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  چكيده 
گيري از  بهره . اجتماعي و اقتصادي در ارتباط استةبا توسعدر دوبعد كمي و كيفي  انرژي  در استفاده ازبه عنوان يك روند كلي، افزايش تقاضا

هاي جديد جهاني بوده كه بايد گفت كشور بزرگ ايران از آن،  لوژيهاي نو، سالهاست كه پايه انجام تحقيقات گسترده و دستيابي به تكنو انرژي
 نقش استفاده از انرژي خورشيدي به بررسيهدف اين تحقيق . هاي نو است انرژي خورشيدي، يكي از مهمترين نوع انرژي. كم بهره است
از زنان و مردان  نفر ۳۴۰اين تحقيق  ه آماريجامع. استترويج آن در مناطق خشك در استان خراسان جنوبي  مراتع وو احياي منظور حفظ 

 با استفاده از سرشماري اقدام به بودند كه از حمام خورشيدي استفاده و) سربيشه در استان خراسان جنوبيواقع در شهرستان (روستاي نازدشت 
 نظرات و پيشنهادهاي محققان و كارشناسان به منظور تعيين روايي پرسشنامه، از نقطه. پر كردن پرسشنامه از تمام افراد در دسترس شده است

تكميل شد و  پرسشنامه ۲۵  تعداد ابزار تحقيق، تعيين پاياييبراي .دش كل منابع طبيعي استان استفاده و اصالحات پيشنهادي اعمال ةادار
به  حاصل از رگرسيون چند متغيره نتايج. دهد پرسشنامه از پايايي مناسبي برخوردار بوده است  بود كه نشان مي۷۵/۰ ضريب آلفاي كرونباخ

اند، ميزان آگاهي از اهميت مراتع،  دار شده گام به گام نشان داد كه از بين متغيرهاي مستقلي كه با متغير وابسته حفاظت از مراتع معني روش
هاي ترويجي  يت استفاده از سخنراني ميزان اهم وميزان تمايل افراد در استفاده از انرژي خورشيدي به عنوان انرژي نو و پاك در سالهاي بعد

  .شوند  در صد از تغييرات را شامل مي۳۱حدود 
  

  كليد واژه
  .  ترسيب كربن، استان خراسان جنوبيةترويج، انرژي تجديدپذير، مرتع ،پروژ

  سرآغاز
وابستگي شديد و نياز فزاينده جهان بـه منـابع انـرژي كـه بـه                

شـود   ادي محسوب مـي هاي اقتص عنوان عامل اساسي رشد و فعاليت     
ي فـسيلي از    ها  سوختاز يك طرف و محدوديت ذخاير نفتي و ساير          
 پيچيـده چگـونگي     ةئلطرف ديگر، جهان را در سالهاي اخير بـا مـس          

 ةئلمـس همچنـين  . تأمين انرژي مورد نياز آينده مواجه سـاخته اسـت        
ي فـسيلي و  هـا  سوختاحتمالي تغييرات اقليم و ارتباط آن با مصرف         

.  فوق ابعـاد جهـاني داده اسـت        ئلةاي به مس    هاي گلخانه افزايش گاز 
ــه ناهنجــاري ــاگون   چنانك ــدادهاي گون ــب رخ ــي در قال ــاي اقليم ه

ــيالب ــش  خشكــسالي، س ــاي مخــرب، آت ــوزي ه ــي،  س ــاي جنگل ه
هاي جـوي و آلـودگي هـوا در سـالهاي             هعاي و فاج    هاي حاره  طوفان

ات اتمـسفر   تغيير تركيب تواند ريشه در      اخير بسيار چشمگير بوده و مي     
گرچه هنوز نفت در تأمين انرژي مورد       ا) ۱۳۸۱كاوياني،   (داشته باشد 

 هفتـاد   ةكند، با اين حال بحران دهـ         ايفا مي  اساسينياز جهان نقش    
ن را بـراي كـشورهاي      آپذيري امنيـت عرضـه        براي اولين بار آسيب   

از اين رو جهان در تكاپوي گذر از اين         . دكروضوح آشكار   صنعتي به   
انرژي به منابع تجديدشونده، بويژه انرژي خورشـيدي چـشم       تنگناي  

وري از آن بـه       دوخته و در راستاي تكـوين و توسـعه فنـاوري بهـره            
ــا  ــرعت گ ــيس  & Lesourd, 2001  Belessiotis( دارد م برم

Delyannis, 2001(. ةهاي نو، سالهاست كه پاي گيري از انرژي بهره 
 هاي جديد جهاني بوده      ريفناوانجام تحقيقات گسترده و دستيابي به       

)Lesourd, 2001( كه بايد گفت كشور بزرگ ايران از آن، كم بهره 
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۶۲مجله محيط شناسي شماره   ۱۴  
 هـاي نوسـت   انرژي خورشيدي، يكي از مهمترين نـوع انـرژي        . است

اين انرژي بـه عنـوان منبـع انـرژي       . )۱۳۸۳ جعفرزاده ،    پناه و  يزدان(
 يها  سوختهاي جايگزين براي      تجديدپذير، يكي از مهمترين گزينه    

پـذيري،    هاي بشر را در مورد پايان      آيد كه نگراني    فسيلي به شمار مي   
هاي ديگر برطـرف      هاي ناشي از تبديل آن به انرژي       افزايش آلودگي 

خوشبختانه كشور ما به دليل موقعيت ويـژه جغرافيـايي،           .كرده است 
توان بااليي در دريافت انرژي خورشيدي دارد؛ به طوري كه ميانگين         

وات ساعت در روز برآورده       كيلو ۵ورشيدي در كشور     تابش خ  ةساالن
.  اسـت  چـشمگير شده كه اين رقم در مقايسه با ديگر كشورها بسيار           

توان با استفاده از انرژي خورشـيدي در منـاطق مختلـف          بنابراين مي 
 ۳/۵بـا حـداقل     (خيـز در كـوير مركـزي           بويژه مناطق آفتـاب    ،كشور

مندي از اين انرژي رايگان      ، ضمن بهره  )كيلووات ساعت تابش روزانه   
هـاي زيـست    هـاي آينـده، آلـودگي    و حفظ ذخاير فسيلي براي نـسل  

محيطي نيروگاههاي ديزلي را در اثر كاهش ساعات عملكرد كاهش          
ــع    ــه توس ــيدن ب ــراي رس ــه را ب ــراهم آورد ةداده و زمين ــدار ف   پاي

   .)۱۳۸۴  و همكاران،اخالق خوش(
 اقـوام   ة هـزار سـال    شايد بتوان يكي از علل مهاجرت بزرگ پنج       

هاي ايران، هند و اروپـا       آريايي را كه از شمال آسيا به سوي سرزمين        
هاي بزرگ در زنـدگي بـشر        صورت گرفته و سبب پيدايش دگرگوني     

