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  برداري از انرژي خورشيدي در مناطق روستايي بهره
   )شهرستان نيشابور، آباد دهستان عشق: مطالعة موردي(

  يزي روستايي، دانشگاه خوارزميراستاد جغرافيا و برنامهـ  ∗حسن افراخته
 يزي روستايي، دانشگاه خوارزميررشد جغرافيا و برنامها دانشجوي كارشناس ـفرشته احمدآبادي 

 تهران دانشگاه ،ييروستا يزيربرنامه و ايجغراف رشدا كارشناس يدانشجو ـ حسن احمدآبادي

  23/02/1392: تأييد نهايي          27/09/1391: پذيرش مقاله

  چكيده
يكـي از   .اسـت پايـدار  توسـعة   هـاي  تاز ضـرور  ،مناطق روستايي هاي نو در انرژي استفاده از

استفاده در مناطق روستايي شهرستان نيشابور،  تازگي به .انرژي خورشيدي است، هاي نو انرژي
بررسـي نقـش دولـت در    . رواج يافتـه اسـت   آبگرمكن خورشيدي كمك از انرژي خورشيدي به
نوشـتار  هدف اصلي ايـن  ، آن آثار گسترشبرداري از انرژي خورشيدي و  گسترش نوآوري بهره

آباد در شهرستان نيشابور  روستاهاي دهستان عشق، مورد مطالعه در اين پژوهش مناطق. است
پـژوهش   ةنمون ةجامع برايطور تصادفي  بهسيصدوده خانوار  ،كوكرانبر اساس فرمول . هستند

تـرين   اصـلي ، نامـه  پرسشمصاحبه با مردم محلي و تكميل ، مستقيمة مشاهد. ندا انتخاب شده
دانشـجويان  ، دانشگاه استادان با نظر نامه پرسشروايي . آوري اطالعات بوده است روش جمع

بـا روش آلفـاي    آنتحصيالت تكميلي و كارشناسان محلي مورد تأييـد قـرار گرفتـه و پايـايي     
آمـار توصـيفي و    با كمـك شده  آوري ي جمعها داده. بررسي شده است )81/0برابر با (كرونباخ 
پژوهش نتايج . اند گيري شده تحليل و نتيجه) رگرسيون و فريدمن، كروسكال واليس( استنباطي

نقش اصـلي را در گسـترش ايـن فنـاوري     ، ي مالي و ترويجيها نشان داد كه دولت با حمايت
ناحيه در قلمروي مـورد مطالعـه شـده    توسعة ي ها اين امر منجر به بهبود شاخص، داشته است

داشته و پس از نصب  را درپياقتصادي  جويي صرفه ،خورشيديي ها استفاده از آبگرمكن .است
، هاي نفتي مشكالت آبگرمكن، ي فسيليها نقل سوختو حمل(ميزان زيادي در وقت افراد  به ،آن

، زدن مسـواك ، اسـتحمام (شده اسـت؛ همچنـين شـاخص بهداشـتي      جويي صرفه) ...گازي و
اسـتفاده از   نهايـت بهبود يافتـه اسـت و در   ،خانوارهاي مورد مطالعه نيز) و نظافت شوو شست

بنـابراين شـناخت اسـتعدادها و    . بـوده اسـت  اكثـر خانوارهـا    آبگرمكن خورشيد مورد رضايت
امـري   ،پايدار مناطق روستاييتوسعة  به يابي دست برايي طبيعي و ذاتي هر منطقه ها پتانسيل

  .رسد مي ضروري به نظر

  .نقش دولت، آباد دهستان عشق، توسعة روستايي، انرژي خورشيدي، آبگرمكن خورشيدي: ها واژه كليد
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  مقدمه

گيـري از   بهـره بر اساس اختراعـات و  ، ي مختلف تمدن انسانها دوره. است ها نيروي اصلي و اساس زندگي انسان ،انرژي
بنيان و اساس زندگي اجتماعي و توان  مي انرژي را ).1380: 15، حاج سقطي( ي گوناگون شكل گرفته استها منابع انرژي
  ).1382: 32، ثقفي( صنعتي و اقتصادي معرفي كردتوسعة  ةكنند عامل تعيين

افـزايش جمعيـت و    ،آن در راسـتاي گـاز و  و  نفـت ، سـنگ  زغـال در قرون اخير با كشف و استفاده از منابعي چـون  
 .اتمـام اسـت   بـه يافتـه و رو  مرور كـاهش  ميزان اين ذخاير به، ناپذيرگونه منابع تجديد غير اصولي انسان از اين برداري بهره

ايجـاد  ، ي اقتصـادي سـريع  هـا  جمعيت و پيشرفت افزايش، )ي فسيليها سوخت( ي معمولها كاهش تدريجي منابع انرژي
برآن بـوده اسـت تـا     به همين سبب، تالش .استكرده  ناپذيرگريزي توليد و تبديل انرژي كنوني را ها در سيستم تغييرات

پـذيري  منـابعي كـه قابليـت تجديد   ، محيطي زيستي ها گزيدن از آلودگي ي فسيلي و دوريها جويي در انرژي صرفهبراي 
، خورشـيد ، انـرژي بـاد   ،اين منـابع  ةجملاز. دنقرار گير برداري بهرهمورد ، رسانند دارند و به محيط زيست آسيب كمتري مي

هيچ نوع آلـودگي بـراي   ، شهرت دارند »ي نوها انرژي«كه به  ها گونه انرژي اين. بيوماس و آب است، گرماي داخلي زمين
  ).1388، ابوال شيخي( دنكن زمين كمك ميكرة هوا و حفظ دماي و كنند و به تثبيت آب آب و خاك ايجاد نمي، هوا

د بود كه در ايـن  نخواهبراي بشر قابل استفاده هاي نو  تنها معدودي از انرژي ،ي آيندهها طي دههترديدي نيست كه 
بودن  محيطي و در دسترس بار زيست فقدان تأثيرات زيان ،ي چونداشتن مزاياي فراوان دليل انرژي تابشي خورشيد به ،ميان

انـرژي  در واقـع  ). 1374 ،دوسـت  جهـانبخش و عـدالت  (كند تواند نقش اساسي در تأمين انرژي ايفا  مي ،آن براي همگان
. كنـد  آلـودگي توليـد نمـي   ، ي فسـيلي ها خالف سوختزمين است كه برة كرپذير ترين منبع انرژي تجديدبزرگ ،خورشيدي

يي ها تر از تمام انرژيهزار بار بيش ژول است؛ يعني ده 4×1024 ، حدودرسد مي مقدار انرژي كه هر سال از خورشيد به زمين
در زمـين  كـرة  در بيشـتر نقـاط   كمـابيش   ،اين نوع انـرژي ). 1385: 45، زاده و افشار حسين( شود مي جهان مصرفكه در 

