
Summer 2018. Vol 9. Num 2

308

* Corresponding Author:
Shahla Choobchian, Ph.D.
Address: Department of Extension and Education, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
Tel: +98 (916) 2791416
E-mail: shchoobchian@modares.ac.ir

Research Paper
Analysis of Barriers to the Development of Renewable Energy Technologies at the Farm Lev-
el: A Farmer’s Perspectiv

1. Ms. C. Student in Agricultural Extension and Education, Department of Extension and Education, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2. Assistant Professor, Department of Extension and Education, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3. Ph.D, Department of Extension and Education, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

Mahnaz Ghorbannezhad1, *Shahla Choobchian2, Homayon Farhadian3

Considering the importance of renewable energy technologies in reducing global climate changes and 
carbon dioxide emissions in agriculture, the present study seeks to analyze the barriers to the develop-
ment of renewable energy technologies at a farm level from the perspective of farmers. The research 
was done using the confirmatory factor analysis method. The statistical population of the study con-
sisted of 2501 farmers in Larestan county, Fars province, Iran. The individuals were selected by the strati-
fied random sampling method, and the sample size was estimated to be 331 according to Morgan and 
Kerjesian tables. According to the findings, the farmers believed that the main obstacles to the devel-
opment of renewable energy technologies in the economic sector were high initial investment costs, 
lack of financial resources or loans, and inadequate farmers' capital for projects. Next to this economic 
dimension, there were institutional, legal, social awareness, technological and infrastructural barriers, all 
of which were confirmed in a confirmatory model using the LISREL software (LISREL8 / 72). Considering 
that, in our agricultural sector, there is an increase in energy demands and environmental pollution con-
trol is one of the important issues nowadays, a number of planned measures are necessary to eliminate 
the barriers to the development of renewable energy technologies at the farm level.
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Extended Abstract

1. Introduction

owadays, global energy systems are 
heavily dependent on fossil fuels. One of 
the key pillars for achieving economic 
growth and prosperity is to provide clean 
and sustainable energy. Most rural soci-

eties experience limited access to modern energy services 

due to problems of availability and/or affordability. Rural 
people mostly depend on traditional fuels (mainly animal 
manure, crop residues and gardens) and fossil fuels (oil, 
gas, etc.) to meet most of their energy needs. This kind of 
energy obtained from traditional and fossil fuels has se-
rious impacts on living standards and productivity. Also, 
when they are burned, they produce hazardous chemicals, 
such as Co2. They have negative effects on human health 
especially when used indoors.The study area in this re-
search is Larestan county, Fars province. The city of Lar-
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estan has over 285 days of sunshine per year (averagely 
9.5 sunny hours per day) and production of crops with 
a land area of 61000 hectares. Moreover, cultivation of 
5000 hectares for horticultural products has a high po-
tential for the use of renewable energy. According to the 
statistics of the national oil distribution company of the 
country, the consumption of gas oil in the agricultural sec-
tor of Larestan county during the year 2015 grew by 30%. 
So, considering the potentials of Fars province in general 
and Larestan county in specific in the field of renewable 
energy use, the promotion and development of the cor-
responding technologies is essential. In this regard, iden-
tification of the barriers to the development of renewable 
energy technologies at the farm level is undertaken in the 
current research.

2. Methodology

The stratified random sampling method was conducted, 
and the sample size was estimated to be 331 people ac-
cording to Krejcie and Morgan table. In the present study, 
several factors were used to measure each dimension, and 
each item was measured with a 5-point Likert spectrum 
(1 = very low importance, 2 = low importance, 3 = aver-
age, 4 = important and 5 = very important). After data 
collection, the SPSS22 software was used to analyze the 
data. Then, to validate the model, the LISREL software 
(version 8.72) was used.

3. Results

The results indicated that the high cost of investing in re-
newable energy technologies at the farm level with an av-
erage of 3.93 is the main problem for farmers. Next to this 
problem, the lack of financial resources (loans, etc.) for 
the development of renewable energies with an average of 
3.86, insufficient funds for farmers to implement projects 
with an average of 3.86, and lack of financial mechanisms 
to encourage and support the development of renewable 
energy technologies with an average of 3.84 are the most 
important, ranking second, third and forth respectively. 
After the results were obtained from the descriptive sta-
tistics about the main variables of the research, in order to 
validate the research model, the data were analyzed using 
the LISREL software version 8.72.  As it was observed, 
in the final model confirmed, the studied components of 
the research were in the form of a conceptual model and 
were shown alongside their markers. According to the 
proposed model, the selected markers in the components 
of the barriers to the development of renewable energy 
technologies can correctly validate their components.

 

4. Discussion 

As the first part of the findings, in the economic-market 
dimension, high costs of investing in renewable energy 
technologies at the farm level has the highest average. 
This can negatively affect the competitiveness and ef-
ficiency of the technology. This finding is consistent 
with the research by Stigka et al. (2014). In the second 
important institutional-legal dimension, inadequate le-
gal protection and inappropriate management have a 
higher average and higher importance. Inadequate legal 
protection and inappropriate management cause lots of 
problems. This finding is consistent with the research by 
Rezaei et al. (2013). In the social-awareness dimension, 
low knowledge of farmers in terms of the benefits of re-
newable energy technologies has a higher average and 
higher importance. This is because our farmers still do not 
have enough knowledge in this field and do not know the 
benefits of using renewable energy technologies. There 
is not enough advertisement on the use of renewable en-
ergy in agriculture. So, this makes it difficult to accept the 
technology. The finding is consistent with the research by 
Stigka et al. (2014). Another important dimension is the 
infrastructure-technology. In this dimension, the lack of 
standardized renewable energy technologies to use at the 
farm level has the highest average and rank. The majority 
of farmers agreed on the importance of standard renew-
able energy technologies to use at the farm level. This 
finding is consistent with the research by Chauhan and 
Saini (2015). The second part of the findings is related 
to the model verification. The whole measurement model 
was fitted with fitness indices; the approximation error 
with the value of 0.075 (less than 0.08) indicates a good 
fit of the model. 

5. Conclusion

A confirmatory factor analysis was conducted in this 
study to examine some variables all of which were con-
firmed in the form of a model. It was found that, in our 
agricultural sector, there is an increase in the demand for 
energy and electricity, and environmental pollution con-
trol is one of the key issues nowadays. Therefore, com-
prehensive planning is essential to identify and eliminate 
the barriers to the development of renewable energy tech-
nologies at the farm level.
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با توجه به اهمیت فناوری انرژی های تجدیدپذیر در کاهش اثرات تغییر اقلیم جهانی و نیز کاهش انتشار دی اکسید کربن در بخش 
کشاورزی، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل موانع توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر از دیدگاه کشاورزان بوده است. این پژوهش با 
استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. جامعه  آماری پژوهش را 2501 نفر از کشاورزان شهرستان الرستان تشکیل دادند. روش 
نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب بود و حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 331 نفر برآورد شد. یافته ها نشان داد 
که اصلی ترین مانع توسعه  فناوری انرژی های تجدیدپذیر مانع اقتصادی است که شامل هزینه های باالی سرمایه گذاری اولیه در رتبه  اول 
و سپس عدم دسترسی به منابع مالی جهت توسعه انرژی های تجدیدپذیر )وام ها و ...( و سرمایه ناکافی کشاورزان برای اجرای پروژه ها در 
رتبه  دوم و سوم قرار داشتند. پس از بعد اقتصادی به ترتیب ابعاد نهادی- قانونی، اجتماعی- آگاهی و زیرساختی- تکنولوژیکی قرار دارند و 
همه این موانع در قالب مدل تأییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل )LISREL8/72( مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به اینکه در بخش کشاورزی 
کشور افزایش تقاضای انرژی وجود داشته و کنترل آلودگی محیط زیست از مباحث مهم روز بوده است، لذا برنامه ریزی جامع برای شناسایی 
موانع توسعه  فناوری انرژی های تجدید پذیر از دیدگاه کشاورزان و اقدام  برای رفع آن ها بسیار ضروری است. که در این مقاله به این مهم 

