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  هاي پاك  هاي توسعه انرژي ها، موانع و مشوق ظرفیت
  در روستاهاي ایران

  ** تمحمد تحصیلدوس*،  زهرا سادات زمردیان  



  11/01/1397                                                                                                                                 تاریخ دریافت مقاله:                 
  15/07/1397                                                تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                  

  چکیده  
آسیب  هاي تجدیدپذیر در آن، با توجه به پراکندگی جغرافیایی، تنوع اقلیمی، تنوع بافت جمعیتی و گیري از انرژي توسعه روستایی و بهره

هاي فسیلی،  مکانات فراوان است. مشکالت ناشی از آالیندگی سوختبر و نیازمند زمان و ا ها امري پیچیده، هزینه پذیري اقتصادي آن
عنوان راهکار  ههاي تجدیدپذیر ب هاي تعمیر و نگهداري خطوط و شبکه انتقال و نظایر آن موجب جایگزینی انرژي اتالف انرژي، هزینه

سیاستگذاري، اجتماعی، فنی، اقتصادي و ... اصلی در دیگر کشورها شده است اما این نوع انرژي نیز همواره با موانعی چون مشکالت 
هاي پاك در  کوشد با تبیین موانع توسعه انرژي هاي کشور را محدود ساخته است. از این رو این مقاله می مواجه بوده که استفاده از ظرفیت

این ترتیب با  را بررسی کند. به هاي آن در کشور، با نگاهی واقع گرایانه راهکارهاي مجرب این توسعه مناطق روستایی و شناخت ظرفیت
هاي  ریزي و توسعه شهري و روستایی و سازمان هاي انرژي، برنامه نفر از متخصصین و مسئوالن حوزه 38استفاده از پرسشنامه نظرات 

آماري و با بررسی هاي  آوري شده و با استفاده از تحلیل هاي پاك در روستاها جمع هاي توسعه انرژي مرتبط، در رابطه با موانع و ظرفیت
ها و تطبیق محتوایی این موارد بررسی و  ها، تعیین ظرفیت ادبیات موضوع و تجربیات دیگر کشورها در زمینه تشخیص موانع و چالش

دهد اوالً  گذاري ارائه شده است. نتایج نشان می هاي فناوري، اقتصادي، اجتماعی و سیاست بندي شده است. این راهکارها در حوزه جمع
سنجی و آرا  براساس مطالعات ظرفیت هاي تجدیدپذیر در مناطق روستایی کشور  ترین فناوري هاي خورشیدي مناسب گرم و پانلآب

عالوه زمین گرمایی در این فهرست در آخرین رتبه قرار دارد. همچنین مشکالت اقتصادي و ضعف در سیاستگذاري  خبرگان است. به
هاي کم بهره طوالنی مدت و  شد. راهکارهاي اصلی پیشنهادي براي این موارد به ترتیب اعطاي وامترین موانع این توسعه شناخته  اصلی

گذاري خصوصی  هاي سرمایه هاي تشویقی و اعطاي یارانه و مخاطب اصلی این موارد نیز صندوق نیز تهیه برنامه جامع حمایتی و سیاست
ار است. بدیهی است که فرهنگ سازي پیش نیاز چنین رخدادي در جوامع هاي سیاستگذ هاي مشارکت مردمی و ارگان و دولتی، سیستم

  هاي مردم نهاد در این مهم مورد تأکید جامعه خبرگان قرار گرفت. ها و سازمان روستایی خواهد بود. به این جهت نقش رسانه
  
  
  
  
  
  
  
  

  .يداریپا ،يتگذاراسیموانع توسعه، س ،ییروستا داریتوسعه پا ر،یپذ دیتجد يها يانرژ کلمات کلیدي:

  .استادیار دانشگاه شهید بهشتی، گروه ساختمان، دانشکده معماري و شهرسازي *
 M_Tahsildoost@sbu.ac.ir. استادیار دانشگاه شهید بهشتی، گروه ساختمان، دانشکده معماري و شهرسازي **
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  مقدمه   
عنـوان موتـور    اهمیت حیـات و توسـعه روسـتایی بـه    

محرکه و مولد هر کشـور و عـاملی در راسـتاي توسـعه     
زدایی و رشد اقتصادي بر کسی پوشـیده   ملی، محرومیت

از  ).1394زاده,  قادري و حاجی ;1382نیست (رضوانی, 
سوي دیگر فرایند تغییر اقلیم و نتایج نـامطلوب مـرتبط بـا    
این پدیـده و عوامـل آن از جملـه موضـوعاتی اسـت کـه       

صورت روزافزون و مخـاطره آمیـز    شرایط آسایش را نیز به
عنـوان   هاي روستایی امروزه به سازد. گرچه محیط مختل می

یی پناهگاه فرار از هیاهوي شهري است اما توسـعه روسـتا  
گیري کـرده   منظور پاسخ به این هجوم مقطعی جهت تنها به

هـا   هـایی در ایـن محـیط    گیـري از فنـاوري   است. لذا بهـره 
و بـه منزلـه مصـادیق پیشـرفت و      مورد توجه اسـت  بیشتر

شود که شرایط آسایش محـیط شـهري را    توسعه دانسته می
انـد امـا آنچـه     ها الزمه توسعه فراهم سازد. گرچه این روش

سازد ایجاد و توسعه منابع پایـدار و   پایدار فراهم می توسعه
گیـري   توسعه منابع انرژي پایدار و بهرهبنابراین مولد است. 

