيوسته توليد

و اجتماعي و بهبود کيفيت زندگي انسانها در تمامي کشورها

انرژي که همواره بهطور طبيعي در محيطزيست در حال وقوع

برخوردار است ( .)Yazdanpanah et al., 2015در عصر

است ،به دست ميآيد ( .)Nazaripor et al., 2010اين منابع

حاضر ،باوجوداينکه بيشترين ميزان انرژي مورداستفاده کشورها از

شامل انرژيهاي تجديد پذير دريايي ( )Reilly et al., 2015يا

طريق منابع انرژي تجديد ناپذير و سوختهاي فسيلي مانند

انرژي حاصل از جزر و مد امواج ( Manzor and Niakan,

زغالسنگ ،نفت و گاز طبيعي تأمين ميشود ( Ntona et al.,

 ،)2012انرژي خورشيد ( ،)Saleh et al., 2014انرژي زمين

 ،)2015اما استفاده از اين سوختها سبب انتشار گازهاي آالينده

گرمايي ( ،)Kowalewski et al., 2014انرژي باد ( Read et

شده و بهشدت منجر به آلودگي محيطزيست ميگردد ( Ding

 ،)al., 2013انرژي آب ( Gevorgyan and Sargsyan,

 .)and Somani, 2010از سوي ديگر ،در سالهاي اخير ميزان

 )2007و انرژي زيست توده ( ;Gokcol et al., 2009

ذخيره اين منابع انرژي رو به کاهش نهاده ( Zhan and Yang,

 )Nazaripor et al., 2010ميباشند .با توجه به تنوع انرژي-

 )2010و بر اساس پيشبينيهاي بهعملآمده ،در صورت ادامه

هاي تجديد پذير و ماهيت آنها ،اين منابع از زمينههاي کاربرد

روند کنوني و عدم مديريت و کاهش ميزان مصرف انرژي ،تمامي

بسيار گستردهاي در حوزههاي مختلف برخوردار هستند که در اين

منابع سوختهاي فسيلي جهان که براي ايجاد آنها  500تا 700

بين ،يکي از مهمترين زير بخشهاي اقتصادي که داراي پتانسيل

ميليون سال در طبيعت زمان سپريشده است ،حداکثر تا پايان

و ظرفيت مساعد فراواني براي توسعه و بهرهگيري از انرژيهاي

قرن حاضر به اتمام خواهند رسيد ( .)Kaviani, 2002ظهور

تجديد پذير است ،بخش کشاورزي و روستايي ميباشد

چنين مسائلي در طول دهه گذشته ،جهان را با نگرانيهاي عمده-

( .)Razeghi et al., 2012اهميت اين موضوع ،با در نظر

اي در حوزه امنيت انرژي ( )Alexandru, 2013و تأمين انرژي

گرفتن اينکه امروزه بخش کشاورزي و روستايي به منظور

براي جمعيت رو به رشد مواجه کرده ( Bhoyar and

پاسخگويي به نياز روزافزون غذا براي جمعيت رو به رشد کره

 )Bharatkar, 2013که اين مسأله لزوم توجه و برنامهريزي

زمين و فراهم کردن مواد غذايي کافي و مناسب براي آنها ،به

جدي براي حل مسائل اشارهشده را دوچندان نموده است ( Yan

ميزان زيادي وابسته به منابع انرژي است ،دوچندان ميشود

 .)and Chun-You, 2006ازاينرو ،بسياري از محققان و

(.)Razeghi et al., 2013

دانشمندان به دنبال بررسي و ارائه راهکارهاي جايگزين با هدف

استان سيستان و بلوچستان با داشتن پنج منبع مختلف انرژي

پاسخ به نياز فزاينده بازار در حوزه انرژي بودهاند که در اين ميان،

تجديد پذير در شهرستان زاهدان (انرژي خورشيد ،زيست توده و

استفاده از منابع انرژي تجديد پذير ( Bhoyar and

باد) ،شهرستانهاي خاش و بزمان (انرژي خورشيد و زمين

 )Bharatkar, 2013براي کاهش اتکا به سوختهاي فسيلي و

گرمايي) ،شهرستان چابهار (انرژي جزر و مد) ،شهرستان سراوان

حل مشکالت ناشي از آاليندگي آنها (،)Fung et al., 2010

(انرژي خورشيد) و شهرستان زابل (انرژي باد ،زيست توده و

بهمثابه راهحلي پايدار براي رفع نياز نسلهاي آتي در حوزه انرژي

خورشيد) ،يکي از مناطق مستعد کشور براي بهرهبرداري از منابع

نيز به شمار ميرود که داراي مشخصههاي منحصربهفردي

انرژي تجديد پذير به شمار ميآيد ( ;Gandomkar, 2009

همچون در دسترس بودن ،توجه به جنبههاي اجتماعي ،هم-

Shirin Manesh and Chegini, 2011; Yosefi et al.,
 .)2014در اين بين ،منطقه سيستان به ويژه شهرستان زابل با
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جغرافياي خاص و موقعيت استراتژيکي در بين همسايگان شرقي