 ، ازدسـته ي خورشـيدي هـا  نيروگاهي و غير نيروگـاهي دارد كـه اسـتفاده از آبگـرمكن     فراوان كاربردهايدسترس است و 
  .مناطق روستايي رو به افزايش استاكنون در سطح جهان و  ي غير نيروگاهي آن است و همها كاربرد

رسـاني   ي نو به مناطق روستايي و وجود مشكالت سوختها ي الزم براي ورود انرژيها شدن زمينه با توجه به فراهم
ي نو بـا تكيـه بـر    ها آن است كه نقش دولت را در گسترش استفاده از انرژي پژوهش پيش رو درپي، به مناطق دوردست

اجتماعي و رفاهي اين نوع انرژي را در مناطق روسـتايي مـورد مطالعـه    ، اقتصاديآثار و كند آبگرمكن خورشيدي بررسي 
ايـن  . اسـت  شهرسـتان نيشـابور  ة آباد از توابع بخش ميان جلگـ  روستاهاي دهستان عشق، پژوهشمورد منطقة  .قرار دهد
  : باشدپرسش زير دو  گوي كند پاسخ مي كوشش نوشتار

  در مناطق روستايي چه بوده است؟ )ي خورشيديها آبگرمكن( نرژي خورشيديثر گسترش استفاده از اؤعامل م .1
  اي در مناطق روستايي داشته است؟ استفاده از انرژي خورشيدي چه اثرات توسعه .2

  : گيرد مورد آزمون قرار ميفرضية زير در اين راستا دو 
  .ي خورشيدي در مناطق روستايي بوده استها دولت عامل اصلي گسترش استفاده از آبگرمكن )الف



  17 ...)مطالعة(مناطق روستاييبرداري از انرژي خورشيدي دربهره

 

جلـوگيري از اتـالف   ، اقتصادي جويي صرفه(ة ي توسعها بهبود شاخصموجب  ،ي خورشيديها استفاده از انرژي) ب
  .روستايي شده است) وقت و افزايش شاخص بهداشت خانوار

نتـايج  ، روسـتاهاي كشـور  توسـعة  نـو در   يهـا  از انرژي گيري بهرهاستفاده از انرژي خورشيدي و  با توجه به اهميت
 . ويژه در نواحي روستايي قرار گيرد به ،ها گسترش نوآوريبراي توسعه  اندركاران استفادة دستتواند مورد  مي پژوهش حاضر

  مباني نظري
در . گردد بازشايد به دوران سفالگري  و به زمان ماقبل تاريخ ،شناخت انرژي خورشيد و استفاده از آن براي مقاصد مختلف

ي هـا  دان كـردن آتـش   روشـن بـراي   ،خورشيدة داده شده و اشع ي بزرگ طاليي صيقلها معابد از جام انآن هنگام روحاني
گـذار   بنيان راارشميدس در تاريخ اما ، هستند تر از زمان ارشميدس قديمي ،هرچند منابع مصري. كردند مي محراب استفاده

، كمـالي و مـرادي  (داننـد   مـي ) دادن ناوگان روم شكستبراي دليل استفاده از انرژي خورشيد  به( استفاده از تابش خورشيد
1384 :146.(  

ـ   . ي نو را در تأمين انرژي روستايي ايران بررسي كرده اسـت ها نقش انرژي ،)1379( كرد بهمن  ةايشـان پـس از ارائ
ي نـو در تـأمين   ها به نقش انرژي، ي مورد استفاده در روستاهاي كشورها تصويري كالن از وضع موجود استفاده از انرژي

هاي محلي را  از پتانسيل گيري بهرهريزي جامع انرژي روستايي كشور و  انرژي مناطق روستايي كشور اشاره كرده و برنامه
  .الزامي تشخيص داده است

پـژوهش   وي در. كارگيري انرژي خورشيدي در بخش روستايي ايران را بررسي كرده است به) 1376(حمدي عبدي 
كـاربرد  بـالقوة  و تـوان   كـرده  توصـيه ي فتوولتائيك ها با استفاده از سلول را كشوردورافتادة رساني به روستاهاي  برقخود، 

  .ايي مورد تجزيه و تحليل قرار داده استتانرژي خورشيدي را در مناطق روس
مطالعـه   را از انرژي خورشـيدي در ايـران   گيري بهرهامكانات ، )1377( خود ختم تحصيلي ةنام در پايانمقدم   شمس

كـيش بـا   جزيـرة  شده و تأمين بـرق   به كاربردهاي متعدد انرژي خورشيدي در كشور پرداخته نامه پايان اين در. استكرده 
  .اقتصادي تشخيص داده شده است ةصرف مقرون به ،ي فتوولتائيكها استفاده از سلول
به اهميت انرژي خورشـيدي   ،»خورشيدي در ايرانتنگناهاي انرژي و ارزيابي پتانسيل انرژي «عنوان با اي  در مقاله

كه كشور ايران از بابت دريافـت انـرژي   كند مي اين بررسي بيان. انرژي اشاره شده استكمبود در تأمين بخش مهمي از 
 كـامالً عملـي باشـد   توانـد   ي خورشـيدي مـي  هـا  از شرايط بسيار مطلوبي برخوردار بوده و استفاده از آبگرمكن ،خورشيدي

 ).1381، كاوياني(

ي خـانگي در نـواحي روسـتايي شهرسـتان     هـا  ثر بـر پـذيرش آبگـرمكن   ؤواكاوي عوامل م« عنوانبا ديگري مقالة 
اسـتفاده از انـرژي   ة گرفتـه در زمينـ   ي انجـام هـا  تـرين برنامـه   يكي از مهـم ، )1388(نايه طلب و  شاديبه قلم  »اسفراين

مهـم در موفقيـت   مسـئلة  دانـد و   مـي  ي خورشـيدي در نـواحي روسـتايي   ها و حمام ها تجديدپذير را طرح نصب آبگرمكن
كه افـزايش ميـزان درآمـد و نيـز شـناخت       شده است بياندر اين پژوهش . است دانستهروستاييان را پذيرش  ها آبگرمكن

  .بر ميزان پذيرش روستاييان تأثيرگذار بوده است ،ي آبگرمكن خورشيديها نسبي مزيت
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اسـتفاده از  نشان داده است كه  ،ي خورشيدي در شهرهاي گرمسيريها بررسي فني و اقتصادي استفاده از آبگرمكن

كـاهش   را در اثـر  ارزي قابل توجهي جويي صرفه برآورده كرده،كنندگان را  مصرف نيازكه بر آن عالوه ،آبگرمكن خورشيدي
 ).1380، شيرازيآخرتي و ( ه استداشت درپي )بخش خانگيعمدة سوخت ( ي نفتيها وردهآفرمصرف 

