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مؤثر بر امکان بکارگیري انرژي خورشیدي در بخش کشاورزي بررسی عوامل
جهاد کشاورزي استان تهرانسازمان کارشناسان از دیدگاه
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مقدمه
ن اسـت کـه هنـوز اکثـر     یدار ایپايکشاورزيهاچالشاز یکی

Shabanaliه دارنـد ( یتکیلیفسيکشاورزان بر استفاده از انرژ

Fami et al., ، یلیفسـ يهـا سـوخت حاصـل از  ي). انـرژ 2010
ــرات ز ــاث ــاری ــريان ب گــر یدییدارد. از ســوزیســتیطمحــب

د و بـا  یان خواهند رسـ یبه پايسرانجام روزیلیفسهاييانرژ
يم بـه انـرژ  یکه ارتباط مستقيتمدن بشرهاآنان گرفتن یپا

). 1388، ینینـائ يعلـو خواهد شـد ( یدارد دچار چالش بزرگ
يهـا شـاخص کـرد و  یبا روتنهانهیلیفسهاييانرژاستفاده از 

بـاارزش منـابع  يندارد بلکه باعث نابودیدار همخوانیتوسعه پا
ن یماننـد گـرم شـدن زمـ    یمنفيامدهاین پی، همچنشودیم

ن آب، منــابع ی، تـأم يآن بـر کشــاورز یج منفــیهمـراه بــا نتـا  
,Lukman(داردبـر ز در یـ ا را نیـ ، باال آمدن سـطح در یجنگل

2003; Education Development Center, Inc, ن یـ ). ا2002
يدرصـد انتشـار گازهـا   20تـا  10هرسـاله است که یدر حال
گـردد یمد یتوليدر بخش کشاورزیدر سطح جهانياگلخانه

)Bellarby et al., يامـدها یکاهش پمنظوربهیجهدرنت). 2008
هـاي یهتوصنده یو آیط فعلیدر شرایلیفسيهاسوختیمنف

ن یـ ده اسـت. در ا یـ مطـرح گرد یجوامع علمياز سویمتنوع
ياگلخانـه ين کـه گازهـا  یگزیجـا يان کاربرد منـابع انـرژ  یم

شــدهمطـرح هـاي یسـم مکاناز یکــی، کننـد یمـ آزاد يکمتـر 
یرپـذ یـد تجدهـاي يانـرژ ن منـابع تحـت عنـوان    یـ . اباشدیم
))RE(Renewable Energies(ــناخته ــدهشـ ــدشـ انـ
)Silva, زیسـت یطمحـ بـا سـاختار   هايانرژن نوع از ی). ا2008

یفراوانــهــايیلپتانســين دارایســازگارتر هســتند و همچنــ
از يریجلـوگ ازجملـه يو اقتصـاد یتوسـعه اجتمـاع  منظوربه

ش ی، افـزا یـی زااشـتغال ، يان به مناطق شهریمهاجرت روستای
هـاي يانـرژ ن اسـتفاده از  ی. بنـابرا باشـند یمـ سطح رفـاه و ...  

یلیفسـ يهـا سـوخت يبـرا ینیگزیجـا عنـوان بهیرپذیدتجد
در یــژهوبــهدار یــدن بــه اهــداف توســعه پایدر رســتوانــدیمــ

).1391، ینالـد تـاج مـؤثر باشـد (  توسـعه درحـال يکشـورها 
شوندیماطالق هايانرژآن دسته از به ، یرپذیدتجدهاييانرژ
د وجـود دارنـد،   ین و خورشـ یزمـ يو تا کرهاستمرار دارندکه 
را بـه خطـر   زیسـت یطمحـ نکـه سـالمت   یضمن ااهند بود خو
امروزه مورد اسـتقبال و  هايانرژن نوع ی. استفاده از ااندازندینم

که نگران گرم زیستیطمحطرفدار حفظ يهاجنبشت یحما
هسـتند،  یلیفسـ ياز انـرژ ن در اثـر اسـتفاده   یشدن کره زمـ 

).  1389، ینیاست (سادات حسقرارگرفته
کشـد یمـ قه طـول  یدق8ش از یبیتنها کميدیخورشيانرژ

ن برسد. تنهـا یزميبه کرهکیلومترن ویلیم150یتا بعد از ط
خـود بـه   د از سطحیکه خورشیتابشياز انرژیبخش کوچک
بخـش  نیـ ای. اما حتـ رسدیمن یبه زمکندیمفضا ساطع 

هـا انسـان يانـرژ يازهـا ینین تمامیتأميز، برایکوچک ن

يدیخورشــيانــرژیجــهدرنت. اســتیکــافازانــدازهیشبــ
اسـت موردتوجـه یرپـذ یـد تجديک منبع انـرژ یعنوانبه
)Intermediate Energy Info book, ر یـــتقط).2011

کـن خشـک ، يدیخورشـ يپـز خـوراك ، اجـاق  يدیخورش
، گـرم  يدیگلخانـه خورشـ  ،یزراعـ محصـوالت  يدیخورش

يرویـ نوانـات، یهوا در مزارع پـرورش ح هیگردن آب و تهو
، انبـار  ياریان آب و آبیت جرین آب و هدایتأميمحرکه برا

ــاورز   ــوالت کش ــردن محص ــرديک ــا(س ش و یخانه)، گرم
، یو بهداشـت یآموزشـ يفضـاها و هـا سـاختمان ش یسرما
ازجملهک ییفتوولتاهايیستمستوسط ییروستایرسانبرق

ــا ــرژيکاربرده ــخوريان ــاورزيدیش ــعو يدر کش جوام
یکـی از انـواع   فتوولتاییـک هايیستمس.باشدیمییروستا
باشد. در ایـن  میانرژي خورشیديازتولید برقهايسامانه

هـــاي خورشـــیدي، تولیـــد روش بـــا بکـــارگیري ســـلول
.شـود پذیر میاز تابش خورشید امکانالکتریسیتهمستقیم

ــوچک ــی(کـــ ــرت؛ 1368، ینیو حســـ ؛1390، یپیســـ
ــرژســازمان  ــاييان ــو اه ــن ,CSC؛ 1386ران، ی 2008

NMFAENC, 2009;(.
و يک فناورییمعرفيتالش براکهیدرحالگر یدییاز سو

ن امـر  یـ ، اشـود یمانجام يد به جامعه کشاورزیده جدیا ای
و ين فنـاور یـ اچگونـه رد که یقرار گموردتوجهبایستیم

بـه دسـت  منظـور بـه ت جامعه یاکثریلهوسبهد یمفهوم جد
قـرار  یرشموردپـذ د یـ جديت از فنـاور یآوردن حداکثر مز

,Anonymousخواهد گرفت ( يداراياجامعـه هـر  ). 2007
یعـ یو طبي، مـاد یدر فرهنگ و منـابع انسـان  هایییژگیو