ترين آنها اشاره ميشود .شادي طلب و نايهدر )2009( 1در تحقيق

که در حال حاضر نيز داراي منابع انرژي فسيلي بسيار ناچيزي

خود با عنوان واکاوي عوامل مؤثر بر پذيرش آبگرم کنهاي

هستند ،از اهميت ويژهاي برخوردار است .شهرستان زابل با داشتن

خورشيدي خانگي در نواحي روستايي شهرستان بردسکن دريافتند

بالغ بر  335روز آفتابي در سال و ميانگين  9/8ساعت آفتابي در

که از ميان متغيرهاي موردبررسي سن ،تحصيالت ،نگرش نسبت

طول روز ،پتانسيل بااليي در حوزه استفاده از انرژي خورشيد دارد

به فناوري ،نگرش نسبت به سکونت دائم در روستا ،ميزان درآمد،

( .)Zolfaghari and Jabbari, 2011همچنين ،بادهاي 120

دسترسي به اعتبارات و مزيت نسبي از اثر مثبت و معنيداري بر

روزه سيستان معروفترين بادهاي محلي در ايران ميباشند

ميزان پذيرش آبگرم کن خورشيدي در بين روستاييان برخوردار

( )Gandomkar et al., 2007که از اين نظر بر اساس

بودند .رازقي و همکاران ( )2012در مطالعه خود نشان دادند که

بررسيهاي انجامشده در ايستگاههاي سينوپتيک کشور ،ايستگاه

 43/69درصد از واريانس عوامل بازدارنده توسعه بهکارگيري

زابل بهترين شرايط را براي احداث مزارع بادي داراست

انرژيهاي تجديد پذير در نظامهاي بهرهبرداري دهقاني

( .)Gandomkar, 2009افزون بر مطالب اشارهشده ،به دليل

شهرستان تفرش را پنج عامل مکاني -کيفي ،ويژگيهاي فردي،

ناچيز بودن فاصله با همسايگان شرقي ،اين منطقه مکان مناسبي

نداشتن مزيت نسبي ،دانشي -مالي و فناورانه تبيين کردند.
2

براي سرمايهگذاري بخش دولتي و خصوصي است ،بهگونهاي که

شبيري و بياتي ماليري ( )2014در بررسي ميزان پذيرش

صرف هزينه براي تبديل انرژيهاي تجديد پذير به لحاظ

اجتماعي سيستمهاي انرژي خورشيدي از ديدگاه مردم شهر اراک

اقتصادي توجيهپذير ميباشد ( Zolfaghari and Jabbari,

به اين نتيجه رسيدند که بين ميزان استفاده افراد از منابع

 .)2011باوجودآنکه در سالهاي اخير برخي تالشها در راستاي

اطالعاتي و سطح آگاهي آنان با ميزان پذيرش سيستمهاي انرژي

استفاده از انرژيهاي تجدپذير به ويژه انرژي خورشيد صورت

خورشيدي رابطه مثبت و معنيداري وجود داشت .رازقي و

گرفته ،اما اين روند بسيار کند بوده و به رغم پتانسيل بسيار باالي

همکاران ( )2013در پژوهشي با عنوان بررسي عوامل تأثيرگذار بر

استفاده از انرژي خورشيد در منطقه سيستان و بلوچستان،

ميزان تمايل کشاورزان به تجهيز مزرعه به فناوري انرژيهاي

همچنان بر سياست گازرساني به اين استان اصرار شده و پتانسيل

تجديد پذير مشخص کردند که  32درصد از تغييرات متغير وابسته

و توانايي استان در استفاده از منابع انرژي تجديد پذير به ويژه در

به ميزان تمايل کشاورزان در تجهيز مزرعه به فناوري انرژيهاي

مناطق روستايي بنا به داليل گوناگون ناديده گرفته ميشود

تجديد پذير را هفت متغير تمايل به نصب فناوري انرژي

( ،)Nazaripor et al., 2010; Abedini, 2011به نحوي

خورشيدي در صورت حمايت دولت ،تمايل به تغيير الگوي کشت

که در حال حاضر سطح استفاده روستاييان از اين منابع بسيار

فعلي ،پذيرش خطرات سرمايهگذاري فناوري خورشيدي ،کسب

پايين است .با توجه به مطالب اشارهشده و با در نظر گرفتن اين

اطالعات از تلويزيون در مورد منابع انرژي تجديد پذير و شرکت

مسأله که تاکنون مطالعه خاصي در اين زمينه در سطح منطقه

در دورههاي آموزشي مرتبط ،تنوع فعاليتهاي توليدي و تعداد

انجام نگرفته است ،هدف اصلي اين تحقيق شناسايي عوامل

محصوالت زراعي ،سبزي و صيفي ،اعتماد به پروژههاي تأمين

تأثيرگذار بر استفاده از انرژيهاي تجديد پذير در مناطق روستايي

انرژي از خورشيد و هزينه ساالنه برق منزل ،تبيين کردند .در

شهرستان زابل بود.

تحقيق ديگري ،الريجاني 3و همکاران ( )2014عوامل مؤثر بر
ميزان پذيرش اجتماعي سيستمهاي انرژي خورشيدي در شهر

مرور ادبيات تجربي مرتبط حاکي از آن است که در سالهاي
اخير پژوهشهاي مختلفي در داخل و خارج از کشور در زمينه
شناسايي عوامل تأثيرگذار بر استفاده از انرژيهاي تجديد پذير

1.Shadi Talab and Nayehder
2.Shobeiriand Bayati Malayeri
3.Larijani

صورت گرفته که در ادامه بهطور خالصه به نتايج برخي از مهم-
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تبريز را بررسي کردهاند .نتايج اين تحقيق حاکي از آن بود که پنج

