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تحليل عوامل پيشبرندة بهکارگيري انرژيهاي تجديدپذير
در نظامهاي بهرهبرداري دهقاني شهرستان تفرش
9

مرضيه رازقي ،* 1حسين شعبانعلي فمي 1و روحاله رضايي
 .1کارشناسیارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان
 .2دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه تهران
 .3استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
(تاریخ دریافت -11/16/60 :تاریخ تصویب)12/62/21 :

چکيده
این تحقیق با هدف اصلی تحلیل عوامل پیشبرندة بهکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر در نظامهای
بهرهبرداری دهقانی شهرستان تفرش صورت پذیرفته است .پارادایم تحقیق کمّی و به لحاظ شیوة گردآوری
دادهها از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعة آماری این تحقیق شامل تمام کشاورزان فعال در واحدهای
بهرهبرداری دهقانی شهرستان تفرش در چهار دهستان بازرجان ،رودبار ،خرازان و کوهپناه است
( )N=2746که بر اساس جدول کرجسی -مورگان تعداد  366نفر از آنان از طریق روش نمونهگیری
طبقهای با انتساب متناسب (دهستانها به عنوان طبقات) انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه
استفاده شد .روایی پرسشنامه با نظر پانلی از هیئت علمی دانشگاههای تهران و زنجان و نیز برخی
کارشناسان و مطّلعان کلیدی در حوزة انرژیهای تجدیدپذیر تأیید شد .برای تعیین پایایی ابزار تحقیق
پیشآزمون انجام گرفت که براساس مقدار آلفای کرونباخ محاسبهشده برای مقیاسهای اصلی پرسشنامه
بیشتر از  6/47بود .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در حدود  77/17درصد از واریانس عوامل پیشبرندة
بهکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر در نظامهای بهرهبرداری دهقانی شهرستان تفرش را پنج عامل دانشی-
اطالعاتی ،ویژگیهای روانشناختی ،بهبود و تنوعبخشی تولیدات کشاورزی ،افزایش سطح زیر کشت و
توسعة دامداری تبیین میسازند.
واژههاي کليدي :عوامل پیشبرنده ،فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر ،منابع انرژی تجدیدپذیر ،نظام
بهرهبرداری دهقانی
مقدمه
انرژي يکي از مهمترين نهادههاي توسعه و از عوامل اصلي
توليد است که پيشرفت و توسعة جوامع صنعتي در مقياس
وسيع با استفاده از آن ميسّر شدهاست .کشورهاي گوناگون از
منابع متفاوتي براي تأمين انرژي موردنياز بخشهاي
* نويسندة مسئول:

اقتصادي خود بهره ميگيرند که در اين زمينه در بيشتر
کشورها سوختهاي فسيلي اولين گزينة تأمين انرژي
2
هستند ( .1)IPCC, 2007افزايش انتشار گازهاي گلخانهاي
حاصل از مصرف سوختهاي فسيلي ،جنگلزدايي و ساير
فعاليتهاي انساني تأثيرات پيچيدهاي بر وضعيت آبوهواي

تلفن42013132504:
)2. Green-House Gases (GHGs
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1. Intergovernmental Panel on Climate Change
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جهاني داشته و باعث بروز برخي بيتعادليها و وقوع
پيامدهاي منفي همچون خشکسالي ،سيالبهاي مخرب،
آتشسوزيهاي جنگلي ،توفانهاي حارهاي و فاجعههاي
جوي و آلودگي هوا شده است ( .)IPCC, 2007در اين
راستا ،يکي از دغدغههاي اصلي کارشناسان و متخصصان در
حوزة انرژي يافتن منابع مناسب براي جايگزيني با سوختهاي
فسيلي است که ذخاير آن رو به افول است .برخي منابع مانند
زغال سنگ ،که تا چندين سال ديگر با همين رويه ميتوانند
برداشت شوند ،جايگزين خوبي محسوب نميشوند؛ زيرا افزايش
ميزان برداشت هم به محيط زيست صدمه ميزند و هم اينکه
مشکل بحران انرژي را به طور اساسي حل نميکند ( Mabro,
 .)2008از جمله راههاي مقابله با انتشار گازهاي گلخانهاي روي
آوردن به آن دسته از منابع انرژي است که گاز گلخانهاي
ناچيزي توليد ميکنند .اين منابع انرژي ،که از آنها به عنوان
«منابع انرژي تجديدپذير» نام برده ميشود ،يا به طور
مستقيم و غيرمستقيم (برق آبي ،باد ،انرژي زيستي) از
خورشيد بهدست ميآيند يا اينکه منابع انرژي غيرخورشيدي
(انرژي جزرومد و زمينگرمايي) هستند (.)Boyle, 2004
انرژي تجديدپذير بر خالف انرژيهاي تجديدناپذير قابليت
بازگشت مجدد به طبيعت را دارند .اين منابع انرژي
فناناپذيرند ،با محيط زيست سازگارند و آلودگيهاي زيست
محيطي بسيار کمتري را در مقايسه با ديگر منابع انرژي ايجاد
ميکنند .افزون بر اين ،انرژيهاي تجديدپذير از پتانسيل کافي
براي توليد منابع انرژي مورد نياز انسان برخوردارند و ماهيتي
ايمن و صلحآميز براي توليد انرژي دارند ( Gandomkar,
 .)2009استفاده از منابع انرژي تجديدپذير مزاياي متعددي در
ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي و غيره دارد ()Reid, 2001
که از مهمترين آنها ميتوان به مواردي همچون افزايش
امنيت عرضة انرژي و کاهش وابستگي به منابع انرژي خارجي،
توسعة بازار انرژي ،بهبود کيفيت زندگي و رفاه شهروندان
( ،)Silva, 2008کاهش ميزان گرمايش جهاني ،تحريك رشد
اقتصادي ،ايجاد اشتغال ،افزايش ميزان درآمد سرانه ،افزايش
عدالت اجتماعي ،حفاظت از محيطزيست و در نهايت افزايش
دسترسي به منابع انرژي پايدار و مطمئن براي مناطق
روستايي و کمتر توسعهيافته اشاره کرد ( .)Geller, 2003به
طور مختصر ،سه ويژگي برتر انرژيهاي تجديدپذير عبارتند از:
 .1منابع انرژي تجديدپذير عمر طوالني و چرخههاي
طبيعي دارد و برخالف منابع انرژي تجديدناپذير ،نظير
سوختهاي فسيلي ،حتي احتمال پايان اين منابع نيز وجود

