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Introduction: Growing environmental, economic and social problems are forcing 

governments and policymakers to ensure a sustainable energy future through the use of 

renewable energy technology. However, there are various obstacles to the development of 

renewable energy technology. Therefore, based on a qualitative approach and using the 

grounded theory method, this study investigated the barriers to the adoption of renewable 

energy technologies in the agricultural sector of Dashtestan county in the south of the country. 

Method: The study area consisted of urban farmers, including farmers and gardeners (23 

people), who were selected using the random sampling method and interviewed free of charge. 

Findings: According to the results of the interviews, factors such as lack of energy storage 

systems, lack of confidence of farmers, financial problems, lack of attention of politicians and 

planners, inability of farmers to use their professional skills, high cost of starting the system, 

intermittent The presence and unavailability of energy resources were identified as the main 

barriers to farmer adoption of renewable energy technology and were grouped into 8 

categories, including economic and support barriers, technical and infrastructure barriers, legal 

and policy barriers,education and skills, technological, social and human barriers, and 

motivational factors. Finally, these classes were classified into a paradigmatic model based on 

Strauss and Corbin’s theory to get out of the problem under study. 

Conclusion: The results of this study will help energy policymakers and planners to focus 

their future efforts on the use of renewable energy technologies in the agricultural sector for 

sustainable energy planning and development. 

Cite this article: Savari, M., & Razmavar, F. (2022 Identifying the Barriers to the Adoption of Renewable Energy Technology 

in the Agricultural Sector of Dashtestan: Application of Grounded Theory. Community Development (Rural and 

Urban), 14(2), 447-465.  

DOI: http//doi.org/ 10.22059/JRD.2022.340067.668707 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
* Excerpted from a research assigned in Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, with a Grant 
Number of 1400.20, and funded by the university, thereby we declare our appreciation for their help. 

 

https://orcid.org/0000-0002-1760-8296
https://orcid.org/0000-0002-2176-2851


 
 دانشگاه تهران

 دانشکده علوم اجتماعی

 
 

Home page: www.jrd.ut.ac.ir 

 

 0748 -2783شاپا الکترونیکی: 

 

448 

 

های تجدیدپذیر در مناطق روستایی شهرستان  شناسایی عوامل بازدارندة پذیرش فناوری انرژی

کاربرد نظریة بنیانیدشتستان: 
  

 2آور فرشاد رزم  |1مسلم سواری
 Savari@asnrukh.ac.ir. نویسندة مسئول، استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، ایران. رایانامه: 1

 razmavar.farshad@gmail.com. کارشناس ارشد توسعۀ روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، ایران. رایانامه: 2

  چکیده اطالعات مقاله

 مقالۀ پژوهشینوع مقاله: 

 

 

 8/5/1401 تاریخ دریافت:

 7/9/1401: تاریخ بازنگری 

 5/10/1401: تاریخ پذیرش

 27/11/1401: انتشارتاریخ 

 ها:   کلیدواژه

های تجدیدپذیر، بخش  انرژی

کشاورزی، روش کیفی، شهرستان 

 دشتستان، موانع پذیرش فناوری.

گذاران را وادار کرده است با  ها و سیاست زیستی، اقتصادی و اجتماعی، دولت : مشکالت فزایندة محیطمقدمه

آیندة انرژی پایدار را تضمین کنند. با این حال، موانع مختلفی بر سر راه های تجدیدپذیر،  های انرژی کارگیری فناوری به

های تجدیدپذیر وجود دارد؛ بنابراین مطالعۀ حاضر براساس رویکرد کیفی و با استفاده از روش  توسعۀ فناوری انرژی

ن دشتستان در جنوب های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی شهرستا نظریۀ بنیانی به واکاوی موانع پذیرش فناوری انرژی

 کشور پرداخته است.

نفر( تشکیل  23برداران در سطح شهرستان شامل زراعتکاران و باغداران ) : میدان مورد مطالعۀ تحقیق را بهرهروش

ها صورت گرفت. درنهایت  های آزاد با آن گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه اند که با استفاده از روش نمونه داده

 برداران به اشباع نظری رسید. مانع از دیدگاه بهره 41استخراج  ها با مصاحبه

سازی انرژی، اعتمادنداشتن کشاورزان،  های ذخیره ها عواملی از قبیل نبود سیستم : براساس نتایج مصاحبههایافته

ه، هزینۀ باال ای کشاورزان برای استفاد ریزان، نداشتن مهارت حرفه مداران و برنامه توجهی سیاست مشکالت مالی، بی

ترین موانع پذیرش  بودن و همیشه در دسترس نبودن منابع تولید انرژی از مهم اندازی اولیۀ سیستم، متناوب منظور راه به

های تجدیدپذیر از سوی کشاورزان شناسایی شدند. همچنین این موانع در هشت دسته شامل موانع  فناوری انرژی

گذاری، آموزشی و مهارتی، تکنولوژیکی، اجتماعی، انسانی و  انونی و سیاستاقتصادی و حمایتی، فنی و زیرساختی، ق

رفت از مسئلۀ مدنظر در  صورت سازوکار برای برون بندی و تجزیه و تحلیل شدند. درنهایت این طبقات به انگیزشی طبقه

 قالب مدل پارادایمی براساس نظریۀ استراوس و کوربین جایگذاری شدند.

های آتی خود را  کند تا تالش ریزان در زمینۀ انرژی کمک می گذاران و برنامه این مطالعه به سیاست: نتایج گیری نتیجه

 ریزی و توسعۀ انرژی پایدار متمرکز کنند. های انرژی تجدیدپذیر در بخش کشاورزی برای برنامه کارگیری فناوری در به

های تجدیدپذیر در مناطق روستایی شهرستتان دشتستتان: کتاربرد نظریتۀ      بازدارندة پذیرش فناوری انرژی (. شناسایی عوامل1401سواری، مسلم. رزآور، فرشاد ): : استناد

 DOI: http//doi.org/ 10.22059/JRD.2022.340067.668707  .465-447(، 2)14، شهری( _توسعۀ محلی )روستایی بنیانی.  
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 مقدمه و طرح مسئله. 1
منزلۀ یک نهاد حیاتی  ها، به انرژی به ( است که مانند سایر بخش1400آور،  اقتصاد )سواری و رزمهای مهم  کشاورزی یکی از بخش

(. امروزه تأمین انرژی تا حد زیادی مسئول تغییرات آب و هوایی، باران اسیدی و سایر 2020برای تولید نیاز دارد )آیدوغان و واردار، 
(. همچنین بخش چشمگیری از انرژی مصرفی ما از 2017ارتی و همکاران، ک زیست است )مک پیامدهای منفی بر سالمت و محیط

ها سال زمان الزم است این منابع سوختی جایگزین  شود که میلیون سنگ و گاز طبیعی( تأمین می منابع سوخت فسیلی )نفت، زغال
دلیل استفادة زیاد از انرژی  (. به1396باب و همکاران، چندان دور این منابع پایان یابد )ار ای نه شود در آینده بینی می شوند؛ بنابراین پیش

(. 2020درصد است )آیدوغان و واردار،  30تا  14ای جهان تقریباً در محدودة  فسیلی، سهم بخش کشاورزی در انتشار گازهای گلخانه
های  از توسعه و استفاده از انرژیهای فسیلی را منع و  در پاریس استفاده از سوخت 2015وهوا در سال  در این میان، توافقنامۀ آب

 (.2021زیست حمایت کرد )آگیکوم و همکاران،  تجدیدپذیر برای مهار آلودگی محیط
(. 2016شده در این کنفرانس مستلزم تغییرات چشمگیر در ترکیب انرژی جهانی است )پالتسف،  بنابراین دستیابی به اهداف تعیین

محیطی متعددی دارند و راهی مناسب برای  یدپذیر مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیستهای تجد های انرژی در این میان، فناوری
(. برای اینکه یک کشور شاهد توسعۀ پایدار باشد، انرژی پاک و 2021دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار هستند )اوریانی و همکاران، 