روششناسی پژوهش

متغير تحصيالت ،درآمد ،شغل ،وضعيت تأهل و آگاهي افراد،

تحقيق حاضر از لحاظ ميزان و درجه کنترل متغيرها،

مهمترين متغيرهاي مؤثر بر پذيرش سيستمهاي انرژي خورشيدي

غيرآزمايشي و توصيفي ،از نظر نحوه گردآوري دادهها ،ميداني و

بودند .زيدين 1و همکاران ( )2014در بررسي خود با عنوان دانش،

درنهايت به لحاظ قابليت تعميم يافتهها ،از نوع پيمايشي محسوب

درک و نگرشهاي معلمان دوره متوسطه نسبت به استفاده از

ميشود .جامعه آماري اين پژوهش ،تمامي سرپرستان خانوار در

انرژي تجديد پذير در کشور اردن دريافتند که متغيرهاي سطح

مناطق روستايي شهرستان زابل بودند ( )N= 63736که با توجه

دانش و ميزان استفاده از منابع اطالعاتي رابطه مثبت و معنيداري

به جدول بارتلت 5و همکاران ( ،)2001تعداد  300نفر از آنان از

با ميزان استفاده از انرژيهاي تجديد پذير و نگرش افراد نسبت به

طريق روش نمونهگيري چندمرحلهاي انتخاب شدند؛ بدين ترتيب

اين انرژيها داشتند؛ اين در حالي بود که عوامل اجتماعي و

که ابتدا از بين چهار بخش مختلف شهرستان زابل شامل پشت

جمعيت شناختي بر ميزان استفاده از انرژي تأثير معنيداري

آب ،ميانکنگي ،شيب آب و مرکزي ،دو بخش مرکزي و ميان-

نداشتند .کووالوسکي 2و همکاران ( )2014در مدلسازي تأثير

کنگي براي انجام مطالعه به صورت تصادفي انتخاب شدند .در

عوامل انساني بر درک انرژيهاي تجديد پذير وابسته به انرژي

مرحله بعد ،با توجه به اينکه بخش مرکزي تنها داراي يک

زمين گرمايي به اين نتيجه رسيدند که سطح آگاهي و اطالعات

دهستان يعني دهستان بنجار بود ،اين دهستان به همراه دو

افراد نقش مهمي در پذيرش انرژي زمين گرمايي داشت ،بدين

دهستان ديگر از بخش ميانکنگي (دهستانهاي جهانآباد و

ترتيب که افراد مطلع و آگاه پذيرش بيشتر و ترديد کمتري نسبت

دوستمحمد) که به صورت تصادفي از بين چهار دهستان اين

به افراد ناآگاه داشتند .در مطالعه ديگري ،صالح 3و همکاران

بخش انتخاب شده بودند ،براي مطالعه مدنظر قرار گرفتند .در اين

( )2014عوامل مؤثر بر قصد استفاده از آبگرم کن خورشيدي در

مرحله ،با در نظر گرفتن تعداد زياد روستاها در دهستانهاي

کشور ليبي را با استفاده از مدل يکپارچه پذيرش و استفاده از

انتخابشده ،روستاها در دوطبقه روستاهاي با تعداد جمعيت بين

فناوري مورد بررسي قرار دادهاند .با توجه به نتايج اين تحقيق ،دو

 500الي  999نفر و روستاهاي با جمعيت باالي  1000نفر دسته-

عامل سودمندي و سهولت استفاده بر ميزان استفاده از آبگرم کن

بندي شدند .بر اساس دستهبندي بهعملآمده ،در ادامه از بين نه

خورشيدي تأثيرگذار بودند .افزون بر اين ،نتايج تحقيق حاکي از

روستاي داراي جمعيت باالي  1000نفر ،چهار روستا و از بين 24

آن بود که شرکت در دورههاي آموزشي مرتبط با انرژيهاي

روستاي داراي جمعيت  500الي  999نفر  11روستا و در مجموع

تجديد پذير ميتواند به واسطه افزايش سطح آگاهي و بهبود

 15روستا به صورت تصادفي انتخابشده و درنهايت ،با انجام

نگرش افراد ،بر استفاده از اين انرژيهاي تأثيرگذار باشد.

نامهنگاري رسمي و تهيه چارچوب نمونهگيري شامل فهرست

درنهايت ،خراسانيزاده 4وهمکاران ( )2016در پژوهشي با عنوان

سرپرستان خانوار به تفکيک هر يک از روستاهاي انتخابشده از

بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوريهاي انرژي پاک در

خانههاي بهداشت روستايي و سازمان جهاد کشاورزي شهرستان

کشورهاي درحالتوسعه (با تأکيد بر کشور مالزي) نشان دادند که

زابل ،نمونهها بهطور تصادفي ساده از بين سرپرستان خانوار در هر

سودمندي ،سهولت استفاده ،نفوذ اجتماعي و ارائه اطالعات مرتبط

روستا انتخاب و دادههاي موردنياز از طريق آنها گردآوري شد.

به مخاطبان از عوامل اصلي مؤثر بر پذيرش استفاده از ديودهاي

ابزار گردآوري دادهها در اين تحقيق پرسشنامه بود که از چهار

مبتني بر نور بودند.

بخش مشخصههاي فردي و حرفهاي (شامل هشت پرسش)،
ويژگيهاي زراعي -باغي -اقتصادي (شامل هشت پرسش) ،منابع

1. Zyadin
2.Kowalewski
3. Saleh
4. Khorasanizadeh

5.Bartlett
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کسب اطالعات در مورد انرژيهاي تجديد پذير (نه پرسش) و

انرژي باد از هفت پرسش و درنهايت ،انرژي زيست توده از 11

ميزان استفاده از انرژيهاي تجديد پذير تشکيلشده بود .البته،

پرسش استفاده شد .روايي محتوايي پرسشنامه با نظر اعضاي

شايانذکر است که با در نظر گرفتن شرايط طبيعي منطقه

هيأت علمي گروه ترويج ،ارتباطات و توسعه روستايي دانشگاه

موردمطالعه و پتانسيل قابلتوجه آن در زمينه انرژيهاي خورشيد،

زنجان و کارشناسان جهاد کشاورزي شهرستان زابل بررسي و پس

باد و زيست توده ،براي سنجش ميزان استفاده روستاييان از

از انجام اصالحات مورد تأييد قرار گرفت .به منظور تعيين پايايي

انرژيهاي تجديد پذير به بررسي ميزان استفاده آنان از اين سه

ابزار تحقيق ،پيش آزمون ( 30نفر خارج از نمونه اصلي) انجام

منبع انرژي تجديد پذير پرداخته شد ،به نحوي که با مرور گسترده

گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبهشده براي مقياسهاي

منابع نظري و تجربي مرتبط ،براي سنجش استفاده از انرژي

اصلي پرسشنامه در حد مناسب بود استفاده از انرژي خورشيد براي

خورشيد از  26پرسش (در قالب دو بخش استفاده جهت خشک

خشک کردن=0/761؛ استفاده از انرژي باد=0/792؛ استفاده از

کردن و استفاده جهت ساير مصارف به غير از خشک کردن)،

انرژي زيست توده=0/788؛ استفاده از منابع کسب اطالعات در

مورد انرژيهاي تجديد پذير= )0/793پس از نهايي شدن ابزار

اندازه واحد دامداري روستاييان در حدود  98/32مترمربع بود .نتايج

تحقيق ،پرسشنامهها در اختيار نمونههاي موردنظر قرار داده شد.