ندارد و اين مسئله تداوم مصرف انرژي را براي نسلهاي
بعدي تضمين ميکند؛
 .2منابع انرژي تجديدپذير ،بهخصوص انرژيهاي بادي و
خورشيدي ،به دليل فراواني و امکانات مناسب جغرافيايي
قابليتهاي بااليي در توليد انرژي دارند و استفاده از آنها
ميتواند موجب صرفهجويي در مصرف سوختهاي فسيلي
شود؛
 .5استفادة منحصر بهفرد از نيروگاههايي با سوختهاي
فسيلي موجب ايجاد تمرکز در مناطق توليد انرژي خواهد
شد ،در حالي که با استفاده از منابع انرژي تجديدپذير به
راحتي ميتوان در هر محل با شرايط جغرافيايي مناسب
اقدام به توليد انرژي نمود و اين امر توليد غيرمتمرکز انرژي
را در مناطق با جمعيت کم و پراکنده نظير روستاها ميسّر
ميسازد (.)Vaezi, 2011
استفادة مؤثر از منابع انرژي در بخشهاي مختلف
اقتصادي بهويژه کشاورزي نقش اساسي در پايداري توليد،
بهينهسازي اقتصادي سيستم ،حفظ ذخاير سوختهاي
فسيلي و کاهش آلودگي هوا دارد .اهميت اين موضوع با در
نظرگرفتن اينکه امروزه بخش کشاورزي به منظور
پاسخگويي به نياز روزافزون غذا براي جمعيت رو به رشد
کرة زمين و فراهمکردن مواد غذايي کافي و مناسب براي
آنها به ميزان زيادي به مصرف انرژي وابسته است ،دو
چندان ميشود ( .)Hatirili& et al, 2005نظامهاي زراعي
متداول که کامالً به مصرف انرژي به شکل نهادههاي مختلف
متکي هستند از جنبههاي فناوري ،اقتصادي ،اجتماعي و
زيستمحيطي آسيبپذيرند؛ به همين دليل در اواخر قرن
بيستم نظامهايي تحت عناوين مختلف (از جمله کشاورزي
پايدار ،کشاورزي اکولوژيك ،کشاورزي کمنهاده ،کشاورزي
ارگانيك و کشاورزي تجديدشونده) تعريف شدهاند .در اين
ميان ،مفهوم کشاورزي پايدار رابطة نزديکي با منابع انرژي
تجديدپذير و در عين حال وابستگي زيادي به آن دارد؛ چرا
که نظام کشاورزي پايدار استفادة عاقالنه از منابع تجديدپذير
يا قابل بازيافت است .نظامي که به منابع محدود مانند
سوختهاي فسيلي وابسته است نميتواند بهطور نامحدود
پايدار بماند .استفاده از منابع تجديدپذير مانند آبهاي
زيرزميني در مقياسي بيشتر از شارژ مجدد آن باعث آلوده
شدن ذخاير ميشود و در نتيجه پايداري نظام را تا حدود
زيادي از بين ميبرد .به هر حال ،آنچه مسلّم است يك نظام
پايدار براي حفظ ثبات و تعادل خود بايستي از منابع انرژي
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تجديدپذير مانند زيستتوده ،زمينگرمايي ،سيستم برق آبي،
خورشيدي يا بادي استفاده کند (.)Gerber, 1992
رهيافت انرژي پايدار توسعه و بهکارگيري انرژيهاي
تجديدشونده در بخش کشاورزي را بهويژه در مناطق دور
افتاده و روستايي در سراسر جهان ترويج ميکند ( Omer,
 .)2008از منابع انرژي تجديدپذير در بخش کشاورزي
ميتوان در عمليات خاکورزي ،کاشت ،وجين علف هرز،
آبياري ،پخش کود شيميايي ،برداشت ،حملونقل،
ذخيرهسازي و فراوري محصوالت کشاورزي استفاده کرد.
افزون بر موارد اشارهشده ،منابع انرژي تجديدپذير براي پمپ
کردن آب ،خشكکردن دانه ،تأمين آب ،گرمايش و تهوية
اصطبلها ،تأمين آب موردنياز چهارپايان در مناطق دور
افتاده ،آبياري در مقياس کوچك ،آبکشي در عمق کم براي
پرورش آبزيان ،شيرينکردن آب و ايجاد سردخانههاي
کوچك نيز کاربرد دارند ( .)Cramer, 1996به هر حال،
اگرچه فناوريهاي وابسته به توليد و مصرف انرژيهاي
تجديدپذير در بخشهاي مختلف -بهويژه در حوزة کشاورزي
 در حال گسترش هستند ولي هنوز به سطح قابل قبولنرسيدهاند و ضرورت دارد پتانسيلها و ظرفيتهاي موجود
در اين حيطه بررسي شوند ( Geller, 2003; Mendonca,
.)2007; McCormick, 2007
شهرستان تفرش ،واقع در استان مرکزي در 222
کيلومتري جنوب غربي تهران در مختصات جغرافيايي 50
درجه و  01دقيقة عرض شمالي و  34درجة طول شرقي از
گرينويچ و در ارتفاع  1181متر از سطح درياهاي آزاد در
دامنة کوهها ،به وسيلة ارتفاعات کامالً احاطه شدهاست.
مساحت اين شهرستان  5853کيلومتر مربع است و آبوهواي
معتدل کوهستاني با زمستانهاي سرد و پربرف و تابستانهاي
ماليم دارد .ميانگين درجه دماي تفرش در تابستان  11/2و در
زمستان  6/0درجة سانتيگراد گزارش شدهاست .متوسط