پرداخته شده و در انتها پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه ها: 
انرژی پایدار، موانع، 

انرژی های تجدیدپذیر، 
فناوری انرژی

تاریخ دریافت: ۲۰ آذر 13۹۶
تاریخ پذیرش: 1۸ فروردین 13۹۷

مقدمه
انرژی به عنوان یک جزء اساسی از جامعه مدرن و زندگی، تأثیر 
مستقیمی بر فعالیت های انسانی داشته و نقش مهمی را در توسعه 
اجتماعی و اقتصادی ایفا می کند امروزه سیستم های انرژی جهانی 
 (Hosseini et al., 2013, بسیار وابسته به سوخت های فسیلی هستند
(534. در طی چند دهه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، از 

انرژی فسیلی در تمام بخش های اقتصادی مانند؛ صنعت تولید، 
 (Mehdi and گردشگری، حمل ونقل و کشاورزی استفاده کرده اند
(Slim, 2017, 295. یکی از ارکان اساسی جهت دستیابی به توسعه 

و شکوفایی اقتصادی هر کشوری، تأمین انرژی پاک و پایدار است.

الزم به ذکر است که در مناطق روستایی، میانگین هزینه ساالنه 
انرژی برای خانوارهای روستایی و سهم آن در کل هزینه های خانوار 
 ،(Afsharzade et al., 2016, 744) بیشتر از خانوارهای شهری است

اما امروزه اکثر جوامع روستایی به دلیل مشکالت در دسترس 
بودن و یا مقرون به صرفه  بودن، دسترسی محدودی به خدمات 
انرژی های نو )تجدیدپذیر( دارند و برای تأمین اکثر نیازهای انرژی 
خود به سوخت های سنتی )عمدتاً کود حیوانی، بقایای محصوالت 
 (World Bank, وابسته اند )... زراعی و باغی( و فسیلی )نفت، گاز و
(1996,5. این نوع انرژی حاصل از سوخت های سنتی و فسیلی بر 

استانداردهای زندگی و بهره وری تأثیری جدی خواهد گذاشت و 
هنگامی که سوزانده می شوند، مواد شیمیایی خطرناکی )از جمله 
Co2( را تولید می کنند )مخصوصاً در هنگام استفاده در محیط 

 (UNCTAD, )داخلی اثرات منفی بر سالمتی انسان خواهند داشت
 .2010, 2)

بر اساس گزارش های نشست بین المللی تغییرات آب و هوایی، 
انتشار جهانی گازهای گلخانه ای در نیم قرن گذشته به میزان 
2/59% در سال افزایش یافته است که سهم انتشار دی اکسید 

1- دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2- استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
3- دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

تحلیل موانع توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر از دیدگاه کشاورزان
مهناز قربان نژاد1، *شهال چوبچیان2، همایون فرهادیان3



31۲

فصلنامه پژو  هش های روستایی تابستان 1397 . دوره 9. شماره 2

شده  ایجاد  گلخانه ای  گازهای  کل  از  درصد   76 حدود  کربن 
است (Liu et al., 2017, 489). این امر سبب تغییرات شدید آب 
از  یکی   .(Kung and Zhang, 2015, 1532) است  شده  هوایی  و 
آسیب پذیرترین بخش ها در برابر آثار زیان بار تغییرات آب وهوا، 
 .(Salehi and Pazoki nejhad, 2014, 358) است  بخش کشاورزی 
طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، سه گاز 
گلخانه ای منتشر شده از بخش کشاورزی )دی اکسید کربن، متان 
و اکسید نیتروژن(، 21 درصد از تولید کل جهانی بوده و این 
است.  گلخانه ای  گازهای  تولید کننده  عنوان دومین  به  بخش 
انتشار گازهای گلخانه ای کشاورزی به طور عمده از جنگل زدایی 
)قطع درختان جنگلی(، عدم مدیریت صحیح مزارع و استفاده از 

 .(FAO, 2016, 6) سوخت های فسیلی نشأت می گیرد

،بخش  متحد  ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان  دیدگاه  از 
کشاورزی می تواند به میزان قابل توجهی )60 -20 درصد( در 
و  تا سال 2030 کمک کند  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش 
چرخه کربن جهانی با کاهش جنگل زدایی، جوان سازی جنگل، 
تقویت مدیریت گیاه و دام و تولید انرژی های تجدید پذیر، تعدیل 

 .(Liu et al., 2017, 489) یابد

در ایران  حدود 26 درصد از جمعیت کشور در مناطق روستایی 
زندگی می کنند که شغل اکثریت آن ها وابسته به کشاورزی است 
و 11 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تولید می کنند. این 
مناطق همچنین به 23 درصد از اشتغال و 80 درصد عرضه مواد 
غذایی کمک می کنند (Afsharzade et al., 2016, 744). نقش و 
جایگاه روستاها در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی هر کشوری بسیار مهم است و توسعه  هر کشوری ابتدا در 

گرو توسعه بخش روستایی آن است. 

با گسترش دسترسی به خدمات انرژی های تجدیدپذیر می توان 
 (Barnes به کاهش فقر روستایی و توسعه روستایی کمک کرد
(and Floor, 1996, 500 و افزون بر آن، توسعه  فناوری  انرژی های 

تجدیدپذیر به عنوان یک جزء اصلی از راهبردهای ملی کم-کربن  
 .(Karatayev et al., 2016, 123) است

به رغم توسعه  فناوری و مقبولیت اقتصادی آن در برنامه های 
کاربردی متعدد، تنها بخش کوچکی از پتانسیل انرژی تجدیدپذیر 
در کشور ایران بهره برداری شده است (Painuly, 2001, 74) و سهم 
فناوری انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی ایران ناچیز است، به 
گونه ای که میزان مصرف انرژی های تجدیدپذیر در سال 2016 
نسبت به سال 2015 در سطح 0/1 باقی مانده است و این در 
حالی است که مصرف زغال سنگ و گاز طبیعی روند افزایشی 

.(Dudley, 2017, 9) داشته است

با نگرشی جامع به مصرف انرژی در بخش کشاورزی، مشاهده 
بخش  از  انرژی  مصرف  در  کشاورزی  بخش  که سهم  می شود 
صنعت کمتر است، اما طبق گزارش سازمان انرژی بهره وری ایران 

