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Introduction: As one of the cleanest and most economical energy sources, the sun can 

revolutionize the future of energy and fuel in the world. Therefore, one of the appropriate 

methods for energy self-sufficiency in the industry of any country is the expansion and use of 

solar panels. 

Method: This study is  applied whose method is descriptive-analytical and based on field 

studies. The statistical population is Fadavi village in Dashli Borun in Gonbad County with 

420 households and a population of 2101 people. The sample size was 210 people using 

Cochran formula randomly selected from experts, Organia power plant workers and rural 

households. The reliability of the study was ensured by the Cronbach’s alpha coefficient of 

0.83 and the validity of the study was ensured by content and eye validity. Finally, the data 

extracted from the questionnaire were measured and analyzed using Friedman test, Wilcoxon 

test and regression.  

Findings: The results of Friedman test determined each point of importance. According to the 

results of the Wilcoxon test, the economic indicators increased by up to 99% after the 

establishment of the Organia industry. The result of the regression test, which is consistent 

with the effect of Organia’s work on the economic conditions of the village houses, shows that 

the heads of the country are more than mortal and have developed more or less completely and 

unimpressed.  

Conclusion: Human need for energy is continuously increasing and fossil energy sources are 

decreasing. Considering that the excessive use of fossil fuel threatens the life of creatures. In 

addition to correcting the current consumption pattern, the use of renewable energy such as 

solar energy is considered a key solution.. 
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  پاک.

تواند آیندۀ انرژی و سوخت را در جهان متحول  صرفه است که می به رژی تمیز و مقرون: خورشید یکی از منابع انمقدمه

های مناسب برای خودکفایی در تأمین انرژی در بخش صنایع هر کشوری، گسترش و  یکی از راهرو  کند؛ از این
 برداری از انرژی خورشیدی است. بهره

ة آماری آن ساکنان روستای فدوی واقع در بخش تحلیلی و میدانی است و جامع -: روش پژوهش توصیفیروش

نفر جمعیت دارد. با استفاده از فرمول کوکران نیز تعداد  2141خانوار و  824برون شهرستان گنبد است. این روستا  داشلی
ادفی صورت تص ها از میان کارشناسان، کارگران کشتگاه ارگانیا و روستاییان به دست آمده است. نمونه نفر به 214نمونه 

های  . دادهپایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده استساده انتخاب شدند. همچنین 
های فریدمن، ویلکاکسون و رگرسیون خطی چندگانه سنجش و تجزیه و  نامه نیز با استفاده از آزمون مستخرج از پرسش

 تحلیل شدند.

شده را مشخص کرده است. براساس نتایج  های بررسی اهمیت هریک از شاخص: نتایج آزمون فریدمن میزان هایافته

اند.  درصد ارتقا یافته 99های اقتصادی پس از ایجاد صنعت ارگانیا تا سطح اطمینان  آزمون ویلکاکسون نیز شاخص
ع اقتصادی همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی چندگانه برای تبیین تأثیر صنعت ارگانیا در بهبود اوضا

قبول و معناداری به متغیرهایی وابسته هستند که  شده تا حد قابل های بررسی دهد مؤلفه خانوارهای روستایی نشان می
  اند. بررسی شده

نیاز بشر به انرژی پیوسته در حال افزایش بوده و در مقابل منابع انرژی فسیلی نیز رو به کاهش است. با گیری: نتیجه

کند. عالوه بر اصالح الگوی مصرف در  رویه از سوخت فسیلی زندگی موجودات را تهدید می توجه به اینکه استفادۀ بی
 گردد.ورشیدی راهکاری کلیدی تلقی میهای تجدیدپذیر مانند انرژی خ زمان کنونی، استفاده از انرژی

(. نقش انرژی خورشیدی در گسترش صنایع پاک و توسعة اقتصادی نواحی روستایی؛ مطالعة موردی: کشتتگاه ارگانیتا در روستتای    1841اکبر  ) نجفی کانی، علی: : استناد

 DOI: https://doi.org/10.22059/jrd.2022.349140.668759.884-824(، 2) 18، شهری( _توسعة محلی )روستایی فدوی شهرستان گنبدکاووس. 

 

 

 
  

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
 «.نقش انرژی خورشیدی در گسترش صنایع پاک و توسعة اقتصادی نواحی روستایی»دانشگاهی دانشگاه گلستان با عنوان  مستخرج از طرح درون *



 

 

 

 

 

 829اقتصادی ...   نجفی کانی/ نقش انرژی خورشیدی در گسترش صنایع پاک و توسعة 

 

 

 مقدمه و طرح مسئله. 1
 منبع منزلة یک بههزاران سال است که خورشید شود.  ی نو و پاک محسوب میها یانرژدر میان  ینوع انرژ نیتر انرژی خورشیدی متداول

 وکردن مواد غذایی  کردن، خشک محصوالت کشاورزی، گرمشود. پرورش  استفاده می مختلف یها نهیزم و انرژی برای گرمایی
بسیاری از مناطق  در(. 1489: 2411برگامسکو و آسیناری، ای از این کاربردها هستند ) کردن انرژی در صفحات خورشیدی نمونه ذخیره

بزرگی از  ةجود دارد، تقریباً مزرعخورشیدی و یها با مساحت زیاد برای احداث پنل ییها نیبیشتر روی زم یگذار هیجهان که امکان سرما
 یها تیتواند بخشی از ظرف است و می ارزشمندبسیار  ،دیآ یست مد ها به کنیم. برقی که از این مزرعه را مشاهده می خورشیدی یها سلول

 یها ندهیورشیدی، آالانرژی خ یا های مبتنی بر انرژی پاک سیستم .(134: 1394مقدم و اردکانی،  رضاییکند ) نیانرژی یک کشور را تأم
 یطیمح ستیخورشیدی به مکان دیگری منتقل شود، اثرات ز یها زمانی که پنل . همچنینکنند یرا تولید نم یا هوا یا گازهای گلخانه

در ها  کند، فوتون های کوچکی از انرژی به نام فوتون را آزاد می بسته است که ای طبیعی خورشید یک رآکتور هستهدارند.  کمتری بسیار
انرژی کنند. این ذرات برای تولید  میلیون کیلومتری خورشید تا زمین را طی می 144 ةدقیقه فاصل 4/4زمان تقریبی  مدت

 (.144: 1841یی علویچه و همکاران، بابا ینیازهای انرژی جهانی کافی هستند )حاجکردن  دهساالنه و برآور خورشیدی
شرفت است و پیاما فناوری خورشیدی در حال  ،دهد متحده را تشکیل می از انرژی مصرفی ایاالت نیمیفعلی تنها  فتوولتائیک توان

های متعددی برای تبدیل نور خورشید به انرژی  گیری در حال کاهش است. فناوری این نوع انرژی هم با سرعت چشم اجرای ةنیهز
ها فناوری آب گرم خورشیدی، طراحی  ها و شرکت های خورشیدی برای خانه ترین فناوری ها وجود دارند. متداول مصرفی ساختمان

ها و صنایع از این  سازمان. مایش و گرمایش محیط و فناوری فتوولتائیک خورشیدی برای برق هستندبرای سر خورشیدیانرژی 
ترین نوع انرژی خورشیدی، انرژی  کنند. متداول ها استفاده می ها برای افزایش منابع انرژی، بهبود بازدهی و کاهش هزینه فناوری

 (.21: 2414واتسون و هودسون، و... تشکیل شده است ) مونتاژ، کابل، های خورشیدی از پنل که فتوولتائیک است
 ، همچنین نبود شرایطدر مناطق روستایی مردم در شهرستان گنبد درصد از جمعیت 44سکونت حدود و  فقر گستردهبا توجه به  

 زا پایدار اشتغالفعالیت ة منزل در روستاها بهتبدیلی پاک بخش کشاورزی، گسترش صنایع  های توانرشد با اتکا به  نگهداشت جمعیت روبه
 های فعالیتدر  مهمی نقش کشاورزی عجین شده است و کشاورزی های فعالیتاگرچه روستا و زندگی روستایی با امری ضروری است. 

