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 چکیده

 

وان به عن ها در کشور و افزایش قیمت انرژيبا توجه به اجراي قانون هدفمند سازي یارانه
ع زارع مرغ گوشتی، جایگزینی منابع سوخت فعلی با منابهاي مترین نهادهیکی از مهم

ن رسد. براي این منظور ایهاي تولید ضروري بنظر میتجدیدشونده به جهت کاهش هزینه
رغ داران مهاي نو توسط مرغدنبال شناسایی عوامل موثر بر پذیرش استفاده از انرژيتحقیق به

ه از ک دیآیبه شمار م يحاظ هدف کاربردپژوهش از ل نیاباشد. گوشتی شهرستان گرمسار می
 یمرغداران مرغ گوشت قیتحق نینظر امورد يانجام شد. جامعه آمار ارتباطی –یروش عل

ل یق شامهاي تحقدست آمده بین متغیر. مطابق نتایج بهشهرستان گرمسار در استان سمنان بود
، فعلی تامین انرژي هاي نوین، تهدیدات درك شده از وضعیتهاي درك شده فناوريمزیت

ز آن و تفاده اشونده و تمایل مرغداران براي اسمهیا بودن شرایط براي استفاده از منابع تجدید
ه دهندگان مرغ گوشتی شهرستان گرمسار رابطپذیر توسط پرورشهاي تجدیدپذیرش انرژي

ت توانسداري وجود داشت. بر اساس نتایج رگرسیون، مدل ارایه شده در این تحقیق معنی
سیر مدرصد واریانس فرآیند پذیرش را تبیین نماید. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل  2/81

ر دعامل  نیموثرتر 493/0 میمستق ریتاث بیبا ضر يریکارگهب لیتمانشان داد که عوامل 
رك د يهاتیمز ن بوده است.انو توسط مرغدار يهايدر استفاده از انرژ نامرغدار رشیپذ

 بیربا ض طیبودن شرا ایمه، نیدوم 324/0کل  ریتاث بیبا ضر نینو يهايانرژ يشده فناور
 ریاثت بیضر با يانرژ نیتام یفعل تیدرك شده از وضع يهادیتهدو  نیسوم 322/0کل  ریتاث

 باشند.یمپذیرش  ندیدر فرآ و معنی دار عامل موثر نیچهارم 241/0کل 
 

مرغ  پرورش دهندگان تغییر رفتار،دیدپذیر،هاي تجانرژي فسیلی، انرژي :يکلیدهاي واژه

 گوشتی 
 

 مقدمه
لی است یارتباط بین انرژي و رشد اقتصادي از مسا

جه قرار گرفته است؛ ولی آنچه در که بسیار مورد توّ 

شرایط کنونی باید در نظر گرفته شود این است که آیا 
براي رشد اقتصادي تنها اکتفا نمودن به منابع فسیلی و 

رسد و یا اینکه باید از نظر می ر کافی بهپذیپایان
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منظور رفع مشکالت ناشی از پذیر نیز بههاي تجدیدانرژي
 Ebrahimi & Rahimi( هاي فسیلی استفاده نمود؟انرژي

Mougoui, 2011.( 
 و پایداري شدن مطرح با اخیر دهه چند طی
 و پاك هاي انرژي سمت به هانگاه زیست محیط حفاظت
 ترینعمده از یکی زیرا. است شده مرکزمت پذیرتجدید
 و حرارت زیست محیط به رسانآسیب و مخرب عوامل

 اثرات. باشد می فسیلی منابع سوختن از ناشی گازهاي
 ،زمینی زیر منابع بر حاصله گازهاي تصاعد از ناشی

 به حرکت ،لذا. است مشهود هاانسان سالمت و گیاهان
 و مطمئن ،نههزی کم انرژي هايسیستم توسعه سمت

et  Muradsharifi( است ضروري زیست محیط با سازگار

2010, al.(. 
انرژي نیروي اصلی در جهان و زندگی را تعریف و 

 استفاده صحیح و حفظ آن براي  نماید.حفظ می
 هاي آینده از وظایف اصلی نسل حاضر استنسل

(Maczulak, 2010). الزم توانایی را انرژي ،دیگر بیان در 
 برونداد انجام یا برونی فعالیتی انجام جهت سیستم يبرا

 ,Kaltschmitt, Streicher & Wiese)اندنموده تعریف
2007) . 

هاي بخش کشاورزي نیز همچون دیگر فعالیت
تولیدي و اقتصادي در کشور نیازمند مصرف انرژي در 

باشد. رشد جمعیت و تامین غذاي هاي مختلف میشکل
ت کشاورزي بوده و ایجاد امنیت ترین رسالبشر از مهم

هاي سیاستمداران است.  برنامه نتریغذایی نیز از مهم
هاي فسیلی اي از این نیاز توسط انرژيقسمت عمده

گردد. پرورش مرغ گوشتی به عنوان یکی از تامین می

نیازمند مصرف انرژي  نیز هاي بخش کشاورزيفعالیت
 .استبراي چرخاندن چرخ تولید و بقا 

 در مرغ گوشت کننده تولید کشور نهمین انایر
 در کننده تولید کشور دومین روسیه از بعد و جهان
 .)Torkashvand, 2012( است منطقه

 سال در شده منتشر ایران آمار مرکز سرشماري طبق
 وجود کشور در مرغداري واحد 19000 حدوداً 1390

 مرغ تولید مرغداري آن واحد 17000 حدود که دارد
 استان در واحد 512 تعداد این از. باشد یم گوشتی
. ندباشمی فعال آن واحد 389 تعداد و داشته قرار سمنان

 گرمسار شهرستان در گوشتی مرغداري واحد 55 تعداد
 طیور تولیدات ظرفیت. باشندمی فعالیت به مشغول
 باشدمی سال در تن میلیون 8/6 حدود استان

)Statistical Center of Iran, 2013(.  
اقتصادي  رشدبین مصرف انرژي در یک کشور و 

اما در ایران فاصله بسیار  ،رابطه مستقیم وجود دارد
زیادي بین مصرف انرژي و تولید اقتصادي وجود دارد 

)2010, Zare Mehrjerdi & Ziaabadi مصرف انرژي .(
میلیون بشکه معادل نفت خام به  640از  1384در سال 

 1390نفت خام در سال میلیون بشکه معادل  1193
افزایش یافته است و سهم بخش کشاورزي در مصرف 

میلیون بشکه معادل  34از  1384انرژي نیز در سال 
میلیون بشکه معادل نفت خام در  48نفت خام به حدود 

 Macro planning ofافزایش یافته است ( 1391سال 
electricity and energy office of electricity and 

energy deputy, 2012.( 

 

 
 میزان مصرف انرژي بخش هاي مختلف کشور .1 نمودار
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هاي فسیلی منابع دیگري نیز در کنار منابع انرژي
وجو دارد که به عنوان منابع انرژي تجدیدپذیر، نو و یا 

 خورشیدي، انرژي شوند و شامل انرژيپاك شناخته می
 و زمین )OE(ها اقیانوس و دریا توده، امواج باد، زیست

 که داندمی انرژي را تجدیدپذیر باشد. انرژيگرمایی می
 مییدا و ثابت طوربه و است طبیعی فرآیندي حاصل

 . (Jordan-Korte, 2011)شود می بازتولید
-جایگزینی منابع فسیلی و سنتی با منابع تجدید

شونده توسط کشاورزان نیازمند معرفی و انتشار آن بین 
هاي تجدید چنانچه به فناوري انرژيجامعه هدف است. 