ر و تحـول  ییـ تغیخاص خود است که رفتار افراد و چگونگ
رش و کـاربرد  ی. پـذ دهـد یمـ ر قـرار  یرا تحت تـأث هاآندر 

ک یـ ين توسط اعضـا ینويهايو تکنولوژهاروش، هایدها
ر در رفتار ییجاد تغیازمند ایقت نیکه در حقینظام اجتماع

ست و متأثر ینین قاعده مستثنیز از اینش افراد است نیو ب
افراد و ي، اقتصادی، فرهنگیاجتماعهايیژگیواز تنوع در 

یدر نظام اجتماعيو مادیط و امکانات و منابع انسانیشرا
. عوامـل  باشـد یمنینويهايو تکنولوژهایدهان یرنده ایپذ
ن را تحـت  ینـو هـاي یـده ارش یر در رفتار و پـذ ییغتيادیز

گـر  یبه شخص دین عوامل از شخصیو ادهدیمر قراریتأث
گـر متفـاوت اسـت    یبـه جامعـه د  ياجامعـه ن از یو همچن

ن ینـو هاييفناوريری). لذا بکارگ1374ن،یونبرگر و گوی(ل
ياریاست، بسییازمند وجود بسترهاینییدر جوامع روستا

ی، برخانددادهنه انجام ین زمیدر اییهاپژوهشاز محققان 
باشد؛یملیقات به شرح ذین تحقیاز ا
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بـه ایـن نتیجـه    يامطالعهدر ) 1387و همکاران ( یصالح
کاربرد، ی، درك آسانیريپذمشاهدهيمتغیرهارسیدند که

بر نگـرش  نظارت عملکرد،هاييتکنولوژدرك مفید بودن 
نظـارت عملکـرد توسـط    هـاي يفنـاور و تمایل به کـاربرد  

فـارس و خوزسـتان   يهااستانيکارشناسان جهاد کشاورز
.باشندیمیرگذارتأث

از دریافتنـد  يامطالعـه ی) طـ 1389(و همکـاران یحسین
بـین  اسـتان فـارس،   يدیدگاه کارشناسان جهـاد کشـاورز  

، یمــدیریت، ی، فنــي، اقتصــادیعوامــل آموزشــمتغیرهــاي
رابطـه  دقیـق  يو امکـان کـاربرد کشـاورز   يگـزار یاستس

، یعوامـل آموزشـ  يوجود دارد. همچنین متغیرهاداریمعن
از تغییـرات متغیـر   درصـد 69درمجمـوع یو فنياقتصاد

وابسته را تبیین نمودند.
سـازمان ملـل متحـد   یو اجتمـاع يامـور اقتصـاد  بخـش  

)UNDESA, ــا و ین) 2005 ــتاولوازه ــايی ــتفاده از ه اس
يهاکمک، يو اقتصادیماليهامشوقدار را یپاهاييانرژ
، اعتبـارات خـرد دولـت بـه کشـاورزان،      سازيیتظرف، یفن

و کنندهکمکين اجتماع کشاورزان و کشورهایمشارکت ب
و هـا یـت موفقج (ی، انتشار نتـا يانتقال تکنولوژيبرايتجار

ــد. همچنــیــموانــع) و تبــادل تجــارب ب بــوشنیان نمودن
)Bush, را شـامل  یرپـذ یـد تجديج انـرژ ی) عوامل ترو2006

مناسب، آموزش مطلوب، ارائه اطالعات، ارائه هاييتکنولوژ
یجـ یترويهـا مـدل و استفاده از يو نگهداریخدمات مال
ــد ب ــکارآمـ ــود. یـ ــهدر ان نمـ ــميامطالعـ ــونیومفـ و بـ

(Mfume & Boone, هـاي يانرژتوسعه يهاچالش(2000
رش، یپـذ يرا شامل کنـد ییر در مناطق روستاید پذیتجد

ــدان تحق ــفق ــاه ی ــدان آگ ــد یق و توســعه، فق ، انتشــار کن
يف انـرژ یق ضـع یـ نامناسـب، تلف هـاي یاسـت ساطالعات، 

توسـط  یتوسـعه و تعهـد ناکـاف   يهـا برنامهر در یپذدیتجد
ســـــزگین و همکـــــارانان نمودنـــــد.یـــــدولـــــت ب

)Sezgin et al.,2011(دند کـه سـن،   یجـه رسـ  ین نتیـ به ا
يری، بکارگیجیالت، مشارکت در مطالعات ترویزان تحصیم

ازجملـه يکشاورزيهامشوقي، سودآوریجمعيهارسانه
نیهمچنـ .باشـند یمـ يرش نـوآور یرگذار بر پذیعوامل تأث

Arayeshیآرایش و حسین & Hosseini, ن یـ بـه ا )(2010
دند که بین میزان تحصیالت، میزان اسـتفاده از  یجه رسینت

، هـا برنامـه قبـل از اجـراي   بـرداران بهره، مشاوره با هارسانه
ــردارانبهــرهعضــویت  در ســازمان و مؤسســات عمــومی، ب

، بـرداران بهـره فنـی  ، دانـش  بردارانبهرهموقعیت اجتماعی 

در بـرداران بهرهدریافتی با میزان مشارکت میزان تسهیالت
، تجدید حیـات، توسـعه و بکـارگیري منـابع طبیعـی      ارتقا
وجود دارد.   داريیمعنرابطه یرپذیدتجد

Ayuyaو همکـاران آیویـا کـه یقیدر تحق et al., 2011)(

دند که سن، نگرش نسبت به یجه رسین نتیانجام دادند به ا
ل یـ بـر تما یجیترويهاتماسو يسک، درك از تکنولوژیر

رش پروژه تجارت کربن درخت یجهت پذپاخردهکشاورزان 
یدولـــــــت ولــــــز جنـــــــوب ر دارنــــــد.  یتــــــأث 

(New South Wales Government, معتقـد اسـت   (2010
از تـر مسـن و جوانان نسبت به افـراد  کردهیلتحصافراد که 
و یحسـین لـه فـرج ا دارنـد. يشـتر یت بیحمايباديانرژ

ــلطان ,یس 2011)Farrajollah Hosseini & Soltani(

ان یپاسـخگو یانس آگـاه یاز واردرصد 30اظهار داشتند که 
یلهوسبهيدیخورشيرش انرژیج در پذیدر مورد نقش ترو

د از یـ ، تماس با مروجان، بازدیآموزشهايیلمفدها و یاسال
. در شـود یمـ ن یـی تبیراد سـخنران یـ نمونـه و ا هـاي یتسا

و یامـــــاداینـــــک چـــــیتـــــکـــــهيامطالعـــــه
)Thi Ngoc Chi & Yamada, ن یـ ) انجام دادنـد بـه ا  2002
يفنـاور يریدند که رفتار کشـاورزان در بکـارگ  یجه رسینت

، اعتماد به ی، جلسات، انتقال شفاهیر آموزش فنیتحت تأث
. گیـرد یمـ قـرار  يزان اعتقاد بـه تکنولـوژ  یکارشناسان و م