منزلة  به را خارج از مزرعه زایی اشتغال های فعالیت ریزان برنامهو  گذاران در برنامة عمرانی ششم توسعة ایران، سیاست ،روستایی دارد ةتوسع
صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی با  اساس براین .اند مدنظر قرار دادهاشتغال، تولید و افزایش درآمد خانوار روستایی  یتکمیل های فرصت

های کیفی زیستی،  دارد و ضمن بهبود و ارتقای شاخص، سهم مهمی در رشد اقتصادی افزوده ارزشهدف جلوگیری از ضایعات و افزایش 
رو تحقیق حاضر  (؛ از این434: 1844مرزبان و حیاتی، ) شود های محیطی روستا می برداری از توان تثبیت جمعیت روستاییان و بهرهسبب 

گسترش صنایع پاک با استفاده از انرژی خورشیدی در روستای فدوی تا چه میزان سبب بهبود  به این سؤال اساسی پاسخ داده است که
 های محیطی روستا شده است. برداری از توان منظور بهره ت جمعیت روستایی بههای اقتصادی و تثبی شاخص

 تأمالت نظری. 2

 های دستیابی به آن راهبرد توسعۀ صنعتی و راه. 2-1

آنکه کشورهای  دهندۀ موفقیت چشمگیر برخی کشورها در این امر است. حال  ارزیابی توسعة صنعتی کشورهای مختلف جهان نشان
ای در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارند؛  های عمده کسب موفقیت در توسعة صنعتی، تفاوت مذکور با وجود

https://www.zoomit.ir/energy-environment/285141-everything-we-need-to-know-about-solar-energy/
https://www.zoomit.ir/energy-environment/285141-everything-we-need-to-know-about-solar-energy/
https://www.zoomit.ir/energy-environment/285141-everything-we-need-to-know-about-solar-energy/
https://www.zoomit.ir/energy-environment/
https://www.zoomit.ir/energy-environment/


 

 

 

 

 

 1041، پاییز و زمستان 2شهری( ، دورۀ چهاردهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی   034 
  

 

ها از یک روش برای توسعة  اند؟ آیا همة آن یافته شود که این کشورها چگونه به توسعة صنعتی دست  بنابراین این سؤال مطرح می
شده برای سایر کشورها وجود دارد؟ پاسخ سؤاالت مذکور را باید در راهبرد  های استفاده صنعتی پیروی کردند؟ آیا امکان تقلید از روش

شود که در بعد  های بلندمدت دولت اطالق می گیری ای از جهت راهبرد مذکور به مجموعه .وجو کرد توسعة صنعتی این کشورها جست
کند و در بعد داخلی تأثیری غیرمستقیم بر تخصیص  تعریف میخارجی، چارچوب و نحوۀ ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را 

منزلة یک مسیر یا یک مرحله از  های صاحب نفوذ جامعه دارد؛ بنابراین با درنظرگرفتن مفهوم توسعة صنعتی به منابع بین صنایع یا گروه
تر از آن، ابزارها،  ای پایین عتی در الیهتوان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد که سیاست صن گذار توسعة اقتصادی می
ی صنعتی، تجاری، ارزی، ها استیسکند. درواقع سیاست مذکور همة  های اجرایی طی مسیر را مشخص می بودجه، ملزومات و تاکتیک
ند شو یمهماهنگ برای تحقق راهبرد توسعة صنعتی تنظیم  صورت بهشود که همگی در یک راستا و  پولی و مالی را شامل می

 (.448: 1841رحیمیان و همکاران، )

های وابستگی  قطع حلقه :اند از کنند که عبارت گذاران با تدوین راهبردهای توسعة صنعتی اهداف متفاوتی را دنبال می سیاست
غال، صورت هماهنگ و منسجم، ایجاد اشت از دوران استعماری و ایجاد استقالل سیاسی، خلق اقتصادی مدرن و متنوع به بجامانده

های جایگزینی واردات و ایجاد درآمدهای ارزی با استفاده از گسترش صادرات، ایجاد  های ارزی با سیاست جویی در هزینه صرفه
منظور مدرنیزاسیون جامعه، کسب اعتبار سیاسی ناشی از توفیقات اقتصادی و حفظ  تغییرات مطلوب اجتماعی، نهادی و سیاسی به

 .امنیت ملی

ضرورت تنها راه دستیابی به رشد سریع درآمد سرانه نیست؛ برای مثال در بسیاری از کشورها،  شدن به ه صنعتیشایان ذکر است ک
صورت  با گسترش صادرات مواد معدنی و منابع طبیعی مانند نفت، درآمدها افزایش یافته است، اما در بلندمدت برای حفظ روند رشد به

است نیاز است؛ بنابراین یکی از اهداف مهم راهبرد توسعة صنعتی دسترسی به رشد پایدار پایدار، به اقتصاد مبتنی بر صنعتی پویا 
 .(31: 2414، ور ی)بر

 ضرورت تدوین راهبرد توسعۀ صنعتی. 2-2

در تولیدات صنعتی است؛  ها های بیشتر آن ترین عامل تمایز کشورهای ثروتمند از کشورهای فقیر، توانمندی مهم دهد یمتجربه نشان 
تر است. از سوی  های کشاورزی و خدمات سریع نی در بخشی که در آن بازدهی باالتر و گرایش به رشد بازدهی در مقایسه با بخشیع

دهد اقتصادهایی که با سرعت در حال رشد  افزودۀ تولیدات صنعتی در تولید ناخالص داخلی کشورها، نشان می دیگر بررسی سهم ارزش
های  فرض وجود دارد که سیاست شدن همواره این پیش اند. از سوی دیگر در مسیر صنعتی وی آوردهشدن ر به صنعتی عمالًهستند، 

های  جویی برداری از صرفه گذاری، افزایش عرضة نیروی کار ماهر، بهره دادن به سرمایه دولت، با تنظیم درجة بازبودن اقتصاد، شتاب
شدن  تواند سرعت صنعتی ها را در مرکز توجه دارند، می کنندۀ پروژه طة تکمیلگذاری که راب های سرمایه مقیاس موجود و طراحی برنامه

های رشد تولید کل و درآمد را باال ببرد. این نتایج حاکی از ضرورت داشتن  کار را ارتقا بخشد و نرخ وری نیروی را افزایش دهد، بهره
تجربة تاریخی کشورهایی که امروزه صنعتی هستند نیز  د.شدن یا تدوین استراتژی توسعة صنعتی هستن مشی منسجم برای صنعتی خط

 .(434: 1844کانی،  ینجفکند ) این موضوع را تأیید می
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 های صنعتی سیاست. 2-3

معنای هدایت تخصیص منابع  شود و به سیاست صنعتی درواقع همة اقدامات مبتنی بر چارچوب راهبرد توسعة صنعتی را شامل می
هدف بهبود عملکرد رفاهی اقتصاد ملی در بلندمدت است. به بیان دیگر این سیاست با تحریک طرف  های صنعتی با سوی بخش به

المللی، نوسازی ساختار صنعتی، دستیابی  پذیری بین شود. تقویت رقابت آمیز متمرکز می عرضة فعالیت صنعتی، بر رشد اقتصادی موفقیت
. ندیآ یمشمار  لقوه و تصحیح موارد شکست بازار از اهداف این سیاست بههای نسبی پویا با کمک به رشد سریع صنایع با به مزیت