(. در کشور ما عواملی از 2021ه است )آگیکوم و همکاران، هایی مواج صرفه نقشی حیاتی دارد که دسترسی به آن با چالش به مقرون
های مؤثر و پیشرفته )سرلکی و حسن  نکردن از فناوری های منابع مالی، استفاده های ایران در قبال انرژی، محدودیت قبیل سیاست

رة مزایای فناوری )اوریانی و همکاران، نداشتن از منابع تجدیدپذیر، دانش ناکافی دربا (، هزینۀ سرمایۀ اولیه باال، آگاهی1398بیگی، 
( توسعۀ 2016های زمین )شیب، دورافتادگی، کمبود زیرساخت و غیره( و مخالفت عمومی )اسپیس و دسوزا،  ( در کنار محدودیت2021

 اند. این انرژی را با چالش اساسی مواجه کرده
های جوامع  ترین دغدغه وزها واقعی است و یکی از بزرگهای اجتماعی و اقتصادی این ر محیطی ناشی از فعالیت پیامدهای زیست
طور خاص، توسعۀ  (. به2018شود و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم متعددی بر زندگی انسان دارد )مارتینیو،  مختلف محسوب می

زیست ضروری است  محیطمنظور پایداری  های مختلف به زیست برای استفاده در زمینه های سازگار با محیط سریع و انتشار فناوری
روی  های پیش ترین چالش های انسان یکی از بزرگ که کاهش تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت (؛ درحالی2017)فنتون و کاندا، 

دادن تنوع زیستی، کاهش منابع  های مبرم تغییرات آب و هوایی، ازدست (. چالش2017کارتی و همکاران،  جوامع امروزی است )مک
ای را به منابع انرژی تجدیدپذیر برانگیخته است  انرژی و تالش برای گذار به جامعه پس از سوخت فسیلی، عالقۀ گستردهمواد و 

توده  توان به انرژی بادی، انرژی خورشیدی، انرژی آبی، انرژی زیست های تجدیدپذیر می (. از جمله انرژی2017)فنتون و کاندا، 
ها انرژی حاصل از تابش  ها اشاره کرد که منشأ بسیاری از آن ی جزر و مد و انرژی حاصل از موج)بیومس(، انرژی زمین گرمایی، انرژ

 (.1397خورشید بر کرة زمین است )قرئلی و همکاران، 
عنوان راهبردی برای دستیابی به اهداف  های تجدیدپذیر به هایی را برای ترویج انرژی ، بسیاری از کشورها سیاست1990از دهۀ 

(. دسترسی به 2021اند )پرونترا،  های تکنولوژیکی یا رشد اقتصادی ایجاد کرده وهوا، افزایش امنیت انرژی و ارتقای نوآوری بتغییر آ
)آگیکوم  وری، بهبود خدمات بهداشتی و درمانی و رشد اقتصادی بسیار مهم است انرژی مطمئن و ارزان برای کاهش فقر، افزایش بهره

ازپیش به  ای، ضرورت توجه بیش ودن منابع انرژی فسیلی و مشکالت ناشی از انتشار گازهای گلخانه(. محدودب2021و همکاران، 
های جایگزین  ترین گزینه ها یکی از مهم های تجدیدپذیر را بر همگان روشن کرده است. همچنین این انرژی فناوری انرژی
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های  های ناشی از تبدیل آن به انرژی پذیری و افزایش آلودگی پایان های جوامع را دربارة آیند که نگرانی شمار می های فسیلی به سوخت
های راهبردی جوامع  مشی های تجدیدپذیر یکی از خط طورکلی توسعۀ فناوری انرژی (. به1400اند )نامور و عمانی،  برطرف کرده دیگر

ست ا ها زیستی و تغییرات اقلیمی آن ی محیطها ها و نگرانی در تأمین انرژی مورد نیاز، پاسخگویی به تقاضای انرژی، رفع چالش
باید در   زیست برای کاهش آلودگی این محیط های پاک سازگار با محیط (؛ بنابراین استفاده از فناوری1399)منوریان و همکاران، 

 بر اقلیم و محیط زندگی های اخیر (؛ زیرا رشد فناوری و صنایع مختلف در دهه2021دستور کار جوامع گوناگون قرار بگیرد )یورتکوران، 

 (.1399ها، گیاهان و جانوران تأثیر گذاشته است )مروج،  جانداران اعم از انسان
شده نقشی اساسی دارند  های گفته های انرژی تجدیدپذیر و بدون کربن برای رسیدگی به چالش در این میان، توسعۀ فناوری

شاورزی و همچنین پتانسیل باالی تولید و صادرات محصوالت کشاورزی (. با توجه به اهمیت بخش ک2020)گرافستروم و همکاران، 
تر  های تجدیدپذیر بسیار مهم است؛ زیرا با استفاده از آن، غلبه بر معضالتی مانند بیکاری و هزینۀ باال آسان کارگیری انرژی در ایران، به

های تجدیدپذیر در بخش  های انرژی و استفاده از انرژی تر است. با حذف حامل یافتنی افزوده و صادرات بهتر، دست و افزایش ارزش
(. ادراک و آگاهی 1396توان شاهد تحولی بزرگ در این بخش بود )چراغی و چوبچیان،  منزلۀ سوخت مفید و ارزان می کشاورزی به

ترویج استفاده از های تجدیدپذیر از سوی آنان، عوامل اجتماعی مهمی هستند که باید هنگام  مردم و همچنین پذیرش انرژی
ترین مسئلۀ این تحقیق شناسایی عوامل بازدارندة  (؛ بنابراین مهم2021های تجدیدپذیر مدنظر قرار بگیرند )ادجاکلی و همکاران،  انرژی

 ها در منطقه مؤثر بود. ها در رونق و توسعۀ این انرژی های تجدیدپذیر است تا بتوان با شناسایی آن اجتماعی در پذیرش انرژی

 پیشینة پژوهش. 2
های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی استان سمنان  کارگیری انرژی بررسی موانع به  ای دربارة ( در مطالعه1394محمدی و صبوری )

های مرتبط، اقتصادی و اجتماعی تأثیر مستقیم و عواملی از قبیل موانع آموزشی و قوانین  نشان دادند عواملی مانند موانع فناوری
ای با استفاده  ( در مطالعه1396کنند. عزیزی و همکاران ) های تجدیدپذیر دارند که کشاورزان استفاده می ستقیم بر انرژیتأثیری غیرم

ترین موانع توسعۀ  های توسعۀ استفاده از انرژی تجدیدپذیر در ایران نشان دادند، مهم از روش فراتحلیل در زمینۀ بررسی موانع و چالش
گذاری اولیه باال برای  اند از: موانع فنی )از قبیل نبود قابلیت اطمینان، سرمایه ترتیب اهمیت عبارت جدیدپذیر بههای ت استفاده از انرژی

خرید، نبود امنیت الزم )سرقت فناوری( نصب و نگهداری(، موانع اقتصادی )قیمت باالی خرید سیستم سبز، قیمت باالی تجهیزات 
بودن آگاهی و اطالعات مردم دربارة مزایای  اطالعاتی )پایین-های فسیلی(، آموزشی ن سوخت)عملیات، تعمیر و نگهداری(، قیمت پایی

 اجتماعی )نبود پذیرش اجتماعی(.-های ترویجی( و موانع فرهنگی های فسیلی، کمبود آموزش های زیستی و معایب سوخت سوخت
های تجدیدپذیر  ترین مانع توسعۀ فناوری انرژی دهد موانع اقتصادی اصلی ( نشان می1397نژاد و همکاران ) های مطالعۀ قربان یافته

