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 دهیچک

 
 زانیم یپژوهش بررس نیبوده است. هدف از ا داریپا  ةمهم در توسع یهدف همواره یاز انرژ نهیبه ةستفادا

 یریگکه با بهره است ییایشهرستان سنقروکل همانیم ریعشا یسو از یدیخورش یها اجاق یفناور رشیپذ

. در قسمت اول است یپژوهش شامل دو قسمت اصل نی. ااست هرفتیپذ انجام یپژوه اقدام روش از

دانشگاه  یبا همکار یدانشگاه راز یکشاورز دانشکدةها در  اجاق شیساخت و آزما ،یپژوهش، طراح

 ةجامع انیم در پژوهش دوم قسمتها،  اجاق ییاز کارا نانیپس از حصول اطم .دشکرمانشاه انجام  یصنعت

 همانیم ریپژوهش عشا نیا ةمورد مطالع ةجامع است. حاضر قیتحق یاصل بخش کهگرفت  انجام یریعشا

 یآور جمع. رندیگیم بر در را رکله لیا ةچوپان کار ةریچهار خانوار از ت که ندهست ییایشهرستان سنقروکل

 گرفت صورت شدهضبط یصداها و لمیف ،یگروه و یانفراد یها مصاحبه ها، ادداشتی از استفاده با ها داده

 مورد شدهعیتوز یها اجاق که بود آن از یحاک جینتا. افتی ادامه کیتئور اشباع به دنیرس تا روند نیا و

استفاده از  نیبنابرا ؛کردند یطبخ م را ها انواع غذاها آن با استفاده از و گرفتند قرار ریعشا استقبال

 از ؛کند برطرف پزوپخت نةیزم در را ریعشا یاز مشکالت انرژ یبخش مهم تواند یم یدیخورش یها اجاق

 ةتوسع یها را در برنامه ریدپذیتجد یها یمباحث انرژ توسعه زانیر است که برنامه یضرور رو نیا

 .دهند قرار نظر مد ییو روستا یا منطقه

 

 داریپا ةتوسع ،یانرژ ،یدیخورش  اجاق :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه
 ؛است وابسته یو مصرف انرژ یدتول بهمردم  ةروزمر زندگی
 رو مستمر طور به بشری جوامع در آن تقاضای و عرضه بنابراین

توجه به  زیست محیط حفظ منظور به. است افزایش به
 رسد یبه نظر م ینو( ضرور های ی)انرژ یگزینجا های یانرژ

(Khoshakhlagh et al ,.2005) .حال در كشورهای شتریب در 
 عشایر یسو ازبیشترین منبع انرژی به كار گرفته شده  ،توسعه

 راندمان. استعلوفه و فضوالت دامی  هیزم، شامل پزوپخت یبرا
 این عشایر ،معموالً .است درصد 02 هیزمی های سوخت انرژی

 كه كنند آوری می جمع روستاها اطراف ازها را  نوع سوخت
ها و  به اكوسیستم جنگل طبیعت از ناصحیح گیریچنین بهره

 كردنجایگزین. آورد را وارد می یریناپذجبرانمراتع خسارت 
های  های فسیلی نیز خود سبب ایجاد هزینه با سوخت هیزم

 به فراوان یهالطمه واردآمدنو  كنندهمصرفباالیی برای 
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منابع  افزونروز كاهش بارو  نیا از ؛شد خواهد ملی اقتصاد
از كشورهای جهان، تهیه و  یاریبسانرژی فسیلی در 

 یبراهای نو )تجدیدشونده(  برداری منطقی از انرژی بهره
ها و مراتع و حفظ  سبب جلوگیری از نابودی جنگل پزو پخت

از  نهیبه ستفادةا .(Bina ,2000)محیط زیست خواهد شد 
 توسعةمهم در  یهدفهمواره  یاقتصاد توسعة ندیفرادر  یانرژ
مضرات  نیا شتریب ریاجتناب از تأث یاست. برا بوده داریپا

 طیسازگار با مح یها یانرژ ای ریدپذیتجد یها یمصرف انرژ
 یو انرژ تودهستیزباد،  یانرژ ،یدیخورش یهمچون انرژ ستیز
 & (Moiene شود یم شنهادیپ رهیغو  ییگرما نیزم

Monshady ,2010 (. به  ریناپذ انیپا ای ریدپذیتجد یها یانرژ
 ها آن رةیذخ ایكه  شود یگفته م یانرژ یها آن دسته از حامل

سال تمام  ها ونیلیم ایاست كه در مدت هزاران  ادیز یا به اندازه
و مجدداً از آنان  یقبل طیبا همان شرا توان یم نکهیا ای شود ینم