بيشينه و کمينه دماي اين منطقه نيز در تابستان  55درجه و
 -3/2درجة سانتيگراد در زمستان است .اين شهرستان
بخشي تحت عنوان «بخش مرکزي» دارد که مشتمل بر چهار
دهستان بازرجان ،رودبار ،خرازان و کوهپناه است .در مجموع،
شهرستان تفرش داراي  64روستا و  0444واحد بهرهبرداري
است که از اين تعداد  21واحد کشتوصنعت و تعاوني و بقيه
واحدهاي بهرهبرداري دهقاني هستند .شايان ذکر است که
واحدهاي بهرهبرداري دهقاني شهرستان بهطور عمده کوچك
مقياسند و پراکندگي قطعات در آنها مشهود است .در بيشتر
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اين واحدها ،فعاليتهاي زراعي ،باغي و دامپروري با هم تلفيق
شدهاند و تحت مديريت واحدي اداره ميشوند .منبع اصلي
تأمين آب کشاورزي در اين واحدها به ترتيب قنات،
رودخانههاي فصلي و دائمي و چاههاي عميق و نيمهعميق و
چشمه است .در چنين شرايطي و با توجه به ويژگيهاي اشاره
شده ،از ديرباز در شهرستان تفرش انرژيهاي تجديدپذير -به
ويژه انرژي باد و خورشيد  -از سوي بهرهبرداران در
فعاليتهاي کشاورزي مورد استفاده قرار گرفتهاست .وجود
آسيابهاي بادي متعدد در سالهاي گذشته مهمترين محل
توليد آرد از غالت مختلف بودهاست؛ هرچند هماکنون به دليل
گسترش استفاده از سوختهاي فسيلي و الکتريسيته اين
فناوري تا حدود زيادي از بين رفتهاست؛ همچنين در
شهرستان تفرش در سالهاي نهچندان دور کشاورزان براي
خشكکردن انواع محصوالت کشاورزي از انرژي خورشيدي به
صورت مستقيم استفاده ميکردند .به هر حال ،با وجود
ظرفيتهاي قابل توجه در حوزة انرژيهاي تجديدپذير در اين
شهرستان ميزان استفاده از اين منابع انرژي در واحدهاي
بهرهبرداري کشاورزي ،بهويژه واحدهاي دهقاني ،در سالهاي
اخير به دليل وجود مسائل و مشکالت متعدد در ابعاد مختلف
روندي کاهشي داشته و در حال حاضر در سطح بسيار پاييني
قرار دارد .از سوي ديگر ،به دليل فقدان نوسازي سيستمهاي
مربوط و توسعه نيافتن فناوري در اين حوزه کاربري انرژيهاي
مذکور تا حدود زيادي به شکل سنتي باقي مانده است و به
نظر ميرسد که از اثربخشي و کارايي الزم برخوردار نيست.
آنچه مسلّم است ،نخستين گام به منظور توسعة کاربرد منابع
انرژي تجديدپذير در بخش کشاورزي منطقه طرح و انجام
مطالعاتي به منظور شناخت دقيق شرايط موجود و شناسايي
عوامل پيشبرندة استفادة بهينه از منابع انرژي تجديدپذير و
در نهايت يافتن و ارائة سازوکارهايي براي توسعة آنهاست .با
توجه به اهميت مسئله ،پژوهش حاضر با هدف اصلي «تحليل
عوامل پيشبرندة بهکارگيري انرژيهاي تجديدپذير در
نظامهاي بهرهبرداري دهقاني شهرستان تفرش» انجام گرفته
است.
مواد و روشها
تحقيق حاضر از لحاظ ميزان و درجة کنترل متغيرها غير
آزمايشي و توصيفي و از نظر نحوة گردآوري دادهها از نوع
تحقيقات ميداني بهشمار ميرود .جامعة آماري تحقيق شامل
تمام کشاورزان فعال در واحدهاي بهرهبرداري دهقاني شهرستان
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تفرش در چهار دهستان بازرجان ،رودبار ،خرازان و کوهپناه است
( .)N=2084براي تعيين حجم نمونه از جدول کرجسي-
مورگان استفاده شد که با درنظرداشتن سطح خطاي  3درصد
 554نفر از کشاورزان به عنوان نمونة آماري براي انجام تحقيق
و پاسخگويي به پرسشهاي پژوهش انتخاب شدند؛ البته پس از
ارزيابي پرسشنامههاي جمعآوري شده ،تعداد  54پرسشنامه
به دليل ناقصبودن دادهها از فرايند تحليل حذف شدند و در
نهايت  544پرسشنامه براي تحليل مورد استفاده قرار گرفتند.
براي دستيابي به نمونهها و تکميل پرسشنامهها از روش
نمونهگيري طبقهاي با انتساب متناسب (دهستانهاي مورد
مطالعه به عنوان طبقات) بهره گرفتهشد که پس از محاسبه
تعداد نمونههاي زير به شرح جدول  1به هريك از دهستانها
اختصاص يافت؛ سپس با مراجعه به چارچوب نمونه تعداد
کشاورزان موردنظر در هريك از طبقات به صورت تصادفي
انتخاب شدند و دادههاي مورد نياز از طريق آنها گردآوري شد.
جدول  .1تعداد کل کشاورزان مورد مطالعه و نمونههاي اختصاص
يافته به هريك از طبقات
رديف

