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 چکیده
زیاد انرژی و صرف های استان خوزستان است. با توجه به مصرف های تجدیدپذیر در گلخانههدف از انجام این تحقیق شناسایی استلزامات کاربرد انرژی

و گیاهان زینتی  های تولیدی گلهای تجدیدپذیر در گلخانهای، این مطالعه، برای ارزیابی امکان، موانع و استلزامات کاربرد انرژیهای باال در تولیدات گلخانههزینه
 165 ، بین هساخته، که روایی و پایایی آن تعیین شدحققو پیمایشی بوده و برای انجام آن، پرسشنامه م استان خوزستان انجام شد. روش تحقیق کاربردی

روایی از طریق پاتل متخصصان و پایایی از طریق ضریب به عنوان نمونه آماری توزیع گردید. در سطح استان خوزستان ای های شاخهگلی بردار گلخانهبهره
بر اساس نتایج حاصل،  های تجدیدپذیر شناسایی شد. همچنینورد نیاز برای کاربرد انرژیهای تحقیق کلیه استلزامات مبر اساس یافتهکرونباخ آلفا به دست آمد. 

های تحقیق نشان داد که بین استلزامات یافتهبیان کردند.  را در حد متوسط هاهای تجدیدپذیر در گلخانهنفر امکان کاربرد انرژی 59درصد با فراوانی  1/42
داری وجود دارد. در ادامه تحلیل عاملی موانع ی معنیهای تجدیدپذیر رابطهگذاری و فرهنگی با امکان کاربرد انرژیاجتماعی، سیاستآموزشی، فنی، اقتصادی، 

ن امکانات ها، فقدان پشتیبانی مالی، فقداهای تجدیدپذیر نشان داد که فقر آموزشی و مدیریتی، ضعف خدمات حمایتی، ناسازگاری با شرایط گلخانهکاربرد انرژی
شود.ها میفنی و فقدان دانش و آگاهی مهمترین موانع بوده و موجب عدم استفاده از این انرژی
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Abstract 
The purpose of this study is to identify the possibility, barriers and requirements of utilization renewable energy in the 
greenhouses of branch flowers )flowers and ornamental plants( of Khuzestan province. Due to high energy consumption 
and high costs in greenhouse production, this study was conducted to evaluate the possibility, barriers and requirements 
of using renewable energy. The research method was applied and survey and to do it, a researcher-made questionnaire, 
the validity and reliability of which was determined, was distributed among 165 greenhouse users of branch flowers in 
Khuzestan province as a statistical sample. Validity was obtained through the Patel of Experts and reliability was 
obtained through the Cronbach's alpha coefficient. Based on the research findings, all the requirements for the use of 
renewable energy were identified. Also, based on the results, 42.1% with a frequency of 59 people expressed the 
possibility of using renewable energy in greenhouses at a moderate level. Findings showed that there is a significant 
relationship between educational, technical, economic, social, policy and cultural requirements with the possibility of 
using renewable energy. The findings also showed that there is a significant relationship between educational, technical, 
economic, social, policy and cultural requirements with the possibility of using renewable energy. Further factor 
analysis of barriers to the use of renewable energy showed that educational and managerial poverty, poor support 
services, incompatibility with greenhouse conditions, lack of financial support, lack of technical facilities and lack of 
knowledge and awareness are the most important barriers and non-use of these energies. 
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 مقدمه -1
افزایش جمعیت و نیاز روزافزون مواد غذایی در کنار ریسک باالی کشاورزی 

ریزی مدون در ایران مسأله مهمی است که باید برای به دلیل نبودن برنامه
نوین و مؤثری را جستجو کرد. در این های های مطلوب، روشحلیافتن راه

ی بهینه از عوامل بین تولید بیشتر و یافتن اراضی مستعد کشت و نیز استفاده
ترین اهدافی است که در و امکانات موجود برای افزایش بازده تولید، از مهم

ها برای تولید محصوالت . ایجاد گلخانه]1[باشداین بخش مورد توجه می
دلیل امکان کنترل عوامل تأثیرگذار محیط همچون تغییرات کشاورزی به 

ی های سرمازدگی و گرمازدگی و همچنین استفادهدمایی، جلوگیری از پدیده
بهینه از منابع آب و خاک و نیز کاربرد مناسب کود و سم و در نهایت تولید در 

کشت  ای به این نوع از تولید داده است.خارج از شرایط زمانی، جایگاه ویژه
های اخیر وری باال، در سالای به عنوان یک روش تولید متفاوت با بهرهگلخانه

های افزایش عملکرد با احداث گلخانه، که یکی از راه .]2[ رو به گسترش است
توان در بهبود تولید محصوالت کشاورزی اقدام کرد. اما باشد، میمی

فرآروی بشر است به های محدودیت منابع انرژی نیز یکی دیگر از چالش
معنی وری انرژی بیطوری که افزایش عملکرد بدون در نظر گرفتن بهره

باشد. به این علت، با توجه به مصرف باالی انرژی و محدود بودن منابع می
ی باال برای تأمین ای و همچنین هزینهانرژی مورد استفاده در تولیدات گلخانه

محدود بودن  .]3[است تجدیدپذیر ضروریاین منابع، استفاده از منابع انرژی 
ای، ضرورت منابع انرژی فسیلی و مشکالت ناشی از انتشار گازهای گلخانه

های تجدیدپذیر را بر همگان روشن ساخته است توجه بیش از پیش به انرژی
های های جایگزین سوختها به عنوان یکی از مهمترین گزینهو این انرژی

پذیری، افزایش های کشور را در مورد پایانه نگرانیآیند کفسیلی به شمار می
های دیگررا برطرف کرده است و با های ناشی از تبدیل آن به انرژیآلودگی

های تجدیدپذیر در توجه به برخورداری از پتانسیل مطلوب و مناسب انرژی
رسد ی منطقی این منابع ارزشمند و خداداد موجه به نظر میکشور، توسعه

ی پایدار نیز گام توان در جهت اهداف توسعهاز این طریق میچرا که 
 . ]4[برداشت 

ای در ای عمدتاً مشکالت عدیدهتولیدکنندگان محصوالت گلخانه
ها دارند و مسائل دیگری چون برداری بهینه از انرژی مصرفی در گلخانهبهره

های گرمایشی فرسوده با بازدهی بسیار پایین، توزیع استفاده از سیستم
ت نامناسب و غیر همگن گرمای تولیدی در فضای گلخانه و در نتیجه هدر رف

باشد. میزان هدر داران میانرژی به طرق مختلف، از عمده مشکالت گلخانه
های کشورمان، به طور علمی مورد بررسی قرار نگرفته رفت انرژی در گلخانه

های ی این صنعت، تحقیق و بررسیاست و با توجه به روند رو به رشد توسعه
تناب ناپذیر علمی به منظور افزایش کارایی و کاهش هدر رفت انرژی اج

های استان خوزستان، تحقیقات به عمل آمده در برخی از گلخانه .]3[است 
برداری باال بوده و نشان داده، که میزان مصرف انرژی در این واحدهای بهره

مربوط به تأمین انرژی مورد نیاز به منظور  [درصد 80حدود ]بخش اعظم آن 
در چنین ؛ همباشدیآالت مگرم کردن گلخانه و سوخت مصرفی ماشین

، از جمله بیشترین سهم [گازوئیل]های اقتصادی، تأمین سوخت بررسی
ها را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که با در نظر گرفتن هزینه

توان حداکثر استفاده از شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه، می
ا، افزایش سوددهی اقتصادی ههای تجدیدپذیر را به منظور کاهش هزینهانرژی

 . ]5[ای انجام دادی پایدار محیط، در واحدهای گلخانهو کمک به توسعه
های اصلی کارشناسان و متخصصان در در این راستا یکی از دغدغه

های فسیلی ی انرژی، یافتن منابع مناسب برای جایگزینی با سوختحوزه

سنگ، که تا بع مانند زغالباشد. برخی منااست که ذخایر آن رو به افول می
توانند برداشت شوند، جایگزین خوبی چندین سال دیگر با همین رویه می

شوند؛ زیرا افزایش میزان برداشت هم به محیط زیست صدمه محسوب نمی
 .]6[کند زند و هم اینکه مشکل بحران انرژی را به طور کامل حل نمیمی

سوم را در جهان به خود ی ایران در مصرف انرژی رتبه ،مطابق آمار
 80این میزان مصرف انرژی برای کشوری با جمعیت  .اختصاص داده است

میلیون نفر بسیار قابل تأمل است؛ براساس گزارشات ، میزان مصرف نفت و 
، روند 1390تا  1365های سالطول گازهای طیبعی برای کشور ایران، در 

 100ها از مقدار وردهافزایشی داشته به طوری که میزان مصرف این فرآ
میلیون  350میلیون تن و  225به ترتیب به میزان  1365میلیون تن در سال 

 5ی انرژی بیش از در ایران مصرف سرانه. رسیده است 1390تن در سال 
برابر چین است.  2برابر کشورهایی با جمعیت باالتر چون هند و کمی کمتر از 

که تولید ناخالص داخلی آنها  همچنین در کشورهایی همچون کره و ژاپن
درصد بیشتر  26تا  16ای تنها بین باشد، مصرف سرانهچندین برابر ایران می

درصد بیش از متوسط جهان  68از ایران دارند. به طور کلی هر فرد ایرانی، 
 . ]7[کند انرژی مصرف می

ای، مهمترین منابع به دلیل ماهیت تولید خارج از فصل محصوالت گلخانه
های فسیلی، با توجه های حرارتی، یعنی سوختتولید انرژی موتورها و ماشین

های انرژی از جمله گازوئیل و گاز و مصرف نادرست ی حاملبه حذف یارانه
ز سوی دیگر ها از یک سو و مشکالت پرشمار تأمین آنها اسوخت در گلخانه

با توجه  .]8[ی تولید این واحدها گردیده است نیز موجب افزایش شدید هزینه
ها در بهبود عملکرد بخش کشاورزی ی گلخانهبه اهمیت و نقش بسزای توسعه

رویه ی بیاستان خوزستان و محدود بودن منابع انرژی تجدیدناپذیر و استفاده
ی ی آنها بر جامعهرویهمصرف بی از آنها در بخش کشاورزی و اثرات جانبی

ی پیش رو به منظور بررسی انسانی و محیط زیست این منطقه، مطالعه
داران استان خوزستان های تجدیدپذیر توسط گلخانهاستلزامات کاربرد انرژی

 شود.انجام می
ها را در مناطق روستایی و غیر ی انرژی، توسعه]9[اردهالی  محمدی

ناپذیری به داند. زیرا این مناطق به صورت اجتنابیشهری امری ضروری م
های کشاورزی وابسته بوده و دسترسی این مناطق به دیگر منابع فعالیت

 باشد. جهت تأمین نیازهای اقتصادی به مراتب کمتر می
 های، با بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش آبگرمکن]10[دار طلب و نایهشادی
تایی در شهرستان بردسکن، نشان دادند که خانگی در نواحی روس خورشیدی

سن، تحصیالت، نگرش نسبت به تکنولوژی، ]های مورد بررسی در بین متغیر
، دو متغیر میزان درآمد [میزان درآمد، دسترسی به اعتبارات و مزیت نسبی

های خورشیدی خانگی، پذیرش آن را خانوار روستایی و مزیت نسبی آبگرمکن
 کندمی توسط روستاییان تبیین
های تجدیدپذیر ها و موانع کاربرد انرژی، پتانسیل]11[رازقی و همکاران 

دارند که اند و بیان میدر بخش کشاورزی ایران را مورد بررسی قرار داده
های مهم اقتصادی کشور است که بخش کشاورزی به عنوان یکی از زیربخش

کند. بنابراین با فاده میهای اصلی تولید استاز انرژی به عنوان یکی از نهاده
توان های آموزشی و فناوری میهای دقیق پتانسیل و نیازمندیبررسی

های تجدیدپذیر معرفی کشاورزی را به عنوان بخش پیشرو در مصرف انرژی
 نمود.