 یها سال یط در. (Bahmani pour ,2008) دكراستفاده 
عرضه  یادیز زاتیو تجه لیوسا ر،یاخ یها دهه ژهیوبه ،گذشته

 ة. از جملكنند یاستفاده م یدیخورش یكه از انرژ است شده
 ،یدیخورش یریمقطرگآببه دستگاه  توان یم لیوسا نیا

ساعت  ،یدیمولد برق خورش ،یدیخورش یگرما ةریذخ دستگاه
 رهیغو  یدیاجاق خورش ،یدیخورش ةكنندخنک ،یدیخورش
 یها سوخت و زمیه مصرف كاهش یبرا نیهمچن ؛كرد اشاره

مختلف دست به  یمتفاوت در كشورها یها ارگان یلیفس
را  یدیخورش یها دارند تا اجاق یو سع اندزده جانبههمه یاقدام

 یها اجاق از(. Kerr ,1989توسعه دهند ) یعیدر سطح وس
 یانرژ هااجاق نیا. شود یم استفاده پزوپخت یبرا یدیخورش
 جذب دیخورش نور از میمستق طور به را خود ازین مورد

 352 یباال یدماها در تواند یم یدیخورش اجاق. كنند یم
 به توانند یم ها اجاق نیا. دهد انجام را پخت تینهافار ةدرج
 نیبنابرا شوند افراد یسوختگ باعث یمعمول یها اجاق زةااند

 یزندگ .(Gandhi ,2009) داشت نگه دور آن از دیبا را كودكان
 لمبتون اعتقاد به. است ینیچادرنش با مترادف اصوالً یكوچندگ

 آنان یگاه و كند یم زیمتما ساكن اجتماعات از را ریعشا آنچه
و  ،بلند چهچه كوتاه  ،یكوچ فصل دهد یم قرار نانیا مقابل در را

 ,Karimi است نانیصحرانش انیثابت م یفقدان روستاها

سوم در  ةجامع شکلبه  یریعشا ةجامع ،ما كشور در. (2011)
 لیدل به كه است دهشمطرح  ییو روستا یشهر ةكنار جامع

 به را یكوچندگ خود یفرهنگ و یشتیمع خاص یها یژگیو
. در شود یم زیمتما گرید ةجامع دو از عمالً و است داشته دنبال

 ،كشور غرب یریعشا لیا نیتربزرگ ر،كله لیا ،راستا نیا

 اواسط از و قشالق در بهشتیارد اواسط تا آذر اواسط از معموالً
 آذر اواسط تا ماه وریشهر از و القیی در ماه وریشهر تا بهشتیارد
 ,Papzan & Afsharzadeh دارند اسکان بند انیم در

 یبرا ینیکجانشی یها گاهسکونت نداشتن لیدل به ها آن. (2010)
 گاز و نفت جمله از یانرژ منابع به یكم یدسترس پزوپخت
 مواجه یجد مشکل با نهیزم نیا در لیدل نیهم بهو  دارند

( یدیخورش یها )اجاق یدیخورش یانرژ از استفاده كه هستند
 . كند مرتفعها را  آن یانرژ نیمشکل تأم تواند یم

 یاصل مورد دو شاملسوخت  با مرتبط یمشکالت اساس
 یها اجاق رشیكاربرد و پذ ةنیزم در .است یگرانو  یابیكم

 كه گرفتهانجام  یمختلف مطالعات یدر كشورها یدیخورش
 تاكنون رانیا در اما ؛است شده انیبه اختصار ب ریدر ز
 نیا. است نگرفته صورتمورد  نیا در یعیجامع و وس ةمطالع

است و  نهیزم نیدر ا یدیخود كار جد ةنوب به مطالعه
 باشد. یمطالعات آت یبرا یو اساس هیپا تواند یم

 رندیگ یم دیخود را از خورش یانرژ یدیخورش یها اجاق
كردن زهیلیو استر طیداشتن محهپاک نگ یبرا یخوب و روش

 Cape) Townsدانشگاه كاپ تونز  قاتیآب هستند. تحق
Energy Research (Centre  شخص كرد كه استفاده از م

اندازد  یرا به خطر م هاآنسالمت  ها انسان یبرا نفتو  زمیه
(Winkler et al. ,2005) .یاتخطر بر عالوه استفاده نیا 

 نوزادان ریمومرگ و یتنفس یها یماری، بیسوز آتش مانند
 ؛شود یم ستیز طیزدن به درختان و محبیآسسبب 

 دایگسترش پ دیبا یدیخورش یها استفاده از اجاق نیبنابرا
آن را  لیدال. محقق نشده است هنوز امر نیا یول كند

 نشدنفتهریپذ، امکاناتبودن محدود دمانن یعوامل توان یم
 یو فرهنگ یاقتصاد یضعف فاكتورها و ها اجاق یاجتماع
كه  یپژوهش جینتا. (Prasad & Visagie ,2005)  دانست

 یها نشان داد كه خانواده گرفتانجام  قایدر ساب سهان آفر
 مصرف نوع مشکالت كمبود سوخت لیبه دل ییقایآفر

 یدیخورش ی. انرژدهند رییتغ دیبا را ودخ یسوخت
و  نهیبدون هز كه ستقایسوخت آفر یمناسب برا ینیگزیجا

 است یسوز آتش ایو بدون دود  یطیمحستیزبدون مضرات 
(Karakezi et al ,.2004) . 