1
2
5
0
3

نام
دهستان

بازرجان
رودبار
خرازان
کوهپناه
جمع کل

تعداد
روستاهاي هر
دهستان

24
22
11
8
64

تعداد

تعداد نمونههاي

بهرهبرداران

اختصاصيافته

1201
312
521
541
2084

133
82
56
58
544

ابزار گردآوري دادهها در اين تحقيق پرسشنامه بود که
شامل سه بخش مشخصههاي فردي-حرفهاي کشاورزان (10
پرسش) ،ميزان دسترسي کشاورزان به منابع اطالعاتي در
خصوص انرژيهاي تجديدپذير ( 1پرسش) و ديدگاه
پاسخگويان مورد مطالعه در خصوص ميزان اهميت هريك از
عوامل پيشبرندة بهکارگيري انرژيهاي تجديدپذير در
نظامهاي بهرهبرداري دهقاني ( 52پرسش) بود .اين متغيرها
از طريق بررسي و مرور گستردة ادبيات نظري در حيطة
مسئلة مورد پژوهش ،بهويژه پژوهشهاي صورتگرفته در
داخل و خارج از کشور و نيز مصاحبة حضوري و نيمه
ساختارمند با متخصصان و مطّلعان کليدي ،شناسايي و
استخراج شدند .براي اندازهگيري بخشهاي دوم و سوم از

مقياس  6سطحي ( =4هيچ تا  = 3خيلي زياد) استفاده
گرديد .روايي پرسشنامه با نظر پانلي از اعضاي هيئت علمي
دانشگاه تهران و زنجان و نيز برخي کارشناسان و مطلعان
کليدي در حوزة انرژيهاي تجديدپذير و پس از انجام
اصالحات الزم به دست آمد .براي تعيين پايايي پرسشنامه
پيشآزمون انجام گرفت که بر اساس آن مقدار آلفاي
کرونباخ محاسبهشده براي دو مقياس عوامل پيشبرندة
بهکارگيري انرژيهاي تجديدپذير و ميزان دسترسي
کشاورزان به منابع اطالعاتي درخصوص منابع انرژي
تجديدپذير به ترتيب  4/156و  4/813بود که براساس
نظر  )1982( Pedhazurضرايب پايايي اشارهشده قابل قبول
هستند .پرسشنامة تأييدشده براي پاسخگويي در اختيار
نمونة آماري موردنظر قرار گرفت و پس از تکميل پرسشنامه
دادههاي گردآوريشده با استفاده از نرمافزار SPSSwin19
پردازش و تحليل شدند .براي تجزيهوتحليل دادهها از آمار
توصيفي و استنباطي (شامل تحليل عاملي اکتشافي) استفاده
شد.
يافتهها