توان راهکار پایـه و   از ظرفیت روستاها در این فرایند را می
  .(Zhang & Su, 2016)بنیادي دانست

درصــد  60در دهــه شصــت هجــري شمســی، تقریبــاً 
دادنـد کـه بـه     تشـکیل مـی   جمعیت کشور را روستاییان

رسـیده اسـت. رشـد     1395درصـد در سـال    25حدود 
درصـد و توزیـع    0.73جمعیت روستایی در دهـه اخیـر   

اصلی این جمعیت روستایی عمدتاً در مناطقی از کشـور  
رخ داده است که توسعه یافتگی کمتري دارند (موسوي, 

    .)2016تقیلو,  باقري کشکولی, 
ــر تو   ــف (نظی ــل مختل ــش عوام ــاورزي،  نق ــعه کش س

گردشگري، تنوع اقتصاد روسـتایی، اکوتوریسـم و...) در   
توسعه پایدار روستاها در مطالعات مختلفی بررسی شده 

رسد وجه خوداتکایی و مولد بودن  نظر می است لیکن به
تواند خال موجود را با سرعت بیشـتري   در این زمینه می

یـاز  پر کند و عالوه بر کاهش وابستگی روستا به شـهر، ن 
به وابستگی دوچندان به روستا را ایجاد نماید. از این رو 

عنـوان محورهـاي    هایی نظیر کشاورزي و انرژي به زمینه
اصلی توسعه روستایی باید مد نظر قرار گیرد. نگاهی به 

دهد محـور اصـلی    ها نیز نشان می تجربیات دیگر کشور
مطالعات در تحقق و نیز تعیین اهـداف توسـعه یـافتگی    

ایی، عمـــدتاً بـــا خوداتکـــایی و مولـــد بـــودن روســـت
آمیزترعمل کرده است. محققین با نگاهی مشـابه   موفقیت
تر الزامات و راهکارهاي عملـی ایـن توسـعه را     اما جامع
بـه توسـعه انـرژي     کنند. گرچه اشـاره مسـتقیمی   بیان می

کنند اما قدرتمندي روستا را الزمه پایـداري و مولـد    نمی
  .(Chambers, 2014)دانند  افتن میبودن را الزمه قدرت ی

   

در تحقیقـات توسـعه پایـدار روسـتایی اهمیـت تـأثیر       
توسعه زیست محیطی و فرهنگی در توسعه اقتصـادي و  
لزوم آموزش محوري توجه شده است. تحقیقات جدید 
دیگري نیز موضوع را از وجـه اهمیـت انـرژي بررسـی     

اري و بـرد  سـازي سیسـتم بهـره     اند. نیاز به روزآمد کرده
ــره  ــزایش بهـ ــدیریت   افـ ــرژي و مـ ــر انـ وري از منظـ

(Koopmans, Rogge, Mettepenningen, Knickel, & 
Sandra, 2017) ،    نیاز به نگاه ویژه بـه منـابع تجدیدپـذیر

 ,Afsharzade et al., 2016a; Zhang & Su)انـرژي  

اهمیــت انــرژي و نقــش آن در توســعه جوامــع  ،(2016
بستگی اقتصاد به سوخت و دهد. وا روستایی را نشان می

توجه به اینکه انرژي بزرگترین عامل تغییر اقلیم جهـانی  
و ایمنی تأمین منـابع جـایگزین بـراي آن نیـز متضـمن      

باشـد   یـد ایـن امـر مـی    ؤامنیت اقتصادي جامعه اسـت م 
(Vidadili, Suleymanov, Bulut, & Mahmudlu, 2017) .

فوق اسـت  اقتصاد نفتی عاملی بزرگ در تقابل با عوامل 
، چـرخ اقتصـاد    ویـژه اینکـه بـا کـاهش قیمـت نفـت       به

کرد. لذا  هاي وابسته به نفت کندتر حرکت خواهد کشور
سـمت    مطالعات فوق راهکار اصلی را در تغییر مسیر به

  دانند. هاي پایدار در توسعه روستایی می تأمین انرژي
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باتوجه به اهمیت موضوع انرژي در روستاهاي ایـران،  
  سـتردگی و تنـوع اقلیمـی و نیـز جایگـاه ایـن       دلیل گ به

مناطق در توسعه پایـدار کشـور ایـن مقالـه بـه بررسـی       
هاي تولیـد و   ها و محرك ها و موانع و نیز ظرفیت چالش

پــردازد.  هــاي روســتایی مــی مصــرف انــرژي در محــیط
دهـد کـه سـهم قابـل      آمارهاي هرچند محدود نشان مـی 

دسترســی ، فاقـد   تـوجهی از جمعیــت روسـتایی کشــور  
مناسب به منابع انرژي هستند امـا از نظـر دسترسـی بـه     