گرفتن سیاست صنعتی با اتخاذ سیاست در بخش صنعت متفاوت است. سیاست صنعتی همة اقدامات دولت )اعم از  درپیش
با وجود گستردگی  شود. دهد، شامل می گیری تحول صنعتی رخ می گری، تسهیالت مالی و...( را که با جهت گذاری، تصدی مقررات

ها مناقشه وجود دارد. با وجود این یک وفاق کلی  های صنعتی در دنیای امروز، همچنان بر سر انتخاب نوع سیاست استفاده از سیاست
شده و  شدن از طریق ثبات اقتصاد کالن، تأمین عمومی آموزش، حقوق مالکیت تضمین در ارتباط با ایجاد محیط مطلوب برای صنعتی

های صنعتی نیز باید  شود. در کنار ایجاد محیط مطلوب برای فعالیت هرچه بهتر صنایع، سیاست رای قانونی قراردادها مشاهده میاج
های معتبر  ها که در مطالعات سازمان ترین چارچوب (. در ادامه مهم148: 1394ی، کان یباشند )نجفهای مشخصی داشته  چارچوب

 اند. است، بیان شده ها تأکید شده المللی بر آن بین

 سازی سیاست صنعتی بومی. 2-3-1

های صنعتی برای همة کشورها وجود ندارد. اگرچه تجربة کشورهای موفق آسیای  ای واحد در تدوین سیاست امکان تجویز نسخه
قیت منجر هایی ممکن است در کشورهای دیگر به موف شرقی حاوی نکات مفیدی برای کشورها در این زمینه است، چنین سیاست

طور که کشورهای آسیای شرقی از یک سیاست صنعتی خاص پیروی نکردند. الزم است هر کشوری با توجه به شرایط  نشود. همان
مندی  خود سیاست صنعتی مناسبی را انتخاب کند. به عبارت دیگر راهبردهای توسعة صنعتی در واکنش به عواملی مانند میزان بهره

نفع  های ذی های ممکن سیاسی ناشی از تعامل گروه های خارجی، انتخاب ی، شوکخیتاروقوع حوادث یک کشور از مواهب اولیه، 
ها و باورهای فرهنگی در  ی اقتصادی حاکم در آن مقطع زمانی و درنهایت سنتها هینظرکردن  بودن، عقالنی جلوه داخلی و دردسترس

 .رندیگ یمهای متفاوتی به خود  ها و قالب جوامع مختلف، شکل

 های جدید دارای مزیت ایجاد انگیزه در فعالیت. 2-3-2

های  ها باید بر فعالیت های نسبی جدید است. به این ترتیب، انگیزه بخشیدن به اقتصاد و ایجاد مزیت هدف اصلی سیاست صنعتی، تنوع
شوند حصوالت موجود متمرکز اقتصادی که برای اقتصاد داخلی جدید است، از منظر تولید محصول جدید و فناوری جدید برای م

 (.34: 1394ی، کان ینجفمطیعی لنگرودی و )

 انتخاب صنایع خاص. 2-3-3

هایی که تحول ساختاری اقتصاد را در پی داشته باشد،  گذاری را به بخش های سرمایه تنهایی قادر نیستند تصمیم های بازار به قیمت
گیرد؛ بنابراین انتخاب صنایع  های بازار شکل نمی سرمایة انسانی نیز با قیمت هدایت کنند. از طرفی انگیزۀ الزم برای ارتقای مهارت

کند، از ملزومات سیاست توسعة صنعتی است. در انتخاب صنایع الزم است شرایط بازار و  ها حمایت می خاص که دولت از آن
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تواند  رکت بخش خصوصی در انتخاب صنایع میگیری از مشاوره و مشا های موجود در کشور درنظر گرفته شوند. همچنین بهره قابلیت
 (61: 1342کاویانی، دهد )گذاران را کاهش  امکان انتخاب صنعت اشتباه توسط سیاست

 شده بندی حمایت مشروط و زمان. 2-3-4

باشند و  شده وری در بازه زمانی تعیین گیرد، باید قانونمند و مشروط به افزایش بهره هایی که از صنایع منتخب صورت می حمایت
های معین گذاشته شود. ممکن است صنعت منتخب با وجود عملکرد ضعیف  های دارای صالحیت مسئولیت اجرای آن بر عهدۀ سازمان

های دولت استفاده کند. برای جلوگیری از چنین اتفاقی الزم است معیاری برای سنجش عملکرد صنعت مورد  همچنان از حمایت
جای قراردادن معیارهایی  اساس بهتر است به رت تخطی از آن، حمایت از صنعت متوقف شود. براینحمایت دولت تعیین شود تا درصو

 عنوان بهترین معیارها استفاده شود. وری به مانند اشتغال یا خروجی صنعت، از میزان مطلق و نرخ رشد بهره

 های صنعتی خاص حمایت از فعالیت. 2-3-5

ها را داشته باشند و  شدن به سایر فعالیت های صنعتی را هدف قرار دهند که ظرفیت جاری لیتهای عمومی باید آن دسته از فعا حمایت
 گذاری مکمل محسوب شوند، یا اینکه اطالعات و فناوری را انتقال دهند. سرمایه

 های صنعتی انواع سیاست. 2-4

 شوند: نعتی به سه بخش تقسیم میهای ص با توجه به گستردگی و تنوع اقدامات الزم برای تحقق توسعة صنعتی، سیاست

 انتخابی() ینشیگزسیاست عمودی یا . 2-4-1

تر باشد،  ی مشخصگذار استیسمنظور از این نوع سیاست این است که صنایع خاصی محور توسعة صنعتی قرار بگیرند. هرچه موضوع 
 .شود تر می این گزینش خاص

 سیاست افقی. 2-4-2

ای مانند  های ویژه ود که معطوف به بخش خاصی نیستند و عمومیت دارند، اما متوجه فعالیتش سیاست افقی به تدابیری اطالق می
 .(184: 2413رامده و همکاران، هستند )تحقیق و توسعه در صنعت 

 سیاست کارکردی. 2-4-3

عبارت  را تکمیل کنند. به توانند یک زنجیره و یک چرخه شود که به وضع بازار توجه دارند و می هایی گفته می به آن دسته از سیاست
ی گفتن .گیرد دیگر سیاست کارکردی حد واسط سیاست عمودی و افقی است و یک شاخه و زنجیره را برای بهبود وضع آن درنظر می

های ویژه در عرض صنایع مطرح  ها و فعالیت گیرد و در بعد افقی توسعة زیرساخت است در بعد عمودی، گزینش و انتخاب صورت می
ابراین دو سیاست صنعتی عمودی و افقی مکمل یکدیگرند، اما آنچه برای استراتژی توسعة صنعتی اهمیت دارد، هماهنگی است؛ بن
صورت گزینشی و غیرموافق بازار هستند و  های نوع اول، دخالت دولت در اقتصاد به های نوع اول و سوم است؛ چراکه سیاست سیاست

های موافق بازارِ دولت هستند  های کارکردی از نوع دخالت که سیاست شوند؛ درحالی می های خاص نفع گروه موجب تخصیص منابع به
کنند. حمایت از سرمایة انسانی  های بازار را رفع می ها و شکست شوند، ناتوانایی سمت خاصی نمی دهی منابع به که اگرچه سبب جهت
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های کارکردی هستند. دولتی که بتواند در استراتژی  ز جمله دخالت)بهداشت و آموزش(، آزادگذاشتن جریان اطالعات و بهبود صادرات ا
های شرق آسیا از  گراست. دولت های گزینشی و کارکردی ایجاد کند، همان دولت توسعه توسعة صنعتی خود هماهنگی میان سیاست