شونده به عنوان یک نوآوري پرداخته شود اشاعه آن 
برداران، الزاماتی شامل افزایش اطالعات و دانش بهره

تغییر و اصالح نگرش کشاورزان نسبت به مزایاي منابع 
هاي هاي تجدید شونده در مقابل معایب سوختانرژي

ارد. بنابراین، از فسیلی و تامین منابع مالی مناسب د
وظایف عوامل ترویج در کنار آموزش نحوه مدیریت منابع 

هاي نو توسط انرژي معرفی و توسعه بکارگیري انرژي
 باشد. کشاورزان می

تواند ایده، شیوه یا شئ به عقیده راجرز نوآوري می
. کرده باشدجلوه  گیتاز اي باشد که بهپدیدهیا و تازه 

زي نیست که نوآوري یک ایده برخالف اسم نوآوري، نیا
بسیار تازه باشد، بلکه کافی است که ایده، شیوه یا شئ 

پذیرند، تازه و نو باشد که از دیدگاه افرادي که آن را می
ز عناصر نشر نوآوري عبارتند اجلوه کند. از نظر وي 

در طول  ياهاي ارتباطی ویژهکانال نوآوري که به وسیله
اجتماعی در میان گذاشته اعضاي نظام  ا سایرزمان ب

گیري براي استفاده کامل تصمیمرا نیز  پذیرش .شودمی
ن تعریف نموده است جدید، به بهترین شکل ممک از ایده

(Rogers, 1995). 
که استفاده از منابع انرژي پاك تا کنون نه از آنجایی

که اهمیت و ضرورت تنها در کشور بلکه در دنیا آنچنان
هاي گوناگون از و پذیرش توسط بخشداشته مورد اقبال 

جمله بخش کشاورزي قرار نگرفته؛ بنابراین، طبق نظریه 
توان از آن به عنوان یک نوآوري و ایده نو براي راجرز می

 کشاورزان ذکر کرد.
ي با آگاهی کامل از شرایط متخصصان ترویج کشاورز

اقتصادي، اجتماعی و خصوصیات فردي کشاورزان و 
از نتایج تحقیقات و آشنایی با روش و اطالع  ،همچنین

فنون برقراري ارتباط با کشاورزان در انتشار نوآوري ها و 
گیري براي پذیرش فناوري هاي جدید و کمک به تصمیم

 Borkhani et) آن از اهمیت و توانایی بسزایی برخوردارند

al., 2013). 
ها سبب افزایش اجراي قانون هدفمندسازي یارانه

این در حالی است  شد.در کشور اي انرژي هقیمت حامل
هاي مهم و استراتژیک انرژي به عنوان یکی از نهاده که

تواند داري است که نوسان قیمت در آن میهر واحد مرغ
به افزایش و یا کاهش قیمت تمام شده گوشت مرغ 

هاي انرژي منجر گردد. با توجه به افزایش قیمت حامل
با توجه به بحث آلودگی  ،فسیلی و انرژي برق و همچنین

محیطی ناشی از احتراق سوخت هاي فسیلی و زیست
محدودیت منابع انرژي فسیلی نظیر نفت و گاز در  نیز،

هاي تجدید پذیر مساله اصلی تحقیق نار مزایاي انرژيک
این است که وجود یک عامل فشار بیرونی مانند تغییر 

ان هاي کشاورزي در تغییر نگرش مرغدارقیمت نهاده
هاي هاي نوین چون انرژينسبت به پذیرش فناوري

 کند؟تجدید پذیر از چه سازوکاري تبعیت می
هدف از انجام این پژوهش این است که به بررسی 

هاي نو دانش و نگرش کشاورزان نسبت به مزایاي انرژي
هاي فسیلی، شرایط بکارگیري، تمایل به و معایب سوخت

و روابط هریک از این  استفاده از منابع تجدید شونده
هاي -عوامل بر پذیرش بکارگیري فناورزي هاي انرژي

 تجدید شونده توسط مرغداران پرداخته شود.
 (2015) Eder et al.عامل مهم را در پذیرش  سه

یان موثر یهاي تجدیدپذیر توسط روستافناوري انرژي
ها ت تاکید بر مزیت نسبی این فناوريدانسته است. نخس

تامین مالی مناسب  تالزامات اقتصادي جهسپس تدارك 
پرداختن به ابعاد اجتماعی  ،براي پذیرندگان و در نهایت
 هاي نوین توسط پذیرندگان.مربوط به استفاده از فناوري

(2015) Carroquino, Dufo-Lopez & Bernal-
Agustín هاي سوختاست افزایش قیمت حامل معتقد 

پذیر هاي تجدیدنرژيدر نگرش کشاورزان به استفاده از ا
مانند خورشیدي به عنوان یک منبع جایگزین انرژي در 

 اي مزارع موثر است.سیستم آبیاري قطره
(2013) Tigabu et al.  اند مطالعه خود بیان داشتهدر

نشریات آموزشی به منظور آشنایی  1984که در سال 
یان با انرژي بیوگاز توسط عوامل ترویج کشاورزي یروستا
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لب برنامه انتشار دانش توزیع گردیده لیکن ارتقاء در قا
شونده ییان در استفاده از منابع تجدیدتمایل روستا

هاي قانونی زیرساختشرایط الزم همچون مستلزم وجود 
معایب  ،و پرداختن به مزایاي این منابع و همچنین

 سوخت هاي فسیلی براي آنها است.
 (2013) Razzaghi et al.ا عنوان در مطالعه خود ب

 هیزعوامل تاثیر گذار بر میزان تمایل کشاورزان به تج"
 یمعتقد است عوامل "هاي تجدیدپذیرمزرعه به انرژي