 آموزشی نیازسنجی هدف با ، در پژوهشی]8[رجائی و همکاران
 هایکاربرد انرژی درمورد زینتی گیاهان و گل یدهندهپرورش دارانگلخانه

 جایگزین هایانرژی کاربرد برای مزبور دارانگلخانه دادند که نشان جایگزین،

 گل و گیاهان زینتی( استان خوزستان)ای های شاخههای گلهای تجدیدپذیر درگلخانهاستلزامات، موانع و امکان کاربرد انرژی 
 

 

 دارانگلخانه اکثر اینکه به توجه چنین بیان کردند بادارند. هم نیاز آموزشی
 در جایگزین هایانرژی اندازیراه و نصب یزمینه در کافی دانش و توانایی
 شود استفاده متخصص کارشناسانی از بهتراست زمینه این در ند،ندار گلخانه

 یزمینه در آموزشی هایکالس یا دهند ارائه را الزم هایآموزش آنان به تا
 .برگزارشود دارانگلخانه برای اندازی راه و نصب

، در تحقیق خود، موانع کاربرد انرژی ]12[پورمرادیان و ابراهیمعلی
های تهران و البرز بررسی کردند. نتایج های استانخورشیدی را در گلخانه

دهد که عدم آگاهی مدیران نسبت به مزایای کاربرد تحقیق آنها نشان می
داران و ها، فقدان نیازسنجی آموزشی گلخانههای خورشیدی در گلخانهانرژی

ترین موانع مؤثر در استفاده از مروجان، مهم عدم مشارکت محققان و
 باشد. های خورشیدی میانرژی

ی های تجدیدپذیر را ی خود موانع کاربرد انرژیدر مقاله ،]13[ 1پینول
بررسی نموده است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر عدم کاربرد این منابع 

کست و تحریف اند: گروه اول تا سوم عوامل شگروه تقسیم شده 7انرژی به 
بازار و عوامل مالی و اقتصادی، گروه چهارم عوامل نهادی، گروه پنجم عوامل 
فنی، گروه ششم عوامل فرهنگی، اجتماعی و رفتاری و گروه آخر عواملی چون 

های دولتی، ریسک باالی استفاده از از تکنولوژی نامشخص هایسیاست
ی استفاده از این ههای مناسب در زمینتجدیدپذیر وعدم وجود زیرساخت

 ها. انرژی
های ها و موانع اجرای تکنولوژیدر تحقیق خود فرصت ،]14[ 2اجکومهن

دارد که اند. این تحقیق بیان میانرژی تجدیدپذیر را در کشور غنا بررسی کرده
باید موانعی چون موانع تکنولوژیکی، ی این فناوری، میبه منظور توسعه

ای، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی شامل موانع مالی، نهاده
ای و اطالعاتی را برطرف نمود و به منظور برطرف هزینه گذاری،سیاست

ی هایی چون اطالع رسانی و انتشار اطالعات در زمینهنمودن این موانع راه
های مختلف اعم از البی های انرژی تجدیدپذیر با استفاده از روشتکنولوژی

ل های جمعی استفاده نمود. همچنین به دلینمایندگان به تبلیغات در رسانه
های های اعمال شده در چهارچوب انرژیعدم اطمینان کافی در سیاست
گذاری در اغلب موارد به شدت های سرمایهتجدیدپذیر و تأمین مالی و طرح

ی دولتاست که نامناسب و ناکافی وابسته به تخصیص منابع مالی و بودجه
ابع مالی ی تأمین منهایی در زمینهباید طرحهستند به همین منظور دولت می

های انرژی تجدیدپذیر در نظر گیرد به ی تکنولوژیو رسیدن به اهداف توسعه
خصوص در مناطق روستایی که حدود دو سوم جمعیت غنا را به خود 

 دهد.اختصاص می
اتورس  های ی انرژیمؤثر بر توسعه در تحقیقی، عوامل، ]15[3سیلو

مورد بررسی قرار  دانمارک ی سمسو در کشورتجدیدپذیر را در لوالند و جزیره
داده است. بر اساس نتایج این تحقیق عوامل تأثیرگذار بر گسترش این 

گذاری و عوامل اقتصادی ها، عوامل سیاسی و متغیر سیاستتکنولوژی
باشد. همچنین متغیرهای دانش، اطالعات و میزان آگاهی کاربران را از می

 کند.ها معرفی میژیدیگر مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش این انر
ن ی خود، پذیرش اجتماعی استفاده از در مقاله ،]16[و همکاران  4یوا

فناوری انرژی خورشیدی در چین، بیان داشتند که افزایش تقاضا برای انرژی 
ی اثرات مخرب زیست محیطی کاربردهای باعث نگرانی بیشتر در باره

های تجدیدپذیر مانند های رایج گشته است و جایگزین کردن انرژیانرژی
 

1. J. P. Painuly. 
2. I. Edjekumehene. 
3. T. Silva.  
4. Yuan. 

دهد که از انرژی خورشیدی راهی مناسب است. نتایج تحقیق آنها نشان می
نظر اجتماعی سطح آگاهی و پذیرش باالیی نسبت به استفاده از انرژی 
خورشیدی وجود دارد اما به منظور ترویج هرچه بیشتر این فناوری، منابع 

 گذاران نیاز است.مفید برای سیاست
 تاثیر عوامل در پژوهش خود، مدل سازی ،]17[و همکاران  5کوالوسکی

در بخش  [گرماییانرژی زمین]های تجدیدپذیر انرژی ازی بر روی درک انسانی
های غربی آلمان، بیان داشتند که متغیر نگرش کاربران نسبت به انرژی

هاست.نتایج این تحقیق ی این تکنولوژیتجدیدپذیر از عوامل مؤثر بر توسعه
ی گرمایی رابطهی انرژی زمینشان داد که اطالعات کاربران در زمینهن

داری با پذیرش این تکنولوژی از جانب کاربران دارد که بیانگر نیاز فوری معنی
 باشد.گرمایی میمانند زمینی هایی انرژیبه معرفی و ترویج آموزش در زمینه

 رو به شرح زیر است:های تحقیق پیشسؤال
های تجدیدپذیر توسط ترین استلزامات آموزشی کاربرد انرژیمهمـ 1
 باشند؟داران چه میگلخانه
های تجدیدپذیر توسط ترین استلزامات اقتصادی کاربرد انرژیـ مهم2
 باشند؟داران چه میگلخانه
های تجدیدپذیر توسط ترین استلزامات مدیریتی کاربرد انرژیـ مهم3
 باشند؟داران چه میگلخانه
های تجدیدپذیر توسط ترین استلزامات اجتماعی کاربرد انرژیـ مهم4
 باشند؟داران چه میگلخانه
های تجدیدپذیر توسط ترین استلزامات فنی کاربرد انرژیـ مهم5
 باشند؟داران چه میگلخانه
یر های تجدیدپذگذاری کاربرد انرژیترین استلزامات سیاستـ مهم6

 باشند؟داران چه میتوسط گلخانه
های تجدیدپذیر توسط ترین استلزامات فرهنگی کاربرد انرژیـ مهم7
 باشند؟داران چه میگلخانه
نقش استلزامات آموزشی، اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی،  -8

های تجدیدپذیر از دیدگاه گذاری و فرهنگی در کاربرد انرژیسیاست
 باشد؟ستان چه میداران استان خوزگلخانه
داران استان های تجدیدپذیر توسط گلخانهـ موانع کاربرد انرژی9

 باشد؟خوزستان چه می
داران استان گلخانه امکان کاربرد انرژی های تجدیدپذیر توسط -10

 چه وضعیتی دارد؟ خوزستان
وضعیت دانش و نگرش گلخانه داران در خصوص انرژی های تجدید  -11

 پذیر چگونه است؟
 [1شکل شماره ] چارچوب نظری تحقیق تدوین

 های تجدیدپذیرـ استلزامات آموزشی مرتبط با کاربرد انرژی
اهلل ، فرج]8[رجائی و همکاران  ،]18[در تحقیقات شعبانعلی فمی 

، کوالوسکی و ]12[پور مرادیان و ابراهیم، علی]19[حسینی و همکاران 
مشخص شد که عامل آموزش بر  ]20[، لویشت و همکاران ]17[همکاران 

 های تجدیدپذیر توسط کشاورزان مؤثر است.کاربرد انرژی
 های تجدیدپذیرـ استلزامات اقتصادی مرتبط با کاربرد انرژی

طلب و ، شادی]11[، رازقی و همکاران ]18[در تحقیقات شعبانعلی فمی 
سکی و، کوال]15[، تورس سیلوا ]21[ش ، کانتز و بو]13[، پینولی ]10[دار نایه

و گراهام و  ]23[دوین رایت،]22[، اوانس و همکاران ]17[و همکاران 
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 گل و گیاهان زینتی( استان خوزستان)ای های شاخههای گلهای تجدیدپذیر درگلخانهاستلزامات، موانع و امکان کاربرد انرژی 
 

 

 دارانگلخانه اکثر اینکه به توجه چنین بیان کردند بادارند. هم نیاز آموزشی
 در جایگزین هایانرژی اندازیراه و نصب یزمینه در کافی دانش و توانایی
 شود استفاده متخصص کارشناسانی از بهتراست زمینه این در ند،ندار گلخانه

 یزمینه در آموزشی هایکالس یا دهند ارائه را الزم هایآموزش آنان به تا
 .برگزارشود دارانگلخانه برای اندازی راه و نصب

، در تحقیق خود، موانع کاربرد انرژی ]12[پورمرادیان و ابراهیمعلی
های تهران و البرز بررسی کردند. نتایج های استانخورشیدی را در گلخانه

دهد که عدم آگاهی مدیران نسبت به مزایای کاربرد تحقیق آنها نشان می
داران و ها، فقدان نیازسنجی آموزشی گلخانههای خورشیدی در گلخانهانرژی

ترین موانع مؤثر در استفاده از مروجان، مهم عدم مشارکت محققان و
 باشد. های خورشیدی میانرژی

ی های تجدیدپذیر را ی خود موانع کاربرد انرژیدر مقاله ،]13[ 1پینول
بررسی نموده است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر عدم کاربرد این منابع 

کست و تحریف اند: گروه اول تا سوم عوامل شگروه تقسیم شده 7انرژی به 
بازار و عوامل مالی و اقتصادی، گروه چهارم عوامل نهادی، گروه پنجم عوامل 
فنی، گروه ششم عوامل فرهنگی، اجتماعی و رفتاری و گروه آخر عواملی چون 

های دولتی، ریسک باالی استفاده از از تکنولوژی نامشخص هایسیاست
ی استفاده از این ههای مناسب در زمینتجدیدپذیر وعدم وجود زیرساخت

 ها. انرژی
های ها و موانع اجرای تکنولوژیدر تحقیق خود فرصت ،]14[ 2اجکومهن

دارد که اند. این تحقیق بیان میانرژی تجدیدپذیر را در کشور غنا بررسی کرده
باید موانعی چون موانع تکنولوژیکی، ی این فناوری، میبه منظور توسعه

ای، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی شامل موانع مالی، نهاده
ای و اطالعاتی را برطرف نمود و به منظور برطرف هزینه گذاری،سیاست

ی هایی چون اطالع رسانی و انتشار اطالعات در زمینهنمودن این موانع راه
های مختلف اعم از البی های انرژی تجدیدپذیر با استفاده از روشتکنولوژی

ل های جمعی استفاده نمود. همچنین به دلینمایندگان به تبلیغات در رسانه
های های اعمال شده در چهارچوب انرژیعدم اطمینان کافی در سیاست
گذاری در اغلب موارد به شدت های سرمایهتجدیدپذیر و تأمین مالی و طرح

ی دولتاست که نامناسب و ناکافی وابسته به تخصیص منابع مالی و بودجه
ابع مالی ی تأمین منهایی در زمینهباید طرحهستند به همین منظور دولت می

های انرژی تجدیدپذیر در نظر گیرد به ی تکنولوژیو رسیدن به اهداف توسعه
خصوص در مناطق روستایی که حدود دو سوم جمعیت غنا را به خود 

 دهد.اختصاص می
اتورس  های ی انرژیمؤثر بر توسعه در تحقیقی، عوامل، ]15[3سیلو

مورد بررسی قرار  دانمارک ی سمسو در کشورتجدیدپذیر را در لوالند و جزیره
داده است. بر اساس نتایج این تحقیق عوامل تأثیرگذار بر گسترش این 

گذاری و عوامل اقتصادی ها، عوامل سیاسی و متغیر سیاستتکنولوژی
باشد. همچنین متغیرهای دانش، اطالعات و میزان آگاهی کاربران را از می

 کند.ها معرفی میژیدیگر مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش این انر
ن ی خود، پذیرش اجتماعی استفاده از در مقاله ،]16[و همکاران  4یوا

فناوری انرژی خورشیدی در چین، بیان داشتند که افزایش تقاضا برای انرژی 
ی اثرات مخرب زیست محیطی کاربردهای باعث نگرانی بیشتر در باره

های تجدیدپذیر مانند های رایج گشته است و جایگزین کردن انرژیانرژی
 

1. J. P. Painuly. 
2. I. Edjekumehene. 
3. T. Silva.  
4. Yuan. 

دهد که از انرژی خورشیدی راهی مناسب است. نتایج تحقیق آنها نشان می
نظر اجتماعی سطح آگاهی و پذیرش باالیی نسبت به استفاده از انرژی 
خورشیدی وجود دارد اما به منظور ترویج هرچه بیشتر این فناوری، منابع 

 گذاران نیاز است.مفید برای سیاست
 تاثیر عوامل در پژوهش خود، مدل سازی ،]17[و همکاران  5کوالوسکی

در بخش  [گرماییانرژی زمین]های تجدیدپذیر انرژی ازی بر روی درک انسانی
های غربی آلمان، بیان داشتند که متغیر نگرش کاربران نسبت به انرژی

هاست.نتایج این تحقیق ی این تکنولوژیتجدیدپذیر از عوامل مؤثر بر توسعه
ی گرمایی رابطهی انرژی زمینشان داد که اطالعات کاربران در زمینهن

داری با پذیرش این تکنولوژی از جانب کاربران دارد که بیانگر نیاز فوری معنی
 باشد.گرمایی میمانند زمینی هایی انرژیبه معرفی و ترویج آموزش در زمینه

 رو به شرح زیر است:های تحقیق پیشسؤال
های تجدیدپذیر توسط ترین استلزامات آموزشی کاربرد انرژیمهمـ 1
 باشند؟داران چه میگلخانه
های تجدیدپذیر توسط ترین استلزامات اقتصادی کاربرد انرژیـ مهم2
 باشند؟داران چه میگلخانه
های تجدیدپذیر توسط ترین استلزامات مدیریتی کاربرد انرژیـ مهم3
 باشند؟داران چه میگلخانه
های تجدیدپذیر توسط ترین استلزامات اجتماعی کاربرد انرژیـ مهم4
 باشند؟داران چه میگلخانه
های تجدیدپذیر توسط ترین استلزامات فنی کاربرد انرژیـ مهم5
 باشند؟داران چه میگلخانه
یر های تجدیدپذگذاری کاربرد انرژیترین استلزامات سیاستـ مهم6

 باشند؟داران چه میتوسط گلخانه
های تجدیدپذیر توسط ترین استلزامات فرهنگی کاربرد انرژیـ مهم7
 باشند؟داران چه میگلخانه
نقش استلزامات آموزشی، اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی،  -8

های تجدیدپذیر از دیدگاه گذاری و فرهنگی در کاربرد انرژیسیاست
 باشد؟ستان چه میداران استان خوزگلخانه
داران استان های تجدیدپذیر توسط گلخانهـ موانع کاربرد انرژی9

 باشد؟خوزستان چه می
داران استان گلخانه امکان کاربرد انرژی های تجدیدپذیر توسط -10

 چه وضعیتی دارد؟ خوزستان
وضعیت دانش و نگرش گلخانه داران در خصوص انرژی های تجدید  -11

 پذیر چگونه است؟
 [1شکل شماره ] چارچوب نظری تحقیق تدوین

 های تجدیدپذیرـ استلزامات آموزشی مرتبط با کاربرد انرژی
اهلل ، فرج]8[رجائی و همکاران  ،]18[در تحقیقات شعبانعلی فمی 

، کوالوسکی و ]12[پور مرادیان و ابراهیم، علی]19[حسینی و همکاران 
مشخص شد که عامل آموزش بر  ]20[، لویشت و همکاران ]17[همکاران 

 های تجدیدپذیر توسط کشاورزان مؤثر است.کاربرد انرژی
 های تجدیدپذیرـ استلزامات اقتصادی مرتبط با کاربرد انرژی

طلب و ، شادی]11[، رازقی و همکاران ]18[در تحقیقات شعبانعلی فمی 
سکی و، کوال]15[، تورس سیلوا ]21[ش ، کانتز و بو]13[، پینولی ]10[دار نایه

و گراهام و  ]23[دوین رایت،]22[، اوانس و همکاران ]17[و همکاران 
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 احمدرضا عمانییاسمین نامور و 
 

 

های مشخص شد که عوامل اقتصادی و مالی بر کاربرد انرژی ]24[همکاران 
 تجدیدپذیر توسط کشاورزان مؤثر است.