در برخی از استان ها از جمله فارس این رابطه معکوس بوده که 
در سال های اخیر موجب روی آوردن بهره  برداران کشاورزی به 
 .(Javad Zadeh et al, 2013) بهینه سازی مصرف انرژی شده است
عالوه بر آن، آخرین آمار منتشر شده از شرکت توزیع نیروی برق 
استان فارس در طی سال 1395  نشان می دهد که روند رشد 
مصرف انرژی در بخش کشاورزی این استان همچنان صعودی 

. (Anonymous, 2016, 8, 9) بوده است

بخش  در  تولید  افزایش  منظور  به  انرژی  مصرف  افزایش  با 
شامل  انرژی  حامل های  انواع  مصرف  ارزش افزوده  کشاورزی، 
فراورده های نفتی و برق نیز افزایش  یافته و تأثیرپذیری تولید 
نتیجه  در  و  فسیلی  سوخت های  قیمت  افزایش  از  کشاورزی 
و مشارکت بخش کشاورزی در  یکسو  از  آن  بودن  آسیب پذیر 
تشدید پدیده گازهای گلخانه ای و گرمایش کره زمین از سوی 
دیگر از جمله مسائل پیش روی کشاورزان بوده است )تصویر 
شماره 1( (Abbasi, 2015, 88) و مصرف برق بیشترین سهم را در 

میان انواع انرژی به خود اختصاص داده  است.

منطقه موردمطالعه در این پژوهش، شهرستان الرستان واقع 
در جنوب استان فارس است. شهرستان الرستان با داشتن بالغ بر 
285 روز آفتابی در سال )میانگین ساعات آفتابی 9/5 ساعت در 
روز( و تولید محصوالت زراعی با سطح زیر کشت 61000 هکتار 
و عالوه بر آن، تولید محصوالت باغی با سطح زیر کشت 5000 
هکتار پتانسیل باالیی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را 
داراست.  سالنامه آماری استان فارس در سال 1392 نشان داد که 
به طور کلی مصرف نفت گاز در شهرستان الرستان نسبت به سایر 
فراورده های نفتی باالتر است (Anonymous, 2013, 307) و عالوه 
بر آن در آمار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کشور مشاهده 
شد که مصرف نفت گاز در بخش کشاورزی شهرستان در طی 
سال 1394 نسبت به سال 1393 رشد 30 درصدی داشته است. 

اینکه استان فارس به طور عام و شهرستان الرستان به طور 
خاص در زمینه  استفاده از انرژی های تجدیدپذیر موقعیت بسیار 
مستعدی دارند، ترویج و توسعه  این فناوری ها ضروری بوده و در 
این راستا شناسایی موانع توسعه  فناوری  انرژی های تجدیدپذیر از 
دیدگاه کشاورزان نیاز به بررسی و مطالعه دارد و پژوهش حاضر 
فناوری   توسعه   موانع  با شناسایی  انجام می شود.  منظور  بدین 
انرژی های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی و فائق آمدن بر آن ها، 
می توان با سوخت های معمولی که هزینه  باالیی دارند، رقابت کرد 
و هزینه های تولید را کاهش داد. همچنین می توان کمک کرد تا 
ضمن شناسایی موانع، به اجرای پروژه های انرژی های تجدیدپذیر 
انرژی و  ترغیب شده و اقدام کنند که این خود نیز به ایمنی 
عین  در  و  هوایی کمک می کند  و  آب  تغییرات  اثرات  کاهش 
حال بر توسعه روستایی از نظر ایجاد فرصت های شغلی جدید، 
درآمد، قیمت برق، سرمایه اجتماعی، فرصت های تجاری، نوآوری 
و جمعیت شناختی تأثیر مثبتی خواهد گذاشت. به عنوان مثال 
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استحصال انرژی از زیست توده به یک ماده اولیه برای تولید انرژی 
وابسته است که اغلب با فعالیت های کشاورزی ارتباط دارد و تأثیر 
زیادی بر اشتغال محلی خواهد داشت که می تواند یک راهکار 
بلندمدت برای بیکاری در مناطق روستایی شهرستان الرستان 
باشد و از روند رو به رشد مهاجرت عمومی روستائیان به مناطق 
شهری جلوگیری شود و تأثیر مثبتی بر توسعه کشاورزی داشته 
و درآمد بیشتری را برای کشاورزان شهرستان الرستان تضمین 
کند (Cebotari, et al., 2017, 110 – 112)، بنابراین توسعه  فناوری 
انرژی های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی این شهرستان ضروری 

یا یک منطقه دارای  به نظر می رسد چون هر چه یک کشور 
توسعه  و  جهش  برای  بهتری  نقطه  در  باشد،  باالتری  فناوری 
اساس،  این  بر   .(Karim, 2014, 693) می گیرد  قرار  کشاورزی 
هدف از انجام پژوهش، تحلیل موانع توسعه  فناوری  انرژی های 
تجدیدپذیر از دیدگاه کشاورزان شهرستان الرستان فارس است. 

مروری بر ادبیات موضوع
مطالعات انجام شده در بخش داخلی و خارجی کشور در زمینه  
موانع توسعه  فناوری های انرژی های تجدیدپذیر که اکثریت به 

صورت مطالعات پژوهشی و برخی دیگر در سطح مروری انجام 
شده اند، به شرح زیر  است: 

محمدی و صبوری )2015( در نتایج پژوهش خود نشان دادند 
که موانع از نظر کشاورزان، فقدان دانش عمومی، هزینه های باالی 
سرمایه گذاری و فقدان آگاهی راجع به مزایای انرژی تجدیدپذیر 

است.

موسوی شفائی و همکاران )2016( در تحقیقات خود نشان 
دادند که باال بودن هزینه های تولید برق نسبت به منابع متعارف، 
نبود قوانین مصوب ملی و محلی برای حمایت و توسعه منابع 
متخصص  انسانی  نیروی  منسجم  مدیریت  نبود  تجدیدپذیر، 
آموزش دیده در سازمان های متولی امر، نبود برنامه های آموزشی و 
دوره های فنی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر از جمله مهم ترین 
موانع بوده که رشد و توسعه  انرژی های تجدیدپذیر را با کندی 

مواجه کرده است. 

نتایج  این  به  )2010( در مطالعه  خود  و همکاران1  موندال 
دست یافتند که توسعه و اجرای فناوری های انرژی های تجدید 
پذیر در مناطق روستایی بنگالدش در مراحل ابتدایی است و 
که  دارد  وجود  سازمانی  و  سیاست گذاری  مشکالت  از  برخی 

1. Mondal et al.

مانع از پیشرفت آن شده است. اجرای فناوری  انرژی های تجدید 
پذیر مستلزم راهبردها و سازوکارهای بنیادی است. پروژه های 
فناوری های انرژی تجدید پذیر در سازمان های غیردولتی نتایج 
بسیار مثبتی را نشان داده است. یکی از ویژگی های مهم این 
تقاضا،  ویژگی های  مانند  محلی  شرایط  که  است  آن  پروژه ها 
دانش و مهارت های موجود و شرایط مالی را در نظر داشته و به 
سازوکارهای مالی، برنامه های آموزشی و فرصت های تولید درآمد 

توجه دارند.

فدایی و همکاران2 )2011( در پژوهش خود  معتقدند برخی 
از دالیل مانند فقدان بودجه مورد نیاز برای اجرای پروژه ها، عدم 
وجود مروجان )مشاوران( متخصص و فنی و صرف زمان زیاد برای 

استقرار فناوری ها به عنوان موانع اصلی هستند.