World Bank (1996در گزارش )یانرژ"تحت عنوان  ی 
 ةو توسع یانرژ نینو در تأم یها ینقش انرژ "توسعه و ییروستا

 یایمجموعه، مزا نیقرار داده است. در ا یروستاها را مورد بررس
در مناطق مختلف جهان  ییروستا یانرژ نینو در تأم یها یانرژ

برق  ،یدیخورش ینو، انرژ یها یانرژ انیشرح داده شده و از م



 41       ...های خورشیدی بررسی میزان پذیرش فناوری اجاقپاپ زن و حیدری:  

 FAO (2005). اندگرفته قرار یشتریب دیتأك مورد باد و یآب
 ةیاول یانرژ منبع زمیاستفاده از ه قایكرد كه در آفر انیب

 یآور جمع یزنان هر روز برا ،یی. در مناطق روستاستها خانواده
 درآمد از یادیمقدار ز و كنند یم یرو ادهیپ لومترهایك زمیه

شود.  یم زمیه یآور جمع و دیخر صرف روزانه خانوارها
 یو قطع درختان جنگل نددر دسترس در حال كاهش یها چوب
كه باعث كاهش  قاستیآفر در یکیاكولوژ مشکل نیتر عمده

 .است شده قایها در آفر سطح جنگل

 گزارش ادیبن نیا داد،كزن انجام  ادیبنكه  یا مطالعه در

 نانیچادرنش انیدر م یدیخورش یها اجاق یكند كه معرف یم
 به ،شد رفتهیپذ یزیآم تیبه طور موفق قایدر آفر شرق چاد

 نیچادرنش  ةخانواد 0522 انیم یدیخورش یها كه اجاق یطور
 ها آنزنان از  هستند و یراض ها اجاق نیاشده و همه از  عیتوز
مطالعه مشخص كرد كه  نیا تی. در نهاكردند  استقبال یلیخ

شد  رفتهیپذ نانینشچادرتوسط  یدیخورش یاه اجاق
(Kozon ,2007) .در  نیگونگ ةدر منطق ،گرید یا مطالعه در

 یها با هدف توسعه آموزش استفاده از اجاق نافاسوریبورك
زنان با انرژی  ،عمل بودبا كه یک یادگیری همراه  یدیخورش

ناهار طبخ  ،ها ها با این اجاق آن. كردند خورشیدی ناهار آماده می
, (Toonenكردند  شامیدنی را پاستوریزه میآو آب  كردند یم

 یها اجاق یالملل نیانجمن ب كه ،گرید یا مطالعه در. 2009)
 یها خانواده ،دادانجام  0227در سال  ایكن کاچیدر ن یدیخورش

 از استفاده طرح كه داشتند انیب ها اجاق نیا از كنندهاستفاده
 :است داشته ریز قرار به ییایمزا ها آن یبرا یدیخورش یها اجاق
 یبرا در طول هفته یدیخورش یها از اجاق استفاده با -

 زمی  ه دی  خر ةنیهز صرف كه یدالر 3تا  1مقدار  ها خانواده
 .شود یم ییجو صرفه شد یم

 888از انتش ار   یدیخورش   یه ا  اج اق  از با استفاده  -
 .شود یم یریدر سال جلوگ دیاكس یكربن د لوگرمیك

 ك ه  داش تند  انی  ب ه ا  اج اق  نیا از كنندگاناستفاده  -
 ،یعف ون  یه ا  یم ار یب ك اهش  باع ث  ها اجاق نیا از استفاده

 در خوردننه ار  یب را  یراحت شیافزا و چشم سوزش و سرفه
 .شود یم خانه
 و دهی  دآم وزش  یها كه توسط گروه یفروش و سود  -

 .شود یم حاصل یدیخورش یها اجاق یكارآموزها
 در یرس توران  در ك ه  ه ا  اج اق  نیا توسط کیك طبخ -