كـه   مطالعات زيادي انجام گرفته اسـت  ،مناطق روستايي ساير كشورهاي جهاندر مورد كاربرد انرژي خورشيدي در 
محيطـي و اجتمـاعي    زيسـت ، فنـي ، به بررسي عملكرد اقتصادي) 2010( لونگ و مو ،هان. شود آنها اشاره ميبرخي از به 

نتايج اين پژوهش نشـان داده كـه اسـتفاده از آبگـرمكن خورشـيدي      . اند پرداختهي خورشيدي در كشور چين ها آبگرمكن
ي خورشيدي ها استفاده از آبگرمكن شگستر برايپژوهش پيشنهاد اين . ميزان قابل توجهي در چين افزايش يافته است به

  . بوده است) نقاط روستايي( شهرهاحومة به محصول  و انتقال اينآبگرمكن اجباري  نصب سياستچين، اجراي  كشوردر 
انرژي روستايي عرضة  مطالعهاين در . ديگري به بررسي انرژي و نقش آن در روستاها پرداخته شده است ةدر مطالع 

 ،هـا  ي تجديدپـذير و كاربردهـاي روسـتايي ايـن انـرژي     هـا  گرفته و ميـزان پيشـرفت تكنولـوژي انـرژي    مورد تأكيد قرار 
  ).1992 ،يكارز وبهاگاوان ( تحليل شده استو تجزيه

كـه توسـعه و اسـتفاده از     باورنـد بر اين كرده و  ي خورشيدي را در تايوان بررسيها برخي از محققان نقش آبگرمكن
ي تشـويقي در ايـن   هـا  همچنين اجراي برنامه. مديريت عرضه و تقاضاي انرژي حياتي استبراي  ،ي تجديدپذيرها انرژي
نتـايج  . ي خورشيدي افزايش داده اسـت ها گرايش به استفاده از آبگرمكنبراي كنندگان را  اقتصادي مصرفانگيزة  ،كشور

توسـعة  سـبب   ،سـازهاي جديـد  و نوع مسكن و سـاخت ، ساختار جمعيتي، هواييو پژوهش حاكي از آن است كه شرايط آب
   ).2008 ،چونگ و نيل ،يل ،چانگ( ي خورشيدي در اين كشور شده استها بيشتر آبگرمكن

در اين گزارش انرژي . در نقاط روستايي هندوستان در گزارشي به تصوير كشيده شده استي مورد استفاده ها انرژي
بـرق  ، انـرژي خورشـيدي  ، ي نوها شده و از ميان انرژي تقسيم ناپذيرتجديدي تجديدپذير و ها روستايي به دو بخش انرژي

 ).1996 ،يو گوسوام سوازيب( اند روستايي معرفي شدهي مطلوب و مناسب مناطق ها انرژي، آبي كوچك و انرژي باد 

ي خورشيدي در واحدهاي مسكوني كشور عمـان نشـان داده اسـت كـه     ها وتحليل اقتصادي و فني آبگرمكن تجزيه
بر آن پرداخت يارانه به مشتريان  عالوه. ي انگيزشي و تشويقي استها مستلزم سياست ،ي خورشيديها گسترش آبگرمكن

 صـرفه باشـد   براي عموم مـردم مقـرون بـه    ها گونه سيستم شده كه قيمت اين سبب ،گذاران آبگرمكن خورشيدي و سرمايه
  .)2012، يالبادالبادي و (

از دسته كشورهاي موفق در زمينة استفاده از آبگرمكن  ،اتريش و اسپانيا، يونان، ژاپن، آلمان، تركيه، كشورهاي چين
كـه از آبگـرمكن خورشـيدي     يكشـورهاي از ديگـر   ).11: 1390، سازي مصـرف سـوخت   سازمان بهينه(هستند  خورشيدي

چين ، در ميان كشورهاي جهان ).70: 1379 ،كرد( توان نام برد مي فرانسه و هلند را، كانادا، ايتاليا، آمريكا، كنند مي استفاده
تجهيزات خورشيدي در دنياست و بيشترين ميزان نصب آبگرمكن خورشيدي در جهان ة كنندترين صادربزرگ ،آسياقارة در 

  ).11: 1390، سازي مصرف سوخت سازمان بهينه( را به خود اختصاص داده است
همگام با روند تحوالت جهاني در اين زمينه مـورد توجـه قـرار     ،برداري از انرژي خورشيدي بهرهة در ايران نيز مسئل

تـر   انرژي جديمسئلة صنعتي مجبور شدند به پيشرفتة كشورهاي  ،1973پس از افزايش قيمت نفت در سال  .گرفته است
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بحـران   ،ايـن مسـئله  . وسعت بيشتري يافـت ، از انقالب اسالمي ايرانپس افزايش مجدد قيمت نفت  بابنگرند و اين ديد 
ايـن  . شـد سـازي مصـرف انـرژي     بهينـه و  جـويي  صـرفه ة در زمينـ مطالعاتي يا بحران احتراق نام گرفت و سرآغاز  انرژي
مـدت و   ي ميانها مدت بود و در برنامه ي كوتاهها ي انرژي و جزء برنامهها گذاري تمام سياستة در اولين مرحل جويي صرفه
در دستور كار قـرار   )مانند انرژي خورشيد( پذيري تجديدها و منابع انرژي يمنابع جديد انرژ يافتنچون مواردي  ،مدتبلند

  ).15: 1380، حاج سقطي( گرفت
انـدازي   نصـب و راه اسـفراين   در چشمهحمام عمومي روستاي بابابراي  ،ايراناولين حمام خورشيدي در دهة شصت 

مـورد   1366و در سـال   شد بجنورد ساخته) پيربز( دومين حمام خورشيدي در روستاي شمس). 259: 1373، رضويان( شد
از ، برداري رسـيد  به بهره 1373بشاگرد نيز كه در سال منطقة حمام خورشيدي ). 85: 1379 ،كرد( برداري قرار گرفت بهره

   ).8: 1376 ،عبدي(است  هاي ديگر در اين زمينه تجربه
به نقش مهم انرژي خورشيدي در زندگي كنوني بشـر اشـاره دارنـد و معتقدنـد كـه       ،شده در مجموع مطالعات انجام

ـ  تواند ثمربخش واقع شـود و  مي ،استفاده از اين انرژي در آبگرمكن خورشيدي كـارگيري و گسـترش اسـتفاده از آن در     هب
  . را مهيا خواهد كردسازي الگوي مصرف  بهينهزمينة و  آورده وري اقتصادي را فراهم بهره ،مناطق روستايي
سـال   25طـوري كـه در    متوالي توسعه و تكامل يافته است؛ به هاي طي سال ،انرژي خورشيدي در جهاناستفاده از 

آسـيا و آمريكـاي شـمالي    ، ويژه در اروپـا  به ،در نقاط مختلف جهان ي حرارتي خورشيديها تعداد زيادي از سيستم ،گذشته
ي آسيا و آفريقا ها قاره ،انرژي خورشيدي از برداري ولي بهترين مناطق بهره ،)50: 1380، صفايي و طالقاني( اند نصب شده