هاي دولتی، کسب اطالعات و دانش مورد مانند حمایت
 امینهاي ترویجی، اعتماد به پایداري در تنیاز، فعالیت

از  هفادانرژي مورد نیاز و قیمت برق بر تمایل آنها در است
 هاي تجدید پذیر موثر است.انرژي

(2014) Papzan & Heydari تقد هستند که مع
هاي خورشید در بین عشایر اجراي طرح توزیع اجاق

 گیري از آن بهمیهمان شهرستان سنقروکلیایی و بهره
صورت عملی و اثبات مزیت این نوع منابع نسبت به 
هیزم و سوخت هاي فسیلی مرسوم و مخاطرات آن، 

 هاي پاك شده است. ب تغییر نگرش آنها به انرژيسب
  (2015) Bakhshayesh & Yazdani  قیمت تمام

ترین معیارهاي هاي انرژي را یکی از مهمشده حامل
 .کنندانتخاب نوع منبع انرژي براي کشاورزان بیان می

(2015) Sabouri & Nooriemamzadeh   معتقد
 وارتقاء دانش  هاي آموزشی و ترویجی سبباست فعالیت

-هاي جدید میآگاهی کشاورزان نسبت به مزیت فناوري
 هاي مشارکتی و عملی را یکی از موثرترینشود و روش

هاي نوین و عوامل تغییر نگرش کشاورزان به فناوري
 کنند.  پذیرش آن توسط کشاورزان بیان می

 Zhao & (2015) Guo  مزیت عوامل بیرونی مانند
محیطی را در کنار تماعی و زیستعوامل اقتصادي، اج

هاي دولتی در بکارگیري منابع تجدید شوند حمایت
 مخصوصاً انرژي خورشیدي را موثر دانستند.

Ansari & Salami )2014(  در پژوهش خود با عنوان
هاي حاصل از طرح هدفمندي یارانه به درآمدتخصیص 

هاي ولیدي: پیامد توزیع درآمدي گزینههاي تبخش
هاي انوارهاي ایرانی به مطالعه گزینهمختلف براي خ

ها ي حاصل از طرح هدفمندسازي یارانههامختلف درآمد
هاي مختلف پرداختند. بر اساس نتایج حاصله بین بخش

د در بخش کشاورزي بر ها و کاهش تولیافزایش قیمت
میزان درآمد خانوارهاي روستایی و کشاورزان تاثیر منفی 

 خواهد داشت. 
.et al Jalalian )2013(  معتقد هستند اجراي طرح

ر طوبه –حداقل در کوتاه مدت  –هدفمندسازي یارانه ها 
ها و کاهش درآمدهاي داري سبب افزایش هزینهمعنی

 کشاورزان شده است.
Talaei et al. (2014)  در بررسی عوامل موثر بر

-هاي تجدیدپذیر فقدان قوانین زیستبکارگیري انرژي
 هاي پرداختی به سوخت هاي فسیلی رامحیطی و یارانه

-ژيکارگیري و گسترش انرهبه عنوان عوامل بازدارنده ب
 دانند.هاي تجدید پذیر می

Ahlborg & Hammar (2014)  معتقد است در کنار
ر هاي غیقوانین ملی و محلی، تعرفه ماننددیگر عوامل 

 ،مانند آنهاي سرمایه گذاري و واقعی، مالیات، هزینه
هاي فسیلی از دالیل عدم پرداخت یارانه به سوخت

 هاي تجدیدپذیر است. عمومی از انرژي توفیق واقبال
Abbasi et al. (2013) هاي فعالیت ند فقدانمعتقد

زان یکی از موانع آموزشی و ترویجی مروجان کشاور
-هاي زاعی و کشاورزي توسط بهرهعمده پذیرش فناوري

 برداران است.
Veisi et al. (2011) شرایط اي، هاي منطقهسیاست

را بر رفتار  دولتی هايمشوق و بازار نظیر بیرونی عوامل
 اند.ها موثر دانستهکشاورزان در پذیرش نوآوري

 

http://ecor.modares.ac.ir/?_action=article&au=20287&_au=Habibollah++Salami
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 ریدپذیتجد يهايانرژ  يریبکارگ رشیو پذ قیتحق يرهایمتغ نیبروابط  يشنهادیپ ی. مدل عل1ریتصو

 
 و روش تحقیق موادها

آید از لحاظ هدف، کاربردي به شمار میاین پژوهش 
ارتباطی براي سنجش روابط بین  –که از روش علی 

متغیرهاي وابسته و مستقل و آزمون فرضیات استفاده 
-رژيپذیرش ان"شده است. متغیر وابسته این پژوهش 

دهندگان مرغ گوشتی هاي تجدیدپذیر توسط پرورش
-هاي مستقل شامل مزیتو متغیر "شهرستان گرمسار

-طیمح یعدم آلودگهاي نوین (هاي درك شده فناوري
، استفاده در نقاط دلخواه تیقابل، آسان یدسترس، ستیز

، بودن ارزان، ازیمورد ن يانرژ نیباال در تام تیامن
به کارشناسان  اجیاحت عدمو  زاتیتجه نییپا استهالك

)، تهدیدات درك شده از وضعیت فعلی زبده و ماهر
 حذف، یلیفس يهااز سوخت ارانهیحذف تامین انرژي (

، حمل و نقل سوخت هیکرا متیق شیافزا، از برق ارانهی
 يهانهیهز شیافزاو  یلیفس يهاشدن سوخت گران

 )، مهیايکامل قانون هدفمندساز يپس از اجرا دیتول
بودن شرایط براي استفاده از منابع تجدید شونده و در 

 باشد.نهایت، تمایل مرغداران براي استفاده از آن، می
مرغداران مزرعه  قیتحق نیمورد نظر ا يجامعه آمار

شهرستان گرمسار در استان سمنان است.  یمرغ گوشت
عمل آمده و اطالعات کسب شده از هب يهایطبق بررس

که  ینفر مرغدار مرغ گوشت 83داد تع صالحيمراجع ذ
آنان فعال است در شهرستان گرمسار قرار  يدیواحد تول

اعتبار پژوهش از روش  شیمنظور افزابه ،دارد. لذا
ها استفاده شد. در پرسشنامه لیجهت تکم يسرشمار

مورد  ل،یو تحل هیپرسشنامه قابل تجز 78تعداد  ،تینها
 قرار گرفت. یبررس

پژوهش پرسشنامه  نیالعات در ااط يآورابزار جمع
و پس از مطالعات  قیبر اساس اهداف مورد نظر تحق .بود
موضوع و  نهیشیسوابق و پ یو بررس ياو کتابخانه ينظر