ها در سطح بخش محصول و  های آن لتها اثرگذار بوده، بلکه دخا های کالن آن تنها سیاست گرا بودند که نه های توسعه نمونه دولت
 .(161: 2411فانگ پورنپیتک و تیا، است )حتی بنگاه نیز مهم بوده 

 راهبرد توسعۀ صنعتی در ایران. 2-5

موجب قانون برعهدۀ وزارت صنایع و  با گذشت چندین دهه از انقالب اسالمی، با وجود آنکه وظیفة تدوین راهبرد توسعة صنعتی به
است. اسناد راهبردی )همانند  نشدهای که بتوان آن را راهبرد توسعة صنعتی دانست، تدوین  شده است، هنوز برنامه دادهمعادن قرار 

ی یک راهبرد ها مشخصهاند،  ( هم که دربارۀ صنایع تهیه شده1398و  1392، 1344های  سندهای راهبردی توسعة کشور که در سال
است  1342جهی که در این باره صورت گرفته، تدوین راهبرد توسعة صنعتی کشور در سال تو توسعة صنعتی را ندارند. تنها تالش قابل

ریزی توسعه  نبود راهبرد صنعتی در ایران را شاید بتوان نداشتن فهم مشترک از مفهوم توسعه و برنامه لیدل .است هکه البته اجرا نشد
ها تعریف روشنی از مفهوم، ابعاد و  شود. در این برنامه شاهده میم های توسعه  وضوح در برنامه در کشور عنوان کرد. این امر به

اند، بر هیچ راهبرد توسعة صنعتی نیز در این  نشده درستی تدوین  های توسعه به های توسعه ارائه نشده است. عالوه بر آنکه برنامه ویژگی
 ها تأکید نشده است. برنامه

توان توقع برنامة راهبردی بخشی یا برنامة توسعه  ی توسعه وجود ندارد، نمیای راهبردی برا بدیهی است در فضایی که برنامه
پژوهانه به توسعة صنعتی  شناسانه و رویکرد آینده سالة پس از انقالب، نگاه آسیب های توسعة پنج برنامه نیهمچن صنعتی را داشت.

ای برای  ریزی هوشمندانه یادین آن صورت نگرفته و طرحها واکنشی مناسب به نبود توفیقات گذشته و علل بن نداشتند. همچنین در آن
گیری  های توسعه بدون جهت های مختلف در برنامه مشی گیری از امکانات دردسترس در آینده وجود ندارد. درعوض انبوهی از خط بهره

شود.  سالة کشور دیده نمی پنج های توسعة مشی یکسانی میان برنامه متأسفانه خط مشخص و با نوسانات متعدد درنظر گرفته شده است.
های توسعه را  شک نبود روح واحد میان برنامه های سالیانه نیز هماهنگی وجود ندارد. بی های مذکور و بودجه از سوی دیگر بین برنامه

نبودن  صهمراه دارد. مشخ ای را به توان به خأل یک راهبرد توسعة صنعتی مرتبط دانست که نبود آن در کشور مشکالت عدیده می
درستی هدایت نشوند و  ها خلق مزیت شود، سبب شده است منابع کشور به های دارای اولویت و صنایعی که باید در آن بخش

ی متکی به رانت و مواد خام ها بخشای برای ایران به همراه نداشته باشند. متأسفانه در کشور ما، بیشتر صنایع در  دستاوردهای توسعه
 .اند تمرکز پیدا کرده

ها  های صنعتی اشاره کرد؛ به این معنا که درصد زیادی از بنگاه وجود دوگانگی در بنگاه توان به از دیگر مشکالت بخش صنعتی می
ها از تولیدات صنعتی اندک  های متوسط و سهم آن کنند و تعداد بنگاه های بزرگ فعالیت می کوچک هستند، درصد اندکی نیز در اندازه

شدن  ابستگی بخش صنعت به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از نفت، سبب نادیده گرفتهاست. از سوی دیگر و
توجه حاصل از صدور نفت نیز سبب  های صنعتی عمومی شده است. درآمدهای قابل صادرات صنعتی و افزایش انگیزه در تأسیس بنگاه

 .(64: 1342کاویانی، است )آمد شده جای فرآیند تولید در ایجاد ساختاری شبیه توزیع درآمد به
گذاران به  نداشتن سرمایه ویژه نیروی کار متخصص، تمایل نداشتن واحدهای صنعتی به استخدام نیروی کار، به تمایل

جای بخش خصوصی در فرایند تولید صنعتی و وجود فاصلة عمیق فناوری  گذاری، نقش مسلط بخش عمومی و دولتی به سرمایه
ترین عامل رشد  ذکر است مهم  شود شایان با سایر کشورها، از دیگر مشکالت بخش صنعت ایران محسوب میصنعت در ایران 
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 46درصد رشد اقتصادی آلمان،  44ها بوده است.  یافته در قرن بیستم رشد فناوری در تولیدات صنعتی آن اقتصادی کشورهای توسعه
با توجه به مطالب  .یکا مرهون رشد فناوری در این کشورها بوده استدرصد رشد اقتصادی آمر 44درصد رشد اقتصادی فرانسه و 

 پژوهان ندهیآی از نخبگان صنعت، اقتصاد، ریگ بهرهشده، تدوین راهبرد توسعة صنعتی یک ضرورت است و باید در اسرع وقت با  عنوان
د بخش اصلی باید مشخص شود و انتخاب بیش از سازان اقتصادی، در دستور کار دولت قرار بگیرد. در این نقشة راه تنها چن و تصمیم

ی رقابتی از ها تیمزی نسبی و ها تیمزاگرچه  توجه این است که ست. نکتة قابلها برنامهنشدن  چند اولویت محدود، به معنای عملی
لق مزیت، تولید با ارزش ی کلیدی و راهبردی نیز ما را از خها بخشها برای تعیین  ازحد بر آن شیبی برخوردارند، تکیة ا ژهیواهمیت 

 .(8: 1391ملکی و همکاران، ) کند افزودۀ باال و حرکت با تقاضای جهانی دور می
ی نوین در راستای پایداری محیط و توسعة اقتصادی در نواحی روستایی، ها یفناورامروزه برای تحقق این مهم استفاده از 

کارگیری این فناوری در  نظور گسترش صنایع پاک بسیار مهم است. اگرچه بهم ویژه انرژی خورشیدی به ی از انرژی پاک بهبردار بهره
در درازمدت به مراتب بیشتر از زیان آن است؛ ضمن آنکه استمرار تولید، توسعة  ها تیفعالاست، سود حاصل از این  بر نهیهزگام اول 

 .(124: 1841ترک و همکاران، )داشت ی اقتصادی در نواحی روستایی را در پی خواهد ها شاخصصنعتی و ارتقای 

 انرژی خورشیدیی مزایاکاربرد و . 3

هوا، گرمایش و  یةها شامل تهو این فناوریتفاوتی با یکدیگر ندارند. های صنعتی، تجاری و مسکونی  ساختمان در فناوری خورشیدی
، تولید سوخت و کشاورزی و ونقل لحماز قبیل تصفیة آب، و صنعتی  مانند آشپزی خانگی مصارف درکه  سرمایش خورشیدی هستند

سازی انرژی خورشیدی  دنبال بهینه صنعت کشاورزی و باغبانی به(. 2413: 1841غضنفرپور و همکاران، ) شوند باغبانی استفاده قرار می
ای  یوهبرای حداکثرسازی جذب انرژی خورشیدی از دیوارهای م اندر بعضی نقاط کشاورز. وری واحدهاست دریافتی و افزایش بهره