تحقیقات خود  از  نتایجی که  در   )2012( همکاران3  و  وی 
به دست آوردند، نشان دادند که موانع اصلی تولید و استفاده از 
فناوری انرژی های تجدیدپذیر  شامل هزینه  تبدیل و شبکه های 
توزیع پیچیده. این موانع از طریق دخالت دولت ها، پژوهشگران و 

ذینفعان در توسعه انرژی های تجدیدپذیر حل می شود.

2. Fadai et al.
3. Wee et al.
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ریچاردز و همکاران4 )2012( در مطالعه  خود به این نتایج 
دست یافتند که ذینفعان، موانع سیاسی و تکنولوژیکی را به عنوان 
عمده ترین مانع شناسایی کرده اند، با این حال موانع تکنولوژیکی 
و سیاسی درک شده نیز ریشه در فقدان دانش یا صراحتاً رضایت 

آنان از وضعیت موجود داشت. 

ذینفع طیف  سازمان های  و  استرالیا، شرکت ها  کوئیزلند  در 
وسیعی از موانع مالی، زیرساختی، فنی، قانونی، اقتصادی را در 
مقابل گسترش عرضه فناوری انرژی های تجدیدپذیر شناسایی 
کردند. شرکت ها و سهامداران اظهار داشتند که هزینه های باالی 
سرمایه گذاری، سرمایه گذاری های بالقوه را در مناطق دورافتاده 
فقدان  همچنین   .(Martin and Rice, 2012) می دهد  کاهش 
موانع  به عنوان  یارانه های دولتی  و  بلندمدت  مالی  مشوق های 
عمده جهت افزایش تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر هستند. 
عالوه بر این استدالل کردند که فقدان خدمات اطالع رسانی به 
مصرف کنندگان نیز همچنان به عنوان مانعی برای افزایش تولید 

برق از انرژی های تجدیدپذیر بوده است )همان(.

رضایی و همکاران )2013( در تحقیقات خود معتقد بودند 
که موانع عمده  توسعه انرژی های تجدیدپذیر، باال بودن یارانه های 
انرژی )سوخت فسیلی( عرضه شده توسط دولت، دانش کم در 
زمینه  مزایای این انرژی ها و تبلیغات ناکافی، سرمایه  کم برای 
اجرای پروژه ها، عدم برنامه ریزی کافی و مؤثر توسط بخش اجرایی 

و حمایت قانونی ناکافی و مدیریت نهادی نامناسب است.

معتقدند  خود  مطالعات  در   )2014( همکاران5  و  استیگا 
عوامل نهادی و اقتصادی شامل شرایط ضعیف اقتصادی مناطق، 
هزینه های باالی سرمایه  گذاری، ناکارایی چارچوب قانونی فعلی 
و مسائل وابسته به امور اداری و برنامه ریزی و در نهایت عوامل 
مربوط به آگاهی عمومی از جمله فقدان دانش و آگاهی از فناوری 
از  تجدیدپذیر،  انرژی های  فناوری  به  نداشتن  اطمینان  جدید، 

توسعه  آن ها در مناطق مختلف ممانعت به عمل می آورد.

لوترا و همکاران6 )2015( در مطالعات خود به این نتایج دست 
یافتند که هزینه های باالی سرمایه گذاری، عدم آگاهی مصرف 
بازار کافی، پیچیدگی های  فناوری، عدم وجود  از وجود  کننده 
تخصیص  یارانه های  کمبود  و  تجدیدپذیر  انرژی های  فناوری  
یافته به انرژی های تجدیدپذیر از موانع شناسایی شده در بخش 

روستایی کشور هند است.

چاوهان و ساینی7 )2015( در مطالعات خود نشان دادند که 
اگرچه مناطق روستایی کشور به لحاظ دسترسی به منابع انرژی 
تجدیدپذیر غنی هستند، اما دسترسی خانوارهای روستایی به 

4. Richards et al.
5. Stigka et al.
6. Luthra et al.
7. Chauhan and Saini

انرژی از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر تحت تأثیر موانعی قرار 
می گیرد که  شامل هزینه باالی حمل ونقل سوخت در مناطق 
برای محصوالت  بازار هند  استاندارد فنی در  روستایی، کمبود 
انرژی تجدیدپذیر، کمبود نیروی انسانی ماهر در زمینه انرژی 
تجدید پذیر و  مشکالت مربوط به عملیات و نگهداری پروژه ها 

است.

کاراتایو و همکاران8 )2016( در پژوهش خود معتقدند که 
به  تمرکز دولت در بخش سوخت های فسیلی، مسائل مربوط 
سرمایه-گذاری، چارچوب قانونی ناکافی برای تحریک استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر و دانش ناکافی از مزایای زیست محیطی و 
اقتصادی انرژی های تجدیدپذیر از جذب گسترده  فناوری  مرتبط 

با آن جلوگیری می کند.

به  خود  مطالعات  در  نیز   )2016( همکاران9  و  سیندهو 
این نتایج دست یافتند که باال بودن هزینه های سرمایه گذاری 
اولیه، کارایی پایین و مسئله  اعتبار و اطمینان از مهم ترین موانع 

به کارگیری انرژی خورشیدی در بخش روستایی است.

اصلی  متغیرهای  حاضر،  تحقیق  پیشینه  مطالعه  اساس  بر 
پژوهش به عنوان موانع توسعه فناوری های انرژی های تجدیدپذیر 
در بخش کشاورزی را می توان در قالب شکل زیر )تصویر شماره 

2( طبقه بندی و تجزیه وتحلیل کرد. 

روش شناسی 
تحقیق حاضر از لحاظ میزان کنترل متغیرها غیرآزمایشی، به 
لحاظ راهبردی پیمایشی، از لحاظ هدف کاربردی و از نظر زمانی 
به دلیل اینکه در مقطع زمانی خاصی انجام شده است، مقطعی 
است. این تحقیق از نوع تحقیقات کمی و غیرتجربی بوده و از ابزار 
پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است. جامعه 
آماری تحقیق شامل کشاورزان، شهرستان الرستان بودند )2501 
نفر( که با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 
331 نفر برآورد شد و روش نمونه گیری این تحقیق طبقه ای با 
 (Krejcie and Morgan, 1970, 163, .است بوده  متناسب  انتساب 

.Naderi Mahdi, 2015, 195)

روایی محتوایی و ظاهری ابزار تحقیق با استفاده از نظرات پنلی 
از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس 
و تهران مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت. برای سنجش پایایی 
پرسشنامه  طراحی شده، در ابتدا تعداد 30 نسخه پرسشنامه به 
وسیله یک تحقیق  مقدماتی در شهرستان گراش استان فارس 
تکمیل گردید که برای پرسشنامه های تکمیل شده با استفاده از 

نرم افزار SPSS22، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. 