 های تجدیدپذیرـ استلزامات مدیریتی مرتبط با کاربرد انرژی
و  ]25[،آگتربوش و همکاران ]12[پور مرادیان و ابراهیمعلی قیقاتدر تح

های مشخص شد که عوامل مدیریتی بر کاربرد انرژی ]20[لویشت و همکاران 
 مؤثر است.تجدیدپذیر توسط کشاورزان 

 های تجدیدپذیرـ استلزامات فنی مرتبط با کاربرد انرژی
، [18]و شعبانعلی فمی و همکاران  [11]در تحقیقات رازقی و همکاران 

، گراهام و [23]، دوین رایت [20]، لویشت و همکاران [21]کانتز و بوش 
، مشخص شد که عوامل فنی بر [26]، و ینسن و همکاران [24]همکاران 

 های تجدیدپذیر توسط کشاورزان مؤثر است.کاربرد انرژی
 های تجدیدپذیرگذاری مرتبط با کاربرد انرژیتـ استلزامات سیاس

، [11]و رازقی و همکاران  [18]فمی و همکاران در تحقیقات شعبانعلی
، کوهن و همکاران [20]، لویشت و همکاران [13]، پینولی [15]تورس سیلوا 

، مشخص شد که عوامل [24]، گراهام و همکاران [23]، دوین رایت [27]
های تجدیدپذیر توسط کشاورزان یتی  بر کاربرد انرژیسیاستی، قانونی و حما

 مؤثر است.
 های تجدیدپذیرـ استلزامات فرهنگی مرتبط با کاربرد انرژی

، واسردورفر [28]ووستنهاگن و همکاران ، [23]در تحقیقات دوین رایت 
های ، مشخص شد که عوامل فرهنگی بر کاربرد انرژی[13] یپینول و [29]

 تجدیدپذیر توسط کشاورزان مؤثر است.
 های تجدیدپذیرـ استلزامات اجتماعی مرتبط با کاربرد انرژی

پور مرادیان و ابراهیم، علی[18]فمی و همکاران در تحقیقات شعبانعلی
، تورس [21]و بوش  ز، کانت[13]، پینولی [28]ووستنهاگن و همکاران  ،[12]

، کوهن و [20]، لویشت و همکاران [17]، کوالسکی و همکاران [15]سیلوا 
، مشخص شد که عوامل اجتماعی بر کاربرد [23]، دوین رایت [27]همکاران 

 های تجدیدپذیر توسط کشاورزان مؤثر است.انرژی
 های تجدیدپذیرـ استلزامات فردی مرتبط با کاربرد انرژی

طلب ، شادی[8]و همکاران ، رجائی [11]در تحقیقات رازقی و همکاران 
، آگتربوش و [27]، کوهن و همکاران [29]، واسردورفر [10]دار و نایه

، مشخص شد که [24]و گراهام و همکاران  [23]، دوین رایت [25]همکاران 
 های تجدیدپذیر توسط کشاورزان مؤثر است.عوامل اجتماعی بر کاربرد انرژی

 شناسی تحقیق:روش-2
بندی، تحقیقات بر مبنای هدف، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات از دیدگاه طبقه

باشد؛ زیرا در این ارتباطی می ـکاربردی است و از لحاظ روش تحقیق عِلّی
ی بین متغیرهای مستقل و نقش آن بر روی تحقیق به تحلیل رابطه

حقیق مورد پژوهش در این تی منطقهشود. متغیرهای وابسته پرداخته می
ی آماری مورد استفاده در این تحقیق، باشد. جامعهاستان خوزستان می

استان  [گل و گیاهان زینتی]ای های شاخهگلداران مجموعه گلخانه
در  گل و گیاهان زینتیبرداری بوده و از آنجا که واحدهای بهرهخوزستان 
ی اند، حجم جامعهمتمرکز شدهاندیمشک و شوش ، دزفولهای شهرستان

. باشدها میای موجود در این شهرستانگلخانه برداربهره 286آماری مورد نظر 
ی مورد مطالعه در این تحقیق از طریق جدول کرجسی و مورگان، که به نمونه

شود، ی آماری با تعداد محدود استفاده میمنظور تعیین حجم نمونه در جامعه
در سطح ای های شاخهگل یبردار گلخانهبهره 165انتخاب شده و عدد آن 

ای روش تصادفی طبقهگیری، از انجام نمونهبرای باشد. استان خوزستان می
. در این پژوهش، به منظور تعیین روایی پرسشنامه، جهت تعیین استفاده شد

اعتبار و انجام اصالحات الزم، پرسشنامه در اختیار اعضای هیئت علمی، افراد 
بندی نظرات و پس از تأیید و جمعشد  دادهمتخصص و کارشناسان قرار 

ی نهایی اقدام شد. به منظور سنجش پایایی ها، نسبت به تنظیم پرسشنامهآن
در این تحقیق به منظور شود. پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می

شد. در بخش آمار  استفاده 20SPSSافزار آماری تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم
ی بین متغیرها نیز از ضرایب همبستگی تحلیلی به منظور بررسی رابطه

اسپیرمن استفاده گردیده است. در ادامه نیز، از رگرسیون به منظور بررسی 
سپس با  نقش متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته استفاده خواهد شد.

ده در استان و مهمترین موانع های قابل استفایاستفاده از تحلیل عاملی انرژ
 گردد.های تجدیدپذیر مشخص میکاربرد انرژی

 های مختلف پرسشنامهمیزان پایایی بخش 1 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتايج -3
 نتايج توصیفی -3-1

 هاي فرديويژگی -3-1-1
 11سال، تجربه  36دهد که میانگین سن برابر با های تحقیق نشان مییافته

های مذکور در است. یافتهسال بوده  5/9ها برابر با سال و سال تحصیالت آن
 ارائه شده است. 2جدول 
 هاي تجديدپذيرنگرش پیرامون کاربرد انرژي -3-1-2

ای گل و گیاهان زینتی برداران واحدهای گلخانهبه منظور ارزیابی نگرش بهره
گویه طراحی و از مخاطبین خواسته شد تا پاسخ خود را  10استان خوزستان، 

بسیار موافقم، موافقم، نظری ]ای گزینه 5ف ی هرگویه، در یک طیدرباره
ی . به منظور محاسبه[3جدول ]بیان کنند  [ندارم، مخالفم و بسیار مخالفم

های توزیع فراوانی افراد بر حسب سطح نگرش آنها به امکان کاربرد انرژی
های گل و گیاهان زینتی استان خوزستان، مجموع تجدیدپذیر در گلخانه

هر گویه محاسبه گردید و پس از کسر کردن کمترین عدد های آنها به پاسخ
مجموع از بیشترین آن، در پنج گروه بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار 

درصد از  5. طبق نتایج حاصل، [4جدول ]کم  تقسیم و امتیاز دهی شد 
ر نف 13درصد با فراوانی  3/9نفر در گروه بسیار زیاد،  7برداران با فراوانی بهره

درصد با  7/55نفر در گروه متوسط،  33درصد با فراوانی  6/23در گروه زیاد، 
نفر در گروه بسیار کم از  9درصد با فراوانی  4/6نفر در گروه کم و  78فراوانی 

تعداد  متغیرها ردیف
 هاگویه

آلفا 
 کرونباخ

آشنایی )دانش(  پیرامون کاربرد  1
 782/0 10 های تجدیدپذیرانرژی

های انرژینگرش پیرامون کاربرد  2
 816/0 11 تجدیدپذیر

 898/0 11 های تجدیدپذیرامکان کاربرد انرژی 3
 853/0 7 فنیالزامات  4
 837/0 10 آموزشیالزامات  5
 865/0 7 مدیریتیالزامات  6
 753/0 7 اقتصادیالزامات  7
 836/0 5 اجتماعیالزامات  8
 872/0 7 گذاریالزامات سیاست 9

 872/0 8 الزامات فرهنگی 10
 814/0 18 های تجدیدپذیرموانع کاربرد انرژی 11
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 چارچوب نظری تحقیق 1شکل 
 
 
 
 
 

های انرژیکاربرد 
 تجدیدپذیر

 استلزامات اجتماعی استلزامات فرهنگی

 استلزامات اقتصادی

 استلزامات فردی استلزامات فنی

 استلزامات مدیریتی

استلزامات 
 گذاریسیاست

 

 استلزامات آموزشی

ـ ها و تجهیزات آموزشیبه فرصتدسترسی 
ـ شناخت نوع های آموزشیبرنامهپذیری انعطاف

ـ به روز بودن محتوای آموزشیـ آموزشی نیاز
 هاشناخت محدودیتـ های آموزشیبرگزاری دوره

با  دارانگلخانهآشنا سازی ـ ی مربوطهدر زمینه
ـ آموزش دارانـ بهبود دانش گلخانهفناوری

زمینه اهمیت این  ررسانی دـ اطالعمباحث نوین
 هاانرژی

های نصب و هزینه
ـ تغییر در دارینگه

قیمت تمام شده 
ایجاد ـ تجهیزات

ی گذاری اولیهسرمایه
 دولت و مراکز

توانمند ـ خصوصی
سازی مالی مراکز 

توجه دولت ـ تحقیقاتی
ـ ی یارانهبه ارائه

توانایی 
داران در مالیگلخانه

 گیری از تجهیزاتبهره

به کارگیری کارکنان 
ـ  رشناسانماهر و کا

کنترل و نظارت ـ 
ی بهینه از استفاده

عوامل ـ توانایی 
برآورد محاسبات 
مالی و تخصیص 
بودجه ـ توانایی 

ـ ریزی مناسببرنامه
ارتباط با مروجان و 

 محققان.

وجود چهارچوب ـ تعهد و حمایت دولت
وجود ـ ی خدماتسازمانی مناسب برای ارائه

حمایت بانک و ـ های مورد نیازتعاونی و تشکل
ایجاد امنیت برای ـ مؤسسات مالی

ی بیمه]بهبود خدمات حمایتی ـ گذاریسرمایه
 (ی ابزارهای مورد استفاده و...ای، بیمهگلخانه

دسترسی به اطالعات فنی ـ دریافت میزان 
مناسب بودن ـ مناسب انرژی درفصول مختلف

ها و موجود بودن سیستم ـساختار گلخانه
دسترسی به تکنولوژی تسهیل  های مربوطهابزار

یابی و سنجش امکان کاربرد ـ مکانارزان قیمت
وجود نیروی انسانی های مورد نظرـ انرژی

 متخصص

 

 

 

 

 

دارانبه صورت متشکل کردن گلخانه
توجه به شرایط ـ های فعالسازمان

ـ آگاهی از مشکالت هاواقعی گلخانه
ـ وجود فرهنگ دارانگلخانهاجتماعی 

ـ دارانمشارکت در بین گلخانه
ی داران در همهسازی گلخانهآگاه

 مراحل ارزیابی و ترویج

های ـ برگزاری دورههاافزایش پوشش خبری رسانه
ـ ـ بهبود دیدگاه مسئولینآموزشی و ترویجی

ایجادمزارع نمایشی وهمکاری داوطلبانه 
مؤثر در جهت معرفی ـتبلیغات دارانگلخانه

ـ افزایش تمایل و اعتماد های تجدیدپذیرانرژی
بهبود نگرش و ـ انتشار منابع مکتوبـ دارانگلخانه

 داران از طریق امور تشویقیتوجیه گلخانه

آشنایی ـ سن ـ 
ی کارـ درآمد ـ سابقه

سطح تحصیالت ـ 
 نگرش
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های انرژیکاربرد 
 تجدیدپذیر

 استلزامات اجتماعی استلزامات فرهنگی

 استلزامات اقتصادی

 استلزامات فردی استلزامات فنی

 استلزامات مدیریتی

استلزامات 
 گذاریسیاست

 

 استلزامات آموزشی

ـ ها و تجهیزات آموزشیبه فرصتدسترسی 
ـ شناخت نوع های آموزشیبرنامهپذیری انعطاف

ـ به روز بودن محتوای آموزشیـ آموزشی نیاز
 هاشناخت محدودیتـ های آموزشیبرگزاری دوره

با  دارانگلخانهآشنا سازی ـ ی مربوطهدر زمینه
ـ آموزش دارانـ بهبود دانش گلخانهفناوری

زمینه اهمیت این  ررسانی دـ اطالعمباحث نوین
 هاانرژی

های نصب و هزینه
ـ تغییر در دارینگه

قیمت تمام شده 
ایجاد ـ تجهیزات

ی گذاری اولیهسرمایه
 دولت و مراکز

توانمند ـ خصوصی
سازی مالی مراکز 

توجه دولت ـ تحقیقاتی
ـ ی یارانهبه ارائه

توانایی 
داران در مالیگلخانه

 گیری از تجهیزاتبهره

به کارگیری کارکنان 
ـ  رشناسانماهر و کا

کنترل و نظارت ـ 
ی بهینه از استفاده

عوامل ـ توانایی 
برآورد محاسبات 
مالی و تخصیص 
بودجه ـ توانایی 

ـ ریزی مناسببرنامه
ارتباط با مروجان و 

 محققان.