هاي كهن را بنيان نهاده است تالش در راه دستيابي به            ده و تمدن  ش
 از كـشاورزي و     بيـشتر از آنجا كه غذاي انـسان       . مراتع جديد دانست  

شـود و محـدود بـودن منـابع آب، زمـين، دام و                مپروري تأمين مي  دا
مرتع، محدوديت مواد غذايي را در پي دارد، توليدات به دست آمده از         

بـدين  . نخواهد بـود  افزون  روزاين منابع پاسخگوي نيازهاي جمعيت      
گونه لزوم توجه به اين منابع و استفاده صحيح و علمـي بـه منظـور                

پـازوكي،  ( خـورد  نگهداري از آنها به چشم مـي  برداري حداكثر و      بهره
كننـده علوفـه،     كـه تـأمين     بـر ايـن    افـزون ها   مراتع و جنگل   .)۱۳۸۰

كننـده هـوا و      صوالت فرعـي، گياهـان دارويـي، لطيـف        سوخت، مح 
. ند، نقش مهمي در حفظ آب و خاك دارند        هست وحوش   ةكنند  حمايت

پوشش . اند  در حقيقت مراتع حافظ اصلي آب، خاك و پوشش گياهي         
گياهي از يك طـرف از برخـورد مـستقيم قطـرات بـاران بـا خـاك                  

شود و از طرف  جلوگيري كرده و در نتيجه مانع از هم پاشيدن آن مي
 نفـوذ بيـشتر آن در خـاك         موجب و   شدهديگر مانع جاري شدن آب      

هاي بادي نيز با كاستن سرعت باد مانع رسيدن          در فرسايش . شود  مي
جايي خاك جلوگيري    هه و در نتيجه از جاب     آن به آستانه فرسايش شد    

با از بين رفتن پوشش گياهي تعادل محيط بـه هـم خـورده               .كند  مي

هاي ويرانگر خواهيم بود و باد   و يا سيل،شاهد هدر رفتن آب و خاك   
و روسـتاها را     نيز براحتي ذرات خاك را از زمين بلنـد كـرده، مـزارع            

. سـازد   ان را مختـل مـي     دهد و زنـدگي روسـتايي       مورد تهديد قرار مي   
مطالعات تفصيلي اجرايي طرح ترسيب  جامع ايران،   مهندسين مشاور   (

   .)CEERS, 2005 &۱۳۸۴كربن، 
 ،ميزان بارنـدگي سـاالنه در ايـران حـدود يـك سـوم متوسـط               

 كه اين بارندگي از نظر ميزان و پـراكنش آن در  استبارندگي جهان   
شش درختـان جنگلـي      استقرار پو  بنابراينسطح كشور يكسان نبوده،     
ده كـه سـطح آن معـادل يـك چهـارم          شـ محدود به مناطق خـاص      

به علت شرايط سـخت آب و     . استمتوسط پوشش جنگلي در جهان      
هوايي، بازيابي مجدد مناطق تخريب شده بسيار سخت و دشوار و در        

در چنين وضعيت نامساعدي از نظـر       . استاي از نقاط غيرممكن       پاره
شي، متأسفانه استفاده از درختان جنگلي      پوشش گياهي و شرايط روي    

ترين مـواد   ترين و ارزان الوصول هاي مرتعي و كويري كه سهل  و بوته 
يان و دامداران است، يكـي از عوامـل         يسوختي قابل دسترسي روستا   

پايگاه اطـالع رسـاني   . (دشو  عمده تخريب منابع طبيعي محسوب مي   
  )۱۳۸۶ها و مراتع ايران،  سازمان جنگل
 ۹۰آوردهاي انجام شده مراتع ايران با مـساحتي حـدود           طبق بر 

ارزش و  . كننـد    ميليون تن علوفه توليد مـي      ۱۰ميليون هكتار ساالنه    
شـود، بلكـه      اهميت مراتع به توليد علوفه و گوشت قرمز محدود نمي         

ساير منافع حاصل از مراتع مانند حفظ خاك، تغذيه آبهاي زيرزميني،           
هـاي فرعـي،     سدها، توليـد فـرآورده  توليد آب صاف و زالل در پشت 

 حفاظت محيط زيست ارزش بـسيار زيـادتري         در آخر حيات وحش و    
   .)۱۳۸۲مصداقي، (اده كه قابل تبديل به پول نيستندبه مراتع د

علوفه سـبز و آبـدار مراتـع        . هاست  مرتع بهترين منبع تغذيه دام    
 از هـا در زمـستان و تـرميم مـواد     براي جبران كمبود مواد غذايي دام    
 مراتع خوب، تمام مواد ةدر علوف . دست رفته بدن آنها با اهميت است      

 پازوكي،(ها و مواد معدني و غيره وجود دارد           خوراكي از قبيل ويتامين   
 بر توليد علوفه، داراي محصوالت فرعي ديگري افزون مراتع .)۱۳۸۰

مانند گياهان دارويي و صنعتي هستند كه بعضي از آنها مانند باريجه،    
ند هـست تيرا، آنغوزه، شيرين بيان و سقز جزو اقالم صادراتي كـشور           ك
 درصــد منــابع ۴۰ از شي بــFAOبراســاس آمــار. )۱۳۸۲مــصداقي، (

 اسـت   دادهتشكيل  )  هكتار رديالي م ۵/۵حدود  ( جهان را مراتع     يعيطب
 ي چرا،ي سوختمصارف ،ي از بوته كن ي ناش هيرو يكه در اثر استفاده ب    

 حـدود   ،ي زراعـ  ي به اراض  لي، تبد يكون و مس  يمفرط، مصارف سوخت  
 جهـان   ي آن در كـشورها    شتري كه ب  ، شده بي درصد از مراتع تخر    ۲۰



  
  
  
  

     ۱۵ ...مراتعو احياي نقش استفاده از انرژي خورشيدي در حفظ 

 مشترك يها يژگي از وي ناشموضوع نيا.  استوستهيسوم به وقوع پ
ـ ن ،ي عدم آگاه  اد،ي ز تيجمع ،يسواديبآنها فقر،     بـه غـذا و عـدم        ازي

ـ  ا در. اسـت  حي صـح  يزير  و برنامه  تيريمد ـ  ن راني ـ لي م ۹۰ از   زي  وني
 بي هكتار تخرونيلي م۱۰، حداقل ري اخةهكتار مراتع كشور در دو ده 

 مورد مطالعه ةسفانه منطقأمت . شده استلي تبد مي د ي به اراض  ايشده  
 ةمنطقـ ( اراضي دشت حـسين آبـاد غينـاب سربيـشه    اين تحقيق كه    