عنـوان بـه یـده دآمـوزش کشاورزان مرد جـوان و  ن یهمچن
يو تسـا يالد هستند.یجديرش تکنولوژیپذکنندهیعتسر

)Lai & Tsai, را بـه  يرگذار بر انتقال فناوری) عوامل تأث2008
م نمودند؛یل تقسیچهار گروه شامل موارد ذ

اس بـازار، چرخـه عمـر محصـول،     یـ : مقیصـنعت هايیژگیو- 
دولت

ن، اشاعهین قوانی، تدویدگیچی: پيفناورهايیژگیو-
ق یـ سازمان: اندازه، فرهنگ، تجربه، سن، تحقهايیژگیو-

و توسعه
الت، قدرت، ارتباطات ی: نگرش، تحصيفردهايیژگیو-

Bojnec(بوجنـک و پـاپلر  ج مطالعهینتا & Papler, 2011 (
يج بـرا یمربوط به تـرو هايیتفعالنشان داد که آموزش و 

منظـور بهیاجتماعپذیريیتمسئولو یآگاهت دانش،یتقو
یدشـونده تجديانرژمنابعيریو بکارگيدار انرژیتوسعه پا
ــم  ــمهـ ــندیمـ ــرج ا.باشـ ــهفـ ــینلـ ــارانیحسـ و همکـ

Hosseini et al., 2011)Farrajollah(دند یجه رسـ ین نتیابه
% 11یجـ یترو- یآموزشوی، اجتماعي، اقتصادیکه عوامل فن

نیـی کشـاورزان را تب یلهوسبهيلوژرش نانوتکنویانس پذیاز وار
.نمایدیم
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، ی، فنـ ي) معتقـد اسـت عوامـل اقتصـاد    1388(ينظرگل
ــ ــاع-یفرهنگ ــیاجتم ــت و  يدارایو آموزش ــه مثب رابط

يدر کشـاورز يتکنولـوژ با امکـان کـاربرد نـانو   داريیمعن
بـا امکـان کـاربرد    یو در مقابل عوامل قانونباشدیمدار یپا

نـدارد.  داريیمعنـ دار رابطه یپايدر کشاورزينانوتکنولوژ
يرهــاین متغیز معتقــد اســت کــه بــیــ) ن1386(یــیرزایم

مـردم از  ی، آگـاه بـرداران بهرهدفعات تماس کارشناسان با 
مــردم بــه يمنــدعالقــهنــو، هــاييانــرژاهــداف و فوائــد 

، یجـ یوتر-یآموزشـ يهـا کـالس ينـو، برگـزار  هاييانرژ
یآموزشـ يهـا برنامـه ، پخـش  یآموزشـ هـاي یلمفش ینما
ر یـ بـا متغ ییویـ رادیآموزشـ يهابرنامهو پخش یونیزیتلو

ت یـ ن موفقینـو و همچنـ  هـاي يانرژرش یزان پذیوابسته م
ــرو ــومج در یت ــرژســازيیب ــو هــاييان ــت و رابطــهن مثب
وجود دارد.داريیمعن

يانـرژ یـژه وبهیرپذیدتجدهاييانرژنکه یبا توجه به ابنابراین،
ک عامـل  یـ توانـد یمـ ن ینـو يک فنـاور یعنوانبهيدیخورش

باشـد،  ییدار و توسـعه روسـتا  یپايدر کشاورزيدیو کلیاصل
ران یــايدر کشــاورزناشــناختهیمبحثــعنــوانبــههنــوز امــا 

يالزم و ضـرور يهـا مؤلفهو هنوز الزامات و شودیممحسوب 
مـورد  ییو جوامـع روسـتا  يآن در کشـاورز یريکـارگ بهيبرا

یق حاضـر در پـ  یـ تحقیجـه درنتقرار نگرفته اسـت.  ییشناسا
ن سؤال است که بـه نظـر کارشناسـان جهـاد     یبه اییپاسخگو
يانـرژ يریبکـارگ يالزم بـرا يهـا مؤلفـه الزامات و يکشاورز
ست؟یاستان تهران چيدر بخش کشاورزيدیخورش

يریبـر بکـارگ  هدف کلی این تحقیـق، بررسـی الزامـات مـؤثر     
. باشـد یمـ استان تهران يدر بخش کشاورزيدیخورشيانرژ

مـذکور مـدنظر   یتحقق هدف کليل برایذیاهداف اختصاص
باشند؛یم
ن، ســطح (ســياحرفــهو یشخصــهــايیژگــیوتوصــیف - 1

يجهـاد کشـاورز  سـازمان  ، سابقه کار) کارشناسـان  التیتحص
استان تهران  

در بخــش يدیخورشــيانــرژيریامکــان بکــارگیبررســ- 2
استان تهرانيکشاورز

، یفرهنگـ - ی، اجتمـاع یتیری، مـد ياقتصادالزامات یبررس- 3
امکـان  يینـه درزمينـوآور هـاي یژگیوو یقاتی، تحقیآموزش
استان تهرانيدر بخش کشاورزيدیخورشيانرژيریبکارگ

امکــان ر وابســته (یــرات متغییــن تغیــیزان تبیــمیبررســ- 4
ــرژيریبکــارگ مســتقل يرهــای) توســط متغيدیخورشــيان

قیتحق

روش پژوهش
کـرد از  یروازنظر،يهدف از نوع کاربردبرحسبق حاضر یتحق
،بـوده یشـ یرآزمایغرهـا  ینحوه کنترل متغمنظرو از یکمنوع

. دیـ آیمـ شـمار  بـه یارتباط- یروش از نوع علازنظرن یهمچن
کارشناســان نفــر از 308ق شــامل یــن تحقیــايجامعــه آمــار

بـر  حجم نمونه . باشدیماستان تهرانيسازمان جهاد کشاورز
کـه  به دسـت آمـد  نفر 172و مورگان یجدول کرجساساس

درصـد بـه آن   15ق یـ ش صـحت و دقـت تحق  یافـزا منظوربه
ــزوده شــد  ــران،   و اف ــر شهرســتان (ته ــرفتن ه ــا در نظــر گ ب

، راناتیشــم، ير، میکــرربــاط، دماونــد، پاکدشــت، اسالمشــهر
قـدس)  و، بهارسـتان، پیشـوا  مالرد، نیورام، روزکوهیف، اریشهر

یگیري تصادفی ساده نسـبت عنوان یک طبقه، از روش نمونهبه
لیـ وتحلهیـ تجزپرسشنامه مورد 196تیدرنهاکه استفاده شد 

يریکـارگ بـه امکان وابسته قرار گرفت. در تحقیق حاضر متغیر 
بـود. امکـان بکـارگیري    يدر بخش کشاورزيدیخورشيانرژ

انرژي خورشیدي در بخش کشاورزي اسـتان تهـران در قالـب    
پنج گویه سنجیده شد و از کارشناسان خواسته شد تـا امکـان   
بکارگیري انرژي خورشیدي در بخش کشاورزي استان تهـران  