دهند. دیوارهای اولیه عمود بر زمین و به  ها افزایش می داشتن آن گرم نگهبا ها را  کنند. این دیوارها سرعت رسیدن میوه استفاده می
انرژی خورشیدی  شده است.دار استفاده  مرور زمان، برای جذب بهتر نور خورشید از دیوارهای شیب اما به ،شدند سمت جنوب ساخته می

نیز کردن کودهای کشاورزی  خشککشاورزی و  کردن محصوالت کردن آب، خشکاژدر پمپ تولید محصوالت کشاورزی، بر عالوه
 .(114: 1394؛ عساکره و همکاران، 49: 1391منظور و نیاکان، دارد )کاربرد 

های انرژی تمیز برای  جایگزین دنبال کربن، بسیاری از کشورها به ۀازانداز شیتغییرات آب و هوایی بر اثر نشر ب ۀندیبا تهدید فزا
 با دارد؛های انرژی، انرژی خورشیدی بیشترین هزینه را  از میان تمام جایگزین. (94: 2414لی، های فسیلی سنتی خود هستند ) سوخت

 ۀندیهای خورشیدی در پنج سال گذشته، انرژی خورشیدی آ درصدی قیمت پنل 44حال، با درنظرگرفتن مزایا و معایب و کاهش   این
 شود. ها اشاره می که در ادامه به برخی از آندرخشانی خواهد داشت 

 پایداری. 3-1

اما انرژی  ،های فسیلی تاریخ انقضا دارند رود. سوخت شمار می های فسیلی به انرژی خورشیدی جایگزین پایداری برای سوخت
 14444رسد که  به سطح زمین می یانرژی خورشید هزار تراوات 43روز  براین، هر دردسترس خواهد بود. عالوههمیشه  یخورشید

موردنیاز  یانرژی در کل جهان است. برای استفاده از این منبع انرژی عظیم تنها الزم است فناور ة مجموعبیشتر از مصرف روزان برابر
 (.49: 2411آرنته و همکاران، شود ) اجراآن 
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 زیست تأثیر کم بر محیط. 3-2

زیرا ؛ کند ای منتشر نمی های فسیلی بسیار کم است. این انرژی گاز گلخانه بر محیط در مقایسه با سوخت انرژی خورشیدیمنفی تأثیر 
دلیل مصرف آب و براساس نوع فناوری  های گرمایی خورشیدی به فناوری مربوط به آن نیاز به احتراق سوخت ندارد. اگرچه نیروگاه

 (.93: 2418سنچز و همکاران، تواند بازدهی را افزایش دهد ) فناوری مناسب می نسبت غیربهینه هستند، استفاده از بهکاررفته،  به

 استقالل انرژی. 3-3
 . همچنینانرژی بالقوه تبدیل کند ۀدکنندیتواند هر کشوری را به تول کشورهای دنیا فراوان است، می بیشترکه نور خورشید در  آنجا از

. انرژی خورشیدی تنها در سطح ملی امنیت و استقالل را بیفزایدها  امنیت آنبر فی وابستگی کشورها به انرژی را کاهش دهد و از طر
توان نیروی برق موردنیاز  ها هم می های خورشیدی روی بام خانه تر برای مثال با نصب پنل های کوچک بلکه در مقیاس ،دهد افزایش نمی

ی در زمینة استفاده از انرژی خورشیدی و همچنین ا گستردهو خارجی  مطالعات داخلی .(234: 2448کالوگیرو، هر خانوار را تأمین کرد )
 ها اشاره شده است. به برخی از آن 1توسعة صنایع پاک وجود دارد که هرکدام از منظر خاصی به این مهم پرداختند که در جدول 

 پژوهش موضوع با مرتبط مطالعات. 1 جدول
 جینتا سال پژوهش عنوان گانسندینو

 و ی،صفای زندی،
  خسرویان

 در خورشیدی انرژی از استفاده سنجی پتانسیل
 سبزوار شهرستان: موردی مطالعة روستایی، مناطق

1394 
 باالست اریسبزوار بس ستانشهر ییمناطق روستا تیظرف ،قیتحق نیا جینتابراساس 

 .کند نیرا تأم ییمناطق روستا یانرژ یازهاین تواند یم و
 و شیخ آل هوشنگی،

 جاللی
 و ارزیابی با خورشیدی تابش پتانسیل ای منطقه سیبرر

 ایران کشور سطح در یابی درون های روش سازی بهینه
1393 

 در خورشیدی انرژی پتانسیل بندی پهنه برای را دما و ارتفاعی مدل های شاخص 
 .کردند انتخاب ایران کشور

 و مقدم، رضایی
  اردکانی هاتفی

 بر فتوولتائیک ایه سیستم برای انرژی تأمین ارزیابی
: مطالعة موردی خورشیدی، انرژی تحلیلگر تابع مبنای

 تبریز -زنجان بزرگراه
1394 

 تابش از توپوگرافی تنوع دلیل به مطالعه مورد منطقة دهد می نشان مطالعه این نتایج
 خورشیدی فتوولتائیک های سیستم کارگیری به امکان و است برخوردار متنوع سطحی

 تعیین بحث در کند. همچنین می تأیید را تبریز -زنجان بزرگراه اییروشن تأمین برای
 را همبستگی بیشترین خورشید تابع سطح، در دریافتی تابش بر مؤثر عامل ترین مهم

 دارد. شیب جهت عامل با را همبستگی کمترین و ارتفاع عامل با

 سلیمانی، عساکره،
  داودی شیخ

 یشافزا یدر راستا یدیبرق خورش یدتول یلپتانس
 شهرستان اهواز ی،مورد ی،انرژ یتامن

1394 
 استفاده برای باالیی بسیار ظرفیت اهواز شهرستان دهد می نشان تحقیق این نتیجة

 کاهش سبب تواند می آن گسترش و دارد انرژی امنیت منظور به خورشیدی انرژی از
 .شود هوا های آالینده

 
 Sánchez-

Lozano et al. 

 با استفاده از یدیع خورشانتخاب مکان مزار

 یجنوب شرق در یا: مورسیموردمطالعة  ،اس یآ یج
 یااسپان

2418 

 یدیخورش یاز انرژ را که یو مطلوب مزارع ینهمکان به اس آی یبا استفاده از ج یقتحق این
 یشترینتا ب است انتخاب کرده یاکشور اسپان یواقع در جنوب شرق یامورس در کنند، یاستفاده م
 داشته باشند. یدو هم در بازده تول یدیخورش یا هم در جذب انرژعملکرد ر

 Ramde et al. 
تمرکز  یبرا یلپتانس یابیمکان و ارز یبند رتبه
 یقادر غرب آفر یدیخورش یانرژ

2413 
 طبیعی منابع خورشیدی، انرژی تمرکز ظرفیت ارزیابی و شناخت از پس مقاله این 

 .است کرده بندی رتبه لفمخت های فعالیت برای را آفریقا غرب

 Kabak & 
Dagdeviren 

با  یهترک یبرا یدپذیرتجد یمنابع انرژ بندی یتاولو
 ام ید یس ام یبی استفاده از روش ترک

2418 

 روش از استفاده با ترکیه کشور در تجدیدپذیر انرژی منابع تحقیق این نتایج براساس

خوب  یاربس یازبا امت یدی نیزخورش یانرژ شده است. بندی اولویت ام دی سی ام ترکیبی 
 دارد.رتبه را  ینباالتر

Janke 
در  یدیو خورش یمزارع باد یارۀچندمع یساز مدل

 اس یآ یکلرادو با استفاده از ج
2414 

 اس، آی جی افزاری نرم محیط در چندمعیاره سازی مدل روش از استفاده با مقاله این
 ایالت در خورشیدی و بادی تجدیدپذیر های انرژی از را بررسی کرده است که مزارعی
 کنند. می استفاده آمریکا کشور کلرادو

Obaideen et al. 