 ينثمست قانون و قاعده     ني از ا  زين)  كربن بي ترس ةتحت پوشش پروژ  
  از حد، فشار دام بر مرتع،شي بي از جمله چرا  ياري بس نبوده و عوامل  

ـ   و بوتـه   بيتخر ـ  روزه س  ۱۲۰ ي، وزش بادهـا   يكن  شي افـزا   و ستاني
ـ  ز طي مح رييب و تغ  ي تخر باعث تيجمع  شـده   يعـ ي و منـابع طب    ستي
ـ    ي نشان م  مطالعات .است  يدرصـد از خانوارهـا     ۸۰ از   شيدهد كه ب

ـ  نظ ي مـصارف  ي برا ي مرتع يها بوته  آباد از  نيساكن در دشت حس     ري
ـ كننـد و ا    يپخت و پز و گرما استفاده م        جوامـع  ديشـد ي   وابـستگ  ني

بـا توجـه    .است آنها  بي تخر لي دال ني از مهمتر  يكي به مراتع    يمحل
ن محدود به عالقـه    انوع تحقيقات انجام شده توسط محقق     كه   به اين 

اي   هـاي توسـعه    حل   و نقش انرژي خورشيدي در راه      ستو رشته آنها  
ثر در آنهـا و انـواع       ؤ مختلف با توجه به تنوع عوامل مـ        در كشورهاي 

ــاوت    ــرژي متف ــاي ان ــستكاربرده  & Michael, 1987( نده

Maztraati, 2007(. تـوان در  رسـد كـه ب   به نظر مي مشكل بنابراين
ها تحقيقاتي را كه در ارتبـاط بـا اسـتفاده از              فعاليت ة كلي اين تحقيق 

اين تالش شـده اسـت بـا        وجود  با     بررسي كرد،    اند  انرژي خورشيدي 
بـه تحقيقـات    هـا     دانش موجود در اين زمينه و انواع انـرژي        توجه به   

  . مرتبط با اين موضوع پرداخته شود
ها نـو انجـام      در بين مطالعاتي كه در ارتباط با استفاده از انرژي         

 پـذير را هـاي تجديد    ن مزيت انـرژ   مهمتري )Sambo) 2005شده اند،   
 ت از ظـ افهمـسو بـا اهـداف ح      اري و    سهولت نگهد  ،استفاده سهولت

ـ . بيـان كـرده اسـت     ) دار محيط طبيعي   دوست(محيط زيست     ةمطالع
نشان داده كه بين سن ) ۱۳۸۰(پور  انجام شده توسط مهدوي حسيني   

آنهـا در   مجريان طرحهاي مرتعـداري بـر ميـزان مـشاركت           و جنس   
امـا   داري وجود نـدارد     معني ةاجراي صحيح طرحهاي مرتعداري رابط    

سواد مجريان و ميزان مـشاركت در اجـراي صـحيح طرحهـاي             بين  
بررسـي مطالعـات     .داري وجـود دارد     مثبت و معنـي    ةداري رابط  مرتع

نشان داده كـه بـين سـطح        ) ۱۳۸۷(انجام شده توسط علي ميرزايي      
هـاي نـو و موفقيـت تـرويج در           تحصيالت و ميزان پـذيرش انـرژي      

ود دارد، همچنـين    داري وجـ   هاي نو اختالف معني    سازي انرژي  بومي
هاي نـو بـين      د انرژي يبين آگاهي و عالقمندي مردم از اهداف و فوا        

هـاي   برگزاري كالسهاي آموزشي ـ ترويجي و ميزان پذيرش انرژي 
نـشان  ) ۱۳۸۶( اقـوام بكـائي    نتايج تحقيق.دار است نو مثبت و معني   

 ةبين سطح تحصيالت و ميزان پيشرفت جنگلداري پايـدار رابطـ   داد،  
افراد مورد مطالعه در خصوص   بين  اري وجود ندارد و همچنين      د معني

يـدار از نظـر نـوع شـغل اخـتالف           ميزان دستيابي بـه جنگلـداري پا      
داري وجود دارد ولي بين دو متغير برگزاري كالسهاي آموزشي           معني

داري   معنـي  ةـ ترويجي و ميزان دستيابي به جنگلداري پايـدار رابطـ          
 به علت همجواري با     تحقيقعه در اين     مورد مطال  ةمنطق .وجود ندارد 

عـالوه بـر    ،  مرز افغانستان در گذشته بـا حـضور پناهنـدگان افغـاني           
 در حال حاضر تعداد زيـادي     ،هاي صورت گرفته مراتع منطقه     تخريب

 مـصارف سـوختي خـود       تأمين برايهاي منطقه    از خانوارهاي آبادي  
كنـي از    بوتهاز هيزم و آن هم از طريق        ) اپخت و پز، استحمام، گرم    (

هـاي    كه وجود تنورهـاي پخـت نـان و اجـاق    كنند مراتع استفاده مي  
علـت اصـلي   . اسـت هيزمي در بسياري از روستاها مؤيد اين موضوع       

هـا و     كمبود و عدم كفايـت نفـت توزيـع شـده در آبـادي              مسئلهاين  
 گاز مصرفي است هرچند مردم عميقاً بـه        تأمين مشكل در    خصوصب

انـد و    سوخت پي بـرده تأمين براي از مراتع  درك اهميت عدم استفاه   
 اجبار و نداشـتن      اما كنند  كني اظهار نارضاريتي مي     بوته ةئلخود از مس  

  . كنند زا را دليل بر اين اقدامشان عنوان مي منبع ديگر انرژي
هـاي   ضرورت استفاده از انـرژي    طور كلي مسائل مطرح شده       هب

 جلوگيري از تخريب براي الذكر سابق ةدر منطقالوصول را   نو و سهل  
 بـا توجـه بـه شـرايط موجـود در            .دهد بيش از پيش مراتع نشان مي     

منطقه و وجود روزهاي آفتابي بلند تصميم بر اين شد كه در راستاي             
الگوسازي در منطقه، روستاي نازدشت در برنامه كاري پـروژه بـراي            

خـر حمـام خورشـيدي بـا        در آ . احداث حمام خورشـيدي قـرار گيـرد       
 ترسـيب كـربن و      ةهـاي نـو، پـروژ       ي و تعامل سازمان انرژي    همكار

. دكـر  آغاز بـه كـار       ۲۰/۱/۸۵گروههاي توسعه روستايي نازدشت در      
 تا  استهاي نو     ترويج استفاده از انرژي   اين طرح،   هاي    يكي از برنامه  

مستقيم ضمن كاهش روند تخريـب مراتـع،        به صورت مشاركتي غير   
 ذكـر   شايان .دشورسيب كربن   باعث بهبود وضعيت مرتع و افزايش ت      