8. Karatayev et al.
9. Sindhu et al.
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در پژوهش حاضر جهت اندازه گیری هر یک از ابعاد از چند 
گویه استفاده شده است و هر یک از گویه ها با طیف لیکرت 5 
تایی)1= بسیار کم اهمیت، 2=کم اهمیت، 3= متوسط، 4= مهم و 
5= بسیار مهم( اندازه گیری شده اند. پس از گردآوری داده های 
تحقیق، با استفاده از نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه وتحلیل قرار 
گرفتند. سپس، برای تأیید مدل، از نرم افزار لیزرل )نسخه 8/72( 
استفاده شد. در این نوع تحلیل معموالً هدف تست نظریه ها یا 

 .(Mostafaeipour et al., 2017, 2306) بررسی متغیرها است

یافته ها
پاسخگویان،  جنسیت  به  مربوط  توصیفی  آمار  بخش  در 
96/4 درصد مرد ) 319نفر( و 3/6 درصد زن )12نفر( هستند 

و  دیپلم  دارای تحصیالت  نفر(  افراد )126  از  که 38/1 درصد 
یا باالتر و 61/9 درصد )205 نفر( از افراد تحصیالت زیر دیپلم 
دارند. میانگین سطح زیر کشت آن ها 18 هکتار است. میانگین 
و  باالترین و پایین ترین میزان درآمد آن ها به ترتیب 25، 100 
و 5 میلیون تومان در سال بوده و میانگین سابقه فعالیت آن ها 
در شغل کشاورزی 18 سال است. در جدول شماره 1، جدول 
شماره 2، جدول شماره 3 و جدول شماره 4، رتبه بندی ابعاد 
موانع توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی 

)به لحاظ میزان اهمیت( بیان شده است.

نظرات  بررسی  خصوص  در  توصیفی  آمار  از  حاصل  نتایج 
باالی سرمایه گذاری  هزینه های  که  نشان می دهد  پاسخگویان 
فناوری انرژی های تجدیدپذیر با میانگین 3/93 عمده ترین مشکل 
کشاورزان است. پس از آن عدم دسترسی به منابع مالی جهت 

جدول 1. رتبه بندی بعد اقتصادی- بازار.

رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگیناقتصادی/بازار

3/931/030/2621هزینه های باالی سرمایه گذاری فناوری انرژی های تجدیدپذیر 
عدم دسترسی به منابع مالی جهت توسعه انرژی های 

3/861/080/2792تجدیدپذیر )وام ها و ...(

3/861/090/2823سرمایه ناکافی کشاورزان برای اجرای پروژه ها
عدم وجود سازوکارهای مالی جهت تشویق و حمایت توسعه 

3/841/060/2764فناوری انرژی های تجدیدپذیر

3/811/080/2835هزینه های باالی نگه داری و نقل وانتقال انرژی
3/681/090/2966کارایی پایین اقتصادی پروژه های نصب و راه اندازی
3/631/160/3197باال بودن یارانه های انرژی )سوخت فسیلی( عرضه

3/80میانگین کل
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش                                                                                                                                       

جدول ۲. رتبه بندی بعد نهادی- قانونی.

رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگین نهادی/ قانونی

3/791/170/3081حمایت قانونی ناکافی و مدیریت نامناسب
3/771/150/3052تمرکز دولت به بخش سوخت های فسیلی

عدم مشارکت بخش خصوصی در زمینه توسعه فناوری انرژی های 
3/761/090/2893تجدیدپذیر 

فقدان یک چارچوب نهادی باثبات برای تنظیم فعالیت های توسعه 
3/751/150/3064انرژی های تجدیدپذیر

3/731/090/2925مشکالت برنامه ریزی اثربخش توسط بخش اجرایی
3/701/080/2916تغییر مداوم سیاست های مرتبط با توسعه انرژی های تجدیدپذیر

 3/75میانگین کل
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جدول 3. رتبه بندی بعد اجتماعی- آگاهی.

رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگین اجتماعی/ آگاهی 

3/731/120/3001دانش کم کشاورزان در زمینه مزایای فناوری انرژی های تجدیدپذیر
فقدان خدمات آگاهی و اطالع رسانی مناسب جهت ترغیب کشاورزان 

3/671/120/3052به استفاده از فناوری انرژی های تجدیدپذیر

3/641/080/2963فقدان آگاهی مصرف کنندگان از فناوری انرژی های تجدیدپذیر
3/611/070/2964عدم اعتماد کشاورزان به استفاده از فناوری انرژی های تجدیدپذیر

3/581/090/3045عدم مشارکت ذینفعان در تصمیم گذاری انتخاب نوع تکنولوژی
3/561/060/2976عدم پذیرش اجتماعی فناوری انرژی های تجدیدپذیر

3/63میانگین کل
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش                                                                                                                                        

جدول 4. رتبه بندی بعد زیرساختی- تکنولوژیکی.

رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینزیرساختی/تکنولوژیکی

3/681/120/3041عدم وجود فناوری انرژی های تجدیدپذیر استاندارد جهت استفاده 
3/661/210/3302کمبود امکانات آموزشی جهت استفاده از فناوری انرژی های تجدیدپذیر

3/651/130/3093عدم وجود فناوری اختصاص یافته برای نیازهای کشاورزان 
3/641/190/3264فقدان پرسنل ماهر در زمینه فناوری انرژی های تجدیدپذیر

3/621/190/3285فقدان زیرساخت محلی مناسب
فقدان ارائه خدمات پشتیبانی الزم در زمینه بهره برداری و نگه داری از تجهیزات 

3/591/160/3236انرژی های تجدیدپذیر

3/551/110/3127عدم وجود فناوری انرژی های تجدیدپذیر کارآمد برای بخش کشاورزی
فقدان فرهنگ تحقیق و توسعه در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در سطح بخش 

3/511/130/3218کشاورزی

3/371/150/3419پیچیدگی های تکنولوژیکی انرژی های تجدیدپذیر
3/58 میانگین کل

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش                                                                                                                                        

 ،3/86 میانگین  با   )... و  )وام ها  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه 
سرمایه ناکافی کشاورزان برای اجرای پروژه ها با میانگین 3/86 
و عدم وجود مکانیسم های مالی جهت تشویق و حمایت توسعه  
فناوری انرژی های تجدیدپذیر با میانگین 3/84 بیشترین اهمیت 

را دارند و به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار می گیرند. 

مدل  سنجی  )اعتبار  ساختاری  معادالت  مدل سازی 
تحقیق(

به متغیرهای اصلی  نتایج آمار توصیفی مربوط  ارائه  از  پس 
تحقیق، در این بخش با توجه به مدل مفهومی پژوهش به منظور 
اعتبار سنجی مدل تحقیق، در قالب تکنیک مدل سازی معادالت 
ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL نسخه 8/72 داده ها مورد 

تجزیه وتحلیل قرار گرفت تا اثرات علی سازه ها بر روی یکدیگر 
مورد مطالعه قرار گیرند که نتایج آن در جدول شماره 5 قابل 

مشاهده است. 

همان طور که در تصویر شماره 3 مشاهده می شود، در مدل 
کلی تأیید شده، مؤلفه های مورد مطالعه تحقیق در قالب مدل 
مفهومی و در کنار نشانگرهای مربوط به خود نشان داده شده اند. 
طبق مدل ارائه شده نشانگرهای انتخاب شده در مؤلفه های مدل 
موانع توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر، مؤلفه های مربوط به 

خود را به درستی تأیید می نمایند.