وجود چهارچوب ـ تعهد و حمایت دولت
وجود ـ ی خدماتسازمانی مناسب برای ارائه

حمایت بانک و ـ های مورد نیازتعاونی و تشکل
ایجاد امنیت برای ـ مؤسسات مالی

ی بیمه]بهبود خدمات حمایتی ـ گذاریسرمایه
 (ی ابزارهای مورد استفاده و...ای، بیمهگلخانه

دسترسی به اطالعات فنی ـ دریافت میزان 
مناسب بودن ـ مناسب انرژی درفصول مختلف

ها و موجود بودن سیستم ـساختار گلخانه
دسترسی به تکنولوژی تسهیل  های مربوطهابزار

یابی و سنجش امکان کاربرد ـ مکانارزان قیمت
وجود نیروی انسانی های مورد نظرـ انرژی

 متخصص

 

 

 

 

 

دارانبه صورت متشکل کردن گلخانه
توجه به شرایط ـ های فعالسازمان

ـ آگاهی از مشکالت هاواقعی گلخانه
ـ وجود فرهنگ دارانگلخانهاجتماعی 

ـ دارانمشارکت در بین گلخانه
ی داران در همهسازی گلخانهآگاه

 مراحل ارزیابی و ترویج

های ـ برگزاری دورههاافزایش پوشش خبری رسانه
ـ ـ بهبود دیدگاه مسئولینآموزشی و ترویجی

ایجادمزارع نمایشی وهمکاری داوطلبانه 
مؤثر در جهت معرفی ـتبلیغات دارانگلخانه

ـ افزایش تمایل و اعتماد های تجدیدپذیرانرژی
بهبود نگرش و ـ انتشار منابع مکتوبـ دارانگلخانه

 داران از طریق امور تشویقیتوجیه گلخانه

آشنایی ـ سن ـ 
ی کارـ درآمد ـ سابقه

سطح تحصیالت ـ 
 نگرش
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 احمدرضا عمانییاسمین نامور و 
 

 

 
 هاي تجديدپذيرآشنايی پیرامون کاربرد انرژي -3-1-3

ای گل و گیاهان برداران واحدهای گلخانهبه منظور ارزیابی میزان آشنایی بهره
های تجدیدپذیر زینتی استان خوزستان با هر یک از انواع تکنولوژی انرژی

گویه طراحی و از مخاطبین خواسته  11مورد استفاده در بخش کشاورزی، 
بسیار زیاد، ]ای گزینه 6ی هرگویه، در یک طیف شد تا پاسخ خود را درباره

. به منظور [5جدول ]بیان کنند  [زیاد، متوسط، کم، بسیار کم و اصالً
های ی توزیع فراوانی افراد بر حسب میزان آشنایی آنها با کاربرد انرژیمحاسبه

های گل و گیاهان زینتی استان خوزستان، مجموع تجدیدپذیر در گلخانه
پس از کسر کردن کمترین عدد  های آنها به هر گویه محاسبه گردید وپاسخ

مجموع از بیشترین آن، در پنج گروه بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار 
درصد از  7/10. طبق نتایج حاصل [6جدول ]کم  تقسیم و امتیاز دهی شد

نفر  21درصد با فراوانی  15نفر در گروه بسیار زیاد،  15یرداران با فراوانی بهره
درصد با  9/22نفر در گروه متوسط،  46درصد با فراوانی  9/32در گروه زیاد، 

نفر در گروه بسیار  26درصد با فراوانی  6/18نفر در گروه کم و  32فراوانی 
های تجدیدپذیر در گلخانه، قرار کم از لحاظ میزان آشنایی با کاربرد انرژی

داده ی »روشنایی خورشیدی« اولویت اول را به خود اختصاص گزینه داشتند.
ی نفر گزینه 41گویان، با فراوانی درصد از پاسخ 3/29است. در این گویه، 

درصد با  4/16ی زیاد، نفر گزینه 54درصد با فراوانی  6/38بسیار زیاد و 
ی کم، نفر گزینه 11درصد با فراوانی  9/7ی متوسط، نفر گزینه 23فراوانی 

نفر  2درصد با فراوانی  4/1کم و ی بسیار نفر گزینه 9درصد با فراوانی  4/6
 اند. ی اصالً را انتخاب کردهگزینه
 

 ايهاي تجديدپذير در واحدهاي گلخانهاستلزامات کاربرد انرژي -3-1-4
های تجدیدپذیر در واحدهای به منظور ارزیابی استلزامات کاربرد انرژی

ویه؛ آموزشی گ 7ای گل و گیاهان زینتی استان خوزستان از ابعاد فنی گلخانه
گویه، سیاستگذاری 5گویه، اجتماعی  7گویه، اقتصادی  7گویه، مدیریتی  10
گویه، طراحی و از مخاطبین خواسته شد تا پاسخ خود را  8گویه و فرهنگی  7

بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و ]ای گزینه 5ی هرگویه، در یک طیف درباره
ار و ضریب تغییرات در جدول بیان کنند. میانگین، انحراف معی [بسیار کم

ها بر آورده شده است.  سپس با استفاده از ضریب تغییرات، گویه 7شماره 
بندی شدند. به عنوان مثال در بعد فنی گویان اولویتحسب نظرات پاسخ

های مورد نظر در منطقه« یابی و سنجش امکان کاربرد انرژیی »مکانگزینه
اولویت اول را  242/0و ضریب تغییرات  95/0، انحراف معیار 92/3با میانگین 

 به خود اختصاص داده است.
 

 داریهای فردی گلخانهبرداران بر حسب ویژگیفراوانی بهره توزیع 2 جدول
 انحراف معیار بیشینه کمینه میانگین ویژگی فردی

 6/10 62 18 3/36 سن
 01/5 24 3 3/11 تجربه

 5/8 18 1 5/9 [سال تحصیل]تحصیالت 
 

 های تجدیدپذیرمیانگین، انحراف معیار و ضریب پراکندگی نگرش به کاربرد انرژی 3جدول 
انحراف  میانگین گویه اولویت

 معیار
 ضریب پراکندگی

شوند.مند میهای تجدیدپذیر در آینده بهرهفرزندانمان از منافع کاربرد انرژی 1  08/4 05/1 25/0 
های تجدیدپذیر در گلخانه استفاده کنم.اگر الزم باشد حاضرم فقط از انرژی 2  58/3 95/1 26/0 
شود.تأمین انرژی به صورت سنتی باعث کاهش محصولمان می 3  007/4 07/1 26/0 
م.ورت تجدیدپذیر هستصها به به تأمین انرژی گلخانهاینجانب موافق  4  55/3 97/0 27/0 
شود.ی کشاورزی تهدید میتأمین انرژی را به روش سنتی ادامه دهیم آیندهاگر  5  27/3 17/1 35/0 
داری نقشی ندارد.های تجدیدپذیر در رونق صنعت گلخانهکاربرد انرژی 6  17/2 05/1 48/0 
 55/0 99/0 80/1 کسب سود از گلخانه مهم است و هدر رفت انرژی در آن مهم نیست. 7
تأمین انرژی گلخانه برایمان اهمیتی ندارد.چگونگی  8  87/1 07/1 57/0 
ای در این زمینه ندارد.دار وظیفهی دولت است و گلخانهحفظ منابع انرژی وظیفه 9  85/1 07/1 57/0 

ها وقت تلف کردن است.های تجدیدپذیر درگلخانهاستفاده از انرژی 10  73/1 02/1 58/0 
 

 های تجدیدپذیرداران بر حسب سطح نگرش پیرامون کاربرد انرژیخانهفراوانی گل توزیع 4جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی نگرش

 4/6 4/6 9 بسیار کم
 1/62 7/55 78 کم

 7/85 6/23 33 متوسط
 95 3/9 13 زیاد

 100 5 7 بسیار زیاد
  100 140 جمع

  
  

 گل و گیاهان زینتی( استان خوزستان)ای های شاخههای گلهای تجدیدپذیر درگلخانهاستلزامات، موانع و امکان کاربرد انرژی 
 

 

میانگین، انحراف معیار و ضریب پراکندگی میزان آشنایی با کاربرد  5جدول 
 های تجدیدپذیرانرژی

انحراف  میانگین گویه اولویت
 معیار

ضریب 
 پراکندگی

 327/0 22/1 72/3 روشنایی خورشیدی 1
 341/0 03/1 03/3 کن خورشیدیآب گرم 2
 345/0 924/0 68/2 تولید سوخت از محصوالت کشاورزی 3
 354/0 984/0 78/2 اجاق خورشیدی 4
 412/0 10/1 67/2  کن خورشیدیآب شرین 5
 419/0 997/0 38/2 کولر خورشیدی 6
 421/0 892/0 12/2 پمپ خورشیدی 7
 435/0 874/0 01/2 های بادیاستفاده از توربین 8
 445/0 832/0 87/1 های خورشیدیکنخشک 9

85/1 بیوماس 10  849/0  459/0  
80/1 مولدهای آبی 11  840/0  467/0  

 
 های تجدیدپذیربرداران بر حسب میزان آشنایی با انرژیفراوانی بهره توزیع 6جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان آشنایی
6/18 26 بسیار کم  6/18  

9/32 46 کم  5/51  
9/22 32 متوسط  4/74  

3/89 15 21 زیاد  
7/10 15 بسیار زیاد  100 

  100 140 جمع
 

ی و ارائه ادواری های آموزشیبرگزاری دورهی »در بعد آموزشی گزینه
و  97/0، انحراف معیار 11/4« با میانگین دارانخدمات مناسب برای گلخانه

اولویت اول را به خود اختصاص داده است. در بعد  236/0ضریب تغییرات 
کارگیری کارکنان ماهر برای استفاده و نگهداری ی » به مدیریتی گزینه

و ضریب تغییرات  92/0، انحراف معیار  37/4تجهیزات مربوطه« با میانگین 
ی اولویت اول را به خود اختصاص داده است. در بعد اقتصادی گزینه 211/0

ی دولت و مراکز خصوصی در جهت کاربرد گذاری اولیهایجاد سرمایه»
و ضریب  04/1، انحراف معیار  40/4« با میانگین یرهای تجدیدپذانرژی

اولویت اول را به خود اختصاص داده است. در بعد اجتماعی  237/0تغییرات 
به منظور شناختی از بعد جامعهها توجه به شرایط واقعی گلخانه ی »گزینه

و ضریب تغییرات  34/1، انحراف معیار  93/3« با میانگین اجرای طرح مربوطه
اولویت اول را به خود اختصاص داده است. در بعد سیاستگذاری  262/0

های مورد نیاز در تعاونی و تشکل قانونگذاری در خصوص ایجاد ی »گزینه
و  96/0، انحراف معیار  39/4« با میانگین های تجدیدپذیری انرژیزمینه

اولویت اول را به خود اختصاص داده است. در بعد  219/0ضریب تغییرات 
ایجادمزارع نمایشی وهمکاری داوطلبانه کشاورزان  ی »رهنگی گزینهف

و ضریب تغییرات  18/1، انحراف معیار  97/3دراجرای طرح ها « با میانگین 
 داده است.اولویت اول را به خود اختصاص  297/0

 هاي تجديدپذيرامکان کاربرد انرژي -3-1-5
ای یدپذیر در واحدهای گلخانههای تجدبه منظور ارزیابی امکان کاربرد انرژی

گل و گیاهان زینتی استان خوزستان، امکان کاربرد هر یک از انواع تکنولوژی 
گویه  11های تجدیدپذیر مورد استفاده در بخش کشاورزی، به صورت انرژی

ی هرگویه، در یک طراحی و از مخاطبین خواسته شد تا پاسخ خود را درباره
 بیان کنند. [، زیاد، متوسط، کم، بسیار کم و اصالًبسیار زیاد]ای گزینه 6طیف 

معیار و ضریب تغییرات مربوط به هر گویه را ارائه ، میانگین، انحراف[8]جدول 
ها بر حسب نظرات دهد. سپس با استفاده از ضریب تغییرات، گویهمی

ی »روشنایی گزینهبر اساس نتایج حاصل بندی شدند. گویان اولویتپاسخ
بر اساس نتایج حاصل اولویت اول را به خود اختصاص داده است. خورشیدی« 

ی توزیع فراوانی افراد بر ارائه شده است، به منظور محاسبه [9]که در جدول 
های گل و گیاهان زینتی های تجدیدپذیر در گلخانهحسب امکان کاربرد انرژی

وه بسیار های آنها محاسبه گردید و در پنج گراستان خوزستان، مجموع پاسخ
زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم تقسیم و امتیازدهی شدند. بر اساس نتایج 

برداران با فراوانی درصد از بهره 10حاصل که در این جدول ارائه شده است، 
نفر در گروه زیاد،  34درصد با فراوانی  3/24نفر در گروه بسیار زیاد،  14
نفر  33درصد با فراوانی  6/23متوسط،  نفر در گروه 59درصد با فراوانی  1/42

ها قرار های تجدیدپذیر در گلخانهدر گروه کم از لحاظ امکان کاربرد انرژی
 داشتند.