 ۴۸است كه تعداد صفحات خورشيدي مورد اسـتفاده در ايـن طـرح              
بـردار    ليتـر در روز، جمعيـت بهـره        ۶۰۰۰آن  عدد، ظرفيت گرمايشي    

 نقـش اسـتفاده از       بررسـي   اين تحقيق  هدف كلي  .است خانوار   ۲۰۰
انرژي خورشـيدي در حفـظ مراتـع و تـرويج آن در منـاطق خـشك              

 ، است كه براي دستيابي به هـدف فـوق         )اب سربيشه آباد غين   حسين(
   :اند تعريف شدهاهداف اختصاصي زير 



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   ۱۶  
مندي افراد در استفاده از انرژي       ارزيابي ميزان تمايل و رضايت    -

  .خورشيدي
 مورد مطالعه در راستاي     ةهاي روستاييان منطق   اخت ويژگي شن-

  .كني از مراتع و ترويج انرژي خورشيدي كاهش بوته
هاي روستاييان در خصوص      ميزان اطالعات و آگاهي    ارزيابي -

  . ترسيب كربنةاهميت مراتع، انرژي خورشيدي و آشنايي با پروژ
  روش پژوهش

تحقيق حاضر از . ديدگاه كلي حاكم بر تحقيق حاضر كمي است   
 كنتـرل   ةدرجـ  نظر ميـزان نظـارت و      ، از نوع كاربردي   هدف از  ةجنب

. اسـت و علّي ارتباطي    صيفي  ازلحاظ گردآوري اطالعات تو    ميداني و 
بندي   كه با جمعاست نمره حفاظت از مراتع وابسته اين تحقيق متغير

نهالكـاري،  آوري بـذور مرتعـي،        هـاي جمـع    دهي بـه فعاليـت     و نمره 
توليـد نهـال    ،  توليد نهـال ريـشه لخـت تـاغ        ،  بذركاري هاللي آبگير  

احياي  حفاظت و براي كه توليد نهال تاغ گلداني و گلداني آتريپلكس
   .دش است محاسبه استفاده شدهمراتع 

سـن، جنـسيت، تعـداد       هاي مستقل ايـن تحقيـق شـامل        متغير
اعضاي خانوار، سطح تحـصيالت، شـغل اصـلي، ميـزان آشـنايي بـا        
انرژي خورشيدي، ميزان تمايل افراد در استفاده از انرژي خورشـيدي        

هاي  سبه عنوان انرژي نو و پاك در سالهاي بعد، ميزان اهميت كال           
آموزشي ترويجي در پروژه ترسيب كربن، ميزان اهميـت اسـتفاده از            

 ترسـيب كـربن، ميـزان اهميـت         ةهـاي ترويجـي در پـروژ       سخنراني
 ترسيب كـربن،    ةويديويي در پروژ  -استفاده از فيلم و اساليد آموزشي     

ميـزان اهميـت اسـتفاده از نــشريات و مجـالت آموزشـي در پــروژه      
هاي مراكز   ازديدهاي مستمر از فعاليت   ترسيب كربن، ميزان اهميت ب    

 ترسيب كربن، ميزان اهميت تعامـل و ارتبـاط بـا            ةانرژي نو در پروژ   
 ترسيب كربن، ميـزان اهميـت تمـاس بـا      ةهاي دولتي در پروژ    ارگان

 ترسيب كـربن،    ةمروجان منابع طبيعي در خصوص انرژي نو در پروژ        
صرف بوته بعد از     ترسيب كربن، ميزان م    ةميزان آشنايي افراد با پروژ    

استفاده از انرژي خورشيدي، ميزان آگاهي از اهميـت مراتـع، ميـزان        
 آماري از طريـق  ةجامع .استمندي افراد از انرژي خورشيدي      رضايت

 آماري ايـن تحقيـق      ةجامع.  است سرشماري مورد مطالعه قرار گرفته    
واقع در شهرستان سربيشه در  (شامل زنان و مردان روستاي نازدشت       

 يـا   ،در قالب هشت سـازمان محلـي      بوده كه   ) ن خراسان جنوبي  استا
 بـراي  .كننـد   از حمام خورشيدي اسـتفاده مـي      گروه توسعه روستايي    

ـ    پرسشنامه،  يي   روا اطمينان از   در   پرسـشنامه مقـدماتي    ةپـس از تهي
 كل منابع طبيعي استان قرار گرفته ةمحققان و كارشناسان ادار  اختيار

 تعيـين پايـايي     منظور   به .دش اعمال   شده ارائه   و اصالحات پيشنهادي  
 پرسشنامه تكميـل    ۲۵تعداد   پايلوت تستيك   ةبه وسيل ابزار تحقيق   
دهد پرسشنامه از   بود كه نشان مي۷۵/۰ آلفاي كرونباخ    شد و ضريب  

در اين تحقيق به علت حجم كم       . پايايي مناسبي برخوردار بوده است    
 كـردن  ري اقدام بـه پـر   نفر با استفاده از سرشما    ) ۳۴۰(جامعه آماري   

مجمــوع البتــه . پرســشنامه از تمــام افــراد در دســترس شــده اســت
 پرسـشنامه   ۳۴۰پرسـشنامه از   ۳۱۰ هـاي دريـافتي شـامل      پرسشنامه
ــالي  ــتارس ــع   در. اس ــس ازجم ــق پ ــن تحقي ــذاري  آوري و اي كدگ
 ازروش آمـار    spsswinها با استفاده از نـرم افـزار آمـاري            پرسشنامه

ده شـ ها اسـتفاده     ه منظور تجزيه وتحليل داده    توصيفي و استنباطي ب   
  .است

  ها يافته
تـرين     كه جوان  است سال   ۸/۳۶متوسط سن افراد مورد مطالعه      

 درصد افـراد    ۱/۶۷ .اند   سال داشته  ۸۰ترين آنها      سال و مسن   ۱۳آنها  
 ۴-۳خـانوار   داراي بعـد     از افراد    ددرص ۵/۴۵.  مرد بودند  همورد مطالع 

فـراد  ا از   ) نفـر  ۱۳۷( درصـد  ۲/۴۴حصيالت  از نظر سطح ت   . فر بودند ن
  از پاسـخگويان    نفـر  ۹ فراوانـي    فقـط  و   ندهستسواد    مورد مطالعه بي  

   .سطح سواد ديپلم دارند)  درصد۹/۲(
)  درصـد ۶/۸۰( نفـر  ۲۵۰ آب افراد منطقه با فراواني تأمينمنبع  

 آن است كـه     ةدهند فراواني صفر در چشمه و قنات نشان       و   استچاه  
با توجه به شرايط آب و هوايي، چشمه و قنـات وجـود   در اين منطقه    

ميزان آشنايي با  پاسخگويان از نظر    از  %) ۱/۵۷( نفر   ۱۷۷تعداد  . ندارد
ميزان آشنايي خـود را بيـان        خيلي زياد در سطح   پروژه ترسيب كربن    