فناوري مناسـب در چـارچوب طیـف    يهاشاخصاساس را بر
) مشـخص نماینـد.   5) تا خیلـی زیـاد (  1لیکرت از خیلی کم (

ياحرفـه و یشخصـ يهـا یژگیومستقل نیز شامل يمتغیرها
الت و سـابقه کـار)، الزامـات    کارشناسان (سـن، سـطح تحصـی   

و یقـات ی، تحقی، آموزشیاجتماعی، فرهنگیتیری، مدياقتصاد
تحقیـق،  يهـا دادهيابـزار گـردآور  .بودنـد ينوآوريهایژگیو

مشتمل بر سه بخش به شرح ذیل بود؛ياپرسشنامه
کارشناسـان  ياحرفـه و یشخصـ هايیژگیودر بخش اول 

يریمورد پرسش قرار گرفت، در بخـش دوم امکـان بکـارگ   
قرار گرفـت و  مدنظريدر بخش کشاورزيدیخورشيانرژ

در بخــش آخــر نظــرات کارشناســان در خصــوص الزامــات 
قــرار موردســنجشيدیخورشــيانــرژيریبکــارگامکــان 
بــراي ســنجش دیــدگاه کارشناســان در خصــوص گرفــت. 

، ی، تحقیقـات یاجتماعی، فرهنگی، مدیریتالزامات اقتصادي
شـیدي  ردر امکان بکـارگیري انـرژي خو  يو نوآوریآموزش

ــاورزي از   ــش کش ــد و از   34در بخ ــتفاده گردی ــه اس گوی
کارشناسان خواسته شد تا میـزان تأثیرگـذاري هـر یـک از     
الزامات در امکان بکـارگیري انـرژي خورشـیدي در بخـش     

) تـا  1طیـف لیکـرت از خیلـی کـم (    بر اساسکشاورزي را 
بـراي دسـتیابی بـه سـطح     ) مشخص نمایند. 5خیلی زیاد (

رات و ، از نقطــه نظــمطلــوبی از روایــی صــوري پرسشــنامه
محققـان و  ، يتـرویج کشـاورز  پیشنهادهاي اسـاتید گـروه   

و همچنـین تعـدادي از   يوزارت جهاد کشاورزکارشناسان
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استفاده استان تهران يسازمان جهاد کشاورزنظرانصاحب
ــد ــس ازش ــرات، و پ ــب نظ ــالحات الزم کس ــال اص و اعم

و توانـایی شـده مطـرح اطمینان حاصل شـد کـه سـؤاالت    
در تحقیـق را دارا  مـوردنظر يمتغیرهـا گیري قابلیت اندازه

یـک  یلهوسـ به، پرسشنامهیپایایسنجیدن براي. باشندیم
کارشناسـان  نسـخه از آن توسـط   30تعداد مطالعه راهنما 
آمـاره سـپس ، یـد گردتکمیلاستان البرز يجهاد کشاورز

يبـرا مقدار آنکه گرفت قرارموردسنجشنباخ وکري آلفا
به دسـت  95/0تا 82/0ن ینامه بپرسشهاي مختلف بخش

باشـد یق مـ یـ سـب ابـزار تحق  امنییایـ از پایآمد که حـاک 
با هادادهوتحلیلیهتجزمنظوربه. در این تحقیق )1(جدول 

و یفیاز آمـار توصـ  18نسـخه  SPSSافـزار نـرم استفاده از 
توصـیفی  يهـا آمـاره . با استفاده از شدبهره گرفته یلیتحل

رهـا یف متغیمعیار به توصانحراف ومانند فراوانی، میانگین
آزمـون  از ،اتیآزمـون فرضـ  يبـرا ن یهمچنـ شد. پرداخته 
.ز استفاده شدینگانهچندون یو رگرسیهمبستگ

و بحثهاافتهی
پاسخگویان ياحرفهفردي و يهایژگیو

06/6سال بـا انحـراف معیـار    40میانگین سن کارشناسان 
نفـر) در  58درصـد ( 1/30یعنـی  هـا آن، اکثریت باشدیم

سال قرار دارنـد. همچنـین میـانگین    45تا 41گروه سنی 
سـال بـا   16سابقه فعالیت پاسخگویان در جهاد کشـاورزي  

5/21(هـا آنکـه اکثریـت   باشـد یمـ 09/8انحراف معیـار  
سال سابقه فعالیت دارنـد.  20تا 16نفر) بین 41درصد یا 

مـرد و  موردمطالعـه نفر) از کارشناسـان  165(درصد2/84
باشند. نتـایج نشـان   نفر) زن می31درصد یا 8/15بقی (ما
درصـد  5/54بیش از نیمـی از کارشناسـان یعنـی    دهدیم
. باشندیمنفر) داراي تحصیالت لیسانس 104(

امکان بکارگیري انرژي خورشیدي در بخـش کشـاورزي   
حاکی از آن است که در دسترس بـودن بـا   2نتایج جدول 

ــانگین  ــا  71/3می ــاوري ب ــودن فن ــت اول و موجــود ب اولوی
.استقرارگرفتهدر اولویت آخر 14/3میانگین 

الزامات اقتصادي در امکان بکارگیري انرژي خورشـیدي  
در بخش کشاورزي
دهـد یمـ ها نشـان  بندي گویهیتاولو، 3با توجه به جدول 

تبـارات و تسـهیالت الزم بـه کشـاورزان بـراي      که ارائـه اع 
اولویـت اول  ،24/4خورشیدي با میانگین بکارگیري انرژي
85/3ناپذیر بـا میـانگین   تجدیدهاييانرژو افزایش قیمت 

است.قرارگرفتهت آخر در اولوی
الزامات مدیریتی در امکان بکارگیري انـرژي خورشـیدي   

در بخش کشاورزي
بیانگر آن بود کـه وجـود برنامـه بـراي     ،4جدول هايیافته

استفاده از انرژي خورشیدي در بخش کشاورزي با میانگین 
اولویت اول و ارتباط بـا بخـش غیردولتـی داخلـی و     ،10/4

اولویت آخر را به خود اختصـاص  ،42/3خارجی با میانگین 
.دادند

اجتماعی در امکان بکـارگیري انـرژي   -الزامات فرهنگی
ش کشاورزيدر بخخورشیدي 

حـاکی از آن اسـت کـه سـطح     5نتـایج حاصـل از جـدول    
ــا  ــاورزان ب ــیالت کش ــانگین تحص ــازماندهی 91/3می و س

ــتای ــهیان روس ــورب ــر  منظ ــارگیري فراگی ــرژبک ــاييان ه
کشـاورزي بـا میـانگین    يهـا تشـکل از طریـق  یرپذیدتجد
.  باشندیماولویت اول و آخر ،62/3