های تجدیدپذیر و سرمایۀ ناکافی  نداشتن به منابع مالی برای توسعۀ انرژی گذاری اولیه، دسترسی های باالی سرمایه هستند که هزینه
آگاهی و -قانونی، اجتماعی-ترتیب ابعاد نهادی ها هستند. پس از بعد اقتصادی به ترین آن ها از مهم اجرای پروژه منظور کشاورزان به

دهد میان سابقۀ کار، الزامات اطالعاتی،  ( نشان می1398تکنولوژیکی قرار داشتند. نتایج پژوهش عیدی و همکاران )-زیرساختی
کارگیری انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی رابطۀ  شناختی و حمایتی با امکان به روان ای، نگرشی، هزینه-سیاستی، آموزشی، فناوری

دهد فقر آموزشی و مدیریتی، ضعف  ( نشان می1400داری وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی در مطالعۀ نامور و عمانی ) مثبت و معنا
ترین موانع هستند  نداشتن امکانات فنی و دانش و آگاهی کم مهمها، نبود پشتیبانی مالی،  خدمات حمایتی، ناسازگاری با شرایط گلخانه

های اجتماعی بر قصد افراد  ( با هدف تأثیر رسانه2022شوند. نتایج مطالعۀ زبیدی و همکاران ) نکردن از این انرژی می و موجب استفاده
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طور چشمگیری بر  شدة تغییر اقلیم به هد خطر درکد برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در میان کاربران اینستاگرامی نشان می
شده تأثیر بسزایی بر نگرش،  گذارد. همچنین خودکارآمدی ادراک های تجدیدپذیر تأثیر می دهندگان برای استفاده از انرژی قصد پاسخ

 های تجدیدپذیر دارد. قصد و استفاده از انرژی
های  های انرژی ترین موضوع برای اجرای فناوری بعد پذیرش بازار مهم دهد موانع مربوط به نتایج پژوهشی در کلمبیا نشان می

گیرند )روسو سرون و  های بعدی قرار می ترتیب در رتبه سیاسی و پذیرش جامعه به-تجدیدپذیر است و پس از آن پذیرش اجتماعی
دهد،  در مناطق روستایی هند نشان می ای دربارة شناسایی و تحلیل موانع اجرای انرژی خورشیدی (. نتایج مطالعه2015کافاروف، 

(. نتایج 2016سیندو و همکاران، محیطی، موانع وابسته و موانع بازاریابی و سیاست، موانعی مستقل هستند ) موانع اجتماعی و زیست
های صدور  روشدهد بودجۀ توسعه،  تحقیقی دربارة موانع پذیرش منابع انرژی تجدیدپذیر در شرایط عدم قطعیت در اندونزی نشان می

ای  (. براساس نتایج مطالعه2021تسنگ و همکاران، گذاری موانع اصلی هستند ) های زیرزمینی و هزینۀ سرمایه مجوز، آلودگی آب
های کارآفرینی، نظارت و  ای، از جمله ابزارهای حمایت مالی، آموزش و طرح های دانش چندرشته دیگر، انتقال فناوری باید با جریان

دهد موانع اقتصادی و مالی، سیاسی و بازار  ای در پاکستان نشان می (. نتایج مطالعه2021کیلیلی و همکاران، راه باشد )ارزیابی هم
 (.2021سوالنگی و همکاران، های تجدیدپذیر هستند ) های انرژی کارگیری فناوری ترین موانع به مهم

العات در مناطق مختلف ایران و جهان در این زمینه با روش با بررسی پیشینۀ نظری تحقیق در این زمینه مشخص شد، عمدة مط
تواند با عمق  شود؛ زیرا استفاده از تحقیق کیفی می رو خأل تحقیقات کیفی در مطالعات گذشته احساس می کمی انجام شده است؛ از این

های تجدیدپذیر طی  استفاده از انرژیهای موجود در این زمینه را بررسی کند. همچنین با وجود روند رو به افزایش  بیشتری چالش
ها نشان داده است. با توجه به اینکه در بخش کشاورزی کشور  شده موانع متعددی را در مسیر توسعۀ آن های اخیر، ادبیات بررسی سال

ایی موانع ریزی جامع برای شناس زیست از مباحث مهم روز است، برنامه افزایش تقاضای انرژی وجود دارد و کنترل آلودگی محیط
تری در  ها بسیار ضروری است تا بتوانند دیدگاهی جامع های تجدیدپذیر از دیدگاه کشاورزان و اقدام برای رفع آن توسعۀ فناوری انرژی

 این زمینه داشته باشند.

 تأمالت نظری. 3
ها فکر کردند  همین دلیل، دولت شدن نفت وجود دارد و بته ، جهان متوجه شد امکان کمیاب1970پس از بحران جهانی انرژی در دهۀ 

شدن کرة  زیست و پدیدة گرم های فسیلی کنند. از سوی دیگر، معضالتی مانند افزایش آلودگی محیط سوخت منابع ایمن را جایگزین
عالم گذارد )مطهر و  ها تأثیر می آید و بر سالمتی و کیفیت زندگی انسان وجود می های فسیلی به زمین، کته در اثر احتراق سوخت

رو  (؛ از این1399های اخیر شده است )مروج،  های پاک طی سال ازپیش جوامع به استفاده از انرژی ( عامل توجه بیش1395رجبی، 
کند و از عوامل اساسی  محیطی کمک می های تجدیدپذیر به تحقق اهداف توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و زیست توسعه و گسترش انرژی

تواند سبب کاهش وابستگی به منابع فسیلی، کاهش  های نو می در هر کشوری است. استفاده از انرژیدر رسیدن به توسعۀ پایدار 
تبع آن، حفظ  ای و به های تولید و مصرف منابع انرژی و همچنین سبب کاهش انتشار گازهای گلخانه انتشار گازهای آالینده از بخش

زیست، کاهش آلودگی  (. همچنین سازگاری با محیط1395و همکاران، زیست شود )موسوی شفائی  ها و محیط امنیت، سالمت انسان
روز سهم بیشتری در سامانۀ تأمین انرژی جهان  ها در تمام جهان سبب شده است روزبه هوا، تجدیدپذیری پراکندگی و گستردگی آن

 (.1398پور و همکاران،  برعهده گرفته شود )کریم
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های طبیعی  منابع تجدیدشونده است که با توجه به شرایط اقتصادی و پتانسیل واژة انرژی تجدیدپذیر شامل طیف وسیعی از
های  های نو ایران )سانا( در تعریفی انرژی (. سازمان انرژی1394شود )محمدی و صبوری،  جغرافیایی در هر منطقه استفاده می

از انرژی که منابعی  در تعریفی دیگر به منابعی (.1394کند )فاضلی،  داند که طبیعت پیوسته جایگزین می تجدیدپذیر را منابعی می
(؛ بنابراین اهمیت حرکت 1399گویند )مروج،  های تجدیدپذیر یا نو نیز می شود که به آنان انرژی تجدیدشونده در طبیعت دارند گفته می

ا توجه به نوبودن فناوری (. ب1395های تجدیدپذیر و نو بر کسی پوشیده نیست )مطهر و عالم رجبی،  سوی استفاده از انرژی به
 (.1393مراتب اهمیت بیشتری دارد )صادقی و خاکسار آستانه،  ها به این فناوری  های تجدیدپذیر، تحقیق دربارة انرژی

 پژوهش شناسی روش. 4

 منطقة مورد مطالعه. 4-1
شود. این  استان بوشهر محسوب میشهرستان دشتستان منطقۀ مورد مطالعه در این تحقیق است که به لحاظ وسعت شهرستان اول 

درصد از کل اراضی کشاورزی در سطح استان را  25طور تقریبی  هزار هکتار مساحت اراضی کشاورزی دارد و به 86شهرستان حدود 
ر (. با توجه به اینکه محور توسعۀ این شهرستان کشاورزی است، بیشتر ساکنان این منطقه د1400آور،  شود )سواری و رزم شامل می

دهندة اهمیت فراوان کشاورزی در این منطقه است  بردار کشاورزی نشان بهره 18،864این عرصه فعالیت دارند. همچنین وجود بیش از 
های  نکردن از انرژی ترین دالیل انجام این تحقیق در شهرستان دشتستان استفاده (. یکی از مهم1400پناه و همکاران،  یزدان)

های  های مناسب برای استفاده از انرژی که در این شهرستان پتانسیل و زیرساخت ی بود؛ درحالیتجدیدپذیر در بخش کشاورز
های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی  تجدیدپذیر وجود دارد؛ بنابراین این پژوهش با هدف کلی موانع پذیرش اجتماعی استفاده از انرژی

 انجام شد.
 