 .كه از پتانسيل بااليي برخوردارند )44: 1382، ثقفي( هستند

هـاي خورشـيدي    سيسـتم  ،هسـتند  ي در حال توسعه كه نصف جمعيت آنها در روستاهاي محروم ساكنها در كشور
نخستين باري كه از انرژي خورشـيدي در يـك    .دوشهزينه مطرح  كم يراه حلمنزلة  بهتواند  مي، دليل سادگي تكنولوژي به

انـدازي تلويزيـون آموزشـي در يـك مدرسـه       در اين سال فرانسويان براي راه. ميالدي بود 1972سال ، روستا استفاده شد
الزم را بـراي   و ايـن امـر بسـتر   ) 68: 1379، كـرد ( از انرژي خورشيدي استفاده كردنـد  ،روستايي در كشور آفريقايي نيجر

  . كردي گوناگون از اين نوع انرژي فراهم ها استفاده
ي هـا  سيسـتم شـود كـه    ي مختلف و براي مقاصد متفاوت اسـتفاده مـي  ها سيستمبا انرژي خورشيد  ،در عصر حاضر

 تـرين كـاربرد تكنولـوژي خورشـيدي در     گستردهاما  ،)146: 1384 ،كمالي و مرادي( از آن دسته هستند حرارتي و برودتي
در  ).50: 1380، طالقـاني  صـفايي و ( است) آبگرمكن خورشيدي( سيستم گرمايشي آب گرم خورشيدي، طراحي ساختمان

مسـتقيم مـورد   يـا غيـر   طور مستقيم  سپس گرماي آب به، كند مي جذب راحرارت نور خورشيد آب نخست  ،ها اين دستگاه
ليتر آب گـرم   50تواند در حدود  مي ،انرژي خورشيديگيرندة هر يك متر مربع از سطح  ،براي مثال. گيرد مي استفاده قرار

گونـه   ايـن  ).69: 1379، كـرد ( توان آب گرم حمام روستاها را تأمين كـرد  مي ي سادهها از اين سيستم. درجه توليد كند 60
جهان بيشتر مورد توجه  يدر مقايسه با ساير كاربردها ،لحاظ برآوردهاي اقتصادي لحاظ تكنولوژي و چه به چه به ها سيستم

  ي آب گرم و گرمايش خورشيدي به دماهاي متوسط نياز دارندها در آن است كه سيستمبرتري دليل اين . قرار گرفته است
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 شـود  مـي تـأمين   ،هـا دارنـد   كمتري نسبت بـه سـاير گردآورنـده   هزينة هاي تخت كه  و اين دماها با استفاده از گردآورنده

  ).123: 1376، زمرديان(
 ،ي بعـد هـا  در سـال . شدي متعدد خورشيدي در جنوب كاليفرنيا نصب ها آبگرمكن، 1930و  1920ي ها در بين سال
 رونـد ). 48: 1380، صفايي و طالقاني( يل با وسعت زيادي گسترش يافتيي خورشيدي در ژاپن و اسراها ساخت آبگرمكن

 ،1970تـا سـال    رفـت  انتظار ميچنان سريع بود كه  آن ،در قرن بيستم ها در طراحي و ساخت آبگرمكنتكامل پيشرفت و 
 بلكه آمار نشـان ، تنها چنين نشد اما نه، شودانرژي خورشيد تأمين  كمك به ،خانه در كشورهاي مختلف ها گرمايش ميليون

چنـين  ة اوليـ ة بودن هزينـ بـاال . اسـت  نيز بودهكمتر  1955نسبت به سال  1970ي ها كه گرمايش خورشيدي در سال داد
در عين حال بحران انرژي  .شناخته شد ها پيشرفت اين سيستم مانع ،نفت و گاز ارزانعرضة  ،در عين حال يي وها سيستم

ساخت كلكتورهاي مختلف خورشيدي و احتمال كاهش يا اتمام بعضي از منـابع  روش پيشرفت سويي، و از  1974سال در 
 بـراي هاي زيـادي   تالش ،در اكثر كشورهاي جهانبار ديگر توجه جهانيان را به انرژي خورشيدي جلب كرد و ، زمينيزير

  ).4: 1380، حاج سقطي( گرفتانجام روش تكامل و پيشرفت اين 
در شرايط اقليمي ايران به خود اختصاص داده ترين جايگاه را  انرژي خورشيدي مهم، پذيري تجديدها در ميان انرژي

لحاظ دريافت انـرژي خورشـيدي    به، درجه عرض شمالي قرار دارد 40تا  25در بين مدارهاي ايران كه با توجه به اين .است
گويـاي   هـا،  تايـن خصوصـي  ة همـ ). 87: 1376، ملـك ( قرار گرفته است ها در بين مناطق مختلف جهان در باالترين رده

و براي استفاده از اين انرژي نسـبت بـه بسـياري از كشـورها شـرايط      است ي كشور ما از نظر تابش خورشيدي ها ويژگي
  ).7: 1377 ،ذبيحي( مساعدتري دارد

مستعدترين راه توليد واقع در. ناپذير هم خواهد شدگريزبلكه در آينده ، تنها ضروري است استفاده از انرژي خورشيد نه
همـين منبـع پـاك و اليـزال     ، شرايط جغرافيايي و فراواني و پراكندگي روستاها از مراكز شهرها ،انرژي با توجه به وسعت

  ).89: 1376، ملك( خرج نداردري انتقال و توزيع پها نياز به شبكه ،كه كاربرد آن است خورشيد
. ي خورشـيدي اسـت  هـا  استفاده از آبگرمكن و حمـام  ،خورشيدي در بخش روستايي ايرانجمله كاربردهاي انرژي از

كـاربرد  ، برنـد  رنج مـي رساني  مشكل سوختاز هايي كه  در مكان ويژه به ،معموالً در منازل و اماكن عمومي ،توليد آب گرم
تعـداد زيـادي آبگـرمكن خورشـيدي و چنـدين دسـتگاه حمـام         ،ايرانتاكنون با توجه به موقعيت جغرافيايي . فراواني دارد

موفـق  كـه  اندازي شده  نصب و راه ،ي خراسان و سيستان و بلوچستانها از جمله استان ،خورشيدي در نقاط مختلف كشور
   .شود مي پرداخته هادر اين مقاله به بررسي آنو هم بوده است 
توسعة توان در راستاي  مي ي خورشيدي در مناطق روستايي راها استفاده از آبگرمكنزمينة موفق در  هاي هتمام تجرب