الزامات تحقیقاتی در امکان بکارگیري انرژي خورشـیدي  
در بخش کشاورزي

که برقرار نمودن ارتباط بـین  دهدیمنشان ،6نتایج جدول 
بخش تحقیقات، کشاورزان، طراحان و مجریـان در توسـعه   

اولویـت  ،32/4انرژي خورشیدي با میانگین هاييتکنولوژ
میــدانی و يهـا پــروژهاول و طراحـی و انجــام تحقیقـات و   

نو بین کارشناسـان سـازمان   هاييانرژيینهدرزممشترك 
اولویت ،15/4نو با میانگین هاييانرژکشاورزي و سازمان 

.  باشندیمآخر 
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تحقیقينباخ متغیرهاوکريضریب آلفا-1جدول 
کرونباخيآلفاه هایتعداد گومختلف پرسشنامهيهابخش

1595/0ریپذدیتجديهايانرژيهایژگیو
1391/0پذیر در بخش کشاورزي دي انرژي تجدیریکارگبهامکان 

687/0الزامات اقتصادي
582/0الزامات مدیریتی
585/0اجتماعی–الزامات فرهنگی

485/0الزامات تحقیقاتی
989/0مات آموزشیالزا

583/0الزامات نوآوري
10087/0کل پرسشنامه

يدر بخش کشاورزيدیخورشيانرژيریبکارگدیدگاه کارشناسان در خصوص امکانبنديیتاولو-2جدول 
انحراف *میانگینهاگویه

معیار
اولویت

71/303/11در دسترس بودن 
43/394/02سازگار بودن 

33/396/03بودن صرفهبهمقرون
28/304/14ج بودنیقابل ترو

14/314/15يموجود بودن فناور
1- 5دامنه میانگین: * 

يانـرژ يریبکـارگ در امکـان  يدیدگاه کارشناسان در خصوص الزامـات اقتصـاد  بنديیتاولو-3جدول 
يدر بخش کشاورزيدیخورش

انحراف *میانگینهاگویه
معیار

اولویت

24/400/11يدیخورشيانرژيریبکارگيارائه اعتبارات و تسهیالت الزم به کشاورزان برا
07/419/12دولتيکشاورزان از سويبرایماليهامشوقبینییشپ
02/410/13زان درآمد کشاورزانیم
01/402/14کشاورزانیزان اراضیم
يکاربرد انرژقات یدر بخش تحقگذاريیهسرمامنظوربهاعتبارات بینییشپ

يدر کشاورزيدیخورش
90/317/15

85/303/16یرناپذیدتجدهاييانرژمت یش قیافزا
1- 5دامنه میانگین: * 

يانـرژ يریبکـارگ در امکـان  یتیریدیدگاه کارشناسان در خصوص الزامات مـد بنديیتاولو-4جدول 
يدر بخش کشاورزيدیخورش

انحراف *میانگینهاگویه
معیار

اولویت

10/498/01يدر بخش کشاورزيدیخورشياستفاده از انرژيوجود برنامه برا
95/395/02يدیخورشيانرژيریبکارگينهیمستمر در زمیابینظارت و ارزش
86/397/03يدیخورشيران آگاه و معتقد به استفاده از انرژیاستفاده از مد

45/300/14ریپذدیتجديهايانرژبامرتبط یالمللنیبارتباط با مراکز 
42/301/15یو خارجیداخلیردولتیارتباط با بخش غ

1- 5دامنه میانگین: * 
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يریبکـارگ در امکان یاجتماع-یدیدگاه کارشناسان در خصوص الزامات فرهنگبنديیتاولو-5جدول 
يدر بخش کشاورزيدیخورشيانرژ

انحراف *میانگینهاگویه
معیار

اولویت

08/406/11الت کشاورزانیسطح تحص
91/301/12يدیخورشيکاربرد انرژياین کشاورزان در خصوص مزایدر بياعتمادساز

) در توسعه کاربرد یابیو ارزیی، اجرايزیربرنامهمشارکت دادن کشاورزان (
يدیخورشيانرژ

70/396/03

يش به کاربرد انرژیدر خصوص گرایین جوامع روستایدر بيسازفرهنگ
يدیخورش

70/300/14

از ریپذدیتجديهايانرژریفراگيریبکارگمنظوربهان ییروستایدهسازمان
يکشاورزيهاتشکلق یطر

62/302/15

1- 5دامنه میانگین: * 

يانـرژ يریبکـارگ در امکـان  یقـات یدیدگاه کارشناسان در خصـوص الزامـات تحق  بنديیتاولو-6جدول 
يدر بخش کشاورزيدیخورش

انحراف *میانگینگویه ها
معیار

اولویت

ان در توسعه یقات، کشاورزان و طراحان و مجرین بخش تحقیبرقرار نمودن ارتباط ب
يدیخورشيانرژيهايتکنولوژ

32/495/01

19/404/12نويهايانرژیعلميهاانجمنبا يکارشناسان جهاد کشاورزيهمکار
يدیخورشيکاربرد انرژينهیزمدرياتوسعهو يقات کاربردیو انجام تحقیطراح

يکشاورزيهابخشر یدر ز
15/408/13

ن ینو بيهايانرژينهیزمدرو مشترك یدانیميهاپروژهقات و یانجام تحق
نويهايانرژو سازمان يکارشناسان سازمان کشاورز

11/493/04

1- 5دامنه میانگین: * 

در يدیخورشيانرژيریبکارگدر امکان یالزامات آموزش
يبخش کشاورز

يهاکالسيبرگزاراز آن است که حاکی،7جدول نتایج 
یو مروجان در خصوص چگونگکارشناسانيبرایآموزش

با يکشاورزيهابخشریدر زيدیخورشيانرژکاربرد 
یآموزشيهادورهيبرگزارت اول و یاولو،22/4نیانگیم

ران و کارشناسان بخش یمحققان، مديضمن خدمت برا
ت آخر را به خود یاولو،97/2میانگین با يکشاورز

اختصاص دادند. 
نوآوري در امکان بکارگیري انرژي خورشیدي هايیژگیو

در بخش کشاورزي
وسایل و یريپذآزمونها نشان داد که گویهبنديیتاولو

تجهیزات مربوط به بکارگیري انرژي خورشیدي در 
اولویت اول و ،04/4واحدهاي کوچک با میانگین 

نحوه بکارگیري انرژي خورشیدي در زیر يسازآسان

در ،41/3کشاورزي براي کشاورزان با میانگین يهابخش
). 8اولویت آخر قرار گرفته است (جدول 

بـا  انـرژي خورشـیدي  یريکارگبهامکان بین همبستگی 
سایر متغیرهاي تحقیق

فـردي و  هـاي یژگـی وکه بـین  دهدیم، نشان 8نتایج جدول 
(سـن، میـزان تحصــیالت و سـابقه کـار) بـا امکــان      ياحرفـه 

وجود داريیمعنانرژي خورشیدي رابطه مثبت و یريکارگبه
Ayuya(همچــوننتــایج تحقیقــات متعــددي دارد. et al.,