»مهناز قربان نژاد و همکاران. تحلیل موانع توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر از دیدگاه کشاورزان«



31۸

فصلنامه پژو  هش های روستایی تابستان 1397 . دوره 9. شماره 2

جدول 5. نتایج میزان انطباق مدل اندازه گیری کل با شاخص برازندگی.

نتایج در پژوهش** معیار پیشنهاد شده* شاخص برازش

0/99 بزرگ تر یا مساوی0/90 )CFI( شاخص برازندگی تطبیقی
0/83 بزرگ تر یا مساوی0/90 )GFI( شاخص میزان انطباق
0/98 بزرگ تر یا مساوی0/90 )NFI( شاخص نرم شده برازندگی
0/99 بزرگ تر یا مساوی0/90 )NNFI( شاخص نرم نشده برازندگی
0/99 بزرگ تر یا مساوی0/90 )IFI( شاخص برازندگی فزاینده
0/047 کوچک تر یا مساوی0/05 )RMR( میانگین مجذور باقیمانده ها
0/075 کوچک تر از0/08 )SRMR( میانگین مجذور باقیمانده استاندارد شده
0/077 کوچک تر یا مساوی0/08 )RMSEA( شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب

فصلنامه پژوهش های روستایی * منبع: (Kalantari, 2013, 130- 134) **منبع: یافته های پژوهش                                                                           
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بحث و نتیجه گیری 
بعد  در  شد،  مشاهده  یافته ها  اول  بخش  در  که  همان گونه 
اقتصادی – بازار، هزینه های باالی سرمایه گذاری فناوری انرژی های 
تجدیدپذیر، عدم دسترسی به منابع مالی جهت توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر )وام ها و ...( و سرمایه  ناکافی کشاورزان برای اجرای 
پروژه ها به لحاظ میانگین و اهمیت، به ترتیب باالترین رتبه ها را 
داشتند که این خود بر رقابت و کارایی فناوری اثر منفی خواهد 
گذاشت. این یافته با پژوهش (Stigka et al, 2014) همسو است و 
آنان نیز معتقد بودند که سرمایه گذاری اولیه فناوری انرژی های 
دولتی،  مالی  حمایت  مناسب  تخصیص  باالست.  تجدیدپذیر 
قوانین سرمایه گذاری تعاونی و سیاست های بازار آزاد، می-تواند 
برای  کند.  هموار  را  تجدیدپذیر  انرژی های  فناوری  پیشرفت 
بستن شکاف سرمایه گذاری و اطمینان از افزایش سریع مصرف 
انرژی تجدیدپذیر، بودجه عمومی به عنوان یک عامل مهم برای 
بسیج سرمایه گذاری های خصوصی مهم خواهد بود. پس بودجه 
عمومی باید افزایش یابد، اما مقدار بیشتر سرمایه گذاری جدید در 
انرژی های تجدیدپذیر باید از طریق بخش خصوصی تأمین شود. 
عامل کلیدی در بسیج سرمایه گذاری خصوصی راهبردهای مؤثر 
کاهش ریسک  است.  افزایش استفاده از ابزارهای موجود کاهش 
ریسک، استفاده از ابزارهای جدید کاهش ریسک و ارتقاء حامالن 
سرمایه گذاری برای تجاری سازی پروژه های انرژی تجدید پذیر 
سبب افزایش عالیق سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران نهادی 
بزرگ می شود. بهبود استفاده از ابزارهای کاهش ریسک می تواند 
سرعت به دست آوردن انرژی های تجدید پذیر را در کشورهای 
درحال توسعه تحریک کند. تأمین مالی اقلیمی و دیگر منابع مالی 
دولتی می تواند به منظور تجهیز سرمایه گذاری بخش خصوصی، 

در راستای راهبردها و سایر تالش های بین المللی مکمل باشد.

در دومین بعد مهم نهادی – قانونی، حمایت قانونی ناکافی و 
مدیریت نامناسب، تمرکز دولت به بخش سوخت های فسیلی و 
عدم مشارکت بخش خصوصی در زمینه  توسعه  فناوری انرژی های 
تجدیدپذیر به ترتیب دارای میانگین و اهمیت باالتری هستند. 
که  نامناسب سبب می شود  مدیریت  و  ناکافی  قانونی  حمایت 
مورد  در  )کشاورزان(  تولید کنندگان  دیدگاه های  یا  مشکالت 
یافته  این  نرسد.  به سیاست گذاران  مؤثر  به طور  توسعه  موانع 
 (Karatayev and Clarke, و   (Rezaei et al, 2013) پژوهش های  با 
(2016 همسو است و آنان نیز معتقد بودند که حمایت قانونی 

ناکافی بوده و تمرکز دولت به بخش سوخت های فسیلی زیاد 
است. همانند بسیاری از پروژه های زیربنایی، شفافیت نقش های 
نهادی )مانند موارد مرتبط با ارزیابی پروژه، اجازه و صدور مجوز 
پروژه( همراه با روش های شفاف و ساده می تواند هزینه های انجام 
شده )معامله( را کاهش دهد و پروژه ها را جذاب تر نماید. بنابراین، 
انرژی های  از گسترش  برای حمایت  نهادی  ایجاد ظرفیت های 
تجدید پذیر مهم است. از مدیریت و برنامه ریزی مدیریتی تا تهیه، 

ارزیابي، توسعه، پیاده سازي و تأمین مالي پروژه، باید از طریق 
و  قانونی  سازمان هاي  مالي،  مؤسسات  دولتي،  وزارتخانه هاي 
خدمات پس از فروش، مهارت هاي فراواني حاصل شود. زیرا که 
اجرای موفق می تواند به اهداف استقرار انرژی های تجدیدپذیر 

کمک کند. 

زمینه   در  کشاورزان  کم  دانش  آگاهی،  اجتماعی-  بعد  در 
مزایای فناوری انرژی های تجدیدپذیر، فقدان خدمات آگاهی و 
اطالع رسانی مناسب جهت ترغیب کشاورزان به استفاده از فناوری 
انرژی های تجدیدپذیر، فقدان آگاهی مصرف کنندگان از فناوری 
انرژی های تجدیدپذیر به ترتیب دارای میانگین و اهمیت باالتری 
 (Luthra et و (Stigka et al, 2014) هستند. این یافته با پژوهش های
(al, 2015 همسو است. در مناطق روستایی الرستان سطح سواد 

کشاورزان عمدتاً پایین است و چنین چالشی پذیرش فناوری های  
جدید را با مشکل مواجه می کند. به غیر از انرژی خورشیدی که 
کاماًل در میان ساکنان روستایی الرستان شناخته شده است، سایر 
فناوری   انرژی های  تجدیدپذیر به سبب مشکل انتشار ضعیف و 
فرصت های محدود برای تنوع فناوری های انرژی به خوبی شناخته 
شده نیستند. بنابراین، هر برنامه ای جهت تقویت حمایت کافی و 
گسترش فناوری  انرژی های تجدیدپذیر در کشور و نیز شهرستان 
و سیاسی  اجتماعی  آگاهی های  با ساختار  باید  ابتدا  الرستان، 
تطبیق یابد. این بدان سبب است که برخی از منتقدان انرژی های  
تجدیدپذیر، آن را تنها در کشورهای توسعه یافته با پس زمینه  
اقتصادی قوی، مقرون به صرفه دیده اند. در واقع، این دیدگاه به 
طور معمول اشتباه است، زیرا در چند سال گذشته، سرمایه گذاری 
فناوری انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای درحال توسعه به ویژه 
چین، هند، برزیل و مالزی میلیاردها دالر آمریکا افزایش یافته 
تولید  توانایی  درحال توسعه  کشورهای  اکثر  شک  بدون  است. 
تولید  به خصوص سیستم های  دارند  را  پذیر  تجدید  انرژی های 
انرژی جهت مقابله با بیچارگی مردم فقیر که نیاز به نیروی کار 

کمتری دارند. 