پـردازد و آن را از يـك انـزواي سـنتي بـه       مي روستاييجامعة سازي  روستايي به نوينتوسعة واقع در. كردروستايي قلمداد 
 ،ي نوآورانهها فعاليت گونه اينهمچنين  ).21: 1383، ازكيا و غفاري( شودكه با اقتصاد ملي عجين  دهد مياي تغيير  جامعه

  . كنـد  را بـه توليـدات يـا خـدمات مفيـدي تبـديل مـي        هـا آن، ديگـر سـوي  ي جديد را تشويق و از ها خلق ايدهسو از يك 
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د و بعـد از  نشو كه ابتدا از يك ايده آغاز ميهستند ي جديدي ها سيستمفرايندها و ، خدمات، نوآوري ايجاد توليدات واقعدر
  ).74: 1385، زاده پرداختچي و شفيع( دنرس مي برداري بهرهة به مرحل ،آميز اجراي موفقيت

پس از جنـگ  ، كاليراد ينظربر اساس الگوي . هاي مختلفي وجود داشته است ديدگاه ،نقش دولت در توسعه ةباردر
اي براي دولـت در توسـعه    ثر و گستردهؤاين ديدگاه نقش م. شد مي دولت موتور توسعه ناميده، دهة هفتاد ميالديتا اواخر 

كـاركرد دولـت   ، گراي الگـوي ليبـرال   كينزي و عملنمونة ، نود ميالدي دهةتا اواخر  دهة هفتاداواخر از  .ل بوده استئقا
سازي و كاهش سـهم دولـت در    خواهان خصوصي ،مكتب شيكاگو يا نئوليبرال ،در اين دوره. دنشمار مي كوچك را مقبول

  . ودش مي بوده و دولت به عامل مانع توسعه مشهور توسعه
سياسـي و اداري  ، ي اعمال قدرت اقتصـادي امعن به ،مفهوم حاكميت مطلوب يا دولت كارآمد، ميالدي نود ةبعد از ده

دولت و بازار هر دو نهادي اجتماعي هستند كه از  ،در اين دوره. بخشي مد نظر قرار گرفتگويي و اثر بر اساس قانون پاسخ
در  ،كليـد توسـعه  . قـرار دارد برند و توسعه در گرو رفع نقايص و عيوب نهاد بازار و نهاد دولت  مي ي مختلف رنجها كاستي
سـاز   آيد و بتوانـد زمينـه  انجام وظايف حاكميتي و پشتيباني خود برعهدة يي است كه دولت از ها شرايط و نهادآوردن  فراهم

كميت دولت جاي خود مسئلة  ،تغيير يافته استمسئله يعني در اين دوره ماهيت  ؛رشد بازار و هدايت آن به نفع مردم باشد
زيـرا دخالـت    ؛گشـا نخواهـد بـود   ضعيف و ناكارآمد راهمداخلة دولت يا مداخلة عدم . دولت داده استمداخلة را به كيفيت 

ي ديگري را ها بحران ،دولت نيزمداخلة عدم  ،در پي خواهد داشترا  ها اي از بحران مجموعه، دولت ضعيف و بد در اقتصاد
  ).41: 1381، امير احمدي( آورد مي وجود به

 )جريـان  و رفتـار  ،عمـل ( كيوماتياكسدنياي  واقعدر. هاي در حال گذار از اين نظر كامالً متفاوت است كشورمسئلة 
خواسـت و تمايـل   : از كه عبارت بودنـد  اساسي متكي بود وميساكبر دو ، گذاري شد كه همراه با اسميت پايه جهان صنعتي

عمل فردي الزم است  نتيجه اين بود كه آزاديِ. افراد به پيگيري نفع شخصي در مبادالت اقتصادي و لزوم رقابت در بازار
دنيايي است كـه در آن   ،دنياي اكسيوماتيك در جوامع ناپايدار كنوني. نيستدولت الزم از سوي و هدايت ساختاري جامعه 

تغيير  دليل به ،براي جوامع در حال گذار در وضعيت فعلي جهان ،ديگر گفتة به. چهار اكسيوم وجود دارد، كسيومابه جاي دو 
اگـر در تحليـل   . شده اسـت   اضافه »حساسيت زمان«و  »سلطه«وجود  شامل ،و تحوالت چند قرن اخير دو اكسيوم جديد
ايـن  بـه  . خواهد بوداسميت نتيجة درست عكس  از آن حاصل ةنتيج، گرفته شود اكسيوماتيك اين چهار اصل بديهي پيش

اي است كه از  نتيجه دو، دولتاز سوي گذار و ضرورت هدايت ساختاري جامعه دورة عدم كفايت آزادي فردي در  معنا كه
  ).47-46: 1384، عظيمي آراني( شود مي حاصل اكسيوم تلفيق اين چهار

  روش پژوهش
دهسـتان مـورد    .اسـت  روسـتاي داراي سـكنه   39مشتمل بر  ،آباد عشقخانوارهاي ساكن دهستان ، آماري پژوهشجامعة 

ايـن  . است واقع شده شهرستان نيشابور در استان خراسان رضويجلگة در بخش ميان  ،موقعيت جغرافيايي نظر مطالعه از
قالب  نفر در 15280 جمعيت دهستان مورد نظر. و در قسمت جنوبي نيشابور قرار دارد آباد عشقدهستان به مركزيت شهر 

  .خانوار است 3852
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؛ بدين ترتيب كه ابتدا روستاهاي نمونه براساس موقعيت مكاني و نيـز  است گيري از نوع موقعيت مكاني روش نمونه

مـورد  نمونـة  خانوارهـاي  سپس . گاه از بين آنها سه روستاي نمونه انتخاب شده است آن، شده بندي وضعيت جمعيتي طبقه
منظور تعيين حجم نمونـه   به). 1387، نادري و سيف نراقي( اند انتخاب شدهروستاهاي نمونه  ازروش تصادفي ساده  به ،نياز

و  كـار گرفتـه شـد    بـه فرمول كـوكران  ، 1385بر اساس سرشماري نفوس و مسكن سال  و آماريجامعة با توجه به حجم 
، در نظر گرفته شد كه بدين ترتيب 05/0و دقت احتمالي مطلوب  96/1 برابر zنمرة ، )خانوار 3852( اساس حجم جامعهبر

صـورت   نمونـه و بـه  جامعـة   منزلـة  بهخانوار  310، بردن دقت پژوهشباال رايب .دست آمد خانوار به 298حجم نمونه برابر 
موقعيـت  ، 1 شـكل . مسـتقيم بـه خانوارهـاي نمونـه تكميـل شـد      مراجعـة  با پژوهش  ةنام پرسش .شدندتصادفي انتخاب 

  . دهد مي مورد مطالعه را نشانمحدودة جغرافيايي 
  

  
  مورد مطالعهمنطقة موقعيت جغرافيايي . 1شكل

 نامـه  پرسشبراي اطمينان از روايي . دست آمد هب 81/0با روش آلفاي كرونباخ برابر با  نامه پرسشميزان پايايي كلي 
  .، دانشجويان تحصيالت تكميلي و كارشناسان محلي استفاده شده استاستاداناز نظر 