2011;New South Wales Government, 2010; Sezgin et
al., 2011; Lai & Tsai, 2008; Thi Ngoc Chi &

Yamada., 2002., Arayesh & Hosseini, ) بـا ایــن  2010
باشد.مینتیجه هم راستا 

ضریب همبستگی اسـپیرمن حـاکی از آن اسـت کـه بـین      
ــان   ــا امک ــادي ب ــات اقتص ــر الزام ــرژي  متغی ــارگیري ان بک

درصـد  1در سـطح  داريیمعنـ خورشیدي رابطه مثبت و 
). بخـش امـور اقتصـادي و اجتمـاعی     8وجود دارد (جدول 
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ــد  ــل متح ــازمان مل UNDESAس & UNEP(2005) و
) در تحقیــق خــود بــه نتــایج مشــابهی 1388نظــري (گــل

.  اندیافتهدست
اجتمـاعی بـا امکـان    -همچنین بین متغیر الزامات فرهنگی

در داريیمعنـ بکارگیري انرژي خورشیدي رابطه مثبـت و  
..                         )8درصد وجود دارد (جدول 1سطح 

Arayesh & Hosseini, 2010; Farrajollah Hosseini et
al., 2011; Ayuya et al., )1388(، و گـل نظـري  2011

. نمایندیمنتایج مذکور را تأیید 
نتایج آزمون همبستگی حاکی از آن است کـه بـین متغیـر    
الزامات آموزشـی بـا امکـان بکـارگیري انـرژي خورشـیدي       

درصـد وجـود دارد   1در سـطح  داريیمعنـ رابطه مثبت و 
).8(جدول 

Sezin et al, 2011; Bojnec & Papler , 2011;
Hosseini et alFarrajollah et al, 2011; Farrajalloh

Hosseini & Soltani., 2011; Thi Ngoc et al., 2002 ،
در تحقیقات نتایج ) 1388(،و گل نظري)1386(،میرزایی

.    نمایندیممذکور را تأیید 
همچنین بین الزامات تحقیقاتی با امکان بکـارگیري انـرژي   

درصـد  1در سـطح  داريیمعنـ خورشیدي رابطه مثبت و 
Mfume & Booneمفومی و بون (). 8وجود دارد (جدول 

Sezgin) و ســزین و همکــاران (2008, et al., بــه ) 2011
نتایجی مشابه دست یافتند.   

زامـات مـدیریتی و   این در حالی است که بین متغیرهـاي ال 
انـرژي خورشـیدي   یريکارگبهنوآوري با امکان هايیژگیو

).  9مشاهده نگردید (جدول داريیمعنرابطه
ـ منظـور  رگرسیون چندگانه خطی به ـ یبشیپ امکـان  ین
در بخش کشاورزي بکارگیري انرژي خورشیدي

این قسمت براي بررسـی نقـش متغیرهـاي تحقیـق بـر      در 
بکارگیري انرژي خورشیدي در بخش متغیر وابسته (امکان 

ــهازکشــاورزي) گــامبــهگــامروش رگرســیون چندگانــه ب
بـه  متغیـر  چهار داریمعناز بین متغیرهاي استفاده شد که

شدند؛وارد معادله رگرسیون شرح ذیل 
متغیــر الزامــات اقتصــادي اولــین گــام معادلــه رگرســیون  

کارگیري در امکان برانقشمتغیر مزبور بیشترین ، باشدیم
همبسـتگی  در این مرحلـه ضـریب   دارد.انرژي خورشیدي

ــچندگا ــر )R(هن ــین  ، 485/0براب ــریب تعی ــر ) R2(ض براب
Adjusted(شـده یلتعـد و ضریب تعیین 235/0 R2 (  برابـر
). 9(جدول باشدیم231/0

در گام دوم متغیر الزامات تحقیقاتی وارد معادله رگرسـیون  
برابـر  )R(همبسـتگی چندگانـه  در این مرحله ضریب شد،
و ضـریب تعیـین   297/0برابر ) R2(ضریب تعیین ، 454/0
ــد ــدهیلتع Adjusted(ش R2 ( ــر ــ289/0براب ــدیم باش

). 9(جدول 
در .متغیر سابقه کار در گام سوم وارد معادله رگرسیون شد

، 575/0برابـر  )R(همبستگی چندگانـه این مرحله ضریب 
و ضـــریب تعیـــین 331/0برابـــر ) R2(ضـــریب تعیـــین 

Adjusted(شدهیلتعد R2 ( جـدول  باشـد یم319/0برابر)
9  .(
متغیر الزامات آموزشی وارد معادلـه  ،در گام آخریتدرنهاو 

همبسـتگی چندگانـه  در این مرحله ضریب .رگرسیون شد
)R( ــر و 350/0برابــر ) R2(ضــریب تعیــین  ، 591/0براب

Adjusted(شـده یلتعـد ضـریب تعیـین    R2 (  337/0برابـر
از درصـد 33نتایج، متغیرهـاي مـذکور   بر اساس. باشدیم

(امکان بکارگیري انرژي خورشـیدي  متغیر وابستهتغییرات 
).10(جدول نمایندیمرا تبیین در بخش کشاورزي)

با توجه به توضیحات ارائه شده، معادلـه خطـی رگرسـیون    
باشد:  به شکل زیر می

Y = 209/0 + 252/0 X1+ 254/0 X2+ 022/0 X3+ 210/0 X4
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ـ بنديیتاولو-7جدول  يانـرژ يریبکـارگ در امکـان  یدیدگاه کارشناسان در خصوص الزامات آموزش
يدر بخش کشاورزيدیخورش

انحراف *میانگینهاگویه
اولویتمعیار

کارشناسـان و مروجـان در خصـوص    يبـرا یآموزشـ يهـا کالسيبرگزار
يکشاورزيهابخشریدر زيدیخورشيکاربرد انرژیچگونگ

22/496/01

يکشـاورزان در خصـوص کـاربرد انـرژ    يبـرا یآموزشيهاکالسيبرگزار
يکشاورزيهابخشر یدر زيدیخورش

84/305/12

ــترب ــیدر زمياحرفــهت متخصصــان و مشــاوران ی ــرژيریبکــارگيهن يان
يکشاورزير بخش هایدر زيدیخورش

74/387/03

در یلیفسـ ياسـتفاده از انـرژ  يامـدها یرامـون پ یپیآموزش و اطالع رسان
ونیزیو و تلویر رادینظیجمعيهارسانه

71/399/04

ر در یپـذ دیـ تجديهـا يمرتبط با کـاربرد انـرژ  یدروس دانشگاهینیبشیپ
يبخش کشاورز

55/393/05

ـ در زيدیخورشـ يمـرتبط بـا کـاربرد انـرژ    یآموزشـ يهـا لمیش فینما ر ی
يکشاورزيهابخش