جوامع به طور مداوم به انرژی برای توسعه و عملکرد نیاز خواهد 
داشت و استفاده از فناوری انرژی های تجدیدپذیر در هر گوشه 
جهان برای توسعه اقتصادی مفید است. استفاده از اهداف مهم 
سیاسی برای تنوع انرژی در کشور با ایجاد آگاهی مردم روستا 
نیازمند  عمدتاً  تجدیدپذیر،  انرژی های  فناوری  پذیرش  جهت 
پیچیدگی های اجتماعی و سیاسی جدید است. چون در آینده 
تقاضای انرژی توسط فعالیت های اجتماعی- اقتصادی همچنان 

ادامه و افزایش خواهد یافت. 

بعد چهارم زیرساختی - تکنولوژیکی است. در این بعد، عدم 
استفاده،  استاندارد جهت  انرژی های تجدیدپذیر  فناوری  وجود 
انرژی های  فناوری  از  استفاده  جهت  آموزشی  امکانات  کمبود 
تجدیدپذیر و عدم وجود فناوری اختصاص  یافته برای نیازهای 
کشاورزان به ترتیب باالترین میانگین و رتبه را داشتند و اکثریت 
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انرژی های  فناوری  وجود  عدم  مسئله  اهمیت  به  کشاورزان 
تجدیدپذیر استاندارد جهت استفاده اتفاق نظر داشتند، همچنین 
انرژی های  فناوری  از  استفاده  جهت  آموزشی  امکانات  کمبود 
و  کشاورزان  نیاز  با  مطابق  فناوری  وجود  عدم  و  تجدیدپذیر 
با  یافته  این  است.  آنان  برای  محدودیت  یک  تولیدکنندگان، 
 (Razeghi et al, و   (Chauhan and Saini, 2015) پژوهش های 
(2012 همسو است و آنان نیز معتقدند که امکانات آموزشی و 

فناوری استاندارد در این زمینه بسیار کم است. یک برنامه ریزی 
استراتژیک باید شامل تمام دیدگاه های ذینفعان، توافق بر یک 
دید مشترک از وضعیت مطلوب، تعریف اولویت ها برای اقدام و 
ابزار و وسایل برای دستیابی به تحوالت باشد. دولت  شفافیت 
می تواند در این زمینه از طریق تنظیم قوانین، تأمین مالی خاص 
و سایر انگیزه ها عمل کند. این اقدامات باید بر سازوکارهای توسعه 

محلی، برابری و انسجام اجتماعی متمرکز باشد.

در بخش دوم یافته ها که مربوط به تأیید مدل بود، مدل مورد 
نظر با شاخص های برازندگی انطباق داشت و خطای تقریب با 
مقدار 0/075 )کمتر از 0/08( برازش خوب مدل را تأیید کرد. در 
واقع هدف از تحلیل عاملی تأییدی در این پژوهش، بررسی تأثیر 
متغیرهای مورد نظر در قالب عوامل مورد نظر بود؛ که تحلیل 
عاملی تأییدی حضور کلیه متغیرها در قالب مدل را تأیید نمود. 
بنابراین با توجه به رشد روزافزون جمعیت، نیاز به مصرف انرژی 
آلودگی محیط زیست  فاجعه  منابع فسیلی،  بیشتر، محدودیت 
ناشی از مصرف این منابع، گرم شدن هوا و اثرات پدیده گلخانه ای 
همگی لزوم استفاده از فناوری انرژی های  تجدیدپذیر را ضروری 
ساخته است. با انجام برنامه ریزی جامع جهت شناسایی موانع 
توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر و اقدام جهت از بین بردن 
به عنوان بخش پیشرو در مصرف  را  آن ها، می توان کشاورزی 
انرژی های تجدیدپذیر مطرح نمود و پیشنهادات کاربردی زیر 

بدین منظور ارائه می گردد:

هزینه های  خصوص  در  بازار،  اقتصادی-  بعد  در   •
باالی سرمایه گذاری؛ با توجه به اینکه تصمیمات سرمایه گذاری 
می تواند سیستم های برق فسیلی و انتشار گازهای گلخانه ای را 
در طی دهه های آینده متوقف کند، بنابراین پیشنهاد می شود 
قرار  برنامه ریزی  مرحله  در  بیشتر  تمرکز  کوتاه مدت،  در  که 
گیرد تا اطمینان حاصل شود که پروژه های انرژی تجدیدپذیر 
دولتی  مالی  مؤسسات  دارند.  وجود  سرمایه گذاری  مسیر  در 
داشته  اولیه  ریسک  سرمایه  تأمین  در  مهمی  نقش  می توانند 
باشند. به عنوان مثال، از طریق یک ساختار صندوق اختصاصی، 
مقدار کمی از بودجۀ عمومی برای افزایش مقدار قابل توجهی 
هدفمند  عمومی  تعهدات  شود.  استفاده  خصوصی  بودجۀ  از 
خصوصی،  و  عمومی  ریسک  اشتراک گذاری  به  تسهیالت  و 
پروژه های بیشتری را برای رسیدن به مرحله ساخت وساز فراهم 
می سازد. اکثریت سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر در طول 

مرحله ساخت وساز پروژه ها، عمدتاً به شکل تأمین مالی بدهی 
افزایش  روی:  بر  باید  مرحله  این  راهبردهای  صورت می گیرد. 
وام های مشترک دولتی و خصوصی )از طریق مؤسسات تأمین 
مالی توسعه )DFIs(10، مؤسسات مالی اقلیم )CFI(11 و بانک های 
)با  موجود  خطرات  کاهش  مکانیسم های  بهینه سازی  و  سبز( 
مالی  تأمین  مؤسسات  از  بیمه  حق  و  ضمانت نامه  از  استفاده 
توسعه، شرکت های بیمه و آژانس های اعتباری صادرات( باشد. 
بنابراین حمایت مالی بین المللی می تواند نقش مهمی در تأمین 
مالی انرژی های تجدید پذیر در کشورهای درحال توسعه داشته 
باشد.از دیگر راه حل های آینده برای پر کردن شکاف تأمین مالی، 
روش های  همچنین  و  فعلی  رویکردهای  در  جدید  تالش های 
جدید است. الف( یکی از راه های ریسک پذیری، مالی است به این 

معنا که خطر به کنشگران بخش دولتی منتقل می شود. 

و  پایین  نرخ  کاهش خطرات  برای   12)FIT( تعرفه  ب( طرح 
تقاضای کافی مناسب است. 

پ( مشارکت دولتی و خصوصی می تواند خطرات سرمایه گذاران 
خصوصی را کاهش دهد. 