 
 مورد مطالعه منطقة. 1 شکل

 ها آوری داده جمعروش . 4-2
ساختارمند است. اطالعات این  های حضوری نیمه پژوهش حاضر رویکردی کیفی مبتنی بر نظریۀ بنیانی )گرندد تئوری( با مصاحبه

ترین موانع بازدارندة استفاده از  های فردی با طرح این سؤال کلی انجام شد که مهم آوری شد. مصاحبه جمع 1400پژوهش در اسفندماه 
ها با استفاده از تلفن همراه ضبط و برای تجزیه و  های تجدیدپذیر در مزرعه یا باغ شما کدام است. همچنین مصاحبه انرژیفناوری 

 سازی شدند. ها و اطالعات روی کاغذ پیاده تحلیل داده
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که از زراعتکاران کنندگان در تحقیق  ای مختصر از پژوهش و موضوع مورد مطالعه برای تمامی شرکت پیش از هر مصاحبه، مقدمه
کنندگان اطمینان  و باغداران شهرستان دشتستان از توابع استان بوشهر بودند، ارائه شد. همچنین پیش از شروع مصاحبه به مشارکت

کنندگان از محققان دانشگاهی  ها مطلع شدند مصاحبه ها کامالً محرمانه و ناشناس باقی خواهد ماند. همچنین آن داده شد هویت آن
های متفاوتی مانند مزرعه، نخلستان، منزل  ها در مکان شود. مصاحبه ها تنها برای اهداف آکادمیک استفاده می های آن و پاسخ هستند

گیری از جامعۀ آماری و  دقیقه تا یک ساعت متغیر بود. در نمونه 45ها نیز از  زمان آن شخصی و محیط روستا انجام شد. مدت
کنندگان به کشف موارد جدید و مدل نظری کمک کردند. این کار  دفمند استفاده شد که در آن شرکتگیری ه کنندگان، از نمونه شرکت

نفر  7مصاحبه شامل  23ها اشباع و مدل نظری تکمیل شد. درنهایت این مطالعه با  بندی و کشف داده تا زمانی ادامه یافت که طبقه
منظور اطمینان بیشتر از نتایج  ها به ای بررسی کامل موضوع و تحلیل دادهنفر زراعتکار به اشباع نظری رسید. سپس بر 16دار و  نخل

آمده در اختیار دو نفر از کارشناسان مراکز کشاورزی شهرستان قرار گرفت و پس از اطمینان  دست پذیری آن، نتایج به پژوهش و تعمیم
 از نظر آنان، ارائه شد.

 ها تحلیل داده. 4-3
ها رونویسی و تجزیه و تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل مطالعۀ حاضر  ستفاده از خواندن متن کامل مصاحبهشده با ا های صوتی ضبط داده

عنوان یک رویکرد نظری سیستماتیک  را به روش نظریۀ بنیانی 1967با استفاده از نظریۀ بنیانی انجام شد. گلیزر و اشتراوس در سال 
مند  طور نظام هایی که به منظور کشف نظریه از داده ها این روش را به ی کردند. آنهای نوظهور از دنیای تجربی معرف برای کشف نظریه

ها در این روش  (. تحلیل داده2021دست آمده است، برای تجزیه و تحلیل در تحقیقات اجتماعی تعریف کردند )آهنگاما و پراسانا،  به
 (.1400تخابی است )پورجاوید و همکاران، ای شامل کدگذاری باز، محوری و ان شامل فرایند کدگذاری سه مرحله

(. در این مرحله، 1400آور،  ها اشاره دارد )سواری و رزم مرحلۀ اول کدگذاری باز است و به تجزیه و تحلیل اولیه و شکستن داده
رکلی طی کدگذاری طو شوند. به کنندگان کدگذاری می شده از سوی شرکت های کیفی به موضوعات کامالً مشابه به کلمات استفاده داده

(. 2021گیرد )آهنگاما و پراسانا،  کند و کد مناسبی را برای آن درنظر می باز، تحلیلگر معنای هر خط، جمله و پاراگراف را تفسیر می
تر با هم ترکیب  شوند. مفاهیمی که بسیار به هم مرتبط هستند، در سطح نظری و انتزاعی بندی می سپس مفاهیم مشابه و تحلیلی گروه

 های هاند. مرحلۀ دوم کدگذاری محوری، فرایند تعیین رابطۀ مقول ها را شناسایی کرده ها آن شوند که آن مضامین یا مقوله می
بنیاد، یک مقوله در مرحلۀ کدگذاری  پرداز داده (. در کدگذاری محوری، نظریه1401آور و سواری،  آمده از کدگذاری باز است )رزم دست به

دهد. این  ها را به آن ربط می داند. سپس دیگر مقوله ای مرکزی در مرکز فرایند در حال بررسی میند و آن را پدیدهک باز را انتخاب می
گر و پیامدها. این مرحله شامل ترسیم  اند از: شرایط علی، راهبردها، بستر حاکم، مقولۀ محوری، شرایط مداخله های دیگر عبارت مقوله

 شود. در این الگو، شش جعبه )مقوله( از اطالعات وجود دارد: نامیده می« اریالگوی کدگذ»یک نمودار است که 

 ؛گذارند هایی مربوط به شرایطی که بر مقولۀ محوری تأثیر می مقوله :یعل طیشرا

 ؛شود ای است که اساس فرآیند محسوب می صورتی ذهنی از پدیده :یة محورمقول

 ؛گذارد شرایط خاصی که بر راهبردها اثر می :حاکم بستر

 ؛گذارند ای عمومی که بر راهبردها تأثیر می شرایط زمینه :گر مداخله طیشرا

 ؛شود های خاصی که از پدیدة محوری منتج می کنش ها یا برهم کنش :راهبردها
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 (.1400آور و سواری،  )رزم کارگیری راهبردها های حاصل از به خروجی :امدهایپ

ایت برای استخراج مدل مفهومی از کدگذاری انتخابی استفاده شده است. کدهای انتخابی براساس مدل نظری که توصیفی درنه
 شوند. صورت روشمند شناسایی می به شدند، یم استفاده یقبل یها مقوله و ندیافر یابر وانتزاعی است 

 ها یافته. 5
کنندگان دربارة  ها رونویسی شدند و اصطالحات، مفاهیم و عباراتی که شرکت مصاحبهشده در  ها، محتوای ضبط آوری داده پس از جمع

مانع )کد اولیه( استخراج شدند. این اصطالحات همان کدگذاری باز هستند که محققان  41موضوع پژوهش ارائه کردند، در قالب 
ها و  بندی شدند. سپس براساس شباهت ی و دستهها بررس اند. در ادامه، موارد مستخرج از مصاحبه سازی و تنظیم کرده مفهوم
(. براساس فراوانی نتایج 1ها در سطح باالتر( تعیین شدند )جدول  ای از مقوله محوری )دسته یهای مشترک این مفاهیم، کدها ویژگی

های  د: نبود سیستمهای تجدیدپذیر شناسایی شدن ترین موانع پذیرش فناوری انرژی ها، موارد زیر از جمله مهم حاصل از مصاحبه
ای  ریزان، نداشتن مهارت حرفه مداران و برنامه توجهی سیاست سازی انرژی، اعتمادنداشتن کشاورزان، مشکالت مالی، بی ذخیره