: یدارپا ةدر اهداف توسع یدیخورش یسهم انرژ
محمد بن راشد آل  یدیپارک خورش یمورد ةمطالع

 یعرب متحدۀ مکتوم در امارات
2421 

 کارآمدترین از یکی خورشیدی انرژی که است آن از حاکی مقاله این نتیجة 
 توسعة اهداف تحقق و محیطی زیست های آلودگی کاهش برای شده ارائه های حل راه

 تن میلیون 4/6نیز تاکنون  امارات کشور در خورشیدی پارک احداث است. پایدار
 است. داده کاهش را اکسیدکربن دی

 1841 نگارنده،: منبع
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 یشناس روش. 4
تحلیلتی و میتدانی استت. جامعتة آمتاری آن را نیتز روستتای فتدوی واقتع در بختش            -یکاربردی و روش آن توصیف حاضر پژوهش
بتا   نفتر جمعیتت استت.    2141ختانوار و   824دارای  1394برون شهرستان گنبد تشکیل داده است که براساس سرشماری سال  داشلی

گران کشتتگاه ارگانیتا و خانوارهتای روستتایی     نفر محاسبه شد که از میان کارشناسان، کار 214استفاده از فرمول کوکران. حجم نمونه 
شده در این تحقیق در طیتف لیکترت و    های بررسی ها صورت گرفت. پرسش صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشگری از آن به
از نیز بتا استتفاده   میانگین پایایی ابزار تحقیق (. 2جدول ) زیاد( تنظیم شدند کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی خیلی) ای درجه صورت پنج به

نامه نیتز بتا اعتبتار     . روایی تحقیق یا اعتبار پرسشدست آمده است به 43/4ی مورد بررسی تحقیق ها مؤلفهبرای  کرونباخآلفای  بیضر
 با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان( حاصل شده است.) صوری

 روستاییجوامع  یو اجتماع یاقتصاد ۀتوسع یها . شاخص2 جدول
وانعن  کرونباخ یآلفا ضریب االتؤس و ها هیگو مؤلفه   

 ییجوامع روستا ةتوسع

یاقتصاد  

انییروستا اشتغال شیافزا زانیم  

44/4  

وکار و کسب یگذار هیسرما یها فرصت شیافزا  

روستا در یاقتصاد و یمال تیامن  

انییروستا درآمد شیافزا  

ییروستا زنان اشتغال شیافزا  

یاجتماع  

یرفاه امکانات شیافزا زانیم  

41/4  

یعموم امکانات و التیتسه ،ها جاده تیبهبود وضع زانیم  

 در روستا یاقتصاد یها تیاز ظرف یبردار بهره برای انییروستا ییمانا شیافزا

یمؤسسات علم یارتقا و یآموزش امکانات سطح بهبود  

مشارکت زانیم   

نیانگیم   43/4  

 1841 ،ندهنگار: منبع

 معرفی محدودۀ مورد مطالعه. 4-1
، کالله تپه مراوهی ها شهرستانی آزادشهر و رامیان، از شرق به ها شهرستانشهرستان گنبد از شمال به کشور ترکمنستان، از جنوب به 

درصتد از   28/ 41 است کته  کیلومتر مربع 4441/ 32شود. وسعت این شهرستان  یممنتهی  قال آقو مینودشت و از غرب به شهرستان 
دهستان دارد. در همچنین نواحی روستایی شهرستان از شبکة ارتبتاطی   6بخش و  2این شهرستان  .دهد مساحت استان را تشکیل می

 (.2و  1نقشة است )مناسبی برای تحلیل جریان اقتصادی و توسعة صنایع پاک با استفاده از انرژی خورشیدی برخوردار 
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 گلستان استان و گنبد شهرستان در یفدو یروستا ییایجغراف تیموقع. 1 ۀنقش

 
 گنبدکاووس شهرستان یارتباط ۀشبک و ییروستا یپراکندگ. 2 ۀنقش
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 ها یافته. 5
 124 دوزالوم( ایجاد شده است. حدود) بندی در روستای فدوی های مختلف و بسته کردن، فرآوری میوه کشتگاه ارگانیا با هدف خشک

مرد هستند. از آنجا که مواد اولیة این کارگاه  نفر 33نفر( زنان روستایی و  44) به کار هستند که بیشتر آناننفر در این صنعت مشغول 
گیری این کارگاه سبب رونق باغداری و مشاغل مرتبط شده  محصوالت باغی مانند پرتقال، کیوی، هلو، شلیل، شبرنگ و... است، شکل

شده به بازار فروش، مشاغل وابسته به بخش  بندی شده و بسته گاه و انتقال میوۀ خشکها به کار  است. همچنین برای انتقال میوه
 (.1 نمودار) اند که آمار دقیقی از مشاغل غیرمستقیم ایجادشده در دست نیست نقل فعال شده و حمل

 
 جنسیت یکبه تفک یاشاغالن در صنعت ارگان د. تعدا1 رنمودا

درصد وجود  99شده تفاوت معناداری تا سطح اطمینان  ی بررسیها شاخصدهد بین  یمان ، نتایج فریدمن نش3با توجه به جدول 
دارد. باالترین مقادیر نیز به افزایش اشتغال زنان روستایی، افزایش تنوع شغلی و افزایش رضایت شاغالن بخش صنعت از میزان درآمد 

صنایع در بخش  جذب نیروی مازاد بخش کشاورزی، گی روستاییانسطح زندافزایش ترین مقادیر به  یینپااختصاص دارد. درمقابل نیز 
بوده  مؤثری اقتصادی بسیار ها شاخصدهد اگرچه صنعت ارگانیا در ارتقای  یمتعلق دارد. این امر نشان  گذاران غیربومی و جذب سرمایه

کشتگاه  مثل یعیاستقرار و گسترش صنا ساسا ها باشد. براین ینهزمیافتگی روستا در تمام  توسعهتواند متضمن  ینمتنهایی  است، به
دهندۀ  ها نشان بندی آن یتاولواست. شایان ذکر است که آمارۀ فریدمن و  یرناپذ و اجتناب یضرور یامر ییروستا یدر نواح یاارگان

 (.8و  3 های )جدول یر صنعت ارگانیا در روستای فدوی استتأثشده تحت  ی بررسیها لفهؤمیرپذیری هریک از تأثمیزان اهمیت و 

 یدمنبا استفاده از آزمون فر ییروستا یدر نواح یاقتصاد ۀتوسع یها شاخص یانگینم مقایسۀ. 3جدول 
 معناداری سطح یآزاد درجۀ نمونه تعداد اولویت یدمنمتوسط فر رتبۀ شاخص ردیف

 4 44/4 روستاها در شغلی های فرصت افزایش 1

214 14 444/4 

 8 34/6 ائمید و فصلی بیکاری نرخ کاهش 2
 11 62/4 روستاییان زندگی سطح افزایش 3
 6 41/4 روستا سطح در گذاری سرمایه میزان افزایش 8
 1 84/6 روستایی زنان اشتغال افزایش 4
 4 44/4 متخصص و ماهر شاغالن جذب 6
 3 82/6 درآمد میزان از صنعت بخش شاغالن رضایت افزایش 4
 9 44/4 غیربومی گذاران سرمایه جذب 4
 14 88/4 صنایع بخش در کشاورزی بخش مازاد نیروی جذب 9
 2 84/6 روستا سطح در متنوع مشاغل افزایش 14
 4 16/6 روستایی جامعة خرید قدرت افزایش 11
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 فدوی روستای در ارگانیا صنعت ایجاد از پس و قبل توسعه یها شاخص فراوانی. 4 جدول