 هاي استنباطیيافته -3-2
های تحلیل برای بررسی نقش متغیرهای مستقل بر روی در این بخش، یافته

ی بن منظور بررسی رابطهمتغیر وابسته، از رگرسیون بهره گرفته شد. به 
 متغیرها نیز از ضرایب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

 همبستگی بین متغیرها -3-2-1
ی بین متغیرهای تحقیق، با توجه به مقیاس هریک، به منظور بررسی رابطه

داری آنها شد. ی ضریب همبستگی و بررسی سطوح معنیاقدام به محاسبه
غیرها، ضریب همبستگی و سطوح ، متغیرها، مقیاس مت[10]جدول 

 دهد. داری آنها را نشان میمعنی
نتایج نشان داد با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن بدست آمده بین 
متغیر استلزامات آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، فنی، سیاستگذاری، فرهنگی، 

ای گل و گیاهان زینتی استان برداران گلخانهنگرش، میزان آشنایی بهره
های تجدیدپذیر با توجه به سطح معنی داری ستان و امکان کاربرد انرژیخوز

دار ی مثبت و معنی، بین متغیرهای مورد نظر، رابطه%99با اطمینان  [01/0]
 وجود دارد. 

 
 تحلیل رگرسیون  -3-2-2

ی به منظور تحلیل نقش متغیرهای مستقل تحقیق بر روی متغیر وابسته
های گل و گیاه زینتی استان های تجدیدپذیر در گلخانهامکان کاربرد انرژی

استفاده شد. نتایج نشان داد که در روش گام  1گام به گامروش خوزستان، از 
ده از آزمون به گام، با توجه به ضرایب و رگرسیون و مقدار ثابت بدست آم

 دست آمد:ی رگرسیون به شکل زیر بهتحلیل رگرسیون، معادله
 

Y= 45 /0 + 041 /0 X1+ 161 /0 X2+ 222 /0 X3+ 024 /0 X4- 03/0 X5+ 037/0 X6  
ی ی تحقیق رابطهاز میان متغیرهای مستقل که با متغیر وابسته

اند، متغیر تجربه، نگرش، استلزامات اقتصادی، استلزامات داری داشتهمعنی
های برداران با انرژیگذاری، و میزان آشنایی بهرهآموزشی، استلزامات سیاست

ده و به طور ی تحقیق بوداری بر متغیر وابستهتجدیدپذیر، دارای نقش معنی
تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین  [ 2R=646/0]درصد  64تعاملی 

ی نقش متغیرهای مستقل موجود در مدل رگرسیون کنند. جهت مقایسهمی
استفاده شد. جدول  [Beta]بر روی متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شده 

 دهد.می های حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه را نشانیافته [11]

 
1. Stepwise Multiple Regression Method. 
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میانگین، انحراف معیار و ضریب پراکندگی میزان آشنایی با کاربرد  5جدول 
 های تجدیدپذیرانرژی

انحراف  میانگین گویه اولویت
 معیار

ضریب 
 پراکندگی

 327/0 22/1 72/3 روشنایی خورشیدی 1
 341/0 03/1 03/3 کن خورشیدیآب گرم 2
 345/0 924/0 68/2 تولید سوخت از محصوالت کشاورزی 3
 354/0 984/0 78/2 اجاق خورشیدی 4
 412/0 10/1 67/2  کن خورشیدیآب شرین 5
 419/0 997/0 38/2 کولر خورشیدی 6
 421/0 892/0 12/2 پمپ خورشیدی 7
 435/0 874/0 01/2 های بادیاستفاده از توربین 8
 445/0 832/0 87/1 های خورشیدیکنخشک 9

85/1 بیوماس 10  849/0  459/0  
80/1 مولدهای آبی 11  840/0  467/0  

 
 های تجدیدپذیربرداران بر حسب میزان آشنایی با انرژیفراوانی بهره توزیع 6جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان آشنایی
6/18 26 بسیار کم  6/18  

9/32 46 کم  5/51  
9/22 32 متوسط  4/74  

3/89 15 21 زیاد  
7/10 15 بسیار زیاد  100 

  100 140 جمع
 

ی و ارائه ادواری های آموزشیبرگزاری دورهی »در بعد آموزشی گزینه
و  97/0، انحراف معیار 11/4« با میانگین دارانخدمات مناسب برای گلخانه

اولویت اول را به خود اختصاص داده است. در بعد  236/0ضریب تغییرات 
کارگیری کارکنان ماهر برای استفاده و نگهداری ی » به مدیریتی گزینه

و ضریب تغییرات  92/0، انحراف معیار  37/4تجهیزات مربوطه« با میانگین 
ی اولویت اول را به خود اختصاص داده است. در بعد اقتصادی گزینه 211/0

ی دولت و مراکز خصوصی در جهت کاربرد گذاری اولیهایجاد سرمایه»
و ضریب  04/1، انحراف معیار  40/4« با میانگین یرهای تجدیدپذانرژی

اولویت اول را به خود اختصاص داده است. در بعد اجتماعی  237/0تغییرات 
به منظور شناختی از بعد جامعهها توجه به شرایط واقعی گلخانه ی »گزینه

و ضریب تغییرات  34/1، انحراف معیار  93/3« با میانگین اجرای طرح مربوطه
اولویت اول را به خود اختصاص داده است. در بعد سیاستگذاری  262/0

های مورد نیاز در تعاونی و تشکل قانونگذاری در خصوص ایجاد ی »گزینه
و  96/0، انحراف معیار  39/4« با میانگین های تجدیدپذیری انرژیزمینه

اولویت اول را به خود اختصاص داده است. در بعد  219/0ضریب تغییرات 
ایجادمزارع نمایشی وهمکاری داوطلبانه کشاورزان  ی »رهنگی گزینهف

و ضریب تغییرات  18/1، انحراف معیار  97/3دراجرای طرح ها « با میانگین 
 داده است.اولویت اول را به خود اختصاص  297/0

 هاي تجديدپذيرامکان کاربرد انرژي -3-1-5
ای یدپذیر در واحدهای گلخانههای تجدبه منظور ارزیابی امکان کاربرد انرژی

گل و گیاهان زینتی استان خوزستان، امکان کاربرد هر یک از انواع تکنولوژی 
گویه  11های تجدیدپذیر مورد استفاده در بخش کشاورزی، به صورت انرژی

ی هرگویه، در یک طراحی و از مخاطبین خواسته شد تا پاسخ خود را درباره
 بیان کنند. [، زیاد، متوسط، کم، بسیار کم و اصالًبسیار زیاد]ای گزینه 6طیف 

معیار و ضریب تغییرات مربوط به هر گویه را ارائه ، میانگین، انحراف[8]جدول 
ها بر حسب نظرات دهد. سپس با استفاده از ضریب تغییرات، گویهمی

ی »روشنایی گزینهبر اساس نتایج حاصل بندی شدند. گویان اولویتپاسخ
بر اساس نتایج حاصل اولویت اول را به خود اختصاص داده است. خورشیدی« 

ی توزیع فراوانی افراد بر ارائه شده است، به منظور محاسبه [9]که در جدول 
های گل و گیاهان زینتی های تجدیدپذیر در گلخانهحسب امکان کاربرد انرژی

وه بسیار های آنها محاسبه گردید و در پنج گراستان خوزستان، مجموع پاسخ
زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم تقسیم و امتیازدهی شدند. بر اساس نتایج 

برداران با فراوانی درصد از بهره 10حاصل که در این جدول ارائه شده است، 
نفر در گروه زیاد،  34درصد با فراوانی  3/24نفر در گروه بسیار زیاد،  14
نفر  33درصد با فراوانی  6/23متوسط،  نفر در گروه 59درصد با فراوانی  1/42

ها قرار های تجدیدپذیر در گلخانهدر گروه کم از لحاظ امکان کاربرد انرژی
 داشتند.

 هاي استنباطیيافته -3-2
های تحلیل برای بررسی نقش متغیرهای مستقل بر روی در این بخش، یافته

ی بن منظور بررسی رابطهمتغیر وابسته، از رگرسیون بهره گرفته شد. به 
 متغیرها نیز از ضرایب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

 همبستگی بین متغیرها -3-2-1
ی بین متغیرهای تحقیق، با توجه به مقیاس هریک، به منظور بررسی رابطه

داری آنها شد. ی ضریب همبستگی و بررسی سطوح معنیاقدام به محاسبه
غیرها، ضریب همبستگی و سطوح ، متغیرها، مقیاس مت[10]جدول 

 دهد. داری آنها را نشان میمعنی
نتایج نشان داد با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن بدست آمده بین 
متغیر استلزامات آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، فنی، سیاستگذاری، فرهنگی، 

ای گل و گیاهان زینتی استان برداران گلخانهنگرش، میزان آشنایی بهره
های تجدیدپذیر با توجه به سطح معنی داری ستان و امکان کاربرد انرژیخوز

دار ی مثبت و معنی، بین متغیرهای مورد نظر، رابطه%99با اطمینان  [01/0]
 وجود دارد. 

 
 تحلیل رگرسیون  -3-2-2

ی به منظور تحلیل نقش متغیرهای مستقل تحقیق بر روی متغیر وابسته
های گل و گیاه زینتی استان های تجدیدپذیر در گلخانهامکان کاربرد انرژی

استفاده شد. نتایج نشان داد که در روش گام  1گام به گامروش خوزستان، از 
ده از آزمون به گام، با توجه به ضرایب و رگرسیون و مقدار ثابت بدست آم

 دست آمد:ی رگرسیون به شکل زیر بهتحلیل رگرسیون، معادله
 

Y= 45 /0 + 041 /0 X1+ 161 /0 X2+ 222 /0 X3+ 024 /0 X4- 03/0 X5+ 037/0 X6  
ی ی تحقیق رابطهاز میان متغیرهای مستقل که با متغیر وابسته

اند، متغیر تجربه، نگرش، استلزامات اقتصادی، استلزامات داری داشتهمعنی
های برداران با انرژیگذاری، و میزان آشنایی بهرهآموزشی، استلزامات سیاست

ده و به طور ی تحقیق بوداری بر متغیر وابستهتجدیدپذیر، دارای نقش معنی
تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین  [ 2R=646/0]درصد  64تعاملی 

ی نقش متغیرهای مستقل موجود در مدل رگرسیون کنند. جهت مقایسهمی
استفاده شد. جدول  [Beta]بر روی متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شده 

 دهد.می های حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه را نشانیافته [11]

 
1. Stepwise Multiple Regression Method. 
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 احمدرضا عمانییاسمین نامور و 
 

 

 ای گل و گیاهان زینتی استان خوزستانهای تجدیدپذیر در واحدهای گلخانهاستلزامات کاربرد انرژی 7جدول 
 ضریب پراکندگی انحراف معیار میانگین هاگویه استلزامات
استلزامات 

 فنی
 

 242/0 95/0 92/3 در منطقههای مورد نظر یابی و سنجش امکان کاربرد انرژیمکان
 268/0 05/1 92/3 ههای مربوطی اجرای سیستممناسب بودن ساختار گلخانه در زمینه

 291/0 11/1 81/3 های تجدیدپذیری انرژیوجود نیروی انسانی متخصص در زمینه
 296/0 16/1 92/3 دریافت میزان مناسب تابش خورشیدی و وزش باد درفصول مختلف

 305/0 18/1 87/3 در کاربرد انرژی خورشید و باد ها و ابزارهای مربوطهموجود بودن سیستم
 324/0 20/1 51/3 دسترسی به تکنولوژی ارزان قیمت در این زمینهتسهیل 

 393/0 43/1 64/3 تسهیل دسترسی به اطالعات فنی
استلزامات 

 آموزشی
 

 236/0 97/0 11/4 دارانی خدمات مناسب برای گلخانهو ارائه ادواری های آموزشیبرگزاری دوره
 240/0 93/0 87/3 ی تأمین انرژیآموزشی در زمینه شناخت نوع نیاز

 259/0 96/0 71/3 ها تجدیدپذیری استفاده از انرژیبه روز بودن محتوای آموزشی در زمینه
 262/0 04/1 97/3 ی دسترسی به فناوریمربوطه و نحوهآشناسازی کشاورزان با فناوری و تکنولوژی 

 281/0 07/1 81/3 ها و تجهیزات آموزشیبه فرصتدسترسی آسان 
 293/0 05/1 58/3 ی مربوطهداران در زمینههای گلخانهشناخت محدودیت

 310/0 05/1 39/3 های آموزشیپذیری برنامهانعطاف
 317/0 18/1 72/3 های تجدیدپذیرداران نسبت به انرژیگلخانهبهبود دانش 

 426/0 47/1 45/3 ها تجدیدپذیرانرژیرسانی در زمینه اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اطالع
 428/0 46/1 41/3 ی مربوطهآموزش مباحث نوین در زمینه

استلزامات 
 مدیریتی

 

 211/0 92/0 37/4 استفاده و نگهداری تجهیزات مربوطهبه کارگیری کارکنان ماهر برای 
 304/0 19/1 92/3 های مورد نظراندازی انرژیی بهینه از منابع مالی و فیزیکی مورد نیاز برای راهتوانایی استفاده

 342/0 25/1 65/3 ی مربوطهبرقراری ارتباط با کارشناسان مربوطه، محققان و مروجان در زمینه
 346/0 28/1 69/3 اندازی تجهیزات مربوطه در گلخانهها و تخصیص بودجه به منظور نصب و راهبرآورد هزینه

 409/0 39/1 41/3 توانایی تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در این زمینه
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 اقتصادی
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 325/0 22/1 77/3 تجدیدپذیرهای تبلیغات مؤثر در جهت معرفی انرژی

 384/0 27/1 32/3 های تجدیدپذیربهبود دیدگاه مسئولین به کاربرد انرژی
 408/0 39/1 40/3 های تجدیدپذیرداران در جهت کاربرد انرژیافزایش تمایل و اعتماد گلخانه
 413/0 45/1 52/3 های تجدیدپذیری انرژیانتشار منابع مکتوب در زمینه

 443/0 51/1 40/3 داران از طریق امور تشویقیتوجیه گلخانهبهبود نگرش و 
 458/0 62/1 55/3 های تجدیدپذیرهای آموزشی و ترویجی درزمینه فرهنگ کاربرد انرژیبرگزاری دوره

 493/0 62/1 29/3 های تجدیدپذیری کاربرد انرژیها در زمینهافزایش پوشش خبری رسانه
 

  