مصاحبه با کارشناسان و افراد با تجربه در  ،نیهمچن
 6 در هیگو 16اي با پرسشنامه قیموضوع تحق نهیزم

تا  1مقیاس و در طیف لیکرت (از  سنجش یطبقه اصل
شده است.  ازیمورد ن يهاداده يآور، اقدام به جمع)5

و  ییو محتوا یروش شکل بهپرسشنامه  ییسنجش روا
شد.  انجامو کارشناسان  دیاز نظرات اسات يریگبهره نیز،

کرونباخ  يآلفا بیضر لهیوسهب زیپرسشنامه ن ییایپا
هاي براي گویهدست آمده هب بیشده که ضر دهیسنج

دست هب بیضرو  883/0با متغیر وابسته تحقیق  مرتبط
هاي مرتبط با متغیرهاي مستقل تحقیق براي گویهآمده 
 .دست آمدبه 856/0

 SPSS21افزار هاي تحقیق نیز با استفاده از نرمداده
 تجزیه و تحلیل شده است.

 فرضیات تحقیق
این تحقیق بر مبناي سه فرضیه اساسی زیر بنا نهاده 

هاي آماري مرتبط مورد ز طریق آزمونشده است که ا
 سنجش قرار گرفته شد:

-هب به مرغداران تمایل بین داريمعنی تفاوت -
 مهیا و هامرغداري تجدیدپذیر در هايانرژي کارگیري

 .دارد وجود شرایط بودن
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 شرایط و موافقت مرغداران با بودن مهیا بین - 
جود ري وداتفاوت معنی هاي تجدیدپذیرانرژي از استفاده

 دارد.
که در این عوامل موثر بیرونی بین مجموعه  - 

هاي تجدیدپذیر انرژي پذیرشو  استپژوهش مدنظر 
 داري وجود دارد.رابطه معنی توسط مرغداران

 
 نتایج و بحث

 سن 
نفر  78در بررسی سن افراد مورد مطالعه از بین 

سال با فراوانی  31-40بیشترین فراوانی مربوط به طبقه 
 باشد. کمترین فراوانی مربوطمی درصد) 2/28(نفر  22

 درصد)  6/2( نفر 2سال با فراوانی  30به طبقه زیر 
  می باشد.

  تحصیالت
 یلیمدرك تحص يافراد دارا 1مطابق جدول شماره 

 و افراد نیشتریدرصد) ب 46,2نفر ( 36 یفراوان با پلمید
 یبه باال با فراوان سانسیفوق ل یلیمدرك تحص يدارا

 نیو کمتر نیشتریب بی(صفر درصد) به ترت صفر نفر
را دارا  قیافراد شرکت کننده در تحق نیرا در ب یفراوان

بنابراین، نتایج حاکی از آن آن است که فعالیت  هستند.
قشر داراي تحصیالت تکمیلی آکادمیک در این حوزه 

 باشد.پایین می

 
 فراوانی بر اساس سن افراد .1جدول

 درصد  فراوانی طبقه -متغیر 
 سن

 سال 30زیر 
 
2 
22 
20 
17 
17 

 
2,6 

28,2 
25,6 
21,8 
21,8 

40-31 
50-41 
60-51 

 به باال 60
 100 78 جمع

 تحصیالت
 پلمید ریز

 پلمید
 پلمید فوق

 سانسیل
 به باال سانسیل فوق

 
18 
36 
3 
21 
0 

 
23,1 
46,2 
3,8 
26,9 

0 
 100 78 جمع

 
 هاي نوه انرژي دیدگاه مرغداران نسبت ب

عمل آمده از نتایج تحقیقات مشخص هدر بررسی ب -
کنندگان با عدم از شرکتدرصد)  7/57(نفر  45گردید 

زیست توسط انرژي خورشیدي کامالٌ آلودگی محیط
 ند.درصد) نیز موافق بود 5/29(نفر  23موافق و 

بیشترین آمار در خصوص پرسش دسترسی آسان  -
 نفر 22راد کامًال موافق با تعداد به انرژي خورشید را اف

 17اند و به ترتیب موافقان تشکیل داده درصد) 2/28(
را از درصد)  5/20(نفر  16و مخالف درصد)  8/21(نفر 

 باشند.جامعه مورد سنجش می

 با عنایت به جدول زیر بیشترین فراوانی در -
 2/28(نفر  22خصوص قابلیت استفاده در نقاط دلخواه 

نیز با نظر  درصد) 4/24(نفر  19باشد. فق میموا درصد)
با  درصد) 1/23(نفر  18کامًال موافق در جایگاه دوم و 

 دیدگاه بی نظر در رتبه سوم قرار دارد.
ت تامین انرژي نسبت به امنی درصد) 41(نفر  32 -

نیز گزینه  درصد) 1/32(نفر  25ند و کامًال موافق بود
 ند. موافق را نتخاب نمود

کنندگان با ارزان درصد) از شرکت 37,2ر (نف 29 -
هاي فسیلی کامالً بودن انرژي خورشیدي نسبت به انرژي
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درصد) نیز ابراز بی نظري  25,6نفر ( 20موافق بوده و 
 ند.نمود
درخصوص استهالك پایین تجهیزات انرژي  -

گزینه موافق را انتخاب  درصد) 6/34(نفر  27خورشیدي 
نیز کامال موافق بوده  درصد) 5/20(نفر  16نموده اند . 

یز با این نظر کامال مخالف ن درصد) 9(نفر  7اند و  
 ند.بود

درخصوص عدم احتیاج به کارشناسان زبده و ماهر  -
 24بیشترین فراوانی مربوط به گزینه مخالفم با تعداد 

نفر  20و سپس گزینه موافقم با  درصد) 8/30(نفر 
 باشد. می درصد) 6/25(

هاي تجدید پذیرفراوانی دیدگاه مرغداران نسبت به مزایا و معایب انرژي  .2جدول 

 موارد                               میزان

ًال 
کام

فم
خال

م
فم 

خال
م

ظر 
ی ن

ب
قم 

واف
م

ًال  
کام

قم
واف

م
مع 

ج
 

عدم آلودگی محیط 
 زیست

 78 45 23 7 0 3 فراوانی
 100 57,7 29,5 3,8 0 9,0 درصد

 دسترسی آسان
 78 22 17 14 16 9 وانیفرا

 100 28,2 21,8 17,9 20,5 11,5 درصد
قابلیت استفاده در نقاط 

 دلخواه
 78 19 22 18 3 16 فراوانی
 100 24,4 28,2 23,1 3,8 20,5 درصد

امنیت باال در تامین 
 انرژي مورد نیاز

 78 32 25 6 15 - فراوانی
 100 41,0 32,1 7,7 19,2 - درصد

 ارزان بودن
 78 29 8 20 14 7 اوانیفر

 100 37,2 10,3 25,6 17,9 9,0 درصد
استهالك پایین 

 تجهیزات
 78 16 27 13 15 7 فراوانی
 100 20,5 34,6 16,7 19,2 9,0 درصد

عدم احتیاج به 
 کارشناسان زبده و ماهر

 78 11 20 10 24 13 فراوانی
 100 14,1 25,6 12,8 30,8 16,7 درصد

  يانرژ يهامرتبط با حامل یرونیب يفشارها
خصوص تاثیرات حذف یارانه  بیشترین فراوانی در -