تحقيق نشان داد که ميانگين تعداد محصول زراعي و سبزي و

دادههاي گردآوريشده با استفاده از نرمافزار  SPSSWin20مورد

صيفي به ترتيب  2/91و  1/22محصول بوده و نظام بهرهبرداري

تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج در دو بخش آمار توصيفي

غالب در بين پاسخگويان از نوع نظام بهرهبرداري ملکي بود .با

(فراواني ،درصد فراواني ،ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي

توجه به نتايج تحقيق مشخص شد که ميانگين هزينه ساالنه

(شامل تحليل همبستگي و تحليل رگرسيون گام به گام) ارائه شد.

مصرف برق و گاز منزل در بين روستاييان موردمطالعه به ترتيب
 225403/57و  36255/51تومان بود .درنهايت ،بر اساس نتايج

اطالعات و دادهها

تحقيق مشخص شد که بيشتر روستاييان ( 91/5درصد) در دوره-

نتايج تحقيق نشان داد که ميانگين سن پاسخگويان در حدود 47

هاي آموزشي مرتبط با انرژي شرکت نکرده و تنها حدود 8/5

سال بوده و بيشتر آنان در دامنه سني بين  36تا  45سال قرار

درصد از آنان در اين دورهها شرکت کرده بودند؛ ميانگين اين

داشتند .از لحاظ سطح تحصيالت بيشتر پاسخگويان بيسواد بوده

متغير براي روستايياني که در اين دورهها شرکت کرده بودند ،در

و تنها  2/1درصد از آنها داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و باالتر

حدود  0/125بود.

بودند .شغل اصلي بيشتر روستاييان موردمطالعه کشاورزي (89/3

نتايج مربوط به رتبهبندي گويههاي مرتبط با ميزان استفاده

درصد) و تعداد اندکي از آنان ( 10/7درصد) در مشاغل غير

پاسخگويان از انرژي خورشيد براي خشک کردن در جدول 1

کشاورزي مشغول به فعاليت بودند .بر اساس نتايج مشخص شد

نشان داده شده است .همانطور که از نتايج پيداست ،دو گويه

که ميانگين سابقه فعاليت کشاورزي و دامداري پاسخگويان به

"ادويه محلي " و "تخمهجات " از نظر پاسخگويان موردمطالعه

ترتيب  28/42و  28/86سال بود .نتايج تحقيق حاکي از آن بود

باالترين ميزان رتبه را کسب نمودهاند .همچنين ،با توجه به درصد

که ميانگين فاصله روستاهاي موردمطالعه تا نزديکترين شهر در

فراوانيهاي بهدستآمده ،ميتوان بيان داشت که ميزان استفاده از

حدود  22کيلومتر بود .بر اساس نتايج تحقيق ،ميانگين مساحت

انرژي خورشيد براي خشک کردن در سطح خيلي پايين قرار

مزرعه پاسخگويان موردمطالعه  5/26هکتار بوده و مساحت مزرعه

داشت.

 75درصد از آنان زير پنج هکتار قرار داشت .همچنين ،متوسط
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جدول  .1رتبهبندي گويههاي مربوط به ميزان استفاده از انرژي خورشيد براي خشک کردن

رتبه

موارد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ادويه محلي (آچار)
تخمهجات (کدو ،آفتابگردان و غيره)
علوفه (شبدر و يونجه)
کشک زرد
بذر يا دانه ذرت
کشک سفيد
گياهان دارويي (گل گاوزبان ،نعناع و غيره)
توت
حبوبات (لوبيا و غيره)
پهن گاو (جهت استفاده به عنوان سوخت فسيلي در
زمستان)
سبزيجات (شويد و غيره)
پياز و سير
بذر گندم نارس
فلفل
گوجهفرنگي
باميه
خربزه (چولي)
بذر سبزيجات
پوست حيوانات (براي استفاده به عنوان زيرانداز يا
تهيه مشک)
رشته آردي
نخهاي رنگي (براي گلدوزي)
آلو
گوشت

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

درصد فراواني

ميانگين
رتبهاي

هيچ

خيلي
کم

کم

19/51
17/54
16/69
16/49
14/39
14/25
12/36
12/34
11/93

18/4
25
33/6
39/6
54/3
53/6
64
65/2
76/2

8/4
21/8
16/4
8
4/9
6
5/6
5/6
1/6

5/2
14/5
17/2
5/6
5/7
17/2
14/8
22/4
1/6

16/4
18/5
14/4
10/8
14/6
9/2
11/6
4/8
6/5

11/72

73/8

2/4

12/5

4

6/9

11/60
11
10/58
10/04
10/01
9/92
9/87
9/76

73/6
79/2
82/4
87/1
90
90/4
8/88
89/2

4/8
1/6
1/2
11/2
1/2
0/4
1/2
2

13/2
15/2
13/6
0
2/4
3/6
9/2
6/8

3/6
1/2
1/6
0/4
1/6
1/6
0/8
0/4

3/6
2
1/2
1/2
4/4
4
0
1/6

1/2
0/8
0
0
0/4
0
0
0

9/60

93/2

1/2

4

0/4

1/2

0

9/32
9/11
8/99
8/98

95/2
98/4
99/2
99/2

0/4
0
0/4
0

2/4
0/4
0/4
0/8

1/6
0/4
0
0

0/4
0/8
0
0

0
0
0
0

تاحدودي

زياد

خيلي
زياد

49/6
20/2
17/6
33/2
20/6
11/6
4
2
13/3

2
0
0/8
2/8
0
2/4
0
0
0/8
0/4

به نتايج بهدستآمده ،در بين سه گويه موردمطالعه ،گويه "گرم
کردن آب " داراي باالترين رتبه بود.