 .گرفت یم انجام کاچین
 یس نت  پ ز وپخ ت  یب را  یمکمل یدیخورش یها اجاق -

 .دهند یم كاهش را آب ییگندزدا نةیهزكه  هستند

 یدیخورش   یها ها در انجمن اجاق اجاق نیساختن ا  -
 و منطق ه  نی  ا زن ان  ب ه  ه ا  اج اق  نی  ا ساخت دادنمیتعلو 

 .استها سودآور  آن یآب برا كردنزهیپاستور
 ریس ا  در آن یگ ذار  هیس رما  و درآم د  كردنانداز پس -

مراقب  ت از درخت  ان و  ،یكش  اورز مانن  د یدی  تول یكاره  ا
 .(Solar Cookers International ,2007) زنان یگریماه

 با و یلیفس یها سوخت اتمام زمان شدنکینزدتوجه به  با
 یانرژ یها حامل سوختن از یناش یا گلخانه اثر گرفتننظردر
(، یدام فضوالت و علوفه زم،ی)ه یسنت و( گاز و)نفت  یلیفس

 یانرژ مانند دیجد یها سوخت ینیگزیجا و استفاده
 ؛كند كشور اقتصاد به یانیشا كمک تواند یم یدیخورش
 انتخاب، کی تنهانه ریدپذیتجد یها یاستفاده از انرژ نیبنابرا
 یدرصد انرژ 82از  شیب ،حاضر حال در. است اجبار کی بلکه

 نیتأم یو سنت یلیفس یها از سوخت نیمورد استفاده در زم
 بیترغ نو یها یانرژ از استفاده به را همگان آنچه. دشو یم
-ستینامطلوب ز آثارها و  نوع سوخت نیا تیمحدود كند یم

 یانرژ یها بحران و ها متیق نوسان ها، آن یپسماندها یطیمح
 ةدر توسع یخود واجد نقش مهم ریكه عشا آنجا از. است

 یزیر كشور هستند، برنامه داریپا ةتوسع تینها درو  یاقتصاد
در مناطق  یاقتصاد ةرشد و توسع ،ییزدا تیبه منظور محروم

 نیا یهدف اصل رو نیا از ؛است یضرور اریبس نیرنشیعشا
 از یدیخورش یها اجاق یفناور رشیپذ زانیم یپژوهش بررس

 .است ییایشهرستان سنقروكل همانیم ریعشا یسو
 

 قیتحق روش

 یپژوهاقدامكیفی و به روش  کردیاین مطالعه در قالب رو
اقدام و  ةواژ دو از یپژوه اقدام اصطالح. ده استش انجام

و عمل  قیتحق ةفاصل روش نیو ا است گرفته شده پژوهش
 نی. در ارساند یمعمول به حداقل م قاتیرا بر خالف تحق

 به و گریکدی مشاركت با نامحقق و مخاطب ،یقیتحق کردیرو
 به دست ،یزیر برنامه از پس موجود، تیوضع بهبود منظور
 كنندیم یبررس اقدام را نیا آثارسپس  ،زنند یم یعمل اقدام

برنامه را در  قیتوف زانیم حاصل جیبا استفاده از نتا و
و در صورت لزوم  سنجند یم شدهنییتعبه اهداف  یابیدست
 &  (Danaiefardرندیگ یم سر از را یپژوه اقدام ندیفرا

Alvani, 2002 (  را در قالب  یپژوه اقدام ندیفراگال و بورگ
 .اند كرده یبررس 1 شکل
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 (Gall & Borg ,2511) یپژوه اقدام چرخة. 1 شکل

 
 یبرا و مسئله کی در ریدرگ افراد خود را قینوع از تحق نیا 
معنا  نیبد ؛است آن یاساس محور عمل،. هندد یم انجام آن حل
مورد پژوهش قرار  تیكار و فعال نیعمل خود را در ح افراد كه
امور، حل  یساز نهیپژوهش به نیا ی. هدف اصلدهند یم

آن  لیموجود و تبد تیدر وضع رییتغ ،یمشکالت و موانع كار
 یپژوهش یپژوه اقدام. (Fatin ,2011)مطلوب است  تیبه وضع

به منظور  كنندگانمشاركت ةلیوس به كه است یخودبازتاب
 شود یموجود انجام م تیها و بهبود وضع آن یتوانمندساز

(Moradi ,2003)نگارنده با مشکالت و مسائل  یقبل یی. آشنا
 یریعشا یها خانواده ازیسوخت مورد ن نیتأم نةیزمدر  ریعشا
از  زمیو استفاده از ه ستیز طیمح یبیروند تخر پز،وپخت یبرا
 یها سوخت كمبود و آتش دود از یناش یها بیسو و آس کی

 عنوان به یریعشا جامعةباعث شد كه  گرید یسو از یلیفس
طرح با استفاده از  یمراحل اجرا و نییتعمورد مطالعه  ةجامع