نبودن منابع تولید انرژی. این  بودن و همیشه دردسترس اندازی اولیۀ سیستم، متناوب منظور راه کشاورزان برای استفاده، هزینۀ باال به
گذاری، آموزشی و مهارتی، تکنولوژیکی،  وانع در هشت دسته شامل موانع اقتصادی و حمایتی، فنی و زیرساختی، قانونی و سیاستم

 ها پرداخته شده است. بندی شدند که در ادامه به بررسی آن اجتماعی، انسانی، انگیزشی طبقه

 ریدپذیتجد یها یانرژ یفناور رشیموانع پذ یمحور ی. کدگذار1 جدول

 یفراوان (می)مفاه هیاول یکدها نماد
  ها لهمقو

 موانع( یبند )طبقه

F1 یتیحما و یاقتصاد موانع 19 منطقه کشاورزانبیشتر  یمال مشکالت 

F2 18 ستمیۀ سیاول یانداز ۀ باال برای راهنیهز  

F3  14 یکشاورز بخش بهدولت و نهادهای مسئول  یکاف توجهنداشتن  

F4 16 بهره مناسب و کم التینکردن تسه ارائه  

F5 16 و مراقبت ینگهدار یباال یهانهیهز  

F6 14 راتیتعم و زاتیتجه یها نهیهز  

F7 یرساختیز و یفن موانع 9 منطقه یآب یاراضبودن بیشتر  اسیمق کوچک 

F8 13 در منطقه یانبود متخصصان، کارشناسان و مشاوران حرفه  

F9 11 در سطح شهرستان یفناور یبانیخدمات پشت یها نبود شرکت  

F10 16 (یدیخورش یانرژویژه  )به زمستان و زییپا فصول در ها ستمیس ییاکار مشکالت  

F11 6 و جامع در منطقه قیندادن مطالعات دق انجام  

F12 18 یانرژ دینبودن منابع تول دسترسدر شهیبودن و هم متناوب  

F13 15 ریدپذیتجد یها یبه مراقبت باال در استفاده از انرژ ازین  

F14 13 یدر بخش کشاورز ریدپذیتجد یها ینبود برنامۀ جامع و نقشۀ راه توسعۀ انرژ 
 و یقانون موانع

 یگذار استیس

F15 4 یدر بخش کشاورز یلیفس یها ۀ استفاده از سوختنیکننده در زممحدود نینبود قوان  

F16 19 ریدپذیتجد یها یبه استفاده از انرژ زانیر و برنامه مداران استیتوجهی س بی  

F17 8 ینکردن بخش صنعت و کشاورز یهمکار  
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 یفراوان (می)مفاه هیاول یکدها نماد
  ها لهمقو

 موانع( یبند )طبقه

F18 5 یانرژ متعارف منابع یطیمحستیز یها ندهیاز آال اتیدریافت مال نینبود قوان  

F19 17 ییاجرا بخش در مؤثر یزیرنداشتن برنامه  

F20 15 ریدپذیتجد یانرژ یها یگذار استیس یمنعطف در راستا یساختار نبود  

F21 یمهارت و یآموزش موانع 6 ستیز طیمح دوستدار یها گروه نقش بودن رنگ کم 

F22 
 یکشاورز قاتیمرکز تحق ،یامر، مانند جهاد کشاورز انیمتول یاز سو یآموزش یها ها و کالس ها، کارگاه نکردن دورهبرگزار

 ستیز طیو مح
15  

F23 19 ریدپذیتجد یها یانرژ یاستفاده از فناور یکشاورزان برا یا نداشتن مهارت حرفه  

F24 10 ریدپذیتجد یها یدر استفاده از انرژ یآموزش یها نبود برنامه  

F25 3 یکشاورز جیترو نقش بودن رنگ کم  

F26 14 برداران بهرهدر بیشتر  یجسم ییتواناو نبود  بودن مسن  

F27 یکیتکنولوژ موانع 21 یانرژ یساز رهیذخ یها ستمیس نبود 

F28 13 یدر بخش کشاورز ریدپذیتجد یها یبرای استفاده از انرژ یمناسب و بوم یها ینبود تکنولوژ  

F29 17 یکیتکنولوژ یهایدگیچیپ  

F30 یاجتماع موانع 12 ریدپذیتجد یها یانرژ یایمزا  نداشتن دربارة یآگاه 

F31 20 کشاورزاننداشتن اعتماد  

F32  11 یاجتماع تیمقبول و رشیپذنبود  

F33  12 ریدپذیتجد یها یانرژ کاربرد و ایبارة مزادر یا رسانه غاتیتبلنبود  

F34 یانسان موانع 13 سرقت لیدل به یاندازت راهینبود امن 

F35 6 یلیفس یها سوخت بیمعا به یتوجه یب  

F36 14 یدر بخش کشاورز یلیفس یها یباال به انرژ یوابستگ  

F37 6 کشاورزان انیدر م یاز مصرف شتابان انرژ یناش یها ینبود نگران  

F38 یزشیانگ موانع 4 یستیز طیمح مسائل به برداران بهرهی بیشتر توجه بی 

F39 16 یگذار هیسرما یکشاورزان برا نییة پازیانگ  

F40 16 ریدپذیتجد یها یانرژ از استفادهبرای  رو شیو کشاورزان پ ینبود رهبران محل  

F41 10 یدر بخش کشاورز یگذار هیدربارة سرما یدر بخش خصوص یة کافزینداشتن انگ  

 ها تجزیه و تحلیل یافته .5-1

 موانع اقتصادی و حمایتی .5-1-1
های تجدیدپذیر از سوی کشاورزان  ترین دلیل نپذیرفتن فناوری انرژی دهد موانع اقتصادی و حمایتی مهم ها نشان می نتایج مصاحبه

های تجدیدپذیر  اندازی سیستم انرژی است؛ زیرا در منطقۀ دشتستان بیشتر کشاورزان با مشکالت مالی مواجه هستند. همچنین راه
های انرژی تجدیدپذیر دربارة  براین فناوری برداران خارج است. عالوه که از عهدة بیشتر کشاورزان و بهره نیازمند هزینۀ فراوانی است

های دولتی متصدی  های دولت و سازمان های باالیی دارند و بدون حمایت تجهیزات، تعمیرات، نگهداری و مراقبت نیز هزینه
نداشتن توجه کافی دولت و نهادهای مسئول به بخش کشاورزی سبب »ویان: پذیر نیست. در این باره به گفتۀ یکی از پاسخگ امکان

های جدید  های سنتی ادامه دهند و کمتر به فکر توسعه و پذیرش فناوری برداران کشاورزی در منطقه به روش شده است بیشتر بهره
یازمند سرمایۀ باالست و از جهتی جامعۀ کشاورزان ها ن گونه فناوری پذیرش این»دیگری نیز معتقد بود: « ویژه در بخش انرژی باشند. به
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نکردن تسهیالت  های دولت هستند، اما ارائه شوند و نیازمند حمایت در منطقه به لحاظ وضعیت مالی بیشتر قشر ضعیفی محسوب می
بیشتر پاسخگویان، پذیرش طورکلی از دیدگاه  به« ها را نپذیرند. بیشتر کشاورزان این قبیل فناوری بهره موجب شده است مناسب و کم

بهره به پذیرش  رو دولت باید با ارائۀ تسهیالت بدون بهره یا کم های دولت است؛ از این های انرژی تجدیدپذیر نیازمند حمایت فناوری
 برداران کمک کند. این فناوری توسط بهره

 موانع فنی و زیرساختی .5-1-2
های تجدیدپذیر هستند. کوچک مقیاس بودن بیشتر اراضی آبی منطقه  رفتن فناوریموانع فنی و زیرساختی دومین دسته از موانع نپذی

برای دو هکتار نخلستان یا مزرعه تقبل چنین ریسکی به لحاظ اقتصادی و »یکی از دالیل مهم این دسته است که برخی معتقد بودند: 
دانستند که به لحاظ مالی در وضعیت مساعد  قیاسی میم برداران بزرگ ها را مخصوص بهره فنی اشتباه محض است و این قبیل فناوری