براساس يافتههاي تحقيق  15درصد پاسخگويان مرد و 8
درصد آنها زن بودند .ميانگين سن پاسخگويان و همسران
آنها به ترتيب  31و  33سال بود؛ همچنين براساس نتايج
بهدستآمده مشخص شد که ميانگين تعداد فرزندان و سپس
خانوار کشاورزان مورد مطالعه به ترتيب  0/3و  8نفر بود .از
نظر شغل اصلي 34/8 ،درصد پاسخگويان زارع -دامدار16 ،
درصد کارمند 14 ،درصد داراي شغل آزاد 0/8 ،درصد کارگر
و  11/8درصد نيز صاحبان ساير مشاغل بودند .نتايج تحقيق
نشان داد که ميانگين سابقة فعاليت کشاورزي و دامداري
پاسخگويان مورد مطالعه به ترتيب  18/1و  11/0سال بود.
حدود  65/8درصد از پاسخگويان مورد مطالعه عضو
تعاونيهاي روستايي بودند و  26/5درصد هيچگونه عضويتي
در تعاونيها نداشتند.
توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب سطح
تحصيالت در جدول  2آورده شدهاست .با توجه به اطالعات
کسبشده ،بيشترين فراواني ( 21درصد) متعلق به
پاسخگوياني بود که مدرک تحصيلي ابتدايي داشتند؛ در
ضمن ،در حدود  28درصد از کشاورزان را نيز افراد بيسواد
تشکيل ميدادند.

رازقي و همکاران :تحليل عوامل پيشبرنده بکارگيري انرژيهاي تجديدپذير...
جدول  .1توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سطح تحصيالت
سطح تحصيالت

فراواني

درصد

بيسواد
ابتدايي
راهنمايي
متوسطه
ديپلم
فوق ديپلم
کارشناسي و باالتر
کل

12
11
54
23
08
24
1
544

28/5
21/5
14
1/5
13/8
6/8
2/8
144

براساس يافتههاي تحقيق متوسط درآمد ساالنة
کشاورزان مورد مطالعه  68661/63هزار ريال و ميانگين
مساحت اراضي زراعي آنان  2/0هکتار بود؛ همچنين با توجه
به نتايج مندرج در جدول  5بيشترين فراواني ( 55/5درصد)
متعلق به پاسخگوياني بود که مساحت اراضي زراعي آنان
بين  1/1تا  2هکتار بود .نکتة قابل توجه آن است که در
حدود  13درصد از پاسخگويان مورد مطالعه کمتر از 3
هکتار زمين زراعي دارند (جدول .)5
جدول  .9توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب
مساحت اراضي زراعي
مساحت اراضي زراعي

فراواني

درصد

درصد تجمعي

 4/3و کمتر از 4/3
4/31 -1
1/1 -2
2/1 -5
5/1 -0
0/1 -3
بيشتر از 3

21
31
144
01
04
18
16

1/5
11/0
55/5
15/8
15/5
3/8
3/5

1/5
21/8
62
63/8
11
10/8
144

کل

544

144

(هکتار)

نتايج بهدستآمده درخصوص تعداد قطعات اراضي
کشاورزان مورد مطالعه حاکي از آن است که ميانگين اين
متغير براي پاسخگويان در حدود  1قطعه است .همانطور که
از نتايج مندرج در جدول  0پيداست در حدود  02درصد
پاسخگويان کمتر از  3قطعه و حدود  18درصد از آنان نيز
بيش از  16قطعه زمين دارند.
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جدول  .4توزيع فراواني کشاورزان برحسب تعداد
قطعات زمين زراعي
تعداد قطعات

فراواني

درصد

درصد تجمعي

 3و کمتر از 3
6– 14
11– 13
16– 24
بيشتر از 24
کل

126
82
34
28
23
544

02
20
16/8
1
1/5
144

02
66
12/8
11/8
144

نتايج تحقيق دربارة شرکت کشاورزان در دورههاي آموزشي
مرتبط با انرژي در کشاورزي نشان داد که تاکنون هيچ برنامة
آموزشي خاصي در اين زمينه از سوي سازمانهاي ذيربط در
سطح شهرستان تفرش برگزار نشدهاست .اولويتبندي منابع
اطالعاتي درخصوص انرژيهاي تجديدپذير برحسب ميزان
دسترسي کشاورزان به آنها در جدول  3آورده شدهاست.
براساس نتايج بهدستآمده پاسخگويان مورد مطالعه بيشترين
دسترسي را به دو منبع اطالعاتي تلويزيون و راديو داشتند.
در اين تحقيق ،به منظور تعيين ميزان واريانس تبيينشده
توسط هرکدام از متغيرهاي مرتبط با عوامل پيشبرندة
بهکارگيري انرژيهاي تجديدپذير در قالب عاملهاي
دستهبنديشده ،از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد .براي
تشخيص مناسببودن دادههاي مربوط به مجموعة متغيرهاي
مورد تحليل از آزمون بارتلت و شاخص  KMOبهره گرفتهشد.
معنيداري آزمون بارتلت در سطح اطمينان  11درصد و مقدار
مناسب ( KMOجدول  )6حاکي از همبستگي و مناسبت
متغيرهاي موردنظر براي انجام تحليل عاملي است.
جدول  .6اولويتبندي منابع اطالعاتي در خصوص انرژيهاي
تجديدپذير بر حسب ميزان دسترسي کشاورزان به آنها
منابع
اطالعاتي

تلويزيون
راديو
همسايگان
روزنامه و
مجله
کتاب
کارشناسان
کالس
آموزشي
کامپيوتر
اينترنت