عالوه بر استفاده از انرژي خورشيد براي خشک کردن ،نتايج
کسبشده در خصوص استفاده از اين منبع انرژي براي مصارف
غير از خشک کردن نيز در جدول  2نشان داده شده است .با توجه

جدول  .2رتبهبندي گويههاي مربوط به ميزان استفاده از انرژي خورشيد براي مصارف غير از خشک کردن
رتبه

درصد فراواني
کم تاحدودي

موارد

ميانگين
رتبهاي

هيچ

خيلي کم

1
2

گرم کردن آب
ضدعفوني کردن بستر خاک گلخانه

2/56
1/86

20/8
66/4

13/2
2/8

9/6
6

3

حمام با ريگ داغ (ريگ درماني)

1/59

74/7

7/2

14/9
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زياد

خيلي زياد

17/6
7/2

38/8
17/2

0
0/4

2/4

0/8

0
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نتايج بهدستآمده از رتبهبندي گويههاي مرتبط با ميزان استفاده از

پيداست ،به جز گويه "خنک کردن منزل " که بيشترين فراواني

انرژي باد نشان داد که دو گويه "خنک کردن منزل " و "خشک

آن مربوط به طبقه زياد بود ،در مورد ساير گويهها ،بيشترين

کردن محصوالت زراعي به ويژه يونجه و شبدر " باالترين رتبه را

فراواني مربوط به پاسخگوياني بود که در طبقه هيچ قرار داشتند.

داشتند .همچنين ،همانطور که از نتايج مندرج در جدول 3
جدول  .3رتبهبندي گويههاي مربوط به ميزان استفاده از انرژي باد

رتبه

موارد

1

خنک کردن منزل
خشک کردن محصوالت زراعي به ويژه يونجه و
شبدر
جدا کردن بذر علوفه (تخم شبدر) از کاه
خشک کردن کود دامي
مقابله و کنترل بيماريها به ويژه بيماريهاي قارچي
جدا کردن کاه از دانه حبوبات مثل لوبيا
جدا کردن گندم و جو از کاه

2
3
4
5
6
7

درصد فراواني

ميانگين
رتبهاي

هيچ

خيلي
کم

کم

5/54

13/3

19/4

21/8

17/7

4/50

37/3

19/3

12

14/5

16/5

4/36
4/17
3/63
3/36
2/44

46/8
47
60/2
76
98/8

8/1
9/6
9/6
1/2
0/4

10/1
18/9
8/4
1/2
0/8

10/9
11/2
17/3
6
0

23/8
12/9
4
15/6
0

تاحدودي

زياد

خيلي
زياد

27/8

0
0/4
0/4
0/4
0/4
0
0

نتايج کسبشده از پژوهش در رابطه با رتبهبندي گويههاي مرتبط

"استفاده از بقاياي گياهي به عنوان علوفه دام " و "افزايش

با ميزان استفاده از ضايعات حاصل از مواد زيست توده در جدول 4

حاصلخيزي خاک با استفاده از کودهاي حيواني " باالترين رتبه را

نشان دادهشده است .همانطور که از يافتهها پيداست ،دو گويه

دارا بودند.

جدول  .4رتبهبندي گويههاي مربوط به ميزان استفاده از ضايعات باقيمانده از مواد زيست توده

رتبه

درصد فراواني

موارد

ميانگين
رتبهاي

هيچ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

استفاده از بقاياي گياهي به عنوان علوفه دام
افزايش حاصلخيزي خاک با استفاده از کودهاي حيواني
استفاده از زغال چوب براي تنور نانوايي
ايجاد دوده براي دور کردن حشرات در شب
استفاده از خاکستر به عنوان مرهم براي عفونت و زخم
تهيه بادشکن (گاش) با استفاده از چوب و کاه و کلش
گرما يا پختوپز در منزل و مزرعه
تهيه جارو دستي از گياه کرتگ
ضدعفوني کردن بستر گلخانه
تغذيه ماهيان
تغذيه ورمي

8/03
7/5
7/14
6/82
6/68
6/32
6/11
5/24
4/13
4/04
4

26/9
37/2
48/8
50/8
47/6
54
57/8
76
97/2
98/4
99/6
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خيلي
کم

کم

13/7
8
4/8
7/2
7/6
15/2
5/2
4
0/4
0/4
0

16/9
20/4
8/8
12/8
20/8
5/2
21/7
10/4
0/4
1/2
0

تاحدودي

زياد

خيلي
زياد

18/5
24/4
11/6
15/6
7/6
20/4
6/4
4/4
0/8
0
0

24/1
10
26
13/6
16/4
5/2
8/8
5/2
0/8
0
0/4

0
0
0
0
0
0
0
0
0/4
0
0
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با توجه به نتايج تحقيق در خصوص رتبهبندي گويههاي مرتبط با

پاسخگويان موردمطالعه ،بيشترين اطالعات در مورد انرژيهاي

ميزان استفاده روستاييان از منابع کسب اطالعات در مورد انرژي-

تجديد پذير را به ترتيب از طريق "مشاهده شخصي "" ،تلويزيون

هاي تجديد پذير مشخص شد که در بين منابع اطالعاتي مختلف،

"و "دوستان و همسايگان "کسب کرده بودند (جدول .)5

جدول  .5رتبهبندي گويههاي مربوط به ميزان استفاده از منابع کسب اطالعات در مورد انرژيهاي تجديد پذير
رتبه