45/395/06

ران و کارشناسـان بخـش   یمحققـان، مـد  يبرایآموزشيدهایبازديبرگزار
ر در داخـل و خـارج از   یپـذ دیـ تجديهـا يموفق انرژيهااز پروژهيکشاورز

کشور      

33/396/07

يا و کـاربرد انـرژ  یدر خصوص مزایجیات تروید و انتشار مجالت و نشریتول
يدیخورش

23/389/08

ــرایآموزشــيهــادورهيبرگــزار ران و یمحققــان، مــديضــمن خــدمت ب
يکارشناسان بخش کشاورز

97/297/09

1- 5دامنه میانگین: * 

يانرژيریبکارگدر امکان درينوآوريهایژگیدیدگاه کارشناسان در خصوص ويبنداولویت-8جدول 
يدر بخش کشاورزيدیخورش

انحراف میانگینهاگویه
رتبهمعیار

در يدیخورشيانرژيیزات مربوط به بکارگیرهوسایل و تجيریپذآزمون
يکوچک کشاورزيهاواحد

05/407/11

با يدر بخش کشاورزيدیخورشيانرژيریو تناسب بکارگيسازسازگار
يکوچک و متوسط کشاورزيهاواحد

04/405/12

در کوتاه يدر بخش کشاورزيدیخورشيانرژيریبکارگيایمشاهده مزا
مدت توسط کشاورزان

02/419/13

يدر بخش کشاورزيدیخورشيانرژيریبکارگینسبيمشخص نمودن مزایا
کشاورزان ير برایناپذدیتجديهاينسبت به انرژ

83/305/14

در يدیخورشيانرژوسایل و تجهیزات يرینحوه بکارگيسازآسان
کشاورزان يبرايکشاورزيهابخشریز

41/329/15

1- 5دامنه میانگین: * 
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ـ يانـرژ يریامکان بکارگر ین متغیبرمن یاسپیج آزمون همبستگینتا-9جدول  يرهـا یر متغیبـا سـا  يدیخورش
قیتحق

rpاولمتغیر 

177/0015/0*سن
174/0017/0*سطح تحصیالت

231/0000/0**سابقه کار
356/0000/0**الزامات اقتصادي
143/0051/0الزامات مدیریتی
203/0005/0**اجتماعی-الزامات فرهنگی

243/0001/0**آموزشیالزامات 
256/0000/0**الزامات تحقیقاتی

036/0624/0هاي نوآوريویژگی
درصد99يداریسطح معن**

درصد 95يداریسطح معن*

) يدیخورشيانرژيریر وابسته (امکان بکارگیمتغ-تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام- 10جدول 
RR squareAdjustedمتغیر مستقل

R Square
BBetatSig

Constant ---- ----- -----209/0 -----55/0583/0
x1 (485/0235/0231/0252/0264/038/3001/0(يالزامات اقتصاد

x2(454/0297/0289/0254/0233/086/2005/0(یقاتیالزامات تحق
x3(575/0331/0319/0022/0170/061/2010/0سابقه کار (
x4(591/0350/0337/0210/0156/019/2029/0(یالزامات آموزش

0000/0 =Sig06/22 =F

هاشنهادیو پيریگجهینت
فسیلی هايانرژيو مشکالت ناشی از مصرف محدود بودن 
اي، توجــه بــیش از پــیش بــه گلخانــههــاي و انتشــار گــاز

بر این اسـاس  .پذیر را ضروري کرده استهاي تجدیدانرژي
بــا تحقیقــاتی کــه در سراســر دنیــا در حــال انجــام اســت، 

ــار ــرژيبک ــري ان ــرژي  گی ــه ان ــذیر از جمل ــد پ ــاي تجدی ه
مندي چرا که بهره.خورشیدي رو به گسترش فزاینده است

تحقـق  اساسی برايعاملیک هایی توانستهانرژياز چنین 
هـاي  پایدار همه جانبـه باشـد. در کشـور   استمرار توسعه و 

پــذیر هــاي تجدیــدکشــاورزي از انــرژيدر بخــش،پیشــرو
هـاي زیـادي گردیـده   عنوان یک عامل تولیـدي اسـتفاده  هب

پـذیر در  هـاي تجدیـد  است. در کشورمان بکارگیري انـرژي 
اسـت.  بخش کشـاورزي، آنچنـان کـه بایـد توسـعه نیافتـه      

هـاي  بخـش ش بکارگیري انـرژي خورشـیدي در زیـر   سترگ
سـنجی و مان نیازمند انجام مطالعات امکانکشاورزي کشور

هاي آن است. بر همـین  فراهم ساختن الزامات و نیازمندي

ثر بـر امکـان   ؤاساس مطالعه حاضـر بـه بررسـی عوامـل مـ     
بکارگیري انرژي خورشیدي در بخش کشـاورزي پرداختـه   

ـ  دادنشان یاصل از آزمون همبستگنتایج حاست. ن یکـه ب
الت، سـابقه کـار، الزامـات    یزان تحصـ یـ سـن، م يهاریمتغ

بـا  یاجتمـاع -یو فرهنگـ ی، آموزشـ یقـات ی، تحقياقتصاد
يدر بخـش کشـاورز  يدیخورشـ يانـرژ يریامکان بکـارگ 

به الزم استبنابراینوجود دارد.يداریرابطه مثبت و معن
ــرژي      ــارگیري ان ــان بک ــزایش امک ــترش و اف ــور گس منظ

ان امـر ضـمن   بخش کشاورزي، دست انـدرکار خورشیدي در 
ها و تمهیـدات الزم از ابعـاد اقتصـادي،    فراهم آوردن نیازمندي

تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگـی اجتمـاعی، از کارشناسـانی بـا     
تجربه، آمـوزش دیـده و بـا تحصـیالت بـاالتر کـه نسـبت بـه         

هاي بکارگیري انـرژي  ها، مزایا و معایب فناوريکاربردچگونگی
ــلط الزم     ــاهی و تس ــاورزي از آگ ــش کش ــیدي در بخ خورش

برخوردار باشند بهره بگیرند.
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از آن اسـت کـه از   یون چندگانه حـاک یج رگرسین، نتایهمچن
، یقـات ی، الزامـات تحق يدار الزامات اقتصادیمعنيهارین متغیب

ون شـدند کـه   یوارد معادله رگرسیآموزشسابقه کار و الزامات 
امکـان  یعنـ یر وابسته یرات متغیی% از تغ33قادرنددر مجموع 

تبیـین  را يدر بخـش کشـاورز  يدیخورشـ يانـرژ يریبکارگ
هـاي  توان اظهار نمود متغیربا توجه به نتایج حاصله، می.کنند

بینی تغییـرات متغیـر وابسـته    مزبور بیشترین نقش را در پیش
هـاي مـالی   بینی و ارائـه تسـهیالت و مشـوق   لذا پیشداشتند.