می کنند.  دریافت  مالی  کمک های  فقط  کشورها  اکثر  ت( 
کمک های مالی مزیت عدم نیاز به بازارهای مالی بسیار توسعه یافته 

را دارند و برای پروژه های کوچک استفاده می  شوند.

بزرگ مقیاس  پروژه های  از  عمده ای  بخش  حال،  عین  در 
انرژی های تجدیدپذیر باید از طریق گرفتن وام تأمین مالی شوند. 
با توجه به مشکل تأمین مالی پروژه های زیربنایی بزرگ در ایران، 
سرمایه گذاران در بیشتر موارد، باید ارزان ترین شکل تولید انرژی 

را انتخاب کنند.

توسعه  بانک های  توسط  سودمند  و  ساده  وام های  از  یکی 
دولت،  اعضای  تعهدات  به  توجه  با  می شود.  تأمین  منطقه ای 
بانک های توسعه منطقه ای به نرخ بهره های بسیار پایین دسترسی 
دارند که می توانند به سرمایه گذاران منتقل شوند. دومین نوع 
گرفتن وام، اوراق قرضه سبز و سومین آن وام یارانه ای است که 
از طریق شراکت عمومی - خصوصی )PPP(13 تأمین می شود و 
مزیت استفاده از منابع مالی عمومی و محافظت از سرمایه گذاران 

خصوصی از خطرات مرتبط با مدیریت را داراست.

در بعد نهادی - قانونی در خصوص حمایت قانونی ناکافی و 
مدیریت نامناسب پیشنهاد می شود که تعهد سیاسی به انرژی های 
توسط سیاست های  باید  این هدف  و  تقویت شود  تجدیدپذیر 
اختصاصی پشتیبانی شوند که برای شرایط محلی کشور مناسب 
قانونی می تواند  باشند. فعال کردن سیاست ها و چارچوب های 

10. Development Financing Institutions
11. Climate Finance Institutions
12. Feed-in Tariff
13. Public-Private Partnership
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کند،  تضمین  پروژه ها  برای  را  پیش بینی  قابل  درآمد  جریان 
محیطی پایدار و قابل پیش بینی سرمایه گذاری را ایجاد کند و به 

غلبه بر موانع غیراقتصادی کمک کند. 

در  )برنامه ریزی مشارکتی  و شیوه های جدید  ابزارها  توسعه 
سطوح نهادی، ارتقاء فرایندهای همکاری ساخت وساز در فناوری 
)مشکالت، راه حل ها، دانش جدید(، ایجاد فرایندهای پیگیری برای 
پروژه ها، بهبود ارتباطات و مذاکره با کاربران و سایر مؤسسات، 
مدیریت اشخاص قانونی و قضایی برای تسهیل کار مشترک(، 
اشتراک گذاری  به  و  ناموفق  و  موفق  تجربیات  نظامند  بررسی 
)فرهنگی  مختلف  زمینه های  در  فنی  آموزش  انجام  یادگیری، 
کار  برای  انگیزه های جدید  و  پویایی  دیدگاه جهانی جوامع،  و 
مشترک( از دیگر راهبردها و اقدامات پیشنهاد شده در سطوح 

نهادی است.

ارتقاء زمینه های متعدد برای تعامل میان نهادها )شامل تشویق 
جلسات منظم نماینده نهادهای مختلف در محل برای رسیدن 
)انرژی های  موضوعی  شبکه های  تقویت  و  ایجاد  توافقات،  به 
تجدید پذیر( و میزگرد جداگانه بین سازمانی در سطح محل(، 
ادغام دانش )مانند دانستن اینکه هر سازمانی چه کاری انجام 
و  می کند  منتشر  را  سازمانی اش  اشکال  و  اقدامات  می دهد، 
و   می گذارد(  اشتراک  به  را  آن  عمل  از  شده  مشتق  یادگیری 
بازتاب )شامل حفظ حوزه های اعالمیه و ترویج بحث در مورد 
انتقال فناوری( از راهبرد ها و اقدامات پیشنهاد شده در سطوح 

بین سازمانی است. 

یک  عنوان  به  باید  مؤسسات  بین  هماهنگ  کار  بنابراین 
وظیفه عمومی در نظر گرفته شود یعنی این که بیان آن ها به 
صورت رسمی، بهینه سازی منابع و تالش ها باشد. سیاست های 
نهادی برای ارتقاء کار بین سازمانی تطبیق یابد و نقش برجسته 
آژانس های علمی و فناوری در سطوح استانی و ملی شناخته و 
پذیرفته شود. این تفسیر باید در رابطه با برنامه  بخش های مختلف 

کشاورزی، صنعت، گردشگری، آب و غیره رخ دهد.  

کم  دانش  خصوص  در  آگاهی  اجتماعی-  بعد  در   •
و  تجدیدپذیر  انرژی های  فناوری  مزایای  زمینه   در  کشاورزان 
ترغیب  جهت  مناسب  اطالع رسانی  و  آگاهی  خدمات  فقدان 
کشاورزان به استفاده از فناوری  انرژی های تجدیدپذیر پیشنهاد 
می شود که سیستم کارآمد برای یکپارچگی، دسترسی و تبادل 
اطالعات )مثال: سیستم عامل های مجازی، سیستم های اطالعات 
جغرافیایی)GIS( و غیره ایجاد شود. فضاهای آموزشی غیر رسمی 
ارزیابی شود. آموزش حرفه ای با چشم انداز جامع، از طریق ارتقاء 
حرفه های جدید و پیوستن به دیدگاه های آموزشی جدید نظیر 
پروژه های  شود.  داده  گسترش  دانشگاه ها  در  عمومی  آموزش 
آموزشی برای تولید عوامل محلی خدمات فناوری اولویت بندی 
شود. آموزش فنی در مناطق محلی )نصب، ساخت و نگهداری 

سیستم های  در  جدید  ارزیابی  سازوکاره  شود.  انجام  فناوری( 
علمی و دانشگاهی ارتقاء یابد. راهبردهای پیشنهادی الزم و مهم 
اجرا شود و بین اولویت های درخواست شده و نحوه ارزیابی آن ها 
سازگاری باشد. این سیاست ها باید به تولید ابزارهای جدید مالی 
و هدایت یارانه ها و همچنین نظارت جامع بر روی پروژه ها متمرکز 

شوند. 

در بعد زیرساختی - فناوری در خصوص عدم وجود   •
فناوری انرژی های تجدیدپذیر استاندارد جهت استفاده پیشنهاد 
که  شود  استفاده  فناوری هایی  از  حتی االمکان  که  می شود 
استاندارد  باشند و از واردات غیراستاندارد جلوگیری شود، چون 
فناوری غیراستاندارد کیفیت و پذیرش فناوری را تحت تأثیر قرار 
می دهد و همچنین ریسک خرید عمده )بازرگانی( افزایش یافته و 

کشاورزان نگرش منفی نسبت به فناوری خواهند یافت.

تشکر و قدردانی

ارشد خانم  کارشناسی  دوره  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این 
مهناز قربان نژاد با عنوان" تحلیل موانع توسعه فناوری انرژی های 
توسط  آن  هزینه  که  است  کشاورزان"  دیدگاه  از  تجدیدپذیر 
مدرس  تربیت  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  پژوهشی  معاونت 
تأمین گردیده است. بدین وسیله از آن ها تقدیر و تشکر می گردد.
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