انحراف
معيار

ضريب
تغييرات

اولويت

4/11
4/52
4/21
4/21

1/23
4/81
4/81
4/11

1/26
2/05
2/81
2/81

1
2
5
0

4/25
4/24
4/13

4/82
4/61
4/38

5/15
5/03
5/14

3
6
8

4/41
4/41

4/06
4/08

3/11
3/18

1
1

ميانگين

*

 بر اساس طيف ليکرت ( .4اصالً؛  .1خيلي کم؛  .2کم؛
 .5متوسط؛  .0زياد؛  .3خيلي زياد)

تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران ،دوره  ،44شماره  ،1بهار 1931
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جدول  .5مقدار  KMOو آزمون بارتلت و سطح معنيداري
مجموعة مورد تحليل

مقدار KMO

مقدار بارتلت

سطح معنيداري

عوامل پيشبرندة بهکارگيري انرژيهاي تجديدپذير

4/841

0261/15

4/444

جدول  .3عاملهاي استخراجشده همراه با مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آنها
شماره

عاملها

مقدار ويژه

درصد واريانس مقدار ويژه

درصد واريانس تجمعي

1
2
5
0
3

دانشي -اطالعاتي
ويژگيهاي روانشناختي
بهبود و تنوعبخشي توليدات کشاورزي
افزايش سطح زير کشت
توسعة دامداري

5/153
5/621
5/316
5/131
2/344

14/56
1/14
1/34
1/31
6/83

14/56
24/18
21/68
51/11
00/10

جدول  .1متغيرهاي مربوط به هريك از عوامل و ميزان بارهاي عاملي حاصل از ماتريس چرخشيافته
نام عامل

دانشي -اطالعاتي

ويژگيهاي روانشناختي

بهبود و تنوع بخشي توليدات
کشاورزي

افزايش سطح زير کشت

توسعة دامداري

متغيرها

ميزان بار عاملي

کسب اطالع از کتاب دربارة انرژي خورشيدي و زيستي
کسب اطالع از روزنامه و مجالت دربارة انرژي خورشيدي و زيستي
کسب اطالع از کارشناسان دربارة انرژي خورشيدي و زيستي
آگاهي از فناوريهاي تجديدپذير
کسب اطالع از کالس آموزشي (جهاد) دربارة انرژي خورشيدي و زيستي
کسب اطالع از اينترنت دربارة انرژي خورشيدي و زيستي
کسب اطالع از کامپيوتر دربارة انرژي خورشيدي و زيستي
کسب اطالع از تلويزيون دربارة انرژي خورشيدي و زيستي
کسب اطالع از همسايگان دربارة انرژي خورشيدي و زيستي
کسب اطالع از راديو دربارة انرژي خورشيدي و زيستي
تمايل به نصب فناوري خورشيدي در صورت حمايت دولت
تمايل به بهبود زيرساختهاي مزرعه
اعتماد به پروژههاي تأمين انرژي از خورشيد يا بقاياي گياهي
تمايل به تجهيز مزرعه به فناوري خورشيدي يا بيوگاز
تمايل به تغيير الگوي کشت فعلي به الگوي جديد
تمايل به دريافت وام بهمنظور خريد فناوري خورشيدي
تنوع فعاليتهاي توليدي
تعداد محصوالت زراعي
ميزان خودمصرفي بقاياي گياهي
ميزان خودمصرفي بقاياي دامي
درآمد کشاورزي
توليد بقاياي گياهي
وسعت اراضي
سطح زير کشت شبدر و يونجه
مالکيت واحد دامي
توليد فضوالت دامي
درآمد دامداري
مساحت واحد دامداري

4/611
4/661
4/651
4/624
4/610
4/648
4/311
4/381
4/314
4/348
4/818
4/831
4/651
4/641
4/836
4/831
4/108
4/834
4/845
4/626
4/321
4/341
4/314
4/303
4/150
4/168
4/863
4/324
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عاملهاي استخراجشدة مجموعة مورد تحليل يعني
عوامل پيشبرندة بهکارگيري انرژيهاي تجديدپذير همراه با
مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي در
جدول  8ارائه شدهاست؛ البته الزم به ذکر است که به منظور
استخراج و دستهبندي عاملها از معيار مقدار پيشين
استفاده شد و عاملهايي مد نظر قرار گرفت که مقدار ويژة
آنها از يك بزرگتر بود .با توجه به نتايج کسبشده در
جدول  ،8پنج عامل استخراجشده در مجموع  00/10درصد
واريانس کل را تبيين کردهاند.
وضعيت قرارگيري مجموعة متغيرهاي مرتبط باا عوامال
پيشبرندة به کارگيري انرژيهااي تجديدپاذير باا توجاه باه
عوامل استخراجشده با فرض واقعشدن متغيرهااي داراي باار
عاملي بزرگتار از  4/3پاس از چارخش عامالهاا باه روش
وريماکس و نامگذاري آنها ،در جدول  1ارائه شدهاست.
بحث و نتيجهگيري