معموالً  ،یپژوه اقدام روش در. شودانجام  یپژوه روش اقدام
در مشکل  ریوجود ندارد و كل جامعه و افراد درگ یریگ نمونه

حاضر  قی. از آنجا كه تحقرندیگ ی)موضوع(، مورد مطالعه قرار م
صورت نگرفته  یریگ است، نمونه یپژوه بر روش اقدام یمبتن زین

نفر  02كه  ،كارهچوپان رةیت ریچهار خانوار عشا افراد همةو 
 تکنیک از استفاده با ها داده یآور . جمعشدند یبررسبودند، 
 و میمستق ةمشاهد متمركز، یها گروه ،یانفراد ةمصاحب

 های روش كارگیریهب .گرفت صورت یدانیم یها ادداشتی

 ها یافته اعتبار كیفی پژوهش در ها داده آوریجمع در چندگانه
 شود، می یاد سازی هگوش سه به آن از كه یندیافر طریق از را

 ده. پس از انجام (Cohen et al ,.2000) دهد می افزایش
 کیساعت، اشباع تئور کیحداقل مدت به  كدامهر ،مصاحبه
 میمفاهشد و  یها تکرار خكه پاس بیترت نیبد ؛دشحاصل 

 طور محقق به ،واقع در. امدین تدس بهها  نمونه یاز سو یدیجد
شاهد  کیو از نزد رفتیممورد مطالعه  ریعشا نزدمرتب 
 در بیترت نیبدبود و  یدیخورش یها از اجاق ریعشا ةاستفاد

 قیتحق یها داده گرفتیمكه انجام  یمصاحبه و مشاهدات ولط
 به دست آمدند. 

 :است شدهپژوهش در دو مرحله انجام  نیا ،واقع در
 یها مختلف اجاق یها مدل شیساخت و آزما ،نخست مرحلة

 یبانیاست كه با پشت یینها یها به مدل دنیو رس یدیخورش
 یكشاورز دانشکدةكرمانشاه در  یدانشگاه صنعت یو فن یمال

از  مدل چهار محققانمرحله،  نیا در .شدانجام  یدانشگاه راز
 یرو یمختلف یهاشیآزما و ندساخت را یدیخورش یها اجاق
 زین( اجرا حلةرم) دوم پژوهش ةمرحل در. دادند انجام ها آن

 ییایشهرستان سنقروكل همانیم یریعشا ةجامع انیم در ها اجاق
 . شد عیتوز یپژوهاقدامبا استفاده از روش 

 

 بحث و جینتا
كه در قالب چهار  ،مذكور پروژة یاجرا ندیافر ،قسمت نیا در

)مراحل  جینتا و مشاهده اجرا، شده،اصالح ةبرنام  مرحله
 داده حیوضت د،شاجرا  یریعشا ةجامع انیم در( یپژوه اقدام

 .شود یم

 

انتخاب یک  
(موضوع)كانون   

ها گردآوری داده  

تجزیه و تحلیل 
ها و تفسیر داده  

 اقدام كردن

 تأمل و تعمق

ادامه یا اصالح  
 عمل
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 مجدد یطراح ةمرحل

 آزمون،شیحاصل از طرح پ جیبا توجه به نتا ،مرحله نیا در
 ازیمورد ن لیو وسا ابزار ،اعمال ها، اجاق نیا در الزم راتییتغ

 همانیم كارهچوپان رةیتكلهر،  لیا ریعشا انیطرح در م یاجرا
 طرح، یاجرا از قبل هفته کی. شد فراهم ییایسنقروكل شهرستان

 رةیت ریعشا بازبان ساده  به گووگفت و بحث از پس نگارنده
 ییطرح و آشنا یاهداف اجرا حیتشر وكلهر  لیاز ا كارهچوپان

 عنوان بهرا  هاآن ،پزوپخت ندیفراو  یدیخورش یها آنان با اجاق
 یدیخورش یها طرح اجاق یاجرا به منظور هدف یخانوارها
 .شد نییتع پروژه یو محل اجرا خیتار تیدر نها و كردانتخاب 

 

 اجرا مرحلة

طرح استفاده از  یاجرا یبرا ،11 رماهیت 18 خیتار در

 مطالعه مورد یریعشا یخانوارها توسط یدیخورش یها اجاق
 مطالعه مورد ریعشا با قبل از كه آنجا از. شد مراجعه منطقه به

الزم به عمل آمده بود، زمان مراجعه به  یها یهماهنگ
 افراد همةكه در ظهر  چرا ؛ظهر موكول شد یها یکینزد

خود حضور داشتند. افراد جوان  یچادرهااهیسها در  خانواده
ها به  ها و نصب آن اجاق ل،یكردن وسا جا جابه یبرا یریعشا