 خود را ميزان آگاهي از پاسخگويان نيز   %)۱/۴۸( نفر   ۱۴۹ واند   داشته
بيـان  در سطح خيلي زيـاد      را   ترسيب كربن    ةاهميت مرتع در پروژ   از  

نقـش پـروژه    از پاسـخگويان     درصـد    ۸۵همچنين بـيش از     .اند داشته
زيـاد اظهـار   در حد خيلي زياد و      ترسيب كربن در حفاظت از مراتع را        

 در ارتبـاط بـا نظـر افـراد     )۱( ةهمانطور كه در جدول شمار    .اند  نموده
 شـود   تحقيق مشاهده مي   هاي  مورد مطالعه در ارتباط با برخي ازگويه      

بيشترين  )حمام خورشيدي (مندي از انرژي خورشيدي      ميزان رضايت 
ــاد، فراوانــي در ســطح  ميــزان تمايــل اســتفاده از انــرژي خيلــي زي

خيلـي  در سطح خورشيدي به عنوان انرژي نو و پاك در سالهاي بعد         
و   استفاده از انرژي خورشيدي بردرآمد را خيلي زياد        تأثيرميزان  زياد،  

ميزان مصرف بوته بعد از استفاده از انرژي خورشيدي را در سطح كم 
  .اند اظهار داشته



  
  
  
  

     ۱۷ ...مراتعو احياي نقش استفاده از انرژي خورشيدي در حفظ 

   به ترتيب اولويت تحقيقهاي گويهبرخي از  بادر ارتباط مورد مطالعه نظر افراد ):۱( شمارة جدول
انحراف   ميانگين  ها گويه

  معيار
ضريب   ميانه  كمينه  بيشينه

  )CV(تغييرات 
  ۱۶۲/۰  ۵  ۱  ۵    ۷۳۲/۰     ۵۰/۴   از انرژي خورشيدي به عنوان انرژي نو و پاك در سالهاي بعدميزان تمايل استفاده

  ۱۷۸/۰  ۱  ۲  ۵  ۷۸۳/۰     ۳۹/۴   از انرژي خورشيدي مندي رضايتميزان 
  ۳۳۲/۰  ۴  ۱  ۵    ۲۱/۱     ۶۴/۳   استفاده از انرژي خورشيدي بر درآمدتأثيرميزان 

  ۵۰۴/۰  ۲  ۱  ۵    ۹۴۸/۰     ۸۸/۱  نرژي خورشيديميزان مصرف بوته بعد از استفاده از ا

  ۵:      خيلي زياد-      ۴:     زياد-      ۳:        متوسط-      ۲:       كم-     ۱: خيلي كم
   ترسيب كربنة اولويت بندي ميزان انجام فعاليت هاي ترويجي در خصوص انرژي نو در پروژ):۲(شمارة جدول 

  اولويت  )CV(ضريب تغييرات   انحراف معيار  ميانگين  يهاي ترويج ميزان انجام فعاليت
  ۱  ۲۱۴/۰  ۸۹۹/۰  ۲۱/۴  تماس با مروجان منابع طبيعي در خصوص انرژي نو

  ۲  ۲۷۹/۰  ۰۶۷/۱  ۸۲/۳  هاي مراكز انرژي نو  بازديدهاي مستمر از فعاليت
  ۳  ۲۹۰/۰  ۰۷۷/۱  ۷۱/۳  هاي ترويجي  استفاده از سخنراني

  ۴  ۳۲۳/۰  ۱۸۴/۱  ۶۶/۳  كالسهاي آموزشي ترويجي
  ۵  ۳۴۴/۰  ۲۳۰/۱  ۵۸/۳  هاي دولتي ميزان تعامل و ارتباط با ارگان

  ۶  ۴۱۰/۰  ۳۳۰/۱  ۲۴/۳  استفاده از نشريات و مجالت آموزشي 
  ۷  ۴۲۶/۰  ۳۵۴/۱  ۱۸/۳   ويديويي–استفاده از فيلم و اساليد آموزشي 

   ترسيب كربنةص انرژي نو در پروژهاي ترويجي در خصو  اولويت بندي ميزان اهميت فعاليت):۳(شمارة جدول 
ضريب تغييرات   انحراف معيار  ميانگين  هاي ترويجي ميزان اهميت فعاليت

)CV(  
  اولويت 

  ۱  ۱۷۳/۰  ۷۶۸/۰  ۴۴/۴  تماس با مروجان منابع طبيعي در خصوص انرژي نو
  ۲  ۱۹۳/۰  ۸۱۵/۰  ۲۲/۴  هاي مراكز انرژي نو بازديدهاي مستمر از فعاليت

  ۳  ۲۰۲/۰  ۸۲۶/۰  ۰۸/۴  هاي ترويجي  استفاده از سخنراني
  ۴  ۲۱۸/۰  ۸۸۲/۰  ۰۴/۴  كالسهاي آموزشي ترويجي

  ۵  ۲۱۹/۰  ۹۳۱/۰  ۲۵/۴  هاي دولتي ميزان تعامل و ارتباط با ارگان
  ۶  ۳۶۱/۰  ۲۷۱/۱  ۵۲/۳  استفاده از نشريات و مجالت آموزشي

  ۷  ۳۸۸/۰  ۱۹۷/۱  ۰۸۱/۳   ويديويي–استفاده از فيلم و اساليد آموزشي 

  
هـاي ترويجـي در      فعاليتميزان انجام   بندي   صوص اولويت درخ

 از در خصوص انـرژي نـو  هاي ترويجي  و ميزان اهميت قعاليت عمل  
در  تعـداد هفـت گويـه    ، ترسـيب كـربن  ة در پروژديدگاه پاسخگويان 
 نتـايج   كـه طور همـان . مورد پرسش قـرار گرفـت     قالب طيف ليكرت    

تمـاس بـا مروجـان       هاي ، گويه دنده نشان مي  )۳ و   ۲(شماره  جدول  
ــو   ــرژي ن ــي در خــصوص ان ــابع طبيع ــت من  از نظــر انجــام و اهمي

اسـتفاده از   هـاي     گويـه . سخگويان در اولويت اول قرار گرفته است      پا
 – و استفاده از فيلم و اسـاليد آموزشـي           نشريات و مجالت آموزشي   

ها و از نظر اهميت فعاليت در  ويديويي نيز از نظر ميران انجام فعاليت      
 .)۳و ۲شماره جدول( اند  گرفتهقرار  ) هفتمششم و   (هاي نهايي    اولويت

هاي ترويجي صورت گرفته در حفاظت از مراتع         اولويت بندي فعاليت  
نهالكـاري،  ( مراتـع    يدهـد احيـا     ترسيب كربن نـشان مـي      ةدر پروژ 