 شاخص

 یاصنعت ارگان یجاداز ا قبل یاصنعت ارگان یجاداز ا بعد

 خیلی

 کم
 زیاد متوسط کم

 خیلی

 زیاد

 میانگین

 یا رتبه

 خیلی

 کم
 زیاد متوسط کم

 خیلی

 زیاد

 میانگین

 یا رتبه

 94/1 4 4 64 41 41 41/8 142 6 16 4 16 یشغل یها فرصت

 16/2 4 14 4 193 4 61/8 144 4 18 16  انییروستا درآمد زانیم

 یخانوارها ةنیهز شیافزا
 ییروستا

16 2 21 6 164 83/8 41 41 41 14 4 24/2 

 یماندگار ۀزیانگ شیافزا
 انییروستا

14 8 14 4 142 89/8 244 2 3 4 4 43/1 

 44/1 4 2 2 2 248 64/8 142 8 4 16 4 ییروستا تیجمع تیتثب

 1841 ،نگارنده: منبع

شده قبل از ایجاد صنعت ارگانیا و بعد از ایجاد آن تا  ی بررسیها شاخصدهد تمام  یممون ویلکاکسون نشان نتایج حاصل از آز
توان نتیجه گرفت ایجاد صنعت ارگانیا سبب افزایش  یماساس  درصد تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. براین 99سطح اطمینان 

تبع آن میل به مانایی روستاییان در روستا افزایش یافته است که این امر به  ی شغلی و افزایش درآمد روستاییان شده و بهها فرصت
 (.6و  4 های )جدول انجامد جمعیت روستایی می تثبیت
 

 ویلکاکسونبا استفاده از آزمون  یفدو یدر روستا یاصنعت ارگان یجادو پس از ا قبلتوسعه  یها شاخص یانگینم یسۀ. مقا5 جدول
 متوسط رتبۀ مجموع متوسط رتبۀ ینمیانگ n نمرات ها شاخص

 یشغل یها فرصت

 ارگانیا صنعت ایجاد از بعد
 ارگانیا صنعت ایجاد از قبل

Ties 
 مجموع

144 
14 
13 
214 

48/143 
84/23 

44/19269 
44/238 

 انییروستا درآمد زانیم

 ارگانیا صنعت ایجاد از بعد
 ارگانیا صنعت ایجاد از قبل

Ties 
 مجموع

194 
4 
14 
214 

44/144 
24/19 

44/19418 
44/96 

 ییروستا یخانوارها ةنیهز زانیم

 ارگانیا صنعت ایجاد از بعد
 ارگانیا صنعت ایجاد از قبل

 Ties 
 مجموع

148 
19 
4 

214 

44/144 
13/84 

44/19484 
44/444 

از  یبردار بهره یبرا ییمانا شیافزا
 یاقتصاد یها تیظرف

 ارگانیا صنعت ایجاد از بعد
 ارگانیا صنعت ایجاد از قبل

Ties 
 مجموع

149 
4 
14 
214 

44/94 
444/4 

44/14421 
444/4 

 ییروستا تیجمع تیتثب

 ارگانیا صنعت ایجاد از بعد
 ارگانیا صنعت ایجاد از قبل

Ties 
 مجموع

214 
4 
4 

214 

44/144 
444/4 

44/22144 
444/4 
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 ویلکاکسون آزمون از استفاده با گانیاار صنعت ایجاد از پس و قبلها  شاخص یسطح معنادار و یانگینم مقایسۀ. 6 جدول

 ها شاخص ردیف
تعداد  

 نمونه

 یا رتبه میانگین

 صنعت ایجاد از قبل

 ارگانیا

 یا رتبه میانگین

 ایجاد از عدب

 ارگانیا صنعت

Z 
 سطح

 معناداری

 یشغل یها فرصت 1

214 

94/1 41/8 411/12- 444/4 

 444/4 -188/13 61/8 16/2 انییروستا درآمد زانیم 2

 444/4 -424/11 83/8 24/2 ییروستا یخانوارها ةنیهز زانیم 3

8 
 یها تیاز ظرف یبردار بهره یبرا ییمانا شیافزا

 یاقتصاد
43/1 89/8 233/13- 444/4 

 444/4 -499/13 64/8 44/1 ییروستا تیجمع تیتثب 4

 1841 ،نگارنده: منبع

یر کشتگاه ارگانیا در بهبود اوضاع تأثزمان برای تبیین  روش هم همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی چندگانه با
قبول و معناداری به متغیرهایی وابسته هستند که بررسی  شده تا حد قابل یبررسی ها مؤلفهدهد  یماقتصادی خانوارهای روستایی نشان 

درصد به  92یافتگی حدود  توسعهست که حاکی از آن ا شده محاسبهرگرسیونی معادلة شدند. شایان ذکر است که ضریب تعیین در 
 درصد به متغیرهایی وابسته است که در این پژوهش شناسایی نشدند. 4شده وابسته است و تنها حدود  متغیرهای بررسی

ای  یژهوآید، دو شاخص مذکور از اهمیت  یمدست  که دهک درآمدی خانوارها براساس میزان درآمد و هزینة ماهیانه به  آنجااز 
ردار هستند و در تحقیق حاضر نیز مورد توجه و سنجش قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توسعة صنایع تبدیلی برخو

دنبال آن درآمد کارکنان در کارگاه مذکور تا  ی شغلی را در روستای فدوی بیشتر و بهها فرصتقبولی  مانند کشتگاه ارگانیا تا حد قابل
 (.9 و 4، 4 های است )جدولایش یافته درصد افز 99سطح اطمینان 

 توأم/ چندگانه خطی یونبا استفاده از رگرس ییروستا ینواح یاقتصاد ۀدر توسع یاکشتگاه ارگان یرتأث میزان ۀ. محاسب7جدول 

 زمان هم یا
 مدل R ()ضریب تعیینR مربع ضریب تعدیل خطای تخمین

44446/4 919/4 921/4 964/4 1 

 
 چندگانه خطی رگرسیوندر  ANOVA/ نسواریا تحلیل. 8جدول 

 مدل مربعات مجموع یآزاد ۀدرج مربعات نیانگیم Fمقدار آزمون   یمعنادار حسط 

444/4 988/846 
423/2 
446/4 

4 
248 
249 

616/13 
164/1 
441/18 

 ونیرگرس

 مانده یباق

 جمع
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 یاقتصاد اوضاعبهبود  با یاارگان هکشتگانقش  رابطۀ بررسی برای چندگانه خطی رگرسیون نتایج. 9 جدول

 T ۀآمار یمعنادار حسط

 بیضر

 استانداردشده

 بیضر

 مدل نشدهاستاندارد 

 B نیتخم یخطا بتا

444/4 
414/4 
444/4 
444/4 
444/4 
444/4 

983/48 
844/2 
998/4 
248/4 
484/4 
948/4 

- 
194/4 
288/4 
414/4 
294/4 
321/4 

32/4 
419/4 
412/4 
416/4 
449/4 
411/4 

343/2 
486/4 
444/4 
448/4 
469/4 
494/4 

 ثابت ریمقاد
 یشغل یها فرصت شیافزا

 انییروستا درآمد شیافزا
 ییروستا یخانوارها ةنیهز شیافزا

 یاقتصاد یها تیاز ظرف یبردار بهره یبرا ییمانا شیافزا
 ییروستا تیجمع تیتثب

 1841 ،نگارنده: منبع

 گیری بحث و نتیجه. 6
های فسیلی از قبیل آثار گازهای  انرژی ازحد بیشمحیطی ناشی از مصرف  های زیست نرژی از یک سو و نگرانیبه ا روزافزوننیاز 