هاي فسیلی مربوط به گزینه خیلی زیاد با از سوخت
عداد گزینه زیاد با ت ،و سپس درصد) 4/47(نفر  37تعداد 

 باشد.می درصد) 6/43(نفر  34
 نفر 22تاثیرات حذف یارانه برق را در مجموع  -

زیاد بیان  درصد) 6/25(نفر  20د و زیا درصد) 2/28(
نیز گزینه متوسط را  درصد) 24/24(نفر  19د. نمودن

 انتخاب کردند.
شوندگان تاثیر سشدرصد) از پر 61,8نفر ( 48 -

افزایش کرایه حمل و نقل سوخت را بر استفاده از انرژي 

 12تجدیدپذیر به میزان خیلی زیاد و زیاد عنوان کردند. 
 زینه متوسط  را برگزیدند.درصد) گ15,4نفر (
بیشترین فراوانی در سنجش تاثیر گران شدن  -

 5/29(نفر  23هاي فسیلی را گزینه زیاد با تعداد سوخت
یر نیز این تاث درصد) 4/6(نفر  5دهد. تشکیل می درصد)

 ند.نمودرا خیلی کم بیان 
هاي تولید پس از در سنجش تاثیر افزایش هزینه -

 42ها در مجموع فمندسازي یارانهاجراي کامل قانون هد
گزینه زیاد و خیلی زیاد را بیان  درصد) 9/53(نفر 

نیز گزینه متوسط را  درصد) 4/24(نفر  19داشتند و 
 عنوان نمودند.
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 پذیر تجدید هاي انرژي بکارگیري بر فشارهاي بیرونی مرتبط با حامل هاي انرژيفراوانی   .3جدول 
 جمع خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم میزان                  موارد                  

 حذف یارانه از سوخت هاي فسیلی
 78 37 34 2 2 3 فراوانی
 100 47,4 43,6 2,6 2,6 3,8 درصد

 حذف یارانه از برق
 78 20 22 19 13 4 فراوانی
 100 25,6 28,2 24,4 16,7 5,1 درصد

 ختافزایش قیمت کرایه حمل و نقل سو
 78 24 24 12 9 9 فراوانی
 100 30,8 30,8 15,4 11,5 11,5 درصد

 گران شدن سوخت هاي فسیلی
 78 19 23 19 12 5 فراوانی
 100 24,4 29,5 24,4 15,4 6,4 درصد

افزایش هزینه هاي تولید پس از اجراي کامل قانون 
 هدفمندسازي

 78 18 24 19 12 5 فراوانی
 100 23,1 30,8 24,4 15,4 6,4 درصد

 
هاي انرژي از استفاده تمایل بین داريمعنی آزمون

 شرایط بودن مهیا و تجدیدپذیر
-معنی تفاوت آیا که موضوع این به بردن پی براي

 هايانرژي بکارگیري به مرغداران تمایل بین داري
 وجود شرایط بودن مهیا و هامرغداري تجدیدپذیر در

 شده استفاده لیسوا کروسکال آزمون از خیر یا دارد
 سطح به توجه با که است این حاصله نتیجه. است
 df آزادي درجه و sig = 0/000 آمده دستهب داريمعنی

این  ، chi-square = 39/397 آمده دستهب دو خی و 4 =
 .شودمی قبول تحقیق یهفرض

 
 تمایل متغیر بین والیس کروسکال آزمون نتیجه.  4 جدول

  شرایط بودن مهیا و بکارگیري

 میانگین نام متغیر
تمایل به 
 بکارگیري

 

تمایل بکارگیري انرژي 
 تجدیدپذیر هاي

72/3 500/34 
4 
000/0 

Chi-
Square 

df 
Asymp. 

Sig. 
 85/3 مهیا بودن شرایط

 
 پذیرششرایط و  بودن مهیا بین داريمعنی آزمون

 هاي تجدیدپذیرانرژي از استفاده همرغداران ب
با استفاده از آزمون کروسکال بررسی فرضیه فوق 

دست هوالیس مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس نتایج ب
داري بین مهیا بودن آمده مطابق جدول زیر رابطه معنی

ه مرغداران شهرستان گرمسار ب پذیرششرایط الزم و 

هاي تجدیدپذیر وجود دارد. با اطمینان استفاده از انرژي
 رد تایید قرار داد.فوق را مو یهتوان فرضدرصد می 99

 
 بودن مهیا متغیر بین والیس کروسکال آزمون نتیجه. 5 جدول

 هاي انرژي از استفاده با مرغداران موافقت و شرایط
 تجدیدپذیر

 میانگین نام متغیر
 بودن مهیا

 شرایط
 

 851/55 85/3 مهیا بودن شرایط
4 
000/0 

Chi-
Square 

df 
Asymp. 

Sig. 
 85/3 مرغداران پذیرش

 
-هبین متغیرهاي تحقیق و پذیرش ب همبستگی آزمون

 کارگیري  انرژي هاي تجدیدپذیر 
منظور آزمون رابطه بین مجموعه متغیرهاي به

-هبپذیرش که در این پژوهش مدنظر بود  و  تحقیق
هاي تجدیدپذیر توسط مرغداران از کارگیري انرژي

که ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. از آنجایی
 و سطح =0,625rدست آمده برابر بود با هضریب ب

با  ،بنابراین  =0,001sig داري نیز برابر بود بامعنی
توان پذیرفت که بین این دو میدرصد  99اطمینان 

 رابطه وجود دارد.
 هايمتغیر از هریک رابطه سنجش براي ،همچنین

 همبستگی ضریب از تحقیق وابسته متغیر بر مستقل
 ولدج در آن از حاصل نتایج که شده استفاده اسپیرمن

 .است آمده 7
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مطابق نتایج بدست آمده بین پذیرش بکارگیري 
با ضریب  بکارگیري به تمایلهاي تجدیدپذیر و انرژي