 گل و گیاهان زینتی( استان خوزستان)ای های شاخههای گلهای تجدیدپذیر درگلخانهاستلزامات، موانع و امکان کاربرد انرژی 
 

 

 های تجدیدپذیرکاربرد انرژی امکانمیانگین، انحراف معیار و ضریب پراکندگی  8جدول 
 ضریب پراکندگی انحراف معیار میانگین گویه اولویت

 337/0 35/1 62/3 روشنایی خورشیدی 1
 563/0 69/1 07/3 کن خورشیدیآب گرم 2
 693/0 85/1 67/2 تولید سوخت از محصوالت کشاورزی 3
 722/0 75/1 43/2 خورشیدیاجاق  4
 735/0 10/1 58/2  کن خورشیدیآب شرین 5
 742/0 90/1 37/2 کولر خورشیدی 6
 779/0 76/1 30/2 پمپ خورشیدی 7
 828/0 79/1 27/2 های بادیاستفاده از توربین 8
 846/0 88/1 14/2 های خورشیدیکنخشک 9

67/2 بیوماس 10  81/1  977/0  
74/1 مولدهای آبی 11  63/1  030/1  

 
 های تجدیدپذیرای گل و گیاهان زینتی استان خوزستان بر حسب امکان کاربرد انرژیبرداران واحدهای گلخانهفراوانی بهره توزیع 9جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی های تجدیدپذیرامکان کاربرد انرژی
 0 0 0 بسیارکم

 6/23 6/23 33 کم
 9/47 3/24 34 متوسط

 90 1/42 59 زیاد
 100 10 14 بسیار زیاد

  100 140 جمع
 

 ی همبستگی بین متغیرهای تحقیقرابطه 10جدول

یف
رد

 

ضریب همبستگی  متغیرها
 مقیاس متغیر دوم مقیاس متغیر اول داریسطح معنی اسپیرمن

 000/0 496/0** ایرتبه های تجدیدپذیرامکان کاربرد انرژی ایرتبه نگرش 1
 000/0 747/0** ایرتبه های تجدیدپذیرامکان کاربرد انرژی ایرتبه آموزشیاستلزامات  2
 000/0 704/0** ایرتبه های تجدیدپذیرامکان کاربرد انرژی ایرتبه استلزامات اقتصادی 3
 553/0 051/0 ایرتبه های تجدیدپذیرامکان کاربرد انرژی ایرتبه استلزامات مدیریتی 4
 000/0 626/0** ایرتبه های تجدیدپذیرامکان کاربرد انرژی ایرتبه استلزامات اجتماعی 5
 000/0 257/0** ایرتبه های تجدیدپذیرامکان کاربرد انرژی ایرتبه استلزامات فنی 6
 000/0 382/0** ایرتبه های تجدیدپذیرامکان کاربرد انرژی ایرتبه گذاریاستلزامات سیاست 7
 001/0 283/0* ایرتبه های تجدیدپذیرامکان کاربرد انرژی ایرتبه استلزامات فرهنگی 8
 029/0 185/0* ایرتبه های تجدیدپذیرامکان کاربرد انرژی ایفاصله سن 9

 038/0 176/0* ایرتبه های تجدیدپذیرامکان کاربرد انرژی ایرتبه سطح تحصیالت 10
 427/0 068/0 ایرتبه های تجدیدپذیرامکان کاربرد انرژی ایفاصله ساالنهدرآمد  11
 002/0 255/0** ایرتبه های تجدیدپذیرامکان کاربرد انرژی ایفاصله ی کارتجربه 12
 003/0 38/0** ایرتبه های تجدیدپذیرامکان کاربرد انرژی ایرتبه میزان آشنایی 13

 
 هاي تجديدپذيرتحلیل عاملی موانع کاربرد انرژي -3-2-3

های استان های تجدیدپذیر در گلخانهبه منظور شناسایی موانع کاربرد انرژی
ی موانع کاربرد خوزستان نیز، از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد. در زمینه

های گل و گیاهان زینتی استان خوزستان، گلخانههای تجدیدپذیر در انرژی
ها در ماتریس همبستگی مورد ارزیابی قرار گویه مطرح شد و این گویه 18

ها برای تحلیل عاملی، از آزمون بارتلت و گرفتند. به منظور مناسب بودن داده
 KMO ،748/0، بهره گرفته شد. مقدار ضریب [KMO]اولکین-مایر-کایزر

ها ی مناسب بودن همبستگی موجود میان دادهبدست آمد که نشان دهنده
هایی که از نظر تعداد عامل [12]برای تحلیل عاملی است. بر اساس جدول 

توانست مورد استفاده دار بوده و برای تحلیل و تفسیر عاملی میآماری معنی
باشند. می 1ی باالتر از ل بیان شد که دارای مقدار ویژهعام 6قرار گیرند، 

ی موانع کاربرد های مطرح شده در زمینهی گویهمقدار ویژه [12]جدول 
 دهد.های تجدیدپذیر را نشان میانرژی
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باشند. می 1ی باالتر از ل بیان شد که دارای مقدار ویژهعام 6قرار گیرند، 

ی موانع کاربرد های مطرح شده در زمینهی گویهمقدار ویژه [12]جدول 
 دهد.های تجدیدپذیر را نشان میانرژی
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 احمدرضا عمانییاسمین نامور و 
 

 

 ی گام به گامهای حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوهیافته 11جدول 
 B SEB Beta t sig متغیر مستقل ردیف

استلزامات  1
 000/0 325/5 671/0 008/0 041/0 اقتصادی

 001/0 254/3 173/0 05/0 161/0 میزان آشنایی  2

استلزامات  3
 001/0 565/3 197/0 062/0 222/0 گذاریسیاست

استلزامات  4
 008/0 682/2 291/0 009/0 024/0 آموزشی

 000/0 089/4 405/0 007/0 03/0 نگرش 5
 005/0 852/2 19/0 013/0 037/0 میزان تجربه 6

508/40F= 646/0= 2R 04/0R=     630/0Adj R2= 
 

 ها برای تعیین تعداد عاملی گویهمقدار ویژه 12جدول
 درصد تجمعی درصد مقدار ویژه عامل

1 431/6 725/35 725/35 
2 241/2 448/12 173/48 
3 489/1 272/8 445/56 
4 337/1 430/7 874/63 
5 301/1 230/7 104/71 
6 048/1 824/5 928/76 

000/0sig= 241/1535Bartlett’s test= 748/0KMO= 
متغیرهای مورد بررسی براساس بار عاملی و پس از چرخش متعامد به 

درصد از کل واریانس را تببین  928/76در این عوامل  1روش واریماکس
درصد از واریانس باقی مانده مربوط به عواملی بود که از  072/23کردند و 

طریق تحلیل عاملی شناسایی نشد. پس از بررسی متغیرها و بار عاملی، عوامل 
گذاری شدند: فقر آموزشی و مدیریت، ضعف خدمات به این ترتیب نام

رایط، فقدان پشتیبانی مالی، فقدان امکانات فنی، حمایتی، ناسازگاری با ش
 فقدان آگاهی و دانش. با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی:

حدود  431/6ی عامل اول، فقر آموزشی و مدیریتی، با مقدار ویژه
های تجدیدپذیر را درصد واریانس مربوط به موانع کاربرد انرژی 725/35

ن عامل متغیرهای: خدمات پشتیبانی و حمایتی در کند. در ایتبیین می
بر است، اندازی فناوری مربوطه زمانی مورد نظر وجود ندارد، نصب و راهزمینه

عدم وجود کارشناسان خبره جهت راهنمایی، ریسک باال در استفاده از 
های تجدیدپذیر و عدم تسهیل دسترسی به تکنولوژی ارزان قیمت در انرژی

عامل دوم، ضعف خدمات حمایتی، با مقدار  ار گرفته است.این زمینه قر
درصد واریانس مربوط به موانع کاربرد  448/12، حدود 241/2یویژه

های کند. در این عامل، متغیرهای: هزینههای تجدیدپذیر را تبیین میانرژی
اندازی فناوری مربوطه باال است، امنیت و تضمینی به منظور اجرای نصب و راه

ی تأمین انرژی به اوری مربوطه در گلخانه وجود ندارد، قیمت و هزینهفن
تر است، عدم تسهیل دسترسی به اطالعات فنی، قرار صورت سنتی پایین

، در 489/1ی عامل سوم، ناسازگاری با شرایط، با مقدار ویژه گرفته است.
پذیر را های تجدیددرصد  واریانس مربوط به موانع کاربرد انرژی 272/8حدود

های کند. در این عامل متغیرهای دشواری استفاده از انرژیتبیین می
داران های تجدیدپذیر با وضعیت معیشتی گلخانهتجدیدپذیر، کاربرد انرژی

های تجدیدپذیر ی خدمات مربوط به انرژیسازگار نیست، مراکزی جهت ارائه
عامل چهارم، فقدان پشتیبانی مالی، با مقدار  وجود ندارد، قرار گرفته است.

درصد واریانس مربوط به موانع کاربرد  430/7، حدود 337/1ی ویژه
کند. در این عامل متغیرهای: گرفتن وام به های تجدیدپذیر را تبیین میانرژی

منظور تأمین فناوری نو دشوار است، به منظور تأمین انرژی از نظر مالی 
عامل پنجم، فقدان امکانات فنی، با مقدار  قرار گرفته است.محدودیت دارم، 

درصد واریانس مربوط به موانع کاربرد  230/7، حدود 301/1ی ویژه
کند. در این عامل متغیرهای: نصب و های تجدیدپذیر را تبیین میانرژی

های دولتی در ها و حمایتاندازی فناوری مربوطه دشوار است، از سیاستراه
 های تجدیدپذیر اطالعی ندارم، قرار گرفته است.انرژی یزمینه

، حدود 048/1ی عامل ششم، فقدان آگاهی و دانش، با مقدار ویژه
های تجدیدپذیر را تبیین درصد واریانس مربوط به موانع کاربرد انرژی 824/5
های تجدیدپذیر و سود و زیان آنها کند. در این عامل متغیرهای با انرژیمی

های ندارم، از نظر آب و هوا و مکانی شرایط استفاده از انرژیآشنایی 
 تجدیدپذیر را نداریم، قرار گرفته است.

 های اصلیهای تجدیدپذیر در قالب عاملموانع کاربرد انرژی 13جدول
بار  هاگویه هاعامل

 عاملی

عامل 
 اول

 544/0 ی مورد نظر وجود ندارد.در زمینه خدمات پشتیبانی و حمایتی
 73/0 بر است.اندازی فناوری مربوطه زماننصب و راه

 732/0 عدم وجود کارشناسان خبره جهت راهنمایی
 801/0 های تجدیدپذیرریسک باال در استفاده از انرژی

 695/0 دسترسی به تکنولوژی ارزان قیمت در این زمینهعدم تسهیل 

عامل 
 دوم

 75/0 اندازی فناوری مربوطه باال است.های نصب و راههزینه
 930/0 امنیت و تضمینی به منظور اجرای فناوری مربوطه وجود ندارد.

 511/0 تر است.ی تأمین انرژی به صورت سنتی پایینقیمت و هزینه
 581/0 عدم تسهیل دسترسی به اطالعات فنی

عامل 
 سوم

 794/0 های تجدیدپذیردشواری استفاده از انرژی
 67/0 سازگار نیست.با وضعیت معیشتی های تجدیدپذیر کاربرد انرژی

های تجدیدپذیر ی خدمات مربوط به انرژیمراکزی جهت ارائه
 651/0 وجود ندارد.

عامل 
 چهارم

 714/0 ی نو دشوار است.گرفتن وام به منظور تأمین فناور
 815/0 منظور تأمین انرژی مورد نظر از نظر مالی محدودیت دارم.به 

عامل 
 پنجم

 836/0 نصب و نگهداری فناوری مربوطه دشوار است.
های ی انرژیهای دولتی در زمینهها و حمایتاز سیاست

 582/0 تجدیدپذیر اطالعی ندارم.

عامل 
 ششم

 905/0 آشنایی ندارم.های تجدیدپذیر و سود و زیان آنها با انرژی
های از نظر آب و هوا و مکانی شرایط استفاده از انرژی

 578/0 تجدیدپذیر را نداریم.