 در اولويت اول، جمع     ۰۹۳/۰با ضريب تغيير    ) بذركاري، هاللي آبگير  
 در اولويـت دوم و توليـد        ۱۵۳/۰غييـر   آوري بذور مرتعي با ضـريب ت      

نهال گلداني آتريپلكس، توليد نهال ريشه لخت تاغ و توليد نهال تاغ            
 در اولويت  ۱۹۹/۰ و   ۱۹۳/۰،  ۱۶۳/۰گلداني به ترتيب با ضرايب تغيير     

   .)۴ ةشمار جدول(اند   تا پنجم قرار گرفتهمسو
ا توجه به نتايج به دست آمـده از آزمـون ضـريب همبـستگي               ب
 بـين دو متغيـر سـن و حفاظـت از مراتـع بـا مقـدار                  ةون رابطـ  پيرس

)۰۵۵/۰-=r و p=0/338 ( و تعــداد اعــضاي خــانوار و حفاظــت از
بـا  . انـد  دار نـشده  معنـي ) p=0/270 و r=۰۶۳/۰(مراتـع بـا مقـدار    

استفاده از آزمون همبستگي اسپيرمن رابطه بـين سـطح تحـصيالت           
ــدار     ــا مق ــع ب ــت از مرات ــراد و حفاظ و ) p=0/99 و r=۰۹۴/۰(اف

همچنين با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون ضريب همبستگي            



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   ۱۸  
 ترسـيب  ة بين دو متغير ميزان آشنايي افـراد بـا پـروژ   ةاسپيرمن رابط 

در ) p=0/000 و r=۲۰۶/۰(كـربن و حفاظــت از مراتــع بــا مقــدار  
بـا توجـه بـه      .  مثبت و معني دار وجود دارد      ة خطا رابط  ۰۰۱/۰سطح  

 بين دو متغيـر ميـزان   ةضريب همبستگي پيرسون رابط آزمون  ةنتيج
 و  r=۴۵۱/۰(آگاهي از اهميت مرتـع و حفاظـت از مراتـع بـا مقـدار                

p=0/000 (   خطا رابطه مثبت و معني دار وجود دارد       ۰۰۱/۰در سطح  .
ميـزان آشـنايي بـا انـرژي        "نتايج تحقيق نشان داد بين متغيرهـاي        

 ،"انـرژي خورشـيدي   منـدي افـراد از       ميزان رضـايت  " ،   "خورشيدي
ميزان اهميت كالسـهاي آموزشـي ـ ترويجـي در پـروژه ترسـيب       "

ميزان تمايل افـراد در اسـتفاده از انـرژي خورشـيدي بـه             " و   "كربن

 و متغير وابـسته حفاظـت از        "عنوان انرژي نو و پاك در سالهاي بعد       
ولي بـا توجـه بـه       . ود دارد جدار و   مثبت و معني   ة رابط ،مراتع با مقدار  

ميزان " بين دو متغير     ةآزمون ضريب همبستگي پيرسون رابط     ةنتيج
 و حفاظت از مراتـع      "مصرف بوته بعد از استفاده از انرژي خورشيدي       

 خطا رابطه منفي ۰۰۱/۰ در سطح )p=0/000 و r=-۲۲۲/۰(با مقدار  
 )۶(شمارة  مستقل در جدول tبر اساس آزمون    .دار وجود دارد    و معني 

و زنان مورد مطالعـه از نظـر حفاظـت از    شود بين مردان     مشاهده مي 
 ةشمارگونه كه در جدول      همان .مراتع تفاوت معني داري وجود ندارد     

 بين شغل اصلي افراد و Fشود بر اساس نتايج آزمون   مشاهده مي)۸(
  .داري وجود ندارد حفاظت از مراتع تفاوت معني

  

   از مراتع در پروژه ترسيب كربنهاي ترويجي در حفاظت  اولويت بندي فعاليت):۴(شمارة جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  ها گويه
ضريب تغييرات 

CV)(  
اولويت 
  انتخاب

  ۱  ۰۹۳/۰  ۴۴۵/۰  ۷۷/۴  ۳۱۰  )كاري، بذركاري، هاللي آبگير نهال(احياء مراتع 
  ۲  ۱۵۳/۰  ۶۸۶/۰  ۴۷/۴  ۳۱۰  جمع آوري بذور مرتعي

  ۳  ۱۶۳/۰  ۷۵۲/۰  ۶۰/۴  ۳۱۰  توليد نهال گلداني آتريپلكس
  ۴  ۱۹۳/۰  ۸۶۵/۰  ۴۸/۴  ۳۱۰   لخت تاغةتوليد نهال ريش

  ۵  ۱۹۹/۰  ۹۱۷/۰  ۶۱/۴  ۳۱۰  توليد نهال تاغ گلداني
  ۵:      خيلي زياد-      ۴:     زياد-      ۳:        متوسط-      ۲:       كم-     ۱: خيلي كم

  اتعحفاظت از مر ةبرخي متغيرهاي تحقيق با نمر همبستگي ):۵(شمارة  جدول
سطح 

  )sig(داري معني
ضريب 
  )r(همبستگي

نوع ضريب 
  همبستگي

نوع 
  مقياس

  هاي مستقلمتغير  وابستهمتغير

  سن  -۰۵۵/۰  ۳۳۸/۰

  سطح تحصيالت ۰۹۴/۰  ۰۹۹/۰

  تعداد اعضاي خانوار  ۰۶۳/۰  ۲۷۰/۰

ژه ترسيب آشنايي افراد با پرو  ۲۰۶/۰**  ۰۰۰/۰
  كربن

  ميزان آگاهي از اهميت مرتع ۴۵۱/۰**  ۰۰۰/۰

ميزان آشنايي با انرژي   ۲۳۵/۰**  ۰۰۱/۰
  خورشيدي

مندي افراد از انرژي  رضايت  ۱۹۸/۰**  ۰۰۰/۰
  خورشيدي

۰۰۰/۰  **۳۴۰/۰ 
تمايل افراد در استفاده از انرژي 

  خورشيدي

هاي آموزشي  اهميت كالس  ۲۴۳/۰**  ۰۰۳/۰
  ترويجي

۰۰۱/۰  **۲۲۲/۰-  

  ۱اسپيرمن و پيرسون

رتبه اي
  

نمره حفاظت از مراتع
  

ميزان مصرف بوته بعد از 
  استفاده از انرژي خورشيدي

  درصد۱داري در سطح   معني**
 غير از سن و تعداد اعضاي خانوار، براي ساير متغيرها ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است هب



  
  
  
  