چون تا به حال در این منطقه مطالعات دقیق و جامعی در این زمینه صورت نگرفته »همچنین برخی دیگر معتقد بودند: « قرار دارند.
است، دلیلی بر نپذیرفتن ها برای منطقه مفید و برای کشاورزان سودآور  است که نتایج آن به لحاظ علمی نشان دهد این فناوری

زیست بسیار مفید هستند، ولی همیشه در دسترس  ها برای محیط این قبیل انرژی»داران گفت:  در ادامه یکی از نخل« فناوری است.
« د؟نیستند؛ برای مثال چه تضمینی وجود دارد که انرژی خورشیدی در باغ بنده در فصول پاییز و زمستان نیز کارایی الزم را داشته باش

ای و همچنین  های پاک نیازمند وجود متخصصان، کارشناسان و مشاوران حرفه پذیرش فناوری انرژی»دیگری نیز معتقد بود: 
های خدمات پشتیبانی در سطح شهرستان است، ولی متأسفانه نبود این عوامل دالیل مهمی برای نپذیرفتن از سوی  شرکت

 «برداران است. بهره

 گذاری موانع قانونی و سیاست .5-1-3
کنندگان اذعان  های تجدیدپذیر هستند. در این باره بیشتر مشارکت گذاری از دیگر موانع نپذیرفتن انرژی مشکالت قانونی و سیاست

اید همکاری های تجدیدپذیر ندارند و ب ریزان در سطح کالن و خرد توجه چندانی به استفاده از انرژی مداران و برنامه سیاست»داشتند: 
های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی محقق  میان دو بخش صنعت و کشاورزی صورت بگیرد تا اهداف پذیرش و استفاده از انرژی

های فسیلی و نبود قوانین دریافت مالیات از  نبود قوانین محدودکننده در استفاده از سوخت»همچنین برخی معتقد بودند: « شود.
های  برداران در بخش کشاورزی توجه و رغبتی به استفاده از انرژی بب شده است بسیاری از بهرهمحیطی س های زیست آالینده

های انرژی  گذاری نبود ساختاری منعطف در راستای سیاست»همچنین به گفتۀ یکی از زراعتکاران: « تجدیدپذیر و نو نداشته باشند.
در این باره « ها دارد. انکارناپذیر در نپذیرفتن این قبیل فناوری ریزی مؤثر در بخش اجرایی نقشی تجدیدپذیر و نداشتن برنامه

های تجدیدپذیر وجود  برای رسیدن به هدف مورد نظر باید برنامۀ جامع و نقشۀ راه جهت توسعۀ فناوری»پاسخگوی دیگری معتقد بود: 
 «داشته باشد که نبود این مهم، سبب نپذیرفتن آن از سوی جامعۀ کشاورزان شده است.

 موانع آموزشی و مهارتی .5-1-4
بودن نقش ترویج کشاورزی و  رنگ یکی دیگر از موانع پذیرش فناوری از دیدگاه کشاورزان، موانع آموزشی و مهارتی است. کم

های تجدیدپذیر و  منظور استفاده از انرژی محیطی به های زیست زیست برای ارائۀ نکات آموزشی و توصیه های دوستدار محیط گروه
در راستای ترویج »های فسیلی از نکات مهمی است که در این باره یکی از پاسخگویان اظهار داشته است:  نکردن از سوخت تفادهاس
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برداران دارد که متأسفانه تاکنون در منطقه  های پاک، ترویج کشاورزی نقش مهمی در آگاهی و ترغیب بهره استفاده از فناوری انرژی
« طور رسمی انجام نداده است. های تجدیدپذیر تا به حال فعالیتی به طورکلی برای ترویج در زمینۀ انرژی به ایم و شاهد این مهم نبوده

سازی محیط باشند، بلکه  زیست در سطح شهرستان نباید تنها به فکر پاک های دوستدار محیط گروه»پاسخگوی دیگری نیز معتقد بود: 
های تجدیدپذیر از سوی کشاورزان  ای و... در ترویج استفاده از انرژی های رسانه ا، فعالیتباید در این زمینه نیز با شعارها، پالکارده

های  ها و کالس ها، کارگاه های تجدیدپذیر و برگزارنکردن دوره های آموزشی در استفاده از انرژی نبود برنامه« ایفای نقش کنند.
سازی کشاورزان از مزایای  زیست برای آگاه یقات کشاورزی و محیطآموزشی از سوی متولیان امر مانند جهاد کشاورزی، مرکز تحق

های فسیلی نیز از دیگر موانع است. همچنین به گفتۀ یکی از زراعتکاران  های تجدیدپذیر و معایب مصرف سوخت استفاده از انرژی
ای و کافی برای استفاده از  ت حرفهدهند که به لحاظ جسمی توانایی الزم و مهار قشر کشاورزان را بیشتر افراد مسن تشکیل می»

 «های پاک را ندارند. فناوری انرژی

 موانع تکنولوژیکی .5-1-5
ترین مشکل این فناوری را نبود  های نو است. در این راستا بیشتر پاسخگویان مهم موانع تکنولوژیکی از دیگر موانع پذیرش انرژی

ما قبل از فصل زراعی با خرید گازوئیل به مقدار الزم کل سوخت یک »ند: دانستند و معتقد بود سازی انرژی می های ذخیره سیستم
ها ریسک بزرگی است؛ زیرا  سازی ندارند و پذیرش این قبیل فناوری های نو منبع ذخیره کنیم. انرژی فصل زراعی مزرعه را تأمین می

یب جدی به محصوالت وارد شود و به ضرر و ممکن است حین فصل کشت چون منبع ذخیره ندارند، با بروز مشکالت تکنولوژیکی آس
های تجدیدپذیر را  های مناسب و بومی برای استفاده از انرژی همچنین پیچیدگی این قبیل تکنولوژی و نبود تکنولوژی« زیان بینجامد.

راحتی از آن  هاست به که سال چه لزومی دارد ما گازوئیل را»ای گفت:  شونده دانستند. در این باره مصاحبه از دیگر موانع تکنولوژیکی می
 «ها ممکن است سبب سردرگمی و ضرر ما بشود. هایی برویم که پیچیدگی آن کنیم، کنار بگذاریم و به سمت تکنولوژی استفاده می

 موانع اجتماعی .5-1-6
در کنار نداشتن تبلیغات های تجدیدپذیر، اعتمادنداشتن کشاورزان، نبود پذیرش و مقبولیت اجتماعی  نبودن از مزایای انرژی آگاه

اند. به گفتۀ  های تجدیدپذیر عواملی هستند که از نظر پاسخگویان موانع اجتماعی را تشکیل داده ای دربارة مزایا و کاربرد انرژی رسانه
را جایگزین  توانیم این تکنولوژی های انرژی تجدیدپذیر نداریم و نمی بیشتر ما کشاورزان اعتمادی به فناوری»یکی از زراعتکاران: 

کننده و مشخصی وجود ندارد که سبب شود ما این تکنولوژی را  تنها بنده بلکه دیگران نیز قبول ندارند و دلیل قانع کنیم؛ زیرا نه
رسانی و تبلیغات سبب شده است کشاورزان و بلکه افکار عمومی  ها در اطالع ضعف رسانه»پاسخگوی دیگری گفته است: « بپذیریم.

ها برای جامعۀ کشاورزان سخت  های نو آگاهی نداشته باشند و همین امر موجب شده است پذیرش این فناوری ی انرژینیز از مزایا
 «باشد.