در مجموع ،نتايج تحقيق نشان داد که عوامل پيشبرندة
بهکارگيري انرژيهاي تجديدپذير در نظامهاي بهرهبرداري
دهقاني شهرستان تفرش به ترتيب اهميت در قالب پنج عامل
دانشي -اطالعاتي ،ويژگيهاي روانشناختي ،بهبود و تنوع
بخشي توليدات کشاورزي ،افزايش سطح زير کشت و توسعة
دامداري قرار ميگيرند و در حدود  00/10درصد از واريانس
کل را تبيين ميسازند .همانطور که از نتايج مشخص مي
شود ،عامل نخست ،که بر اساس نتايج تحليل عاملي مورد
تأکيد قرار گرفته ،عامل دانشي -اطالعاتي است .اهميت اين
موضوع با درنظرگرفتن اين مسئله که بيش از  34درصد از
کشاورزان منطقه بيسواد يا کمسواد هستند دوچندان
ميشود .بيترديد ،افزايش سطح دانش و آشنايي کشاورزان
منطقه با انرژيهاي تجديدپذير و فناوريهاي مرتبط با آنها
ميتواند نخستين گام در راستاي توسعة بهکارگيري از اين
انرژيها باشد .استفاده از منابع اطالعاتي مختلف همچون
تلويزيون ،راديو ،کتاب ،برگزاري کالسهاي آموزشي،
کارشناسان و ساير موارد ميتواند نقش بسزايي در افزايش
سطح آگاهيهاي کشاورزان در منطقه داشتهباشد .با توجه به
اهميت موضوع ،بنا به داليل مختلف اقدامات الزم در اين
زمينه در سطح شهرستان تفرش صورت نگرفتهاست و همان
طور که نتايج آمار توصيفي نيز نشان داد براي نمونه ،تاکنون
هيچ دورة آموزشي مشخصي از سوي نهادهاي ذيربط در
زمينة انرژيهاي تجديدپذير برگزار نشدهاست .عامل بعدي،
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که بر اساس نتايج تحليل عاملي مورد تأکيد قرار گرفته،
ويژگيهاي روانشناختي است .تمايل به نصب فناوري
خورشيدي در صورت حمايت دولت ،تمايل به بهبود
زيرساختهاي مزرعه ،تمايل به تغيير الگوي کشت فعلي به
الگوي جديد ،تمايل به دريافت وام بهمنظور خريد فناوري
خورشيدي ،اعتماد به پروژههاي تأمين انرژي از خورشيد يا
بقاياي گياهي و تمايل به تجهيز مزرعه به فناوري خورشيدي
يا بيوگاز از جمله متغيرهاي مورد تأکيد در قالب عامل دوم
هستند .به هر حال ،از آنجا که کشاورزان به شيوة سنتي و از
گذشته با انرژيهاي تجديدپذير آشنايي دارند و از آن استفاده
ميکنند ،بنابراين اعتماد مناسبي نسبت به اين انرژيها وجود
دارد که اين موضوع به خودي خود ميتواند زمينة توسعه و
کاربرد گستردة فناوريهاي تجديدپذير در بخش کشاورزي را
فراهم سازد؛ البته يکي از پيشنيازهاي فراهمکردن زمينههاي
روانشناختي برگزاري دورههاي آموزشي و ارائه آگاهيهاي
الزم به کشاورزان است که ميبايست در اين خصوص از طريق
برنامههاي ترويجي و تبليغي مناسب زمينههاي انگيزشي الزم
به وجود آيد .پس از عاملهاي دانشي -اطالعاتي و ويژگيهاي
روانشناختي ،عامل سوم از عوامل پيشبرندة بهکارگيري
انرژيهاي تجديدپذير در منطقة مورد مطالعه به بهبود و تنوع
بخشي توليدات کشاورزي مربوط ميشود .با توجه به اين
موضوع ،رفع موانع توليدي افزايش محصوالت کشاورزي و
گسترش و تنوع اين فعاليتها و گسترش سطح زير کشت
محصوالت در منطقه ،يکي از عوامل اصلي پيشبرندة
بهکارگيري انرژيهاي تجديدپذير و فناوريهاي مربوط است؛
به عبارت ديگر ،رونق بخش کشاورزي را ميتوان يکي از
عوامل زمينهساز در اين زمينه تلقي کرد .اهميت اين موضوع
با درنظرگرفتن ظرفيتها و پتانسيلهاي بسيار مناسبي که
منطقة مورد مطالعه از نظر کشاورزي و دامداري دارد دو
چندان است .تعداد محصوالت زراعي ،تنوع فعاليتهاي
توليدي ،ميزان خودمصرفي بقاياي دامي ،توليد بقاياي گياهي
درآمد کشاورزي و ميزان خودمصرفي بقاياي گياهي ،از
متغيرهاي مهم مورد تأکيد در قالب عامل سوم بودند .اهميت
عامل سوم به نوعي از طريق نتايج تحليل عاملي از طريق
عامل چهارم يعني عامل افزايش سطح زير کشت نيز مورد
تأکيد مجدد قرار گرفتهاست .در نهايت ،عامل آخر ،که بر
اساس يافتههاي تحليل عاملي بر آن تأکيد شدهاست ،عامل
توسعة دامداري است؛ به عبارت ديگر ،افزون بر توسعه و تنوع
بخشي فعاليتهاي زراعي توسعة فعاليتهاي دامداري نيز مي-
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تواند از متغيرهاي اصلي تأثيرگذار بر بهکارگيري انرژيهاي
تجديدپذير در منطقة مورد مطالعه باشد که بايد به اين
موضوع در برنامهريزيهاي کالن در توسعة اين انرژيها در
سطح شهرستان تفرش بهصورت جدي توجه شود .مالکيت
واحد دامي ،توليد فضوالت دامي ،مساحت واحد دامداري و
درآمد دامداري از متغيرهاي مهم تأثيرگذار در اين زمينه
هستند.
با درنظرگرفتن يافتههاي اصلي کسبشده از پژوهش و
مباحث صورتگرفته پيشنهادهاي زير ارائه ميشوند:
 .1با توجه به اينکه کشاورزان مسن کمتر نوگرا و
ريسكپذيرند ،پيشنهاد ميشود معرفي و انتشار فناوريهاي
انرژيهاي تجديدپذير در آغاز در آن دسته از واحدهاي
بهرهبرداري انجام پذيرد که از سوي کشاورزان جوانتر و با
سوادتر مديريت ميشوند .بدون ترديد ،اين موضوع ميتواند
زمينة پذيرش ساير کشاورزان و در نتيجه اشاعة سريعتر
فناوريها را فراهم سازد.
 .2با توجه به اينکه آموزش کشاورزان و اطالعرساني به
آنها در زمينة انرژيهاي تجديدپذير و فناوريهاي مرتبط
يکي از الزامات اصلي هرگونه برنامة توسعة بهکارگيري اين
فناوريها به شمار ميرود ،پيشنهاد ميشود ضمن برگزاري
دورههاي آموزشي کوتاهمدت براي کشاورزان از طريق
کانالهاي ارتباطي مؤثر مانند تلويزيون ،راديو ،کارشناسان
کشاورزي و مجالت و نشريات ترويجي مفاهيم پايه و
شيوههاي استفاده و بهکارگيري مدرن انرژيهاي تجديدپذير
براي بهرهبرداران منطقة مورد مطالعه معرفي و آموزش داده
شوند.
 .5يکي از ظرفيتهاي بالقوة قابل استفاده در زمينة
انرژيهاي تجديدپذير بقاياي گياهي و دامي موجود در
Gerber , J.M. (1992). Farmer participation in
research: A model for adaptive research and
education. American Journal of Alternative
Agricultue, 7 (3), 118- 121.
Hatirili, S. A., Ozkan, B. & Fert, K. (2005). An
econometric analysis of energy input-output
in Turkish agriculture. Journal of Renewable
and Sustainable Energy Reviews, 9 (6), 608623.
IPCC (2007). IPCC fourth assessment report.
Available at: http://www.ipcc.ch /ipccreports
/ar4-wg1.htm.
Mabro, R. (2008). About security of supply, oil
weapons, oil nationalism and all that.