موارد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

مشاهده شخصي
تلويزيون
دوستان و همسايگان
ساير کشاورزان و روستاييان
اينترنت
دورههاي آموزشي
کتاب
راديو
کارشناسان
روزنامه و مجله

ميانگين
رتبهاي

هيچ

خيلي کم

8/21
7/02
6/23
5/77
4/69
4/67
4/63
4/63
4/61
4/54

27/2
52
65/6
74/4
97/2
97/2
98/4
98
98/8
100

14/8
11/2
14
11/6
0
0/8
0/8
0/8
0/4
0

درصد فراواني
متوسط
کم

زياد

خيلي زياد

30/8
29/6
11/6
11/2
2/4
1/2
0/8
0/4
0/8
0

1/6
2/4
0/8
0
0/4
0/4
0
0/4
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25/6
4/8
8
2/8
0
0/4
0
0/4
0
0

به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق با متغير ميزان

شده است .همانطور که از نتايج پيداست ،به غير از دو متغير سن

استفاده روستاييان از انرژيهاي تجديد پذير از تحليل همبستگي

و سابقه فعاليت کشاورزي ،رابطه ساير متغيرها با ميزان استفاده از

(اسپيرمن و پيرسون) استفاده شد که نتايج آن در جدول  6آورده

انرژيهاي تجديد پذير معنيدار شده است.

جدول  .6رابطه بين ميزان استفاده از انرژيهاي تجديد پذير با متغيرهاي تحقيق
متغير تصادفي اول

متغير تصادفي دوم

ضريب همبستگي

سطح معنيداري

سن

-0/093

0/121

سطح تحصيالت

*0/118

0/049

سابقه فعاليت کشاورزي

-0/005

0/937

*

-0/141

0/033

فاصله روستاي محل سکونت تا نزديکترين شهر

*

0/046

**

سابقه فعاليت دامداري

ميزان استفاده از
انرژيهاي تجديد
پذير

0/120

ميزان شرکت در دورههاي آموزشي مرتبط
مساحت مزرعه

0/231
**0/237

0/001
0/001

مساحت واحد دامداري

**0/419

0/001

تعداد محصوالت زراعي

**

0/695

0/001

**0/468

0/001

هزينه برق منزل
هزينه گاز منزل

**

0/309
**0/304

0/001
0/001

ميزان استفاده از منابع کسب اطالعات

**0/424

0/001

تعداد محصوالت سبزي و صيفي
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به منظور بررسي تأثير متغيرهاي موردمطالعه بر ميزان استفاده از

نسبي متغيرهاي مستقل در تبيين واريانس متغير وابسته را نشان

انرژيهاي تجديد پذير ،از رگرسيون گام به گام استفاده گرديد که

ميدهد ،مشخص ميشود که در بين شش متغير واردشده در

بر اساس نتايج بهدستآمده از آن ،شش متغير وارد معادله شده و

معادله ،دو متغير "ميزان استفاده از منابع کسب اطالعات " و

در حدود  61/6درصد از واريانس متغير ميزان استفاده از انرژي-

"ميزان شرکت در دورههاي آموزشي در زمينه انرژيهاي تجديد

هاي تجديد پذير را تبيين کردند که حاکي از ميزان واريانس

پذير" از بيشترين سهم /اهميت در تبيين ميزان استفاده روستاييان

مناسب تبيين شده توسط متغيرها است (جدول  .)7همچنين ،با

از انرژيهاي تجديد پذير برخوردار بودند.

توجه به مقدار ضريب رگرسيوني استانداردشده که ميزان اهميت

جدول  .7نتايج حاصل از تحليل رگرسيون گام به گام عوامل تأثيرگذار بر ميزان استفاده از انرژيهاي تجديد پذير
متغير
ضريب ثابت
ميزان استفاده از منابع کسب اطالعات
ميزان شرکت در دورههاي آموزشي در زمينه
انرژيهاي تجديد پذير
تعداد محصوالت زراعي
مساحت واحد دامداري
تعداد محصوالت سبزي و صيفي
مساحت مزرعه

ضريب رگرسيوني
غيراستاندارد

ضريب رگرسيوني
استانداردشده

مقدار R2

مقدار t

سطح
معنيداري t

2/765
5/878

0/551

0/468

1/978
12/645

0/045
0/000

0/046

0/213

0/542

5/026

0/000

1/628
5/756
1/315
0/129

0/159
0/133
0/128
0/091

0/578
0/595
0/608
0/616

3/533
3/255
2/955
2/253

0/000
0/001
0/003
0/025

منبع :يافتههاي تحقيق1395 ،

بحث و نتيجهگيري
با توجه به ذخاير محدود انرژيهاي فسيلي و روند رو به رشد
سطح مصرف انرژي در جهان از يکسو و مشکالت ناشي از
استفاده از انرژيهاي تجديد ناپذير به ويژه آلودگيهاي
زيستمحيطي از سوي ديگر ،در سالهاي اخير جامعه جهاني با
يک چالش جدي در زمينه تأمين انرژي پاک و پايدار مواجه شده
است که اين مسأله ضرورت استفاده انرژيهاي تجديد پذير را
بيش از پيش بر همگان روشن نموده است .با توجه به اهميت
موضوع ،اين تحقيق با هدف اصلي بررسي عوامل تأثيرگذار بر
استفاده از انرژيهاي تجديد پذير در مناطق روستايي شهرستان
زابل انجام گرفت .در مجموع ،نتايج اين تحقيق نشان داد که از
بين انرژيهاي تجديد پذير مختلف ،ميزان استفاده روستاييان
موردمطالعه از انرژي باد بيشتر از انرژيهاي خورشيد و زيست توده
بود؛ هرچند ،در مجموع ميزان استفاده از هر سه نوع انرژي
موردمطالعه در سطح بسيار پاييني قرار داشت که اين مسأله با در
نظر گرفتن پتانسيلها و ظرفيتهاي قابلتوجه شهرستان زابل به