الزم به کشاورزان به عنـوان مهمتـرین الزامـات اقتصـادي بـه      
خورشـیدي توسـط کشـاورزان    منظور امکان بکارگیري انرژي

و اتخـاذ  گردد. البته این امر منوط بـه همـاهنگی  محسوب می
نظـام  نیـرو و  کشـاورزي،  جهاد هايبین وزارتتصمیمات الزم

هـاي الزم  العملد تا بر این اساس قوانین و دستورباشبانکی می
بهـره و  هـاي کـم  غ گردد. ارائه تسهیالت ویـژه، وام تدوین و ابال

گـذاري و خریـد   سـرمایه بـه منظـور  هاي اعتباري خاص بسته
ي افـزایش  گـزاري مناسـب در زمینـه   و نیز سیاسـت تجهیزات

امکـان  ی منطقـی مـان زيهاي فسـیلی در بـازه  قیمت سوخت
یدي در بخـش کشـاورزي را افـزایش    بکارگیري انرژي خورشـ 

، گذار در این زمینـه أثیراز سوي دیگر یکی از عوامل تدهد. می
ه تحقیقـات مربـوط بـه    بینی اعتبـارت الزم بـراي توسـع   پیش

باشـد. در تکمیـل   بخش کشاورزي مینو در يهاکاربرد انرژي
هـاي تحقیقـاتی،   خـش این سیاسـت، برقـراري ارتبـاط بـین ب    

هـاي انـرژي   رشناسان، طراحان و مجریان فناوريکشاورزان، کا
المللـی  بخش کشاورزي در سطوح داخلی و بینخورشیدي در 

، انجام تحقیقـات کـاربردي   تواند به تبادل دانش و تجربیاتمی
هاي انرژي خورشیدي در بخش کاربردياي در زمینهو توسعه

هاي مناسـب مکـان ویـژه منـتج     ي فناوريکشاورزي و توسعه
هـاي تجدیـد پـذیر از    ود. مقایسه وضعیت بکارگیري انـرژي ش

هـاي  جمله انـرژي خورشـیدي در ایـران در قیـاس بـا کشـور      
اسـبی اسـت. فقـدان دیـدگاه و     پیشرفته، بیـانگر وضـعیت نامن  

هـایی  ریزي راهبردي در ایـن خصـوص یکـی از کمبـود    برنامه
یقــات راهبــردي و انجــام تحقگــردد.اســت کــه احســاس مــی

اي یکـی از  در کنار تحقیقات کـاربردي و توسـعه  نگرایانه آینده
ذیر در هاي تجدید پـ هاي مهم در توسعه بکارگیري انرژيالزمه

گردد. انجام چنین تحقیقـاتی  بخش کشاورزي کشور تلقی می
ظام کشـاورزي  تواند به استقرار نهاي منتج از آن میو دستاورد

اي نمایـد. کمـک شـایان توجـه   هـاي آن  پایدار و زیر مجموعه
توانـد  ه فراهم آوردن الزامات آموزشی مینتایج بیانگر آن بود ک

امکان کاربرد انرژي خورشیدي در بخش کشاورزي را افـزایش  
هاي آموزشی ویـژه  یازسنجی، طراحی و برگزاري فعالیتدهد. ن

کـاربرد انـرژي   يکارشناسان، مروجان و کشـاورزان در زمینـه  
ناپـذیر اسـت.   دي در بخش کشاورزي ضرورتی اجتنابخورشی

خورشیدي ایـن نیـاز   هاي انرژي با توجه به جدید بودن کاربرد
نیـروي متخصـص و مشـاور    گردد. کمبـود  بیشتر احساس می

ي هاي دولتی و خصوصـی در زمینـه  اي در بخشماهر و حرفه
اورزي هاي انرژي خورشـیدي در بخـش کشـ   سازي پروژهپیاده

باشـد کـه بـه منظـور رفـع ایـن       ه خوبی نمایان میدر کشور ب
هـا و  کارگاهنقیصه تربیت نیروي انسانی الزم از طریق برگزاري 

هاي آموزشی حداقل در کوتاه مدت کارساز اسـت. لـیکن   دوره
هـاي  هـا و نگـرش  نیازمند افـزایش سـطح آگـاهی   ،از آنقبل

مصـرف منـابع فسـیلی و    ذینفعان در خصوص رونـد و اثـرات   
اسـت.  پـذیر در کشـور  هاي انرژي هـاي تجدیـد  و فرصتمزایا 

ر رادیـو، تلویزیـون   هـاي جمعـی نظیـ   استفاده از ظرفیت رسانه
هـاي موفـق   پـروژه بازدیـد از وهاي اجتمـاعی اینترنت، شبکه

ا و هـ هـا، بـاور  هـا، نگـرش  تواند سطح آگاهیخارج از کشور می
ــه  ــدرکاران، برنام ــت ان ــارب دس ــزانتج ــاورزان را درری و کش

امکان کاربرد انرژي خورشـیدي در بخـش کشـاورزي    يزمینه
نظر به اینکـه بکـارگیري انـرژي خورشـیدي در     افزایش دهد.

باشـد توصـیه   عنوان یک نوآوري مـی هبخش کشاورزي کشور ب
گردد در ابتدا کاربرد انـرژي خورشـیدي در هـر زمینـه در     می

سطح منطقی آزمون گردد. این امر مـی توانـد سـازگار بـودن     
فناوري مزبور براي هر منطقه و فعالیـت مشـخص را مشـخص    

هاي پـایلوتی مزایـاي   از سوي دیگر با انجام چنین پروژهسازد. 
هـا بـراي کشـاورزان قابـل     نسبی و چگونگی کـاربرد آسـان آن  

هم سازي مجموعه الزامـات مـذکور   مشاهده خواهد گردید. فرا
ر بخـش  ي دتواند به افزایش امکان کاربرد انرژي خورشـید می

اي نمایـد. امـا بـا ایـن وجـود     کشاورزي کمـک شـایان توجـه   
ــرژي خورشــیدي در بخــش کشــاورزي نیازمنــد  يتوســعه ان

الزامات دیگري اسـت کـه در تحقیـق حاضـر امکـان بررسـی       
ودیت جـدي  ها وجود نداشت که این خود یک محـد تمامی آن

گردد.در روند تحقیق محسوب می
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Abstract
The purpose of this survey study was to investigate factors affecting the possibility of using solar energy in
agriculture as perceived by expert of Agriculture Jihad Organization Tehran province. The research instrument
was a structured questionnaire with close-ended questions, which its validity was confirmed by a panel of exprts
and its reliability by Cronbach's Alpha test (α = 0.82-0.95). The target population in this research, includes the
province agriculture experts (N=308). Then, 196 respondents were selected as statistical sample using Morgan’s
table and stratified random sampling. The results indicate that there are positive and significant relationships
among variebles including work background, economic, socio-cultural, and educational and research
requirements with possibility of using solar energy in agriculture. Also, there is a positive and significant
relationship between age and education level with possibility of using solar energy in agriculture. Stepwise
regression analysis showed that economic requirements, research requirements, work background and
educational requirements could explaine 33 percent of changes dependent variable.
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