منطقه است که استفادة بهينه از آن تاکنون مورد توجه
سازمانهاي ذيربط در سطح منطقه قرار نگرفته و سياست و
دستورالعمل فني خاصي در اين حوزه تدوين و اجرايي نشده
است .اين امر موجب شدهاست که کشاورزان ساليانه مقدار
قابل توجهي از هيزم مازاد خود را بدون هدف آتش بزنند و
آن را به خاکستر تبديل کنند؛ بنابراين در اين زمينه
پيشنهاد ميشود برنامهاي براي استفادة بهينه از بقاياي
گياهي -دامي واحدهاي مذکور تهيه و به اجرا گذاشته شود.
 .0تكکارکردي بودن فناوريهاي انرژيهاي تجديدپذير
يکي از موانع پذيرش آنها از سوي کشاورزاني است که
فعاليتهاي بسيار متنوعي دارند .براي کشاورزان مقرونبه
صرفه نيست که براي انجام هر فعاليت فناوري جداگانهاي را
تهيه کنند و بهکار گيرند؛ بنابراين پيشنهاد ميشود از طريق
توسعة فناوريهاي چندکارکردي تا حدودي اين مشکل
مرتفع شود.
 .3بسياري از کشاورزان مورد مطالعه تمکن مالي الزم
براي پذيرش فناوريهاي مرتبط با انرژيهاي تجديدپذير را
ندارند ،از اين رو پيشنهاد ميشود دولت از طريق مؤسسات
اعتباري ،بهويژه بانك کشاورزي ،اعتبارات خاصي را با بهرة
کم براي تهيه و بهکارگيري فناوريهاي مذکور يا احداث
زيرساختهاي الزم منظور و آن را به کشاورزان متقاضي
پرداخت کند .در اين زمينه ،از آنجايي که بوروکراسي اداري
و شرايط سخت براي دريافت وام (مانند داشتن ضامن يا
وثيقه) موجب ميشود تا کشاورزاني که در نظام خرده
دهقاني و به صورت معيشتي فعاليت ميکنند تمايل کمتري
به دريافت اين گونه تسهيالت و اعتبارات داشتهباشند،
ضروري است شرايط اخذ وام براي کشاورزان تا حد امکان
سهل شود.
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