 موانع انسانی .5-1-7
بیشتر »کنندگان:  رنگ نیست. به گفتۀ یکی از مشارکت های انرژی تجدیدپذیر کم ها و موانع انسانی نیز در نپذیرفتن فناوری نقش انسان

های فسیلی و در  های فسیلی آگاهی ندارند و همین امر سبب شده است بدون نگرانی از انرژی برداران از معایب مصرف سوخت بهره
ویژه منطقۀ دشتستان وابستگی زیادی به  کشاورزی در بیشتر مناطق کشور به»دیگری معتقد بود: « ها گازوئیل استفاده کنند. رأس آن
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درنهایت برخی « های تجدیدپذیر فکر کنند. برداران حتی به انرژی نع بزرگی است که بهرههای فسیلی دارد و همین ما سوخت
ها سبب سرقت  دلیل قیمت و ارزش باالی آن ها به این فناوری»پاسخگویان نبود امنیت را مانع پذیرش فناوری دانستند و معتقد بودند: 

 «ای است. شوند و همین امر یک ریسک بزرگ سرمایه می

 موانع انگیزشی .5-1-8
رو در استفاده  های تجدیدپذیر موانع انگیزشی بودند. نبود رهبران محلی و کشاورزان پیش آخرین دسته از موانع پذیرش فناوری انرژی

وقتی »گذاری دارند. به گفتۀ یکی از پاسخگویان:  های تجدیدپذیر نقش بسیار مهمی در انگیزة کم کشاورزان برای سرمایه از انرژی
س در منطقه از این فناوری استفاده نکرده است که ما نتایج آن را ببینیم و دربارة مزایای عینی آن به اطمینان برسیم، دلیلی ک هیچ

گذاری دربارة  برخی دیگر نداشتن انگیزة کافی بخش خصوصی برای سرمایه« ها وجود ندارد. گذاری این فناوری برای سرمایه
زیستی  برداران به مسائل محیط بیشتر بهره»دانستند و درنهایت تعدادی معتقد بودند:  یرفتن میهای تجدیدپذیر را عامل نپذ انرژی

 «دانستند. زیست، تغییرات اقلیمی و... را تهدیدی جدی برای کشاورزی و جامعه نمی توجهی ندارند و آلودگی محیط
ها  بنیادی، تولید نظریه است و برای تبدیل تحلیل پردازی است. هدف تئوری مرحلۀ سوم و نهایی کدگذاری انتخابی مرحلۀ نظریه

ها  مند به دیگر طبقه ها باید منظم به یکدیگر مربوط شوند؛ بنابراین کدگذاری انتخابی طبقۀ محوری را به شکلی نظام به نظریه، طبقه
بهبود و توسعۀ بیشتری نیاز دارند،  هایی را که به ربط داده است. همچنین آن روابط را در چارچوب یک روایت ارائه کرده است و طبقه

صورت روایتی  اصالح کرده است. در این مرحله محققان برحسب فهم خود از متن پدیدة مورد مطالعه، یا چارچوب مدل الگو را به
(. محققان 1400آور و سواری،  دهند )رزم نهایی را نشان می صورت ترسیمی نظریۀ  ریزند و به هم می کنند یا مدل الگو را به عرضه می

های مناسب  اند. این تحقیق نیز درصورت حمایت کمک نتایج مستخرج از سه مرحلۀ کدگذاری درصدد رفع چالش مدنظر برآمده به
های تجدیدپذیر است. براساس نظریۀ استراوس  شود که همان ترویج استفاده از فناوری انرژی  موجب دستیابی به اهداف مورد نظر می

گر،  ای، شرایط مداخله در مدل پارادایمی در قالب چند طبقه شامل شرایط علی، پدیدة محوری، شرایط زمینه اه همقول ،و کوربین
 (.2دهند )شکل  ( و مدل نهایی تحقیق را شکل می1400گیرند )تاجری مقدم و همکاران،  راهبردها و پیامدها قرار می

دهد مشکالت مالی  های تجدیدپذیر است که نشان می انرژیای از موانع پذیرش فناوری  مدل نهایی بیان ترسیمی و شبکه
توجهی  نبودن منابع تولید انرژی، بی بودن و همیشه دردسترس اندازی اولیۀ سیستم، متناوب کشاورزان، هزینۀ باال برای راه

اعتمادنداشتن کشاورزان  سازی انرژی و های ذخیره ای کشاورزان، نبود سیستم ریزان، نداشتن مهارت حرفه مداران و برنامه سیاست
های تجدیدپذیر(  ترین موانع بودند که در قالب شرایط علی قرار گرفتند و محور اصلی پژوهش )ترویج استفاده از فناوری انرژی مهم

ید وجود آ تحت تأثیر آن به وجود آمد. وقتی مقولۀ محوری شناخته شد، در این مرحله باید راهبرد موردنظر برای اجرای صحیح آن به
های سازوکارهای اجتماعی، سازوکارهای انگیزشی، سازوکارهای آموزشی و مهارتی در نظر گرفته شدند؛ زیرا  که در این پژوهش مقوله

ای، افزایش انگیزه و آگاهی در  های حرفه ها و آموزش بر مهارت های تجدیدپذیر الزم است عالوه برای ترویج استفاده از فناوری انرژی
ها تجدیدپذیر متأثر از دو مقولۀ بستر  وجود داشته باشد، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که ترویج استفاده از انرژیاین زمینه نیز 

 گر است. حاکم و شرایط مداخله
گر سازوکارهای  با توجه به ماهیت بستر حاکم سازوکارهای انسانی، فنی و زیرساختی درنظر گرفته شد و برای شرایط مداخله

توان انتظار داشت  گذاری، اقتصادی و حمایتی قرار داده شد. درصورت اجرای موفق این شکل ترسیمی می وژیکی، قانونی، سیاستتکنول



 

 

 

 

 

 459های تجدیدپذیر در مناطق ...    آور / شناسایی عوامل بازدارنده پذیرش فناوری انرژی سواری، رزم

 

 

زیست، توسعۀ اقتصادی جامعه و جلوگیری  های آینده، سالمت جامعه و محیط پیامدهایی مانند امنیت و پایداری منابع انرژی برای نسل
 رخ دهد. های فسیلی از هدررفتن سوخت

 
 یدر بخش کشاورز ریدپذیتجد یها یانرژ یفناور رشیاز موانع پذ یا و شبکه یمیترس انیب یی. مدل نها2 شکل

 1401: نگارندگان، منبع

 گیری بحث و نتیجه. 6
تواند گام مهمی در دستیابی به پایداری کشاورزی، انرژی و کاهش انتشار  های فسیلی می کاهش وابستگی کشاورزی به سوخت

شود که در  های تجدیدپذیر امری ضروری محسوب می (؛ بنابراین تمرکز بر انرژی2021ای باشد )لومباردی و برنی،  گازهای گلخانه
زمانی نسبتاً کوتاه دوباره پر کرد و استفاده  توان در مدت و ایمن است. منابع انرژی تجدیدپذیر را میمقایسه با منابع انرژی معمولی پاک 

های فسیلی )نفت خام، گاز طبیعی و  زیست دارد؛ بنابراین در مقایسه با سوخت از آن در تولید، تأثیر نامطلوب کمتری بر محیط
(، اما موانعی بر سر راه 2021شوند )نیآجی و آدامو،  محیطی ترجیح داده می سنگ( برای رشد اقتصادی پاک و پایدار و کیفیت زغال

ها از دیدگاه کشاورزان منطقۀ دشتستان در استان بوشهر پرداخته است.  رسیدن به این مهم وجود دارد که تحقیق حاضر به شناسایی آن

 راهبردها
 . سازوکارهای اجتماعی1
 . سازوکارهای انگیزشی2
 سازوکارهای آموزشی و مهارتی .3

 پیامدها
 های آینده. امنیت و پایداری منابع انرژی برای نسل1
 زیست. سالمت جامعه و محیط2
 . توسعۀ اقتصادی جامعه3
 های فسیلی . جلوگیری از هدررفتن سوخت4