نصب  ل،یوسا شدنآمادهكردند. پس از  با ما مشاركت گریکدی
 ریبا كمک و مشاركت خود عشا گریها به همد قطعات اجاق

 یها به جعبه یا جعبه یها اجاق یها در ،ابتدا. دیآغاز گرد
 كردنمنعکس وةیشو  ها در نیا میتنظ نحوةو  شد وصلها  آن
داده شد. در  حیتوض ریبه عشا ها اجاق درون به دیخورش نور
 .شود یم مشاهده مرحله نیا از ریتصو دو ،ریز

 

  
 یا جعبه یدیخورش یها اجاق با کار آموزش. 2 و 1 یهاریتصو

 

 یاجزا كردنمتصل نحوةهم  یشید یها مورد اجاق در
نشان داده شد. در  ریبه عشا  با آن كار نحوةو  گریبه همد هاآن

 آورده شده است. ریشکل آموزش آن به عشا ،ریز

 

                    
 نگارنده لةیوس به یا کار با اجاق صفحه آموزش. 5 ریتصو               ریعشا به ها آن با کار و یسهم  اجاق نصب نحوة آموزش. 3 ریتصو

 
افراد  یبرا یا كار با اجاق صفحه یچگونگ ،تینها در

 یها آموزش داده شد كه برا داده شد. به آن حیتوض یریعشا
 اجاق از یریتصو. است ازین شفاف لونیبه نا اجاق نیا با كار

 شود. می مشاهده ریز در یا صفحه

 نیا از استفاده یچگونگ مورد در یحاتیتوض ارائةاز  پس
 رةیت یریعشا خانوادةها )چهار  از خانواده كدامهر به ها، اجاق

 .شد داده یدیخورش اجاق کی( كارهچوپان
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 مشاهده مرحلة

از نظر  یمشکل حاد ر،یعشا انیپروژه در م یطول اجرا در
 ،بود ریعشا دست در ها اجاق كه یمدتمشاهده نشد. در  یفن

و از  رفتیم ریعشا نزد کباریسه روز  ایهر دو  باًینگارنده تقر
 ول. در طشد یها مطلع م ها از اجاق آن یتیرضانا ای تیرضا

مختلف با  یو جمع یانفراد مصاحبة ده حدود ند،یفرا نیا
كه  ییها انجام گرفت. در مراجعه، مشاهده و مصاحبه ریعشا

داشت  انیب نژادییرضا دیمج یصورت گرفت، آقا ریبا عشا
خانم  نیمچنه ؛ندآوریمها آب را به جوش  اجاق نیا باكه 
ها  اجاق نیااستفاده از  باداشت كه  انیب زین نژادییرضا

 ،راستا نیدر ا .كنندیمطبخ  یبرنج و ماكارون مانند ییغذاها
گرم  یبرا شتریها ب اجاق نیكه از ا اذعان داشت یخانم عبدل

محمد  ی. آقاكنندیماستفاده  ییغذا و چا داشتننگه
 یبرا شتریها ب اجاق نیا ازداشت كه  انیب نژادییرضا

 جینتا .كنندیماستفاده  ریآب و جوشاندن ش كردنزهیاسترل
از  ریمشخص كرد كه عشا زین یگروه ةمصاحب پنجاز  شیب

و طبخ  ریآب، ش جوشاندن یبرا یدیخورش یها اجاق
. با كنند یم استفاده رهیغبرنج و  ،یمانند ماكارون ییغذاها

از  ریعشا كه شدصورت گرفته مشخص  یها توجه به مصاحبه
 یزندگ باها را  آن و داشتند تیرضا یدیخورش یها اجاق
 یها داشتند كه اجاق انیها ب . آندانستند یم سازگار خود

 شمار به ها آن یها سوخت ریسا یاصل مکمل یدیخورش
 یسوخت ازیاز ن یبخش مهم دنتوان یم ندهیآ در و دنیآ یم

 ازمعتقد بودند كه با استفاده  ری. عشاسازندها را برطرف  آن
 آن دنبال به و شده كاستهها  آن زمیه مصرف ها اجاق نیا

از  یریتصاو ،ریز در. است افتهی بهبود ها آن یاقتصاد تیوضع
 .شود یم مشاهده یدیخورش یها اجاق از ریعشا استفادة

 

  
 یدیخورش یها اجاق از ریعشا استفادة. 5و  4 یهاریتصو

 
 بازتاب مرحلة

 یبرا یاز نظر فن یما بازتاب ،پژوهش نیا بازتاب قسمت در
 یقبل از اجرا كه استآن  امر نیا لیدلكه  میها نداشت اجاق

بر  یو متفاوت مختلف یهاشیآزما ر،یعشا انیپروژه در م
 یبا همکار یدانشگاه راز یكشاورز دانشکدةها در  اجاق یرو