ويژه از نظر انرژيهاي خوشيد و باد ،جاي تأمل دارد .بر اساس
نتايج تحليل رگرسيون مشخص شد که ميزان استفاده از منابع
کسب اطالعات در مورد انرژيهاي تجديد پذير اثر مثبت و معني-
داري بر ميزان استفاده از اين انرژيها داشت که اين نتيجه با
نتايج پژوهشهاي شبيري و بياتي ماليري ( ،)2014رازقي و
همکاران ( ،)2013زيدين و همکاران ( )2014و خراسانيزاده و
همکاران ( )2016همخواني داشت .بر اين اساس ،همانطور که
زيدين و همکاران ( )2014تأکيد دارند ،افزايش ميزان استفاده
روستاييان از منابع مختلف کسب اطالعات و درنتيجه ،ارتقاي
سطح آگاهي آنان از اهميت و مزاياي انرژيهاي تجديد پذير مي-
تواند نقش به سزايي در باال بردن سطح استفاده آنان از اين
انرژيها داشته باشد که در اين زمينه ،منابع مختلف اطالعاتي
مانند راديو و تلويزيون ،دوستان و همسايگان ،مواد چاپي و غيره
ازجمله ابزارهاي اصلي به شمار ميروند که ميتوانند اين اطالعات
را در اختيار روستاييان قرار داده و درنهايت ،منجر به استفاده آنان
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افزون بر نتايج اشارهشده ،بخش ديگري از يافتههاي اين
تحقيق حاکي از آن بود که دو متغير تعداد محصوالت زراعي و
تعداد محصوالت سبزي و صيفي از متغيرهاي اصلي تأثيرگذار بر
ميزان استفاده روستاييان از انرژيهاي تجديد پذير بودند که اين
يافته با نتايج پژوهش رازقي و همکاران ( )2013همخواني داشت.
در اين زمينه ،با توجه به اينکه به هراندازه روستاييان از تنوع توليد
محصول بيشتري برخوردار باشند ،به همان اندازه ممکن است که
مقدار ضايعات بيشتري در اختيار آنان براي مصرف در زمينههاي
مختلف اعم از استفاده از بقاياي گياهي به عنوان علوفه دام،
افزايش حاصلخيزي خاک با استفاده از کودهاي حيواني ،گرما يا
پختوپز در منزل و مزرعه ،ضدعفوني کردن بستر گلخانه و ساير
موارد قرار بگيرد ،ازاينرو ،افزايش تعداد محصوالت و تنوع توليد
محصول بهطور مستقيم ميتواند بر ميزان استفاده از انرژيهاي
تجديد پذير تأثيرگذار باشد .البته ،شايانذکر است که در شهرستان
زابل از سبزيهاي خشکشده ازجمله نعناع استفاده زيادي به
عنوان طعمدهنده مواد غذايي و نوشيدنيها دارند .همچنين ،آچار
(ادويه محلي) و کشک زرد از محصوالت اصلي استان سيستان و
بلوچستان به ويژه در شهرستان زابل ميباشند .روستاييان ،خمير
ساختهشده از اين محصوالت را به وسيله انرژي باد و خورشيد
خشک ميکنند .عالوه بر اين ،فلفل دلمه از ديگر سبزيهايي
است که بعضي از زنان روستايي بعد از خشک کردن آن توسط
انرژي خورشيد در ادويهجات خود مخلوط کرده و استفاده ميکنند.
بهطور مشابه ،نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که يکي ديگر از
متغيرهاي تأثيرگذار بر ميزان استفاده از انرژيهاي تجديد پذير،
مساحت واحد دامداري بود .افزايش مساحت واحد دامداري نشان از
داشتن دامداري بزرگتر و تعداد دام بيشتر است که اين موضوع
سبب ميشود تا استفاده از انرژيهاي تجديد پذير شامل انرژي-
هاي خورشيد و باد به منظور خشک کردن يونجه ،کاه ،شبدر و
ذرت علوفهاي موردنياز دام افزايش يابد .همچنين ،هنگاميکه
تعداد دام بيشتر باشد ،فضوالت دامي بيشتري نيز توليد ميشود که
اين موضوع نيز بر روي افزايش ميزان استفاده از انرژي خورشيد
براي خشک کردن کود دامي و استفاده از انرژي زيست توده
4
توليدشده از آن مؤثر است .از سوي ديگر ،نتايج تحقيق رضايي
( )2012حاکي از آن بود که در روستاها به علت توأم بودن
فعاليتهاي زراعي با دامداري و کوچک بودن مساحت زمينهاي
زراعي ميتوان از کود دامي استفاده بهينهاي داشت .دراينباره،
ازآنجاييکه بيشتر روستاييان موردمطالعه در شهرستان زابل خرده
مالک بوده و مساحت مزارع آنها کم بود ،ازاينرو ،آنها تمايل