     ۱۹ ...مراتعو احياي نقش استفاده از انرژي خورشيدي در حفظ 

  )و مردزن ( حفاظت از مراتع در دوجنس ة مقايسه ميانگين نمر):۶(شمارة جدول 

  P  df  t  خطاي معيار ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  جنس

  ۰۵۴/۰  ۷۸/۰  ۴۹/۴  ۲۰۸  مرد
  ۰۹۷/۰  ۹۸/۰  ۳۳/۴  ۱۰۲  زن
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  حفاظت از مراتع در افراد با شغل هاي مختلف ة مقايسه ميانگين نمر):۷(شمارة  جدول

  خطاي معيار  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  شغل

  ۰۹۹/۰  ۰۰۹/۱  ۳۳/۴  ۱۰۴  مداردا
  ۰۶۰/۰  ۷۸۰/۰  ۴۴/۴  ۱۶۷  كشاورز

  ۰۹۷/۰  ۶۰۵/۰  ۷۲/۴  ۳۹  آزاد

  

  نتايج بررسي بين گروهي و درون گروهي):۸(شمارة  جدول

  F Sig  ميانگين مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغييرات

  ۰۵۰/۰  ۰۲۸/۳  ۱۶۹/۲  ۲  ۳۳۸/۴  بين گروهي
  --  --  ۷۱۹/۰  ۳۰۷  ۸۷۲/۲۱۹  درون گروهي

  --  --  --  ۳۰۹  ۲۱۰/۲۲۴  جمع

  
  تحليل رگرسيون

ات متغيرهاي مستقل بـر متغيـر وابـسته         تأثيربه منظور بررسي    
ـ   از تحليل    ،حفاظت از مراتع   نتـايج  . ه اسـتفاده شـد    رگرسيون چندگان

 جمعي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته حفاظـت از          تأثيرحاصل از   
 متغيره بـه روش گـام بـه گـام            رگرسيون چند  ةمراتع از طريق معادل   

 ميزان آگاهي از اهميت مراتع،      متغيرسه  به ترتيب    آن است كه     مبين
ميزان تمايل افراد در استفاده انرژي خورشيدي به عنوان انرژي نو و            

هـاي   پاك در سـالهاي بعـد و ميـزان اهميـت اسـتفاده از سـخنراني               

متغيـره   رگرسـيون چنـد      ةوارد معادل  ترسيب كربن    ةترويجي در پروژ  
را تبيـين  درصـد از تغييـرات متغيروابـسته        ۳۱حـدود    كه جمعاً    دندش

معادله خـط رگرسـيون    )۹( شمارة با توجه به ضرايب جدول . اند  كرده
  :استچند متغيره به صورت ذيل 

۲ b۲۰ x ۲۲۲/۰  + ۱۷x ۳۳۸/۰ + ۱۰x ۳۴۵/۰ + ۵۲۹/۰ = y   
غيـر   بـين متغيرهـاي مـستقل و مت        ةشده رابطـ   استاندارد   ةمعادل

  : استوابسته به شرح زير 
۲ b۲۰ x ۲۱۵/۰  + ۱۷x ۲۹۱/۰ + ۱۰x ۳۳۰/۰ =  y   

  سومضرايب متغيرهاي وارد شده بر معادله رگرسيون در گام   ):۹(شمارة  لجدو

Sig. T  Beta  S.E. B  متغير  

  )۱۰x(ميزان آگاهي از اهميت مراتع  ۳۴۵/۰  ۰۵۳/۰  ۳۳۰/۰  ۴۵۱/۶  ۰۰۰/۰

۰۰۰/۰  ۱۰۳/۶  ۲۹۱/۰  ۰۵۵/۰  ۳۳۸/۰  
 انرژي خورشيدي به عنوان ةميزان تمايل افراد دراستفاد

  )x17( انرژي نو وپاك درسالهاي بعد

۰۰۰/۰  ۲۴۴/۴  ۲۱۵/۰  ۰۵۲/۰  ۲۲۲/۰  
 ةهاي ترويجي در پروژ ميزان اهميت استفاده از سخنراني

  )x20( ترسيب كربن

۱۱۷/۰  ۵۷۰/۱  -  ۳۳۷/۰  ۵۲۹/۰  constant  

  



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   ۲۰  
  

 نـشان داده شـده اسـت در         )۹( ةشـمار  كه در جدول     طور  همان
. وارد معادلـه شـد    ميـزان آگـاهي از اهميـت مراتـع          اولين گام متغير    

R=۲۰۳/۰( ضريب تعيين براي ايـن متغيـر      
 مقـدار عـددي     .اسـت  )2

حفاظت از   درصد تغييرات    ۲۰ آن است كه حدود      مبينضريب تعيين   
  . بوده استمراتع ناشي از ميزان آگاهي از اهميت مراتع 

ــام دوم ــر در گ ــرژي    متغي ــتفاده ان ــراد دراس ــل اف ــزان تماي مي
د شـ وارد معادله   پاك درسالهاي بعد     خورشيدي به عنوان انرژي نو و     

 را تبيـين    متغير وابسته  درصد تغييرات    ۸/۲۸ كه به همراه متغير قبلي    
  . كنند مي

هـاي    ميـزان اهميـت اسـتفاده از سـخنراني    در گام سوم متغيـر   
د معادلـه شـد كـه بـه همـراه دو       وار ترسيب كربنةترويجي در پروژ 

. كننـد  تبيين ميحفاظت از مراتع را  درصد تغييرات  ۴/۳۱ ،متغير قبلي 
  F).  = ۲۲۷/۴۸(ميزان 

حـاكي   كه   معني دار شده است    درصد   ۹۹سطح  گام آخر نيز در     
  .است رگرسيون ةدار بودن معادل از معني

  

  هانتيجه گيري و پيشنهاد
 انـرژي رايگـان، پـاك و        تأمينانرژي خورشيدي يكي از منابع      

 مخرب زيست محيطي است كه از دير باز به روشـهاي            آثارعاري از   
بحـران انـرژي در   . گوناگون مورد اسـتفاده بـشر قـرار گرفتـه اسـت       

سالهاي اخير، كشورهاي جهان را بر آن داشته كه با مـسائل مربـوط          
نـد كـه در ايـن ميـان جـايگزيني           كنبه انرژي، برخـوردي متفـاوت       

هـاي تجديدپـذير و از جملـه انـرژي          فـسيلي بـا انـرژي      هـاي  انرژي
جويي در مصرف انرژي، كنتـرل   خورشيدي به منظور كاهش و صرفه    

عرضه و تقاضاي انرژي و كاهش انتشار گازهاي آالينده با اسـتقبال            
 ضريب همبستگي پيرسـون بـين       ةمحاسب .رو شده است   هفراواني روب 

 بين ايـن دو     دهد كه   مي دو متغير سن افراد و حفاظت از مراتع نشان        
 مـستقل   tهمچنين نتايج آزمون     ،داري وجود ندارد    معني ةمتغير رابط 