ها و  نقص ةهم و گرفتكرمانشاه انجام  یدانشگاه صنعت
پس از  ،پژوهش انیپا در. شدبرطرف  ها اجاق یرادهایا

 یو صداها ها لمیف ها، ادداشتیها،  كامل مصاحبه یآورجمع
 نیا ةهم شده،گرفته یها و عکس ریبه همراه تصاو شدهضبط

كه در  ییها ادداشتیو صداها به همراه  لمیمصاحبه و ف
 ییمحتوا لیتحل ثبت شده بود ریمختلف با عشا یها جلسه

 ةهم ابتدا در كه شد انجام صورت نیدب كار نیا. ندشد
سپس  و شد ادهیكاغذ پ یبر رو شدهضبط یو صداها ها لمیف

 اریبس دیمورد تأك كه یایدیكل و مهم یها واژه و میمفاه
 نیا كردنکسانیبا  زین تیمشخص شد. در نها بودند ریعشا
 .دیگرداستخراج  جینتا میمفاه
 

 شنهادهایپ و یریگجهینت
 یكار كشورمان یریعشا جوامع یبرا داریپا یانرژ نیتأم

 یمال مشکالت ،یطیمحستیز مباحث. است دهیچیدشوار و پ
 از یناش خطراتو  یینایب و یتنفس یها یماریب ر،یعشا

 در یانرژ نیتأم كه هستند یعوامل جمله از آتش از استفاده
 یكوچندگ. دنده یم قرار ریتأث تحت را یریعشا جوامع انیم

به  یكم یها دسترس كه آن است شده باعث زین ریعشا
 با كه چندهر ؛)نفت و گاز( داشته باشند یلیفس یها سوخت

مربوط به  یمشکالت جد یلیفس یها سوخت بودندسترسدر
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وجود خواهد داشت. با توجه به  یلیفس یها استفاده از سوخت
از  یکی پزوپخت نکهیبه ا تیبا عنا زیو ن شدهادیمشکالت 

رو  روبه یفراوانآن با مشکل  یبرا ریاست كه عشا ییها تیفعال
 ریو غ میمستق دیآثار و فوا با درنظرداشتن نیو همچن هستند
 ،یانرژ یها در بخش یدیخورش یها استفاده از اجاق میمستق

مثبت آن در اقتصاد  ریتأث تینها دربهداشت و سالمت كشور و 
 ژهیوبهدر مناطق مختلف كشور،  یتکنولوژ نیا ةتوسع ،یمل

 ند،مواجه یانرژ نیدر تأم یفراوانكه با مشکالت  یمناطق
 حاضر پروژة جی. نتاشود یم هیتوص یریعشا جوامع همانند

 ةنیزم در شتریب قاتیتحق انجام یبرا یا نهیزمشیپ تواند یم
باشد.  یدیخورش یها اجاق ژهیوبه یدیخورش یها یانرژ

 بیتخر از یناش یطیمحستیزناملموس بودن صدمات 
 یاز جمله عوامل زمیه از استفاده و یاهیگ پوشش و ها جنگل
 یها یتکنولوژ یمعرف یراستا در را یشتریب تالش كه هستند

 تحقق یزمان داریپا توسعةكه  چرا ؛طلبد یم ینیچن نیا
مردم گسترش  انیدر م یطیمحستیزكه اطالعات  ابدی یم
. شود چنداندو آن از حراست و حفظ در مردم مشاركت و ابدی
 ةاشاع ةیاول یها نهیزم حاضر طرح یاجرا با نکهیا به توجه با

فراهم  یریعشا ةجامع انیدر م یدیخورش یها اجاق یها مدل
 و یگذار هیسرما یبرا را خود یآمادگ ها آن ،است شده
 .كردند اعالم یدیخورش یها اجاق یانداز راه

 یها پژوهش نشان داده كه استفاده از اجاق جینتا
 ةمنطق در یطیمحستیز یها بیباعث كاهش آس یدیخورش

 آتش دود از استفاده نیا بر عالوه. است شدهمورد مطالعه 
 مانند ییها یماریباعث ب مضر است و انسان سالمت یبرا
 كه شود یم چشم سوزش و یویر و یتنفس یها یماریب

 نیا. نداشتند هیقض نیا به یتوجه اصالً مطالعه مورد ریعشا
 یها اجاق یالملل نیب انجمن پژوهش جینتا با جهینت

 (Solar Cookers international, 2007) یدیخورش
از مواقع استفاده از آتش  یاریدر بس نیهمچن است؛ کسانی

 شده ها آن اطراف مراتع ای ریمنازل عشا یسوز باعث آتش
  Karakezi et al.پژوهش  جیبا نتا زین جهینت نیا. است