از انرژيهاي تجديد پذير شوند .البته ،همانطور که نتايج بخش
توصيفي نشان داد در بين منابع مختلف اطالعاتي ،سه مورد
مشاهده شخصي ،تلويزيون و دوستان و همسايگان به ترتيب
باالترين رتبه را داشتند .دراينباره ،يافتههاي تحقيق باقري و
ملکمحمدي )2005( 1حاکي از آن هستند که تلويزيون در مراحل
اوليه ترويج انرژيهاي تجديد پذير به ويژه در مرحله آگاهي و
ترغيب روستاييان نقش فعالي را ايفا کرده و باعث شده است تا
تعداد زيادي از آنان وارد مرحله پذيرش شوند اما در مراحل بعدي،
يعني براي پذيرش کامل و ادامه آن ،بايستي مزاياي فناوري در
عمل به روستاييان نشان داده شود ،به نحوي که آنان بهطور
محسوس و عيني بتوانند نتايج و پيامدهاي ناشي از کاربرد يک
فناوري خاص را مشاهده کنند .در اين زمينه ،حاجيميررحيمي و
يزديان )2007( 2نيز با تأکيد بر اهميت اين موضوع ،تصريح مي-
کنند که تصميم روستاييان به استفاده از انرژيهاي تجديد پذير
ناشي از تجربههاي شخصي ،درجه آگاهي و ميزان کسب اطالعات
از منابع اطالعاتي است .با توجه به نتايج تحقيق ،ميزان شرکت
روستاييان در دورههاي آموزشي در زمينه انرژيهاي تجديد پذير
داراي اثر مثبت و معنيداري بر ميزان استفاده آنان از اين انرژيها
بود که اين يافته با نتايج مطالعات رازقي و همکاران (،)2013
کووالوسکي و همکاران ( )2014و صالح و همکاران ()2014
همخواني داشت .آنچه مسلم است تغيير رفتار روستاييان با آموزش
آنان امکانپذير است که در اين زمينه ،دورههاي آموزشي-
ترويجي از نقش بسزايي برخوردار ميباشند ( Rahimi Feyz
 ،)Abadi and Yazdan Panah, 2014زيرا هدف برگزاري
دورههاي آموزشي آگاه نمودن مخاطبان و افزايش ميزان شناخت
آنان است .در اين زمينه ،بهادري منفرد 3و همکاران ( )2015تأکيد
دارند ،در هر تالشي که براي تغيير رفتار انجام ميگيرد ،آگاهي و
اطالعات اولين عنصر الزم و کليدي در موفقيت آن به شمار مي-
روند .ازاينرو ،برگزاري دورههاي آموزشي -ترويجي پيششرط
اساسي براي ايجاد آگاهي و به طبع افزايش سطح استفاده
روستاييان از انرژيهاي تجديد پذير محسوب ميشود .عليرغم
اهميت موضوع ،نتايج اين تحقيق نشان داد که تعداد بسيار اندکي
(در حدود  8/5درصد) از روستاييان در دورههاي آموزشي مرتبط
شرکت کرده بودند که اين مسأله در کنار پايين بودن سطح
تحصيالت آنان ،در مجموع يکي از داليل اصلي پايين بودن سطح
استفاده روستاييان از انرژيهاي تجديد پذير در منطقه موردمطالعه
بود.
1.Bagheri and Malek Mohammadi
2.Haji Mirrahimi and Yazdian
3.Bahadori Monfared

4. Rezaei
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باالتري براي استفاده از کود دامي توليدشده در واحد دامداري در
زمينهاي زراعي خود داشتند ،چراکه اين موضوع از نظر اقتصادي
براي آنان حائز اهميت بود.
در مجموع ،با توجه به نتايج بهدستآمده از تحقيق و بحث-
هاي صورت گرفته ،پيشنهادهاي زير ارائه ميشوند:
 .1با توجه به نتايج تحقيق مبني بر اثر مثبت و معنيدار استفاده از
منابع کسب اطالعات و شرکت در دورههاي آموزشي بر ميزان
استفاده از انرژيهاي تجديد پذير ،پيشنهاد ميشود که با در نظر
گرفتن شرايط و مشخصههاي فرهنگي و اجتماعي مناطق
روستايي موردمطالعه ،اطالعات مناسب در مورد انرژيهاي تجديد
پذير و فناوريهاي مرتبط با آنها به صورت هدفمند و با سهولت
در اختيار روستاييان قرار دادهشده و از طريق برنامههاي آموزشي و
آگاهي سازي اجتماعي در سطح گسترده به ويژه با کمک رسانه-
هاي انبوهي مانند راديو و تلويزيون ،اهميت استفاده از منابع انرژي
تجديد پذير در بين روستاييان برجستهسازي شده و آنان را نسبت
به اين موضوع حساس کرد .2.با توجه به نتايج تحقيق مشخص
شد که بيشتر روستاييان در منطقه موردمطالعه جزو کشاورزان
خردهپا بودند که بنيه مالي ضعيفي داشتند ،ازاينرو ،پيشنهاد مي-
شود که به منظور تشويق روستاييان براي استفاده از انرژيهاي

تجديد پذير و فناوريهاي مرتبط با آنها ،دولت از طريق مؤسسات
اعتباري به ويژه بانک کشاورزي اعتبارات خاصي را جهت خريد
فناوريهاي انرژيهاي تجديد پذير به روستاييان متقاضي پرداخت
نمايد.
 .3با در نظر گرفتن مزايا و پتانسيلهاي انرژيهاي تجديد پذير در
شهرستان زابل ،پيشنهاد ميشود از طريق بررسي و شناسايي
متغيرهاي تأثيرگذار بر پذيرش فناوريهاي مختلف انرژيهاي
تجديد پذير به ويژه آبگرمکنهاي خورشيدي با استفاده از مدل-
هاي رفتاري رايج همچون نظريه رفتار برنامهريزيشده ،مدل
پذيرش فناوري ،مدل يکپارچه پذيرش و کاربرد فناوري و غيره،
زمينه الزم جهت توسعه استفاده از اين فناوريها به نحو بهتري در
مناطق روستايي فراهم شود .به همين منوال ،بررسي موانع فراروي
توسعه استفاده از انرژيهاي تجديد پذير در مناطق روستايي و
امکانسنجي توسعه فناوريهاي مرتبط با اين انرژيها با تأکيد بر
جنبههاي اقتصادي ،از ديگر پيشنهادهاي پژوهشي براي مطالعات
آتي ميباشند که به نظر ميرسد نتايج آنها ميتواند اطالعات
مفيدي را جهت تصميمگيري در اختيار برنامهريزان و
سياستگذاران ذيربط قرار دهد.
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