 بستر حاکم
 سازوکارهای انسانی .1
 . سازوکارهای فنی و زیرساختی2

 گر شرایط مداخله
. سازوکارهای قانونی و 1

 گذاریسیاست
 . سازوکارهای تکنولوژیکی2
. سازوکارهای اقتصادی و 3

 حمایتی

محور اصلی: پذیرش فناوری 
ی تجدیدپذیر توسط هایانرژ

 کشاورزان
 

 یعل طیشرا
 ستمیس ۀیاول یاندازراه یبراباال  نۀی. هز2 کشاورزان یمال مشکالت. 1
 یتوجهیب. 4 یانرژ دیمنابع تول ننبوددردسترس شهیبودن و هم. متناوب3
 نبود. 6کشاورزان  یامهارت حرفه نداشتن. 5 زانیرو برنامه مداراناستیس
 کشاورزان اعتمادنداشتن. 7 یانرژ یسازرهیذخ یهاستمیس
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د. بر پایۀ نتایج کشاورزان شهرستان دشتستان عوامل زیر از مصاحبه انجام ش 23طبقه از  8مانع در قالب  41نتایج مطالعه با استخراج 
سازی انرژی، اعتمادنداشتن کشاورزان،  های ذخیره های تجدیدپذیر هستند: نبود سیستم ترین موانع پذیرش فناوری انرژی جمله مهم

منظور  استفاده، هزینۀ باال به ای کشاورزان برای ریزان، نداشتن مهارت حرفه مداران و برنامه توجهی سیاست مشکالت مالی، بی
نبودن منابع تولید انرژی. این موانع در هشت دسته شامل موانع اقتصادی و  بودن و همیشه دردسترس اندازی اولیۀ سیستم و متناوب راه

بندی و تجزیه و  گذاری، آموزشی و مهارتی، تکنولوژیکی، اجتماعی، انسانی، انگیزشی طبقه حمایتی، فنی و زیرساختی، قانونی و سیاست
(، 1396(، عزیزی و همکاران )1394تحلیل شدند. نتایج این مطالعه مبنی بر موانع اقتصادی و حمایتی با مطالعات محمدی و صبوری )

(، کیلیلی و همکاران 2021(، سوالنگی و همکاران )1400(، نامور و عمانی )1398(، عیدی و همکاران )1397نژاد و همکاران ) قربان
(، روسو 1397نژاد و همکاران ) (، قربان1396(، عزیزی و همکاران )1394و موانع اجتماعی با مطالعات محمدی و صبوری )( 2021)

ترین  ( همسو بود؛ زیرا آنان بر این باور بودند که عوامل اقتصادی و حمایتی مهم2016( و سیندو و همکاران )2015سرون و کافاروف )
(، عزیزی و همکاران 1394های آموزشی نیز با مطالعات محمدی و صبوری ) هستند. در قسمت چالشعوامل تأثیرگذار در این زمینه 

( همسو بود؛ البته در بعضی تحقیقات مانند 2021( و کیلیلی و همکاران )1400(، نامور و عمانی )1398(، عیدی و همکاران )1396)
های تجدیدپذیر مؤثر است و  طور غیرمستقیم بر توسعۀ انرژی ( اشاره داشتند عوامل آموزشی به1394پژوهش محمدی و صبوری )

 تواند اثر مستقیم داشته باشد. نمی
(، سوالنگی و 2016(، سیندو و همکاران )1394گذاری با مطالعات محمدی و صبوری ) های قانونی و سیاست درنهایت چالش

( و نامور و 1397نژاد و همکاران ) (، قربان1396همکاران )(، در زمینۀ چالش فنی و زیرساختی با مطالعات عزیزی و 2021همکاران )
طور که در مقایسۀ  سویی دارد. همان ( هم1397نژاد و همکاران ) های تکنولوژیکی با مطالعۀ قربان ( و دربارة چالش1400عمانی )

های توسعۀ  یقات چالشکدام از تحق تحقیقات گذشته مشخص است، در این تحقیقات تنها به چند عامل اشاره شده و در هیچ
های موجود زیرطبقات هرکدام از عوامل را نیز  اند. این تحقیق ضمن شناسایی چالش های تجدیدپذیر کامل شناسایی نشده انرژی

 های تجدیدپذیر مؤثر باشد. ریزان توسعۀ انرژی گذاران و برنامه تواند برای سیاست مشخص کرده است که می

 شنهادهایپ. 7
های تجدیدپذیر از  اندازی، مراقبت و نگهداری از سیستم فناوری انرژی های باال برای راه و حمایتی و هزینه. مشکالت مالی 1

شود در راستای موانع اقتصادی و حمایتی، دولت و  برداران هستند؛ بنابراین پیشنهاد می ترین موانع اقتصادی و حمایتی بهره مهم
های انرژی تجدیدپذیر در بخش کشاورزی شهرستان، با ارائۀ  اندازی سیستم های دولتی متصدی برای ترویج و راه سازمان

 تسهیالت مناسب و بدون بهره به لحاظ مالی از کشاورزان حمایت کنند.
های استفاده از  شود ابتدا با مطالعات علمی و دقیق در هر منطقه دربارة پتانسیل . در راستای موانع فنی و زیرساختی پیشنهاد می2

های مسئول مانند تحقیقات کشاورزی و جهاد  ای تجدیدپذیر در منطقۀ مدنظر آگاهی حاصل شود. همچنین ارگانه انرژی
های تخصصی برای کارشناسان و مشاوران در زمینۀ پشتیبانی و مشاوره اقدام  ها و دوره توانند با برگزاری کالس کشاورزی می

 کنند.
گذاران و  شود سیاست های تجدیدپذیر هستند؛ بنابراین پیشنهاد می ت پذیرش فناوریگذاری از دیگر مشکال . موانع قانونی و سیاست3

های مناسب و کارا بخش کشاورزی  گرفتن سیاست های فسیلی نظارت داشته باشند و با درپیش بخش اجرایی بر استفاده از سوخت
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در ترویج این فناوری پاک هم برای کسب آموزش های تجدیدپذیر سوق دهند. همچنین بخش اجرایی باید  را به استفاده از انرژی
 منظور کسب اعتماد جامعه کشاورزان تالش کند. و مهارت و همچنین به

های مجازی به تبلیغات سالم و مفید در راستای  ها، تلویزیون و حتی شبکه شود رسانه . در راستای موانع اجتماعی نیز پیشنهاد می4
های پاک بپردازند تا هم به لحاظ آگاهی و هم به لحاظ اعتماد  و فواید استفاده از انرژیتغییر سیستم انرژی در بخش کشاورزی 

 جمعی مؤثر باشد.

 تقدیر و تشکر
است که با  20/1400این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصوب در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با شمارة  

 کنند. های مالی این دانشگاه انجام شده است؛ بنابراین نویسندگان مراتب قدردانی خود را از این دانشگاه اعالم می حمایت

 منابع. 8
های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب  مصرف انرژی ۀ(. رابط1396بدی، علی و رجبی قادی، صبا )ارباب، محمدرضا، امامی می

 https://doi.org/10.22054/jiee.2017.8025 .56-29 ،(23)6، رانیا یاقتصاد انرژ ۀپژوهشناماوپک. 

(. الگوی چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران با رویکرد گرندد 1400بیگی، امیرحسین ) پور، بهمن و علی سهیال، خسرویپورجاوید، 
 https://smsnds.sndu.ac.ir/article_1459.html .128-103 ،(42)11، یدانش راهبرد یا رشته نیمطالعات ب یعلم ۀفصلنامتئوری. 

(. کشف موانع رفتار حفاظت آب کشاورزی و عوامل مرتبط با 1400پناه، مسعود ) مقدم، مریم، راحلی، حسین، ظریفیان، شاپور و یزدان تاجری
 ،(2)53-52، رانیا یکشاورز ۀتوسعاقتصاد و  قاتیتحق ۀمجلدشت نیشابور استان خراسان رضوی(.  :بنیان )مورد مطالعه داده ۀاستفاده از نظری
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