ترین ویژگی این  های جایگزین باشد که مهم سبب شده است بشر به فکر انرژیاز سوی دیگر ای حاصل از احتراق سوخت  گلخانه
نیاز بشر به انرژی پیوسته در حال افزایش و منابع انرژی فسیلی عالوه بر آن است.  بودن و تجدیدپذیربودن جایگزینی، پاکی، دردسترس

امروزه یکی از  اساس . براینکند زمین را تهدید می کرهرویه از منابع سوخت فسیلی زندگی در  بی استفادۀ رو ؛ از اینرو به کاهش است
انرژی  مانند های تجدیدپذیر گوی مصرف، استفاده از انرژیشود، در کنار اصالح ال راهکارهایی که برای بحران انرژی پیشنهاد می

 شود. پایدار محسوب می ةتوسعهای اصلی  که از مؤلفه خورشیدی است
در حال حاضر عامل اصلی مهاجرت روستاییان به شهر نداشتن شغل مناسب و درآمد کافی است. متأسفانه به  کهشایان ذکر است 

، تنها 1394که براساس سرشماری سال  یم؛ تا آنجا ا بودهرویه روستاییان به شهر  یبهاجرت همین دلیل در چند دهة گذشته شاهد م
های شغلی اندیشیده نشود،  یتظرفدرصد جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند. در این میان، اگر تدابیر الزم برای ایجاد  4/24
نتایج پژوهش با استفاده از  (. شایان ذکر است144: 1844اریان، حجبود )تدریج شاهد افزایش مهاجرت روستاییان به شهر خواهیم  به

های رگرسیونی رابطة مهاجرت و تثبیت جمعیت روستایی با توسعة صنایع تبدیلی را بررسی کرده و نشان داده است که استقرار  یلتحل
ه است؛ بنابراین گسترش صنایع پاک سبب افزایش میل ماندگاری و تثبیت جمعیت روستاییان در روستای فدوی شد کشتگاه ارگانیا

 یر است.ناپذ اجتنابمبتنی بر انرژی خورشیدی یکی از راهکارهای مهم و کلیدی در راستای تحقق اهداف توسعة پایدار و امری 
( از نظر تحقق اهداف توسعة پایدار و کاهش 2421همکاران )پژوهش حاضر با نتایج تحقیق پژوهشگران خارجی مانند کوبیدن و  

و  3( و کاباک2414و همکاران ) 2(، جانکه2418همکاران )و  1ی سنچز الزانوها پژوهشمحیطی و همچنین با نتایج  ی زیستها یلودگآ
( از نظر استفاده از انرژی پاک و نقش آن در توسعة صنایع کامالً همسویی دارد. همچنین با نتایج 2418همکاران )داگ دویرن 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
1. Sanchez-Lozano 

2. Janke 

3. Kabak  
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انرژی پاک با استفاده از انرژی  نیتأم( از حیث 1391) اکانین( و منظور و 1394د زندی و همکاران )مطالعات پژوهشگران داخلی مانن
درمقابل با نتایج تحقیق سایر پژوهشگران خارجی و داخلی که در این تحقیق بررسی شدند، مطابقت  دارد، اما خورشیدی کامالً مطابقت

 اند.  مطالعه کردهها از زوایای دیگر انرژی خورشیدی را  ندارد و آن
روی گسترش صنایع پاک و ترویج استفاده از انرژی خورشیدی با هدف تحقق اهداف  یشپها  یتمحدودمنظور رفع موانع و  به

 توسعة پایدار پیشنهادهای زیر مطرح شده است:
 ؛تابش خورشیدی توانهای  نقشه ةتهی برایسازی  کشور و زمینهدر نواحی روستایی اطلس خورشیدی  ةو تهی یسنج تیظرف -

  (؛طالقاندر های نو  انرژی مرکز مانندگنبد )در مناطق روستایی  احداث پارک خورشیدی -

 در مناطق روستایی ناحیة مورد مطالعه؛احداث نیروگاه حرارتی خورشیدی  -

 در مناطق روستایی؛ با اهداف متفاوت های انرژی خورشیدی سیستم ترویج -

 ترش استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق روستایی؛جانبة دولت در راستای گس حمایت همه -

منظور ایجاد اشتغال و افزایش درآمد  کشتگاه ارگانیا در دیگر روستاهای شهرستان گنبد به و تکمیلی مثل گسترش صنایع تبدیلی -
 روستاییان؛

 ن گنبد؛شهرستا تسهیل در صدور مجوز و حذف بروکراسی اداری برای گسترش صنایع پاک در نواحی روستایی -

 ی امالک و مستغالت؛باز بورسسوی  ازپیش صنعتگران با جلوگیری از انحراف سرمایه به یشبحمایت  -

 توسعة پایدار روستایی؛ پرداخت وام و تسهیالت بلندمدت با بهره کم از سوی دولت با هدف گسترش صنایع پاک در راستای -

 ؛ی متولیها دستگاهازپیش  یشبمساعدت  شناسایی بازار هدف برای تولیدات صنایع تبدیلی با حمایت و -

 گذاری؛ یهسرماهای موجود در بخش  یتمحدودرفع  منظور بهبخش صنایع تبدیلی  دری سهامی ها شرکتتشکیل  -

یی صنعتگران در استفاده از انرژی خورشیدی در افزا مهارتگذاران برای گسترش صنایع پاک در نواحی روستایی و  یهسرماآموزش  -
 .ی آموزشی و ترویجیها کالسلی و تکمیلی با برگزاری بخش صنایع تبدی

 منابع. 7
 ،روستایی های پژوهش فصلنامة پیرامون. روستاهای بر همدان مفتح شهید نیروگاه آثار ارزیابی .(1841) امید مرادی، علی و آئیژ عزمی، علی، ترک،

13(1)، 122-139. 10.22059/jrur.2022.331422.1681 
 بر علویجه صنعتی شهرک زیستی محیط و اجتماعی اقتصادی، آثار بررسی .(1841) اکبر علی براتی، و خلیل کالنتری، آرزو، علویجه، بابایی حاجی

 jrur.2021.310183.1557/10.22059 .121-148 ،(1)13 روستایی، های پژوهش فصلنامة پیرامون. روستاهای

 ،محلی توسعة دوفصلنامة فازی. دیمتل تکنیک از استفاده با خالق روستای بر مؤثر های مؤلفه علی الگوی ارزیابی .(1844) احمد حجاریان،
13(1)، 143-196. 10.22059/jrd.2021.323853.668651 

 مطالعه: مورد کشاورزی، بخش مقیاس کوچک صنایع توسعة های محدودیت تحلیل .(1844) ماندانا راد، مسعودی و حسین زارعی، مهدی، رحیمیان،
 https://jrur.ut.ac.ir/article_83402.html. 499-442 ،(1)13 ،روستایی های پژوهش فصلنامة لرستان. استان کاکاوند دهستان

 انرژی تحلیلگر تابع برمبنای فتوولتائیک های سیستم برای انرژی تأمین ارزیابی .(1394) مهدی اردکانی، هاتفی و محمدحسین مقدم، رضایی
 .144-131 ،3 ،فضا آمایش و ریزی برنامه فصلنامة .(تبریز-زنجان بزرگراه: موردی منطقة) خورشیدی

https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-10474-fa.html 

https://doi.org/10.22059/jrur.2022.331422.1681
https://doi.org/10.22059/jrur.2021.310183.1557
https://doi.org/10.22059/jrd.2021.323853.668651
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: موردی مطالعة روستایی، مناطق در خورشیدی انرژی از استفاده سنجی پتانسیل .(1394) مریم خسرویان، و محمدجواد صفایی، رحمان، زندی،
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