 بحث -4
در این بخش از تحقیق، نتایج بدست آمده از تحقیق، مورد بحث قرار گرفته و 

 گردد.با نتایج تحقیقات مشابه که در گذشته انجام شده است، مقایسه می
ی های تجدیدپذیر، رابطهبین استلزامات آموزشی و امکان کاربرد انرژی

، [18]فمی و همکاران های شعبانعلیداری بدست آمد. یافتهمثبت و معنی
مرادیان و ، علی[19]حسینی و همکاران اهلل، فرج[8]رجایی و همکاران 

، کوهن [20]، لویشت و همکاران [17]، کوالسکی و همکاران [12]پور ابراهیم
توان کند. بنابراین میهای تحقیق حمایت می، نیز از یافته[2014]و همکاران 

های تجدیدپذیر ی انرژیای در زمینهبرداران گلخانهگفت با آموزش بهره
 های تجدیدپذیر را افزایش داد.توان امکان استفاده از انرژیمی

ی تجدیدپذیر، رابطههای بین استلزامات اقتصادی و امکان کاربرد انرژی
فمی و همکاران های تحقیقاتی شعبانعلیداری بدست آمد. یافتهمثبت و معنی

، کانتز [13]، پینولی [10]دارطلب و نایه، شادی[11]، رازقی و همکاران [18]
، اوانس و [17]، کوالسکی و همکاران [15]سیلوا ، تورس[21]و بوش 

 گل و گیاهان زینتی( استان خوزستان)ای های شاخههای گلهای تجدیدپذیر درگلخانهاستلزامات، موانع و امکان کاربرد انرژی 
 

 

های تحقیق حمایت ، نیز از یافته[24]، و گراهام و همکاران [22]همکاران 
توان امکان استفاده از برداران میکند. بنابراین با تأمین نیازهای مالی بهرهمی

 های تجدیدپذیر را افزایش داد.انرژی
ی های تجدیدپذیر، رابطهاستلزامات مدیریتیو امکان کاربرد انرژی بین

، [12]پور مرادیان و ابراهیمهای تحقیقاتی علیافتهداری وجود نداشت. یمعنی
های تحقیق ، از یافته[20]و لویشت و همکاران  [25]آگتربوش و همکاران 

 کند.حمایت نمی
ی های تجدیدپذیر، رابطهبین استلزامات اجتماعی و امکان کاربرد انرژی

و همکاران فمی های تحقیقاتی شعبانعلیداری بدست آمد. یافتهمثبت و معنی
سکی و و، کوال[21]، کانتز و بوش [12]پور مرادیان و ابراهیم، علی[18]

کند. های تحقیق حمایت می، نیز از یافته[23]رایت ، دوین[17]همکاران 
برداران، امکان کاربرد بنابراین با توجه بیشتر به مسائل اجتماعی بهره

 های تجدیدپذیر را افزایش داد.انرژی
ی مثبت های تجدیدپذیر، رابطهمات فنی و امکان کاربرد انرژیبین استلزا

، رازقی و [18]فمی های تحقیقاتی شعبانعلیداری بدست آمد. یافتهو معنی
رایت ، دوین[21]، کانتس و بوش [20]، لویشت و همکاران [11]همکاران 

های یافته، نیز از [26]، و ینسن و همکاران [24]، گراهام و همکاران [23]
توان با توجه بیشتر به نیازها و مشکالت کند. بنابراین میتحقیق حمایت می

 های تجدیدپذیر را افزایش داد.برداران، امکان کاربرد انرژیفنی بهره
های تجدیدپذیر، گذاری و امکان کاربرد انرژیبین استلزامات سیاست

فمی و یقاتی شعبانعلیهای تحقداری بدست آمد. یافتهی مثبت و معنیرابطه
، [28]، ووستنهاگن و همکاران [11]، رازقی و همکاران [18]همکاران 

، [23]رایت ، دوین[20]، لویشت و همکاران [13]، پینولی [15]سیلوا تورس
کند. بنابراین حمایت هرچه بیشتر های تحقیق حمایت مینیز از یافته

های تجدیدپذیر، انرژیهای دولتی و خصوصی در راستای کاربرد سازمان
 دهد.امکان استفاده از آنها را افزایش می

ی های تجدیدپذیر، رابطهبین استلزامات فرهنگی و امکان کاربرد انرژی
، [23]رایت های تحقیقاتی دوینداری بدست آمد. یافتهمثبت و معنی

، نیز از [13]، و پینولی [29]، واسردورفر [28]ووستنهاگن و همکاران 
کند. بنابراین با به کارگیری راهبردهای آشنایی و های تحقیق حمایت میهیافت

برداران، امکان استفاده از این معرفی هرچه بیشتر انرژی تجدیدپذیر به بهره
 دهد.ها را افزایش میانرژی

ی سن، سطح تحصیالت و تجربه]داران های فردی گلخانهبین ویژگی
داری بدست ی مثبت و معنیدیدپذیر، رابطههای تجو امکان کاربرد انرژی[کار

، [8]، رجایی و همکاران [11]های تحقیقاتی رازقی و همکاران آمد. یافته
، واسردورفر و [18]فمی و همکاران ، شعبانعلی[10]دار طلب و نایهشادی

کند. بنابراین با ارتقاء سطح های تحقیق حمایت مینیز از یافته [29]کاوس 
های ، امکان کاربرد انرژی[ی کارتحصیالت و تجربهسطح]ی های فردویژگی

 تجدیدپذیر را افزایش داد.
های داران و امکان کاربرد انرژیی گلخانهبین میزان درآمد سالیانه

طلب های تحقیقاتی شادیداری وجود نداشت. یافتهی معنیتجدیدپذیر، رابطه
، واسردورفر و کاوس [26]، ینسن و همکاران [23]رایت ، دوین[10]دار و نایه

 کنند.های تحقیق حمایت نمی، نیز از یافته[29]
ی های تجدیدپذیر، رابطهداران و امکان کاربرد انرژیبین نگرش گلخانه

دار طلب و نایههای تحقیقاتی شادیداری بدست آمد. یافتهمثبت و معنی
، و ینسن و [29]ر و کاوس ، واسردورف[17]سکی و همکاران و، کوال[10]

توان با به کند. بنابراین میهای تحقیق حمایت می، نیز از یافته[26]همکاران 

های تجدیدپذیر، دیدگاه برداران با انرژیهای آشناسازی بهرهکارگیری روش
 وجود آورد.ها، بهی کاربرد این انرژیتری را در زمینهمثبت

 
 هانتیجه گیري و پیشنهاد -5

ی معنی دار بین استلزامات آموزشی و امکان کاربرد با توجه به رابطه
 شود:  ها، پیشنهاد میهای تجدیدپذیر در گلخانهانرژی

ی برداران در زمینههای آموزشی و ادواری به منظور آموزش بهرهدوره
های ی انرژیهای تجدیدپذیر و شناخت نوع نیاز آموزشی آنها در زمینهانرژی

ی دسترسی به این مربوطه و نحوه ذیر و آشنا سازی آنها با تکنولوژیتجدیدپ
رسانی ی مورد نظر و اطالعها برگزار گردد. تجهیزات آموزشی در زمینهفناوری

ها تجدیدپذیر  ارائه ی اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انرژیدر زمینه
 داران در این زمینه بهبود یابد.شده تا دانش گلخانه

ی معنی دار بین استلزامات اقتصادی و امکان کاربرد ا توجه به رابطهب
 شود:  ها، پیشنهاد میهای تجدیدپذیر در گلخانهانرژی

های خصوصی به صورت ایجاد حمایت مالی دولت و سازمان
های تجدیدپذیر . گذاری اولیه و یا اعطای یارانه در جهت کاربرد انرژیسرمایه

ها. داری تجهیزات مربوطه در گلخانهاندازی و نگهه، راههای تهیکاهش هزینه
های مربوطه و داران در اجرای طرحدر نظر گرفتن توانایی مالی گلخانه
 ی مورد نظر. توانمندسازی مراکز تحقیقاتی در زمینه

ی معنی دار بین استلزامات اجتماعی و امکان کاربرد با توجه به رابطه
 شود:  ها، پیشنهاد میگلخانههای تجدیدپذیر در انرژی

ها و شرایط مالی ها، به شرایط واقعی گلخانهی اجرای طرحدر زمینه
های برداران بیشتر توجه شود و در تمام مراحل ارزیابی و ترویج انرژیبهره

ی ریزان در زمینهمورد نظر از آنها کمک گرفته و آنها را آگاه سازند. برنامه
داران را در نظر بگیرند و آنها را به شکالت گلخانههای تجدیدپذیر مانرژی

های نو متشکل کرده و ی کاربرد فناوریهای فعال در زمینهصورت سازمان
های نو از طرف فرهنگ مشارکت را در بین آنها رواج دهند تا پذیرش فناوری

 تر گردد.برداران آسانبهره
و امکان کاربرد ی معنی دار بین استلزامات فنی با توجه به رابطه

 شود: ها، پیشنهاد میهای تجدیدپذیر در گلخانهانرژی
های تجدیدپذیر در منطقه، امکان سنجی استفاده به منظور کاربرد انرژی

های مربوطه و میزان اندازی سیستمهای مناسب برای راهو همچنین مکان
رد. تابش مناسب خورشید و وزش باد در فصول مختلف مورد بررسی قرار گی

ها توجه بیشتری ی اجرای این طرحها در زمینهبه تناسب ساختار گلخانه
ی مورد نظر افراد متخصص تربیت شده و آموزش معطوف شود و در زمینه

های های مربوط به انرژیهای دسترسی به تکنولوژیداده شود و زمینه
 خورشیدی و بادی هموار گردد.

گذاری و امکان ی معنی دار بین استلزامات سیاستبا توجه به رابطه
 شود:  ها، پیشنهاد میهای تجدیدپذیر در گلخانهکاربرد انرژی

ی بیمه ]تعهد و توجه بیشتری از جانب دولت به بهبود خدمات حمایتی  
و ایجاد امنیت برای  [ی ابزارهای مورد استفاده و...ای، بیمهگلخانه
های تجدیدپذیر معطوف شود. اجرای ی کاربرد انرژیگذاری در زمینهسرمایه

ها و مؤسسات مالی مورد حمایت قرار گرفته و  های مربوطه از طرف بانکطرح
های تجدیدپذیر و چهارچوب سازمانی ی انرژیها و تشکالتی در زمینهتعاونی

 ی مربوطه ایجاد گردد.ی خدمات در زمینهمناسب برای ارائه
ی معنی دار بین استلزامات فرهنگی و امکان کاربرد ا توجه به رابطهب
 شود:  ها، پیشنهاد میهای تجدیدپذیر در گلخانهانرژی
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 احمدرضا عمانییاسمین نامور و 
 

 

 ی گام به گامهای حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوهیافته 11جدول 
 B SEB Beta t sig متغیر مستقل ردیف

استلزامات  1
 000/0 325/5 671/0 008/0 041/0 اقتصادی

 001/0 254/3 173/0 05/0 161/0 میزان آشنایی  2

استلزامات  3
 001/0 565/3 197/0 062/0 222/0 گذاریسیاست

استلزامات  4
 008/0 682/2 291/0 009/0 024/0 آموزشی

 000/0 089/4 405/0 007/0 03/0 نگرش 5
 005/0 852/2 19/0 013/0 037/0 میزان تجربه 6

508/40F= 646/0= 2R 04/0R=     630/0Adj R2= 
 

 ها برای تعیین تعداد عاملی گویهمقدار ویژه 12جدول
 درصد تجمعی درصد مقدار ویژه عامل

1 431/6 725/35 725/35 
2 241/2 448/12 173/48 
3 489/1 272/8 445/56 
4 337/1 430/7 874/63 
5 301/1 230/7 104/71 
6 048/1 824/5 928/76 

000/0sig= 241/1535Bartlett’s test= 748/0KMO= 
متغیرهای مورد بررسی براساس بار عاملی و پس از چرخش متعامد به 

درصد از کل واریانس را تببین  928/76در این عوامل  1روش واریماکس
درصد از واریانس باقی مانده مربوط به عواملی بود که از  072/23کردند و 

طریق تحلیل عاملی شناسایی نشد. پس از بررسی متغیرها و بار عاملی، عوامل 
گذاری شدند: فقر آموزشی و مدیریت، ضعف خدمات به این ترتیب نام

رایط، فقدان پشتیبانی مالی، فقدان امکانات فنی، حمایتی، ناسازگاری با ش
 فقدان آگاهی و دانش. با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی:

حدود  431/6ی عامل اول، فقر آموزشی و مدیریتی، با مقدار ویژه
های تجدیدپذیر را درصد واریانس مربوط به موانع کاربرد انرژی 725/35

ن عامل متغیرهای: خدمات پشتیبانی و حمایتی در کند. در ایتبیین می
بر است، اندازی فناوری مربوطه زمانی مورد نظر وجود ندارد، نصب و راهزمینه

عدم وجود کارشناسان خبره جهت راهنمایی، ریسک باال در استفاده از 
های تجدیدپذیر و عدم تسهیل دسترسی به تکنولوژی ارزان قیمت در انرژی

عامل دوم، ضعف خدمات حمایتی، با مقدار  ار گرفته است.این زمینه قر
درصد واریانس مربوط به موانع کاربرد  448/12، حدود 241/2یویژه

های کند. در این عامل، متغیرهای: هزینههای تجدیدپذیر را تبیین میانرژی
اندازی فناوری مربوطه باال است، امنیت و تضمینی به منظور اجرای نصب و راه

ی تأمین انرژی به اوری مربوطه در گلخانه وجود ندارد، قیمت و هزینهفن
تر است، عدم تسهیل دسترسی به اطالعات فنی، قرار صورت سنتی پایین

، در 489/1ی عامل سوم، ناسازگاری با شرایط، با مقدار ویژه گرفته است.
پذیر را های تجدیددرصد  واریانس مربوط به موانع کاربرد انرژی 272/8حدود

های کند. در این عامل متغیرهای دشواری استفاده از انرژیتبیین می
داران های تجدیدپذیر با وضعیت معیشتی گلخانهتجدیدپذیر، کاربرد انرژی

های تجدیدپذیر ی خدمات مربوط به انرژیسازگار نیست، مراکزی جهت ارائه
عامل چهارم، فقدان پشتیبانی مالی، با مقدار  وجود ندارد، قرار گرفته است.

درصد واریانس مربوط به موانع کاربرد  430/7، حدود 337/1ی ویژه
کند. در این عامل متغیرهای: گرفتن وام به های تجدیدپذیر را تبیین میانرژی

منظور تأمین فناوری نو دشوار است، به منظور تأمین انرژی از نظر مالی 
عامل پنجم، فقدان امکانات فنی، با مقدار  قرار گرفته است.محدودیت دارم، 

درصد واریانس مربوط به موانع کاربرد  230/7، حدود 301/1ی ویژه
کند. در این عامل متغیرهای: نصب و های تجدیدپذیر را تبیین میانرژی

های دولتی در ها و حمایتاندازی فناوری مربوطه دشوار است، از سیاستراه
 های تجدیدپذیر اطالعی ندارم، قرار گرفته است.انرژی یزمینه

، حدود 048/1ی عامل ششم، فقدان آگاهی و دانش، با مقدار ویژه
های تجدیدپذیر را تبیین درصد واریانس مربوط به موانع کاربرد انرژی 824/5
های تجدیدپذیر و سود و زیان آنها کند. در این عامل متغیرهای با انرژیمی

های ندارم، از نظر آب و هوا و مکانی شرایط استفاده از انرژیآشنایی 
 تجدیدپذیر را نداریم، قرار گرفته است.