با ضریب  شرایط بودن مهیا ،=677/0r همبستگی 
 و زبده کارشناسان به احتیاج عدم، =r 594/0 همبستگی

  الكاسته ،=r 352/0 با ضریب همبستگی ماهر
 امنیت، =r 211/0 با ضریب همبستگی تجهیزات پایین

 با ضریب همبستگی نیاز مورد انرژي تامین در باال
342/0r= ،با ضریب  دلخواه نقاط در استفاده قابلیت

با  زیستمحیط آلودگی عدم ، r=436/0 همبستگی
  از یارانه حذف، =r 283/0 ضریب همبستگی

 ،=r 472/0 با ضریب همبستگی فسیلی هايسوخت

 با ضریب همبستگی فسیلی هايسوخت شدن گران
539/0 r= ،با  سوخت نقل و حمل کرایه قیمت افزایش

درصد رابطه  99در سطح  =r 625/0 ضریب همبستگی
 داري وجود دارد.معنی

 هاي تجدیدپذیر وبین پذیرش بکارگیري انرژي
 ارزان، =r 338/0 با ضریب همبستگی برق از یارانه حذف
 هايهزینه افزایش ،=274/0r ا ضریب همبستگیب بودن
با ضریب  هدفمندسازي قانون کامل اجراي از پس تولید

با ضریب  آسان دسترسیو =r 316/0 همبستگی
-درصد رابطه معنی 95در سطح  =r 127/0 همبستگی

 داري وجود دارد.
 

 تجدیدپذیر هاي انرژي بکارگیريتحقیق و پذیرش  متغیرهاي بین همبستگی ماتریس .6 جدول

 
 درصد 99معنی داري در سطح **درصد      95معنی داري در سطح *
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-انرژي تحلیل مسیر عوامل موثر بر پذیرش بکارگیري

 هاي تجدیدپذیر توسط مرغداران
تحلیل مسیر یک روش پیشرفته آماري است که به 

ت یم، تاثیراتوانیم عالوه بر تاثیرات مستقکمک آن می
تغیر مستقیم هر یک از متغیرهاي مستقل بر مغیر

ی زیتترین م. بنابراین، مهموابسته را نیز شناسایی کنیم
ش تحلیل مسیر نسبت به روش که استفاده از رو

رگرسیون دارد، این است که در روش تحلیل رگرسیون، 
ر ل بتنها قادر به شناسایی تاثیر مستقیم هر متغیر مستق

 بر ابسته بودیم، اما در روش تحلیل مسیر عالوهمتغیر و
ر هتاثیر مستقیم، امکان شناسایی تاثیرات غیر مستقیم 
. اردیک از متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته نیز وجود د

ط ، در تحلیل مسیر، با چندین معادله خبه همین خاطر
ر درگرسیونی استاندارد شده مواجه هستیم، در حالی که 

، تنها یک معادله خط رگرسیونی ونتحلیل رگرسی
   .(Habibpour & Safari, 2010) استاندارد شده داریم

تکنیک تحلیل مسیر براي تعیین اثر  ،عبارتیبه
د مستقیم و غیر مستقیم و بی اثري بین متغیرهاي موجو

ق مدل نظري با میزان تطاب ،در نظام علی و همچینن
 گیرد.رار میها مورد استفاده قاي از دادهمجموعه

 بنابراین، در تحلیل مسیر، مدل نظري تحقیق مبنی بر
 وته الگوي روابط علی بین متغیرها مورد آزمون قرار گرف

این مدل نظري پس از اجراي آزمون به مدل تجربی 
 .(Mansourfar, 2007) تحقیق تبدیل می شود

 در این پژوهش نیز ما با توجه به پیشینه تحقیق و
هاي وامل موثر بر پذیرش انرژياستنباط نظري ع

تجدیدپذیر توسط مرغداران شهرستان گرمسار مدلی را 
م. با ) ارایه نمودی1به عنوان مدل علی پیشنهادي (تصویر 

 استفاده از تکنینک تحلیل مسیر به منظور آزمون مدل
نظري و کسب مدل علی تجربی براي این تحقیق 

 استفاده شد. 
شود مشاهده می 1همانطور که در تصویر شماره 

 ،هاي نوینهاي درك شده فناوري انرژيمزیتعوامل 
 وضعیت   از   درك شده هاي تهدیدو مهیا بودن شرایط 

د عالوه بر تاثیر مستقیم بر فرآین فعلی تامین انرژي
ت پذیرش از طریق تاثیر بر تمایل به بکارگیري به صور

ان ارهاي نو توسط مرغدمستقیم نیز بر پذیرش انرژيغیر
و  باشد. لذا، تحلیل مسیر براي شناساییتاثیرگذار می

سنجش میزان تاثیرگذاري هریک از این عوامل مورد 
 استفاده قرار گرفته است.

ضرایب تعیین متغیرهاي بر اساس نتایج رگرسیون و 
ه ، مدل ارایه شدبیان شده 7مستقل که در جدول شماره 
 یانس متغیردرصد وار 2/81در این تحقیق توانسته است 

وابسته تحقیق را که در واقع فرآیند پذیرش فناوري 
 هاي تجدید پذیر است را تبیین نماید.  انرژي

 دست آمده ازهبا توجه به نتایج ب ،در همین رابطه
گونه ) و همانBetaضرایب رگرسیونی استاندارد شده (

 بیان شده است به ترتیب عوامل: 8شماره  جدولکه در 
اولین،   Beta=  493/0رگیري با ضریب تمایل به بکا

 با ضریبهاي نوین هاي درك شده فناوري انرژيمزیت
 187/0  =Beta   ،مهیا بودن شرایط با ضریب دومین

152/0  =Beta  هاي درك شده از تهدید و سومین
  Beta=  135/0با ضریب وضعیت فعلی تامین انرژي 

ین نوهاي يدار موثر بر پذیرش انرژچهارمین عامل معنی
 توسط مرغداران بوده است. 