تحليـل و  و اكسل . اس.اس.پي.اسافزار  توزيع فرواني صفات از طريق آمار توصيفي و ترسيم نمودار و جداول در نرم
آزمـون كروسـكال    ،با استفاده از آزمون همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسـته و نيـز   پژوهشفرض اول . ارائه شده است

  . تحليل و ارزيابي شده استي سه گروه خانوارهاي نمونه در سه روستاي نمونه ها پاسخ از ،واليس
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زماني و  جويي صرفه، اقتصادي جويي صرفهي ها ، از آزمون ناپارامتري فريدمن و متغيرپژوهشدر بررسي فرض دوم 
  . شاخص بهداشتي خانوار استفاده شده است

   ها بحث و يافته
. ي نسـبتاً گـرم اسـت   هـا  ي سرد و مرطـوب و تابسـتان  ها خشك با زمستان خشك تا نيمه ،مورد مطالعهمنطقة هواي و آب

مقدار متوسط بارندگي در منـاطق  . گراد مشاهده شده است سانتيدرجة  -22و  38ترتيب  به ،حرارت حداكثر و حداقل درجه
  ).1370: 36، واليتي و توسلي(گزارش شده است  متر ميلي 263دشتي شهرستان 

تـابش  زاويـة  كه در عرض جغرافيايي مناسبي از جهت ـ  موقعيت منطقه، كشور با توجه به شرايط تابش خورشيد در
براي دهستان مورد نظر از شرايط طبيعي الزم ، دشتي مورد مطالعهة و كمبود بارندگي ساالنه در منطق ـ  خورشيد قرار دارد
ميزان تـابش  . برداري بهينه از انرژي خورشيدي برخوردار است ي خورشيدي در مناطق مسكوني و بهرهها نصب آبگرمكن

 ،ميـانگين طـور   شده است كـه بـه   برآوردكيلو وات ساعت بر متر مربع در سال  2200تا  1800انرژي خورشيدي در ايران 
ميليون بشكه نفت  برابر با ششاين مقدار انرژي . كند مي كيلووات ساعت بر متر مربع در سال را ايجاد 2000قابليت توليد 
روز آفتابي است كه از نظر دريافت انرژي خورشيدي جايگـاه ممتـازي در جهـان     300داراي كمابيش ايران . در روز است

سـاعت در سـال    7/3133 متوسط ساعات آفتابي نيشابور ،بر اساس اطالعات سازمان هواشناسي). 86: 1376، ملك( دارد
 . قابل توجهي استرقم است كه 

. است سال و كمتر 50 مطالعاتية درصد جامع 2/85 سن. مورد مطالعه از نظر سني تركيبي جوان داردناحية جمعيت 
اغلب  .دارند مدرك تحصيلي ديپلمصد آنان در 5/5د و تنها نده مي ي خانوار را افراد بيسواد تشكيلها صد سرپرستدر 90

بـراي  توان نسبتاً بـااليي را  ، از نظر طبيعيمورد مطالعه منطقة . اشتغال دارندكشاورزي و دامداري به ) درصد 2/61(مردم 
 مردم اين منطقه به كـار دامـداري نيـز مشـغول     اكثر، بخش كشاورزي برداري بهينه از در راستاي بهره. دكشت و زرع دار

آبگرمكن خورشـيدي اسـتفاده   مورد مطالعه از جامعة درصد افراد  9/21، كه در حال حاضر دهد مي نشان 1جدول  .هستند
   .كنند مي

 آبگرمكن خورشيدي تعداد افراد كاربر و غيركاربر .1جدول 

  جمع  ندارد  دارد  نمونه جامعة تعداد افراد كل 

  310  242  68 فراواني

  100  1/78  9/21  درصد
  91تابستان ، بررسي محلي: منبع

 ،آبـاد و قاسـمي   ولـي در روسـتاهاي قاسـم   ، اند صد خانوارها داراي آبگرمكن خورشيدي بودهدر 20در روستاي اردمه 
توان نزديكي اردمه به مركز  مي دليل اين امر را. كنند مي صد خانوارها از آبگرمكن خورشيدي استفادهدر 12و  14ترتيب  به

بوده كـه   1388شروع اوليه از سال ، زيادي نداردة استفاده از آبگرمكن خورشيدي در اين دهستان سابق. شهري نسبت داد
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اسـتفاده از آبگـرمكن خورشـيدي     كـم  كـم از آن پس اما ، اند تنها چهار خانوار داراي آبگرمكن خورشيدي بوده ،در آن سال
  .كنند مي از اين وسيله استفاده )جمعيت درصد 9/21(خانوار  68اي كه امروزه  گونه به ه است؛افزايش يافت

ابتـدا ميـزان همبسـتگي بـين متغيرهـاي مسـتقل سـن         ،براي توجيه علت گسترش استفاده از آبگرمكن خورشيدي
دي مـورد  ياستفاده از آبگـرمكن خورشـ  وابستة نوع شغل و سطح درآمد خانوارها با متغير ، سطح تحصيل، سرپرست خانوار

 13/0و  -15/0، -22/0، -09/0 ترتيـب برابـر   بـه نـام بـرده،   ي هـا  ضريب همبستگي اسپيرمن متغيـر ( بررسي قرار گرفت
گاه پاسخ سه گروه جمعيتـي در سـه روسـتاي     آن. نشدداري مشاهده امعنرابطة  ،موارداين يك از  كه در هيچ )دست آمد به

  . خورشيدي با آزمون كروسكال واليس بررسي شددر مورد علت گسترش استفاده از آبگرمكن پژوهش، نمونة 
٠H: ي سه گروه يكسان استها پاسخ.  
1H :ي سه گروه متفاوت استها پاسخ.  