 های اصلیهای تجدیدپذیر در قالب عاملموانع کاربرد انرژی 13جدول
بار  هاگویه هاعامل

 عاملی

عامل 
 اول

 544/0 ی مورد نظر وجود ندارد.در زمینه خدمات پشتیبانی و حمایتی
 73/0 بر است.اندازی فناوری مربوطه زماننصب و راه

 732/0 عدم وجود کارشناسان خبره جهت راهنمایی
 801/0 های تجدیدپذیرریسک باال در استفاده از انرژی

 695/0 دسترسی به تکنولوژی ارزان قیمت در این زمینهعدم تسهیل 

عامل 
 دوم

 75/0 اندازی فناوری مربوطه باال است.های نصب و راههزینه
 930/0 امنیت و تضمینی به منظور اجرای فناوری مربوطه وجود ندارد.

 511/0 تر است.ی تأمین انرژی به صورت سنتی پایینقیمت و هزینه
 581/0 عدم تسهیل دسترسی به اطالعات فنی

عامل 
 سوم

 794/0 های تجدیدپذیردشواری استفاده از انرژی
 67/0 سازگار نیست.با وضعیت معیشتی های تجدیدپذیر کاربرد انرژی

های تجدیدپذیر ی خدمات مربوط به انرژیمراکزی جهت ارائه
 651/0 وجود ندارد.

عامل 
 چهارم

 714/0 ی نو دشوار است.گرفتن وام به منظور تأمین فناور
 815/0 منظور تأمین انرژی مورد نظر از نظر مالی محدودیت دارم.به 

عامل 
 پنجم

 836/0 نصب و نگهداری فناوری مربوطه دشوار است.
های ی انرژیهای دولتی در زمینهها و حمایتاز سیاست

 582/0 تجدیدپذیر اطالعی ندارم.

عامل 
 ششم

 905/0 آشنایی ندارم.های تجدیدپذیر و سود و زیان آنها با انرژی
های از نظر آب و هوا و مکانی شرایط استفاده از انرژی

 578/0 تجدیدپذیر را نداریم.

 بحث -4
در این بخش از تحقیق، نتایج بدست آمده از تحقیق، مورد بحث قرار گرفته و 

 گردد.با نتایج تحقیقات مشابه که در گذشته انجام شده است، مقایسه می
ی های تجدیدپذیر، رابطهبین استلزامات آموزشی و امکان کاربرد انرژی

، [18]فمی و همکاران های شعبانعلیداری بدست آمد. یافتهمثبت و معنی
مرادیان و ، علی[19]حسینی و همکاران اهلل، فرج[8]رجایی و همکاران 

، کوهن [20]، لویشت و همکاران [17]، کوالسکی و همکاران [12]پور ابراهیم
توان کند. بنابراین میهای تحقیق حمایت می، نیز از یافته[2014]و همکاران 

های تجدیدپذیر ی انرژیای در زمینهبرداران گلخانهگفت با آموزش بهره
 های تجدیدپذیر را افزایش داد.توان امکان استفاده از انرژیمی

ی تجدیدپذیر، رابطههای بین استلزامات اقتصادی و امکان کاربرد انرژی
فمی و همکاران های تحقیقاتی شعبانعلیداری بدست آمد. یافتهمثبت و معنی

، کانتز [13]، پینولی [10]دارطلب و نایه، شادی[11]، رازقی و همکاران [18]
، اوانس و [17]، کوالسکی و همکاران [15]سیلوا ، تورس[21]و بوش 

 گل و گیاهان زینتی( استان خوزستان)ای های شاخههای گلهای تجدیدپذیر درگلخانهاستلزامات، موانع و امکان کاربرد انرژی 
 

 

های تحقیق حمایت ، نیز از یافته[24]، و گراهام و همکاران [22]همکاران 
توان امکان استفاده از برداران میکند. بنابراین با تأمین نیازهای مالی بهرهمی

 های تجدیدپذیر را افزایش داد.انرژی
ی های تجدیدپذیر، رابطهاستلزامات مدیریتیو امکان کاربرد انرژی بین

، [12]پور مرادیان و ابراهیمهای تحقیقاتی علیافتهداری وجود نداشت. یمعنی
های تحقیق ، از یافته[20]و لویشت و همکاران  [25]آگتربوش و همکاران 

 کند.حمایت نمی
ی های تجدیدپذیر، رابطهبین استلزامات اجتماعی و امکان کاربرد انرژی

و همکاران فمی های تحقیقاتی شعبانعلیداری بدست آمد. یافتهمثبت و معنی
سکی و و، کوال[21]، کانتز و بوش [12]پور مرادیان و ابراهیم، علی[18]

کند. های تحقیق حمایت می، نیز از یافته[23]رایت ، دوین[17]همکاران 
برداران، امکان کاربرد بنابراین با توجه بیشتر به مسائل اجتماعی بهره

 های تجدیدپذیر را افزایش داد.انرژی
ی مثبت های تجدیدپذیر، رابطهمات فنی و امکان کاربرد انرژیبین استلزا

، رازقی و [18]فمی های تحقیقاتی شعبانعلیداری بدست آمد. یافتهو معنی
رایت ، دوین[21]، کانتس و بوش [20]، لویشت و همکاران [11]همکاران 

های یافته، نیز از [26]، و ینسن و همکاران [24]، گراهام و همکاران [23]
توان با توجه بیشتر به نیازها و مشکالت کند. بنابراین میتحقیق حمایت می

 های تجدیدپذیر را افزایش داد.برداران، امکان کاربرد انرژیفنی بهره
های تجدیدپذیر، گذاری و امکان کاربرد انرژیبین استلزامات سیاست

فمی و یقاتی شعبانعلیهای تحقداری بدست آمد. یافتهی مثبت و معنیرابطه
، [28]، ووستنهاگن و همکاران [11]، رازقی و همکاران [18]همکاران 

، [23]رایت ، دوین[20]، لویشت و همکاران [13]، پینولی [15]سیلوا تورس
کند. بنابراین حمایت هرچه بیشتر های تحقیق حمایت مینیز از یافته

های تجدیدپذیر، انرژیهای دولتی و خصوصی در راستای کاربرد سازمان
 دهد.امکان استفاده از آنها را افزایش می

ی های تجدیدپذیر، رابطهبین استلزامات فرهنگی و امکان کاربرد انرژی
، [23]رایت های تحقیقاتی دوینداری بدست آمد. یافتهمثبت و معنی

، نیز از [13]، و پینولی [29]، واسردورفر [28]ووستنهاگن و همکاران 
کند. بنابراین با به کارگیری راهبردهای آشنایی و های تحقیق حمایت میهیافت

برداران، امکان استفاده از این معرفی هرچه بیشتر انرژی تجدیدپذیر به بهره
 دهد.ها را افزایش میانرژی

ی سن، سطح تحصیالت و تجربه]داران های فردی گلخانهبین ویژگی
داری بدست ی مثبت و معنیدیدپذیر، رابطههای تجو امکان کاربرد انرژی[کار

، [8]، رجایی و همکاران [11]های تحقیقاتی رازقی و همکاران آمد. یافته
، واسردورفر و [18]فمی و همکاران ، شعبانعلی[10]دار طلب و نایهشادی

کند. بنابراین با ارتقاء سطح های تحقیق حمایت مینیز از یافته [29]کاوس 
های ، امکان کاربرد انرژی[ی کارتحصیالت و تجربهسطح]ی های فردویژگی

 تجدیدپذیر را افزایش داد.
های داران و امکان کاربرد انرژیی گلخانهبین میزان درآمد سالیانه

طلب های تحقیقاتی شادیداری وجود نداشت. یافتهی معنیتجدیدپذیر، رابطه
، واسردورفر و کاوس [26]، ینسن و همکاران [23]رایت ، دوین[10]دار و نایه

 کنند.های تحقیق حمایت نمی، نیز از یافته[29]
ی های تجدیدپذیر، رابطهداران و امکان کاربرد انرژیبین نگرش گلخانه

دار طلب و نایههای تحقیقاتی شادیداری بدست آمد. یافتهمثبت و معنی
، و ینسن و [29]ر و کاوس ، واسردورف[17]سکی و همکاران و، کوال[10]

توان با به کند. بنابراین میهای تحقیق حمایت می، نیز از یافته[26]همکاران 

های تجدیدپذیر، دیدگاه برداران با انرژیهای آشناسازی بهرهکارگیری روش
 وجود آورد.ها، بهی کاربرد این انرژیتری را در زمینهمثبت

 
 هانتیجه گیري و پیشنهاد -5

ی معنی دار بین استلزامات آموزشی و امکان کاربرد با توجه به رابطه
 شود:  ها، پیشنهاد میهای تجدیدپذیر در گلخانهانرژی

ی برداران در زمینههای آموزشی و ادواری به منظور آموزش بهرهدوره
های ی انرژیهای تجدیدپذیر و شناخت نوع نیاز آموزشی آنها در زمینهانرژی

ی دسترسی به این مربوطه و نحوه ذیر و آشنا سازی آنها با تکنولوژیتجدیدپ
رسانی ی مورد نظر و اطالعها برگزار گردد. تجهیزات آموزشی در زمینهفناوری

ها تجدیدپذیر  ارائه ی اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انرژیدر زمینه
 داران در این زمینه بهبود یابد.شده تا دانش گلخانه

ی معنی دار بین استلزامات اقتصادی و امکان کاربرد ا توجه به رابطهب
 شود:  ها، پیشنهاد میهای تجدیدپذیر در گلخانهانرژی

های خصوصی به صورت ایجاد حمایت مالی دولت و سازمان
های تجدیدپذیر . گذاری اولیه و یا اعطای یارانه در جهت کاربرد انرژیسرمایه

ها. داری تجهیزات مربوطه در گلخانهاندازی و نگهه، راههای تهیکاهش هزینه
های مربوطه و داران در اجرای طرحدر نظر گرفتن توانایی مالی گلخانه
 ی مورد نظر. توانمندسازی مراکز تحقیقاتی در زمینه

ی معنی دار بین استلزامات اجتماعی و امکان کاربرد با توجه به رابطه
 شود:  ها، پیشنهاد میگلخانههای تجدیدپذیر در انرژی

ها و شرایط مالی ها، به شرایط واقعی گلخانهی اجرای طرحدر زمینه
های برداران بیشتر توجه شود و در تمام مراحل ارزیابی و ترویج انرژیبهره

ی ریزان در زمینهمورد نظر از آنها کمک گرفته و آنها را آگاه سازند. برنامه
داران را در نظر بگیرند و آنها را به شکالت گلخانههای تجدیدپذیر مانرژی

های نو متشکل کرده و ی کاربرد فناوریهای فعال در زمینهصورت سازمان
های نو از طرف فرهنگ مشارکت را در بین آنها رواج دهند تا پذیرش فناوری

 تر گردد.برداران آسانبهره
و امکان کاربرد ی معنی دار بین استلزامات فنی با توجه به رابطه

 شود: ها، پیشنهاد میهای تجدیدپذیر در گلخانهانرژی
های تجدیدپذیر در منطقه، امکان سنجی استفاده به منظور کاربرد انرژی

های مربوطه و میزان اندازی سیستمهای مناسب برای راهو همچنین مکان
رد. تابش مناسب خورشید و وزش باد در فصول مختلف مورد بررسی قرار گی

ها توجه بیشتری ی اجرای این طرحها در زمینهبه تناسب ساختار گلخانه
ی مورد نظر افراد متخصص تربیت شده و آموزش معطوف شود و در زمینه

های های مربوط به انرژیهای دسترسی به تکنولوژیداده شود و زمینه
 خورشیدی و بادی هموار گردد.

گذاری و امکان ی معنی دار بین استلزامات سیاستبا توجه به رابطه
 شود:  ها، پیشنهاد میهای تجدیدپذیر در گلخانهکاربرد انرژی

ی بیمه ]تعهد و توجه بیشتری از جانب دولت به بهبود خدمات حمایتی  
و ایجاد امنیت برای  [ی ابزارهای مورد استفاده و...ای، بیمهگلخانه
های تجدیدپذیر معطوف شود. اجرای ی کاربرد انرژیگذاری در زمینهسرمایه

ها و مؤسسات مالی مورد حمایت قرار گرفته و  های مربوطه از طرف بانکطرح
های تجدیدپذیر و چهارچوب سازمانی ی انرژیها و تشکالتی در زمینهتعاونی

 ی مربوطه ایجاد گردد.ی خدمات در زمینهمناسب برای ارائه
ی معنی دار بین استلزامات فرهنگی و امکان کاربرد ا توجه به رابطهب
 شود:  ها، پیشنهاد میهای تجدیدپذیر در گلخانهانرژی
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های تجدیدپذیر ی انرژیبرداران در زمینهبه منظور باالبردن فرهنگ بهره
ها مزارع نمایشی مربوطه برپاگردیده و از کشاورزان به منظور همکاری در طرح

ها ای و تبلیغات برای معرفی این انرژیتفاده شود. همچنین پوشش رسانهاس
ی های ترویجی و آموزشی در زمینهدر سطح وسیع از جامعه اقدام شود. دوره

برداران برای استفاده از این مربوطه برگزار شود تا تمایل و اعتماد بهره
 ها افزایش یابد.اوریفن

برداران بسیار داد، سطح تحصیالت بهرهبه طور کلی، نتایج تحقیق نشان 
های تجدیدپذیر آگاهی و دانش مطلوبی وجود ی انرژیپایین بوده و در زمینه

برداران و همینطور های انجام شده با بهرهندارد. همچنین با توجه به مصاحبه
ی مربوطه، های آموزشی در زمینههای تحقیق، عدم اجرای دورهاز یافته

های ی انرژیاز آموزشی، و نبود اطالعات در زمینهموجب شده تا نی
های سنتی ها با روشتجدیدپذیر، اعتماد و میلی به جایگزینی این انرژی

شود در آینده، در تأمین انرژی وجود نداشته باشد. به همین دلیل پیشنهاد می
برداران ی آموزش بهرهاین زمینه تحقیقات بیشتری صورت گرفته و به مسئله

 روهای متخصص، بیشتر پرداخته شود.و نی
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