سنجش تاثیر عوامل مزیت هاي  در مرحله بعد به
 شرایط و مهیا بودنهاي نوین، درك شده فناوري انرژي

هاي درك شده از وضعیت فعلی تامین انرژي بر تهدید
له پرداخته شد. بر اساس نتایج حاص تمایل به بکارگیري

 346/0ضریب  مهیا بودن شرایط با) 9(جدول شماره 
=Beta  ،باهاي نوین هاي درك شده فناوري انرژيمزیت 

هاي درك شده از تهدیدو   Beta= 279/0ضریب 
 با ضریبوضعیت فعلی تامین انرژي 

 216/0 =Beta  تمایل به دار موثر بر عامل معنی
 صورت غیر مستقیم از طریقبوده است که به بکارگیري

ثر بر فرآیند پذیرش موکارگیري تاثیر بر تمایل به به
 بودند.
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 بر پذیرش در سنجش تاثیرات مستقیمضرایب تعیین متغیرهاي مستقل   .7 جدول

 )adj 2Rضریب تعیین تعدیل شده (  ( R ) ضریب همبستگی چندگانه متغیرهاي مستقل
 567/0 755/0 تمایل به بکارگیري

 691/0 827/0 مزیت هاي درك شده فناوري انرژي هاي نوین
 734/0 861/0 مهیا بودن شرایط

 812/0 901/0 تهدید هاي درك شده از وضعیت فعلی تامین انرژي
 

در نهایت، با محاسبه ضرایب تاثیر مستقیم و 
 غیرمستقیم عوامل موثر مدنظر پژوهش، عامل تمایل به

موثرترین  493/0بکارگیري با ضریب تاثیر مستقیم 
و هاي نده از انرژيعامل در پذیرش مرغداران در استفا

 توسط مرغدارن بوده است. 
 هاي نوینهاي درك شده فناوري انرژيمزیت
، آسان یدسترس، ستیزطیمح یعدم آلودگ(شامل: 

 نیباال در تام تیامن، استفاده در نقاط دلخواه تیقابل
و  زاتیتجه نییپا استهالك، بودن ارزان، ازیمورد ن يانرژ
با ضریب تاثیر  )و ماهر به کارشناسان زبده اجیاحت عدم

و در مجموع، با  137/0و غیر مستقیم  187/0 مسقیم
دار در دومین عامل موثر و معنی 324/0ضریب کل 

هاي تجدید پذیر بود. مطالعات کارگیري انرژيپذیرش به
Eder, Mutsaerts & Sriwannawit (2015), 
Tigabu, Berkhout & Beukering (2013), 
Razzaghi, Fami & Rezaee (2013), Papzan & 
Heydari, (2014),    Sabouri & 

Nooriemamzadeh (2015)  و Zhao (2015) & 
Guo  هاي درك شده فناوري مزیت نشان دادن که
اي بر پذیرش این کنندهمتغیر تعیین هاي نوینانرژي

 باشد.فناوري می
و  152/0 با ضریب تاثیر مستقیممهیا بودن شرایط  

 322/0و در مجموع با ضریب کل  170/0 غیر مستقیم

دار در پذیرش بکارگیري سومین عامل موثر و معنی
 ,Tigabu (2013)هاي تجدید پذیر بود. تحقیقات انرژي

Berkhout & Beukering و Veisi, Mahmoodi, 
& Moghaddam (2011)  این نظریه را اثبات 

 نموده اند.
 انرژي هاي درك شده از وضعیت فعلی تامینتهدید

 ارانهی حذف، یلیفس يهااز سوخت ارانهیحذف (شامل: 
 گران، حمل و نقل سوخت هیکرا متیق شیافزا، از برق

پس  دیتول يهانهیهز شیافزاو  یلیفس يهاشدن سوخت
با ضریب تاثیر  )يکامل قانون هدفمندساز ياز اجرا

و در مجموع  106/0و غیر مستقیم  135/0مستقیم 
مین عامل موثر در این فرآیند چهار 241/0ضریب کل 
 & Carroquino, Dufo-Lopez مطالعات می باشند.

Bernal-Agustín (2015), Tigabu, Berkhout & 
Beukering (2013), Razzaghi, Fami & Rezaee 
(2013), Bakhshayesh & Yazdani (2015), 

Jalalian, Hashemi & , (2014) iSalam Ansari &
Talaei, Ahadi & ), 2013( Yaghoubim
Maghsoudy (2014) و Ahlborg & Hammar 

ند روها را بر رنقش موثر این دسته از متغی  (2014)
هاي تجدیدپذیر تایید نموده هاي انرژيپذیرش فناوري

 2جربی این پژوهش در تصویر شماره مدل علی ت بودند.
 ارایه شده است.

 
 )بر پذیرش (تاثیرات مستقیمرگرسیون گام به گام به منظور تبیین تأثیر متغیر هاي مستقل   .8 جدول

 .B β T Sig متغیر
 000/0 385/6 - 672/10 عرض از مبداء
 002/0 912/5 493/0 385/1 تمایل به بکارگیري

 005/0 833/3 187/0 126/0 وري انرژي هاي نوینمزیت هاي درك شده فنا
 004/0 926/2 152/0 372/0 مهیا بودن شرایط

 000/0 124/4 135/0 182/0 تهدید هاي درك شده از وضعیت فعلی تامین انرژي
 

 

http://ecor.modares.ac.ir/?_action=article&au=20287&_au=Habibollah++Salami
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 ستقیم)غیر م(تاثیرات  بر تمایل به بکارگیريرگرسیون گام به گام به منظور تبیین تأثیر متغیر هاي مستقل   .9 جدول
 .B β T Sig متغیر

 000/0 348/4 - 214/19 عرض از مبداء
 000/0 253/6 279/0 237/0 مزیت هاي درك شده فناوري انرژي هاي نوین

 003/0 556/2 346/0 119/0 مهیا بودن شرایط
 011/0 713/2 216/0 270/0 تهدید هاي درك شده از وضعیت فعلی تامین انرژي

 
 تجدیدپذیر هاي انرژي بکارگیريتحقیق بر پذیرش  يمتغیرهاآثار  .10 جدول
 اثر علی کلی اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر

 324/0 137/0 187/0 مزیت هاي درك شده فناوري انرژي هاي نوین
 493/0 - 493/0 تمایل به بکارگیري
 322/0 170/0 152/0 مهیا بودن شرایط

 241/0 106/0 135/0 رژيتهدید هاي درك شده از وضعیت فعلی تامین ان
 

 
 .  مدل علی تجربی عوامل موثر بر پذیرش بکارگیري  انرژي هاي تجدیدپذیر2 تصویر

 
 و پیشنهادها نتیجه گیري

دنبال شناسایی و سنجش میزان تاثیر این تحقیق به
هاي انرژي بر تمایل عوامل مرتبط با قیمت حامل

بع مرغداران شهرستان گرمسار به استفاده از منا
 جایگزین انرژي مانند منابع تجدید شونده بود. 