فـرض صـفر    ،)Sig=  295/0  05/0( اسـت  05/0بيشـتر از  ) K-W( واليوي آزمون كروسكال والـيس  .چون پي
يعني در اينجا علت اصلي گسترش . در سه روستاي نمونه يكسان است ،روستاييجامعة ي سه گروه ها شده و پاسخ پذيرفته

نقش حمايتي و تجـويزي دولـت بـوده     ،ديگر گفتة بهتشويق و ، )درصد 5/48( مورد مطالعه ةاستفاده از آبگرمكن در جامع
وام ساخت مسكن را منوط به نصـب آبگـرمكن خورشـيدي كـرده و در     پرداخت  )بنياد مسكن(زيرا دولت  ؛)2جدول( است

 .بر وام ساخت مسكن نيز به روستايي پرداخت كرده است عالوه ،مبلغ سيصد هزار تومان وام ،ازاي نصب هر آبگرمكن

  داليل استفاده از آبگرمكن خورشيدي .2جدول

بودن  رايگان  علت استفاده
شدن سوخت مورد  گران  پيشينتجربة   آلودگي ندارد  سوخت

  جمع  اجبار دولتي  قبلية استفاد

  68  33  9  3  9  14  فراواني

  100  5/48  2/13  4/4  2/13  6/20  درصد

  91تابستان ، بررسي محلي: منبع
  

رسـاني و   اطـالع  ،و آن اند عوامل دولتي از طريق ديگري نيز به گسترش استفاده از آبگرمكن خورشيدي كمك كرده
كه آزمون كروسـكال والـيس همسـاني     3بر اساس جدول . ي نوين در مناطق روستايي بوده استها فناوريكردن  نهادينه

 .نوآوري استفاده از انرژي خورشيدي بـا پـي  اولية پاسخ سه گروه جمعيت روستايي در سه روستاي نمونه را در مورد منشأ 
رسـاني و نقـش    اطـالع  ،اسـتفاده از ايـن فنـاوري   اوليـة  منشأ ، )Sig=  385/0 < 05/0( تأييد كرده است 385/0واليوي 

رساني همسايگان به گسـترش اسـتفاده از ايـن فنـاوري      بعد از آن تبليغ بازار و اطالع. ترويجي نهادهاي دولتي بوده است
  .كمك كرده است
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  اوليه نوآوري استفاده از آبگرمكن خورشيديمنشأ  .3جدول 

اطالع رساني و تبليغ   اطالع رساني همسايگان  منشأ اوليه
  نهادهاي دولتي

  تبليغات 
  فروش هاي ؤسسهم

  جمع

  68  11  35  22  فراواني
  100  2/16  5/51  4/32  درصد

  91بررسي محلي، تابستان : منبع
  

حمايت دولت در گسترش استفاده از انـرژي نـو در منطقـه    شيوة سومين  ،خدمات جانبينصب و ، خدمات توليدارائة 
در ارائـه و نصـب   ) هـا  فروشـندگي ( ي دولتي همراه با سيستم بـازار ها نهاد، دهد مي نشان 4زيرا چنانكه جدول ؛ بوده است
ناحيـة  درصـد از خانوارهـاي    5/26 حـدود . اند داشتهكرده و در گسترش آن همكاري  ي خورشيدي ايفاي نقشها آبگرمكن

از مركـز شهرسـتان    درصـد  5/73 نيشـابور و جلگـة  آبگرمكن خود را از مراكز فروش واقع در بخـش ميـان    ،مورد مطالعه
  .نيز روند استفاده از آبگرمكن خورشيدي را شتاب بخشيده استيعني دسترسي مردم به مراكز فروش ؛ اند كردهخريداري 

  آبگرمكن خورشيدي در نيشابور ةمحل ارائ .4جدول 

  جمع  نهادهاي دولتي  فروشهاي  مؤسسه  كننده ارائه

  68  16  52  فراواني
  100  5/23  5/76  درصد

  91بررسي محلي، تابستان : منبع
  

 اي هاي توسعه مبني بر اينكه استفاده از آبگرمكن خورشيدي موجب بهبود شاخص، پژوهشبراي بررسي فرض دوم 
ابتدا دو ، مورد مطالعه شده استجامعة ) جلوگيري از اتالف وقت و افزايش شاخص بهداشت خانوار، اقتصادي جويي صرفه(

ي نفتـي و گـازي بـا اسـتفاده از آزمـون      ها آبگرمكن خورشيدي و آبگرمكنپشتيباني و تعميرات ، ي سوختها متغير هزينه
مبني بـر اخـتالف    H1و فرض  )Sig=  000/0 > 05/0( نتيجه نشان داد كه. ناپارامتري فريدمن مورد بررسي قرار گرفت

ميـزان  ، 5 جـدول . داشته اسـت  درپياقتصادي  جويي صرفه ،ي خورشيديها نصب آبگرمكنشود و  مي پذيرفته ها ميانگين
  .دهد مي ي نفتي و گازي نشانها گرمكني خورشيدي در سال را نسبت به آبها اقتصادي آبگرمكن جويي صرفه

  )ريال 10000( اقتصادي آبگرمكن خورشيدي در سال نسبت به سوخت قبلي جويي صرفهميزان  .5جدول 

 جويي صرفهميزان 
  جمع  و بيشتر 401  400تا  301  300 تا 201  200تا  101  و كمتر 100  اقتصادي

  68  6  -  -  51  11  فراواني
  100  8/8  -  -  75  2/16  درصد

  91بررسي محلي، تابستان : منبع
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 2/63(خـانوار  روزانة ي مصرفي ها تأمين هزينهاغلب به  ،اقتصادي استفاده از آبگرمكن خورشيدي جويي صرفهگرچه 

 2/91براي بهبود زندگي روستاييان اهميت زيـادي دارد و   اقتصادي جويي صرفهاين اما ، اختصاص داده شده است) درصد
  .)6 جدول( اند اهميت خيلي زيادي قائل بوده ،زندگيشاندر اين موارد  جويي صرفهدرصد افراد براي 
  در وقت و ميزان رضايت كاربران آبگرمكن خورشيدي جويي صرفه، اقتصادي جويي صرفهاهميت . 6جدول 

  جمع  خيلي كم  كم  حدوديتا زياد خيلي زياد   

  68  0  0  3  3  62  فراواني  اقتصادي جويي صرفهاهميت 
  100  0  0  4/4  4/4  2/91  درصد

  68  4  4  7  36  17  فراواني  در وقت جويي صرفهاهميت 
  100  9/5  9/5  3/10  52  25  درصد

  68  3  4  16  28  17  فراواني  ميزان رضايت
  100  4/4  9/5  5/23  2/41  25  درصد

  91تابستان ، بررسي محلي: منبع

ميزان زيادي در وقـت   به، ي نفتي و گازيها پس از نصب آبگرمكن خورشيدي به جاي آبگرمكن، 6اساس جدول بر 
شـده   جـويي  صـرفه ) مانند اينهـا  ي نفتي و گازي وها كردن آبگرمكنمشكالت تميز، ي فسيليها نقل سوختو حمل(افراد 
زيـرا   گرفـت؛ مورد تأييد قرار نوع آبگرمكن  دوهر اين ادعا نيز با استفاده از آزمون فريدمن و متغير وقت مصرفي در  .است

)05/0 < 000/0  =Sig ( و بيانگر پذيرش فرضH1 ستها مبني بر اختالف ميانگين.  
خانوارهـاي  ) و نظافـت  وشـو  شسـت ، كردن مسواك، استحمام( بهداشتيي خورشيدي شاخص ها استفاده از آبگرمكن