دهـد كـه بـين       بين دو متغير جنس و حفاظت از مراتـع، نـشان مـي            
هـاي مهـدوي      يافتـه  .داري وجود ندارد   متغيرهاي فوق اختالف معني   

ـ ن) ۱۳۸۰(پـور    حسيني  ةهمچنـين رابطـ   . يـد ايـن يافتـه اسـت       ؤز م ي
حفاظـت از    متغيـر وابـسته      بـا ري بين سطح تحصيالت افراد      دا  معني

 مشاهده ع حفاظت از مراتمتغير وابستهبا مراتع و تعداد اعضاي خانوار 
و ) ۱۳۸۶(هاي اقوام بكـائي       يافتهكه اين يافته منطبق با       نشده است 

  . است )۱۳۸۷ (علي ميرزايي

 آزمون ضريب همبستگي پيرسون رابطه بـين        ةبا توجه به نتيج   
 ميـزان  " ، " ترسـيب كـربن  ةميزان آشنايي افراد با پروژ " هاي  تغيرم

 و  "ميزان آشنايي بـا انـرژي خورشـيدي       "  و "آگاهي از اهميت مرتع   
از  . حفاظت از مراتع رابطه مثبت و معني دار وجـود دارد         متغير وابسته 

د متغير ميزان تمايـل     شنجا كه در نتايج تحليل رگرسيوني مشاهده        آ
ه از انرژي خورشيدي به عنوان انـرژي نـو و پـاك در           افراد در استفاد  

ـ ، همچنـين    استر وارد شده در معادله      سالهاي بعد دومين متغي    يج انت
دار دو  معنـي   مثبـت و ة رابطـ نـشان داد  آزمون همبـستگي پيرسـون      

ميزان تمايل افراد در استفاده از انرژي خورشـيدي بـه عنـوان        "متغير
   .جود دارداظت از مراتع وحف  و"انرژي نو و پاك در سالهاي بعد

گرسـيون پيـشنهاد    ردست آمـده در      هباتوجه به نتايج ب   همچنين  
 مرتعداران را  شود به منظور حفاظت از مراتع، آگاهي روستاييان و         مي

هاي ترويجـي بـاال    نسبت به مفيد بودن مراتع با استفاده از سخنراني   
آنان نـسبت   تا ديدگاه    ندكنبرده واهميت موضوع را براي آنان بازگو        

ي ژهمچنـين اسـتفاده از انـر       .شـود تر   روشن به فوايد مراتع بيشتر و    
توانـد زمينـه سـاز       پـاك مـي    و خورشيدي به عنوان يك انـرژي نـو       

ـ  ين مـي  سالمت روستائيان وحفـظ محـيط زيـست باشـد بنـابرا             دباي
 برگزار شده ي پاك بيشتر    ترويجي از فوايد انرژ    -كالسهاي آموزشي   

مـساعد جهـت اسـتفاده بهينـه از ايـن انـرژي             نيز شـرايط الزم و       و
   .خدادادي فراهم شود

ه منظور ترويج انرژي خورشيدي در      د ب شو  پيشنهاد مي همچنين  
اي همنطقه مورد نظر، كارشناسان ترويج پروژه بايد در تقويـت روشـ           

گـذاري   بيـشترين تـأثير    ريزي صـحيح و    آموزشي كوشيده و با برنامه    
يان يشي در بين اعضاي خانواده روسـتا     هاي آموز  وابتكار عمل از فيلم   

تشويق به استفاده بيـشتر از انـرژي         ترغيب و  آنان را  ند و كناستفاده  
ــدكنخورشــيدي  ــتائيان و . ن ــا روس ــان ترويجــي ب ــاط كارشناس  ارتب

آگـاهي از   هاي دولتي زمينه تبادل نظر در خصوص اطالعات و  ارگان
توانـد بـا    مي وده كرانرژي خورشيدي به عنوان انرژي پاك را فراهم       

يان بـه تـرويج     يمشاركت دستگاههاي اجرايي مرتبط با امـور روسـتا        
  .دكنانرژي خورشيدي در منطقه كمك فراواني 

 مرتـع،   جنگـل،  مـورد  مـردم در     ي تخصـص  ي عموم يآموزشها
ـ  و خاك و هم    آب ها، ابانيب  ييشناسـا  گريكـد  ي  بـا  ي و همكـار   ياري

سب دانش منابع  به مردم در ك ياري ويعي مشكالت منابع طب  حيصح
 كه مورد قبول آنها قـرار       ي به نحو  ، دانش نيبردن ا   و به كار   يعيطب
 فرهنگ  در ي اصول دي و عقا  اتي تحول در نظر   جاديا و در نهايت     رديگ



  
  
  
  

     ۲۱ ...مراتعو احياي نقش استفاده از انرژي خورشيدي در حفظ 

هـاي   ايجاد مراكز حمايت كننده استفاده از انرژي        ، مردم يعيمنابع طب 
ع ها و مرات    در جنگل  ي و تخصص  ي تحول فن  جاديا،  نو پاك در منطقه   

تواننـد از     مـي   مردم اي ي حرفه ها  و آب و خاك در مهارت      ها ابانيو ب 
  .ديگر راهكارهاي افزايش استفاده از انرژي خورشيدي باشند

منـدي   هاي تحقيق بين دو متغير ميـزان رضـايت        اساس يافته بر
وجـود  دار   مثبـت و معنـي  ةافراد از انرژي خورشيدي و حفاظت رابطـ     

 ميزان مصرف بوتـه بعـد از اسـتفاده از            بين دو متغير   ة ولي رابط  دارد
نتيجـه بـا   در ، اسـت  منفي ةخورشيدي و حفاظت از خطا رابط     انرژي  

توجه به افزايش سطح رضايت افراد از اجراي پروژه و افزايش آگاهي   

رو كني در مراتع منطقـه        كني كاهش سطح بوته     افراد از مضرات بوته   
 . اسـت كـرده كـاريرد پيـدا   و انـرژي خورشـيدي    به كاهش گذاشـته     

 ةبا توجه به سند چشم انداز كـشور و همچنـين سـند توسـع            بنابراين
هاي تجديد پذير، بـه مـسئوالن        استان در خصوص استفاده از انرژي     

 انـرژي  فنـاوري شود در خصوص ترويج هرچه بيشتر    امر پيشنهاد مي  
هاي سوختي، بيوگـاز ،      از قبيل پيل  (هاي نو    خورشيدي و ساير انرژي   

هاي الزم براي    يشتر كوشا باشند و با فراهم آوردن زمينه       ب..) بادي و   
ها در حفظ منابع طبيعي و محيط زيست به عنوان           مصرف اين انرژي  

  .ثري بردارندؤ ملي گام ماي سرمايه
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