دست آمده از تحقیق در خصوص دیدگاه نتایج به
هاي تجدید پذیر در کل قابل مرغداران به فناوري انرژي

کنندگان باشد. به نحوي که اکثر شرکتقبول و مثبت می
در پژوهش با عدم آلودگی محیط زیست، قابلیت استفاده 

ه، امنیت در تامین انرژي مورد نیاز و هاي دلخوادر مکان
استهالك پایین تجهیزات مرتبط موافقت داشتند. 

کنندگان در هرچند سطح تحصیالت آکادمیک شرکت
حد قابل قبولی نبود اما مرغداران توانسته بودند اطالعات 

هاي نوین را از دیگر مورد نیاز خود در زمینه فناوري
هاي جی، کارگاههاي ترویطرق مانند شرکت در کالس

 آموزشی و وسایل ارتباط جمعی کسب نمایند. 
هاي همچنین، فشارهاي بیرونی رخ داده بر حامل

انرژي (اثرات مستقیم و غیر مستقیم اجراي قانون 
ها) را درك و بر پذیرش و جایگزینی هدفمندسازي یارانه

هاي فسیلی موثر پذیر انرژي با سوختمنابع تجدید
 دانستند. 
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عمل آمده مشخص گردید که در هاي بهوندر آزم
هاي الزم، صورت مهیا بودن شرایط و وجود زیر ساخت

. هاي نو دارندمرغداران تمایل بر استفاده از انرژي
ی هاي دولتی از طریق وضع قوانین، نظام مالیاتحمایت

ود سهاي بانکی با هاي مالی و ارایه وامکارآمد، مشوق
ه بهر تواند شرایط مدنظرال میپایین و مدت بازپرداخت با

 برداران را مهیا نماید. همچنین، از پتانسیل باالي
مروجان کشاورزي به عنوان تسهیلگر در ارتقاي دانش 

ش فنی و آگاهی بهره بردارن و هموار نمودن مسیر پذیر
هاي تجدیدپذیر توسط مرغداران نباید فناوري انرژي

 غافل شد.
هاي رابطه متغیرطبق نتایج کسب شده از بررسی 

 هاي نو که ازکارگیري انرژياین پژوهش با پذیرش به
هاي طریق همبستگی صورت گرفت بین تمام متغیر

هاي هاي انرژيمورد نظر و پذیرش بکارگیري فناوري
ن داري وجود دارد. بیتجدید پذیر رابطه مثبت و معنی

متغیرهاي تحقیق تمایل به بکارگیري، افزایش قیمت 
 مل و نقل سوخت و مهیا بودن شرایط با متغیرکرایه ح

 ترین رابطه وجود دارد.وابسته تحقیق قوي
بر اساس نتایج حاصله از تحلیل مسیر نیز مشخص 

و هاي نهاي پژوهش بر تمایل پذیرش انرژيگردید متغیر
-به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر مثبت و معنی

ي گیرایل به بکاراند. در این رابطه متغیر تمداري داشته
-یربیشترین تاثیر را بر فرآیند پذیرش داشته است. متغ
 غیرهاي دیگر نیز عالوه تاثیر مستقیم، با تاثیر بر مت

یز نبکارگیري، به صورت غیر مستقیم تمایل کشاورزان به
 بر روند پذیرش تاثیرگذار بودند.

 ها اتفاقاتپس از اجراي قانون هدفمندسازي یارانه
د هاي انرژي سبب شگذاري حاملنحوه قیمت رخ داده بر

 ایشتا مرغداران به تهدیدات ناشی از تحوالت فوق و افز
زي هاي مزارع خود به تبعیت از قانون هدفمند سانهاده
 ه کسببهاي گوناگون ها پی ببرند. همچنین، از راهیارانه

اند. درك دانش راجع به منابع جایگزین پرداخته
 هاي منابع انرژيکنار درك مزیتتهدیدات بیرونی در 

تجدید شوند در صورت مهیا بودن شرایط منجر به 
ز ه ااقزایش تمایل مرغداران و در نهایت، پذیریش استفاد

 هاي نوین خواهد شد. انرژي

 هاپیشنهاد
 هايطرح ترینبزرگ از یکی شاید حاضر درحال

 قانون اجراي ،باشدمی اجرا حال در که کشور اقتصادي
 ینا اجراي از ناشی تبعات. است هایارانه سازي دهدفمن
 سایه کشور اقصاد بر منفی و مثبت شکل به طرح

 ثیرتا. گریبانند به دست آن با همگان کمابیش و انداخته
 ازنی مورد هايهنهاد قیمت افزایش بر قانون این اجراي

 گوشت شده تمام قیمت افزایش در نتیجه و هامرغداري
 عدم و تولید ریسک افزایش د،درآم کاهش سبب مرغ

 و متقی در موثر هاينهاده از یکی. است شده بازار تعادل
وجه ت، با لذا. است الزم انرژي تامین هامرغداري در مهم

ان به نتایج حاصل شده از این تحقیق موارد ذیل به عنو
 گردد:پیشنهادات ارایه می

هاي هاي عمومی در خصوص فناوريارایه آموزش
اي ههاي کشاورزي از طریق رسانه تبط با فعالیتنوین مر

هاي ترویجی از طریق جمعی و همچنین، آموزش
 برگزاري کالس، کارگاه آموزشی، مزارع نمونه و غیره

ا رنان تواند در افزایش میزان دانش کشاورزان موثر و آمی
 هاي جدید آشنا سازد.با فناوري

 یهریق اراآماده سازي و مهیا نمودن شرایط الزم از ط
هاي مالی تشویقی مانند تسهیالت بالعوض، بسته

 وان تسهیالت بانکی با بهره بازپرداخت پایین به متقاضی
 ر درهاي تجدیدپذیوضع قوانین حمایتی از کاربران انرژي

 دیدهاي تجافزایش تمایل مرغداران به استفاده از انرژي
 شوند تاثیر بسزایی دارد. 

 هايارگان و کشاورزي دجها وزارت نیرو، وزارت 
 همزمان اقدامی در کشور تاثیرگذار اجتماعی و فرهنگی

 فسیلی هاي انرژي از چرخش و گرایش زمینه توانند می
 .آورند فراهم مرغداران براي را نو هايانرژي سمت به

-طرح کمبود و فناوري این بودن جدید به توجه با
 شودمی پیشنهاد ،سنجی امکان و مطالعاتی هاي

 شناسایی منظوربه ايمنطقه صورتبه هاییژوهشپ
 توسط تجدیدپذیر هايانرژي زمینه در منطقه هر پتانسل

 و انجام زمینه این در دخیل مرداندولت و دانشگاهیان
 برداران بهره اختیار در گسترده صورت به را آن نتایج

 .دهند قرار آن احتمالی
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