 مورد ریعشا انیم طرح یاجرا از پس. ستمسوه (2004)
 دربارةها  نگرش آن رییكه تغ میدیرس جهینت نیبه ا ،مطالعه

برخوردار  یا ژهیو تیاز اهم زمیاستفاده از آتش و مصرف ه
   Prasad & Visagie قیتحق ةجیبا نت جهینت نیاست كه ا

پژوهش مشخص  جینتا نیهمچن ؛دارد یهمخوان (2005)
 نیكه ا افتهی كاهشها در طول روز  آن زمیكرد كه مصرف ه

 جیبا نتا جهینت نیا .استداده  شیافزا را ها آن درآمد امر

 ،Karakezi et al (2004)، Toonen (2009).مطالعات 
Solar Cookers international (2007 )در است کسانی .
 را ریش و آب ها اجاق نیااستفاده از  با ریمدت، عشا نیا طول
غذاها مانند  انواعو  آوردند یو به جوش م كردندیم زهیاسترل

  .Winkler et alكار  جیكه با نتا كردند یبرنج را طبخ م
 دارد. ی( همخوان2005)

 نیا ةتوسع یبرا هیاول یها یآمادگ حاضر، طرح یاجرا با
 شده جادیا یریعشا ةجامع انیم در آن گسترش و یتکنولوژ

 یگذار هیسرما یبراخود را  یآمادگ ریكه عشا یا به گونه ،است
 ،تیدر نها .اند اعالم كرده یدیخورش یها كاربرد اجاق ةنیزم در

 از ریعشا كه شدمشخص  گرفتهصورت یها با توجه به مصاحبه
 خود یزندگ باها را  و آن ندداشت تیرضا یدیخورش یها اجاق

 یدیخورش یها داشتند كه اجاق انیها ب . آندانستند یم سازگار
 ندهیآ در و دیآ یم شمار به ها آن یها سوخت ریسا یاصل مکمل

. كند برطرف را ها آن یسوخت ازین از یمهم بخش تواند یم
 یها اجاق یها طرح یگفت كه اجرا توان یم ،سرانجام

 یشهر یحت ای ییو روستا یریجوامع عشا انیدر م یدیخورش
آن از نظر  گاهیپروژه و جا اندک باًیتقر یها نهیبا توجه به هز

 هیتوج كامالً پزوپخت یبراها  خانواده یسوخت یانرژ نیتأم
نظر كه  نیدرختان )از ا شدنشتریب نیا بر عالوهدارد.  یاقتصاد

 شیآن افزا ی( در پشود یكمتر م زمیها به عنوان ه مصرف آن
 طیمح یآلودگ شدنكم ،یو بهبود محصوالت كشاورز یبارندگ

 از استفاده زم،یه یآور جمع یبرازمان الزم  نشدنتلف ست،یز
 ةتوسع تینها در و ریعشا یاقتصاد تیوضع بهبود پاک، یانرژ

 نیا یریكارگبهمهم  یامدهایاز جمله پ داریپا ةو توسع یاقتصاد
 قاتیتحق یبرا یا نهیزم تواند یطرح م نیا توسعة. هستندپروژه 

 یها اجاق یریكارگهب ةاشاع و جیترو منظور به. باشد یآت
 یمل اقتصاد به كمک و ریعشا یانرژ نیتأم یبرا یدیخورش

 :شود یارائه م ریز یشنهادهایپ
 شناس اندن  و عم ومی  ه ای  آگاهی بردنباال منظور به  .1

 به رسیدن برای آن اهمیت و خورشیدی های اجاق تکنولوژی
 از و شود برگزار ترویجی - آموزشی های كالس پایدار، ةتوسع
 ؛گیرد صورت رسانی اطالع انبوه های رسانه و بروشور طریق
 ةزمین در رسانی اطالع و محیطیزیست های حساسیت  .0

 ب ه  و س وخت  عن وان  ب ه  هیزم از استفاده از ناشی پیامدهای
 ایج اد  كش ور  اقتص اد  ب ه  ش ده تحمیل های آسیب آن دنبال
 ؛شود

 ه ای  اجاق تکنولوژی ةاشاع منظور به الزم مالی منابع  .3
 پرداخ ت  مح ل  از روستایی و عشایری جوامع در خورشیدی
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 .شود تأمین عشایری و روستایی انرژی های یارانه
 ةتوسع در مهمی نقش انرژی اینکه به توجه با  .0

 از استفاده كه شود می پیشنهاد دارد، كشور اقتصادی

 میان در عشایری جوامع بر عالوه خورشیدی های اجاق
 پایدار ةتوسع به رسیدن برای شهری حتی و روستایی جوامع
 .شود ترویج
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