) Sig=  003/0 > 05/0( رايز شد؛ واقع قبول مورد دمنيفر آزمون از استفاده با ادعا نيا. است دهيبخش بهبود را مطالعه مورد
انـدكي   هـا  آب مصـرفي خـانواده  هزينة ميزان  ،همين دليل به. ستها اختالف ميانگين مبني بر H1و بيانگر پذيرش فرض 

ريال افزايش  10000حدود  ،آب مصرفي خانوارهاي داراي آبگرمكن خورشيديماهانة هزينة متوسط و  افزايش يافته است
  . داشته است
حـرارت آب در   بـودن درجـه   پايين، وجود آورده به ترين مشكلي كه استفاده از آبگرمكن خورشيدي براي كاربران مهم

كننـد كـه البتـه     مـي  ي سرد سال است؛ آنان اين مشكل را با اتصال سيستم آبگرمكن خورشيدي بـه بـرق برطـرف   ها ماه
ميزان كارايي آبگرمكن خورشـيدي را در  ، درصد از كاربران 9/80با اين همه  .اي براي روستاييان بوده است مستلزم هزينه

 6 جـدول گونـه كـه در    همـان  .در سطح بااليي قـرار دارد  ميزان رضايتاين  واند  كردهسطح خوب و خيلي خوب ارزيابي 
وضـعيت  . دارنـد رضايت زياد و خيلـي زيـادي   هاي خورشيدي  از كاركرد آبگرمكندرصد خانوارها  2/66شود،  مشاهده مي

 ،دليـل فقـر مـالي    در حـالي اسـت كـه بسـياري از خانوارهـاي روسـتايي بـه       هاي خورشيدي،  از كاركرد آبگرمكنرضايت 
ميـزان  ، ي با كيفيـت ها صورت استفاده از آبگرمكنو در ) 7 جدول(اند  قيمت را خريداري و نصب كرده ي ارزانها آبگرمكن

ي هـا  قيمـت ، بر حسب كيفيت و حجـم مخـزن   ها زيرا آبگرمكن؛ يابد مي و رضايت روستاييان افزايش ها كارايي آبگرمكن
  .كنند مي ترين نوع آن را استفاده ارزان، درصد از كاربران 50در حال حاضر بيش از . دنمتفاوتي دار
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  )ريال 10000( آبگرمكن خورشيديشدة  قيمت تمام .7جدول 

  جمع  1400- 1201  1200- 1001  1000-801  800-600  قيمت

  68  4  19  7  38  فراواني
  100  9/5  9/27  3/10  9/55  درصد

  91بررسي محلي، تابستان : منبع

بيـان  دليل آن را عدم توانايي مالي در خريد آبگرمكن خورشيدي ، نداشتندآبگرمكن خورشيدي اغلب خانوارهايي كه 
نتيجـه از عـدم تـوان    تمايلي به دريافت وام ندارند؛ زيرا فاقـد درآمـد كـافي و پايـدار بـوده و در     اضافه كردند كه و كردند 

  .ندبازپرداخت وام واهمه داشت

  

   

  
  خورشيدي اي از آبگرمكن نمونه. 2شكل 

  91بررسي محلي نگارندگان، تابستان : منبع
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  گيري نتيجه
. كنـد  اي خـود را ايفـا   نقش توسـعه  ،تواند و بايد تا رسيدن جامعه به مرز توسعه مي دهد كه دولت مي نشانپژوهش نتيجة 

ي هـا  خيزي است كه طي آن در دورهو فتاُريند پابلكه فر ،تدريجي و پيوسته در حال پيشرفت نيست، يند مستمراتوسعه فر
يـابي بـه    جامعـه بـراي دسـت    هر. اهميتي متفاوت دارند ،رشد كمي و دگرگوني كيفي مناسبات اجتماعي، تاريخي مختلف

. رهبري دولـت ناميـد   رشد تحتدورة توان  مي اين مرحله را. داراي دولتي نيرومند باشدآن، توسعه بايد در مراحل آغازين 
ويژه  از اين رو نقش دولت در توسعه و به. رشد جامعه را به پيش برد ،و خودشود مدني بايد نيرومند جامعة ، با گذشت زمان

  .روستايي اهميت بسيار داردتوسعة 
از تـوان محيطـي   ، محـدود  هايي هرچند نوآوريتوان با  مي ،دهد كه در شرايط كشورمان مي همچنين نشان پژوهش

بـر   استفاده از انرژي خورشيدي يكي از اين امكانـات اسـت كـه عـالوه     .كردبرداري  بهبود كيفيت زندگي مردم بهره براي
از آلـودگي محـيط    گيريپيشـ  در راسـتاي كنـد و   مي به بهبود كارايي و كيفيت زندگي مردم كمك ،اقتصادي جويي صرفه

  . كند مي عمل، است زيست كه از معضالت حاد كشورمان
توجيـه  رساني بـه آنهـا   گازدر مناطق روستايي كه ، رساني در برخي مناطق كشور سوخت ةبا توجه به مشكالت عديد

از ايـن   گيـري  بهـره  .ي نفتي خواهد بودها جايگزين مناسبي براي فرآوردهاستفاده از آبگرمكن خورشيدي  ندارد،اقتصادي 
 جويي صرفهبلكه ماحصل اين ، دنبال دارد ي اقتصادي را بهها جويي صرفهتنها  نه ،نوآوري تكنيكي در مناطق روستايي ايران

  .تأثيرگذار است )مانند مسائل اجتماعي و رفاهي(ي زندگي روستاييان ها در ساير جنبه
ي نـوين در  ها رساني و پشتيباني فناوري توانند در اطالع مي ي دولتيها ثري كه نهادؤبا توجه به نقش بسيار مهم و م

ـ  كـر بيش از پيش خـود را در ايـن امـر دخيـل      شود دولت مي پيشنهاد، مناطق روستايي داشته باشند كـارگيري   هده و بـا ب
گونـه كـه    سمت استفاده از انرژي نو به جاي انرژي فسيلي سوق دهد؛ همـان  مردم را به، ي ترويجي و تشويقيها سياست

  .اند دادهدر تحقيقات مشابه اين امر را مورد تأييد قرار ) 2012( البادي .اچ .و ا) 2010( نها جينگ يي
يم اسـت كـه   گيري از انرژي، متناسب با اقل بهره ،جويي شود كه بهترين شيوة صرفه با انجام اين پژوهش، روشن مي

داده و بـه بهبـود كيفيـت     بدون تحميل هزينة اضافي به ساكنان، مصرف انرژي فسيلي را به حداقل مقدار ممكن كـاهش 
انديشـي شـود    تر، چاره هاي باكيفيت زمينة استفادة روستاييان از آبگرمكنبا اين حال، بايد در . كند يط زيست كمك ميمح

كه هم با توان مالي خانوارها و هم با تغيير تكنولوژي كاال و ترويج انواعي كه قادر به ذخيرة انرژي خورشيدي بـراي ايـام   
  . سال باشد، در رابطه است سرد
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