تـر اسـت. البتـه     منابع انـرژي پـاك وضـعیت نـامطلوب    
مطالعات، فقر انـرژي یـا فقـدان دسترسـی بـه خـدمات       

داننـد.   انرژي مدرن را مستقیماً ناشی از فقر درآمدي مـی 
هـاي مناسـب و عـدم اتصـال بـه ایـن        فقدان زیرساخت

ــ  شــاهرگ ه ناکارامــدي محــیط و مــانع هــا کــه منجــر ب
کننده این چرخـه   شود، خود تشدید یافتگی آن می توسعه

معیوب است و نهایتاً منجر به فقـر بهداشـتی، آموزشـی    
  .(Balachandra, 2011)شود و... می

ــره   ــت به ــا ظرفی ــه ب ــرژي  در رابط ــري از ان ــاي  گی ه
تجدیدپذیر در مناطق روستایی کشور تحقیقات متعددي 

) اسـتعداد  1390پـور (  از جمله سرتیپیانجام شده است. 
کـارگیري   مناطق مختلف کشور جهت بررسی امکـان بـه  

هاي خورشید، جـزر و مـد، زیسـت تـوده، زمـین       انرژي
کوچک بـرق آبـی را مشـخص      نیروگاه و ها گرمایی، باد

کـارگیري انـرژي تجدیدپـذیر و     نموده و رویکردهاي به
ي مناسب گسترش آن در مناطق روستایی و انواع انرژها

هـاي متنـوع    کـارگیري در فعالیـت   تجدیدپذیر بـراي بـه  
  ).1390 ،پور (سرتیپی کند میروستایی را پیشنهاد 

) عوامـل تأثیرگـذار بـر    1395غفران فریـد و رضـایی(  
هاي تجدیدپذیر را در مناطق روسـتایی   استفاده از انرژي

انـد.   اساس نظرات ساکنین منطقـه بررسـی کـرده    زابل بر
استفاده از منابع کسب اطالعات و شرکت  اساس نتایج بر

هاي آموزشی بر میزان اسـتفاده از هـاي انـرژي     در دوره

تجدیدپــذیر تــأثیر قابــل تــوجهی داشــته اســت(فرید و  
ــاران ( 1395رضــایی,  ــت و همک ــین ثاب ) 1396). همچن

ــرژي  ضــمن بررســی امکــان بهــره گیــري از پتانســیل ان
ي انرژي هاي روستایی، بکارگیر خورشیدي در سکونتگاه

خورشیدي در توسعه پایدار اجتمـاعی و اقتصـادي ایـن    
رسـانی   دانسته و نقش آموزش و اطـالع  ها را مؤثر محیط

  ).1396 ،توکلی ،خلیلی ،اند (ثابت را نشان داده
ــاران( ــی و همک ــابی  1392گیالن ــی و ارزی ــه بررس ) ب

استفاده از فناوري بیوگاز جهت تأمین بخشی از انــرژي  
وستایی کشور با زمینـه دامـداري، بـا    مصـرفی جوامـع ر

ــههــدف  ــرژي ارزان قیمــت و حــل    ارای ــک منبــع ان ی
عدم مدیریت صـحیح   مشکالت زیست محیطی ناشی از

ـــع ــتایی   جم ــوالت روس ــع فاضــالب و فض آوري و دف
  ).1392 ، ديماحپور ،سوري ،گیالنیعادلی اند ( پرداخته

) و نیز حمداللهی و همکاران 1394بهمنی و بهرادمهر(
ــرق   1394( ــري ب ــبکه سراس ــترش ش و ) دو روش گس

هاي  اساس شاخص گیري از سیستم فتوولتاییک را بر بهره
اسـاس   انـد. بـر   ارزیابی اقتصادي با یکدیگر مقایسه کرده

نتایج در شرایط عدم پرداخت یارانه از سوي دولت هیچ 
یک از دو روش صرفه اقتصادي نداشته هر چنـد هزینـه   

هاي متغیر شـبکه سراسـري    ینهگذاري اولیه و هز سرمایه
 ؛1395 ،(بهمنـی و بهرادمهـر   بیشتر از فتوولتاییک اسـت 

  ).1394 ،سمنانی ،محمدي ،حمداللهی
دهـد تحقیقـات در سـه     نشـان مـی   موضـوع  مرور ادبیات

گیـري   و اجتماعی ظرفیـت بهـره    حوزه جغرافیایی، اقتصادي
هـاي روسـتایی را    هـاي تجدیدپـذیر در سـکونتگاه    از انرژي

هـاي حـوزه تحقیقـی     اند. پراکنش و محدودیت ابی کردهارزی
گیـري از   از یکسـو و لـزوم بهـره     هر یـک از ایـن مطالعـات   

ــورها   ــایر کش ــیم س ــل تعم ــات قاب ــر،    تجربی ــوي دیگ از س
ه راهکارهـاي جـامع   یـ دهنده نیاز به بررسی موانع و ارا نشان

گذشت سالیان از این مطالعـات، اقـدام     چرا که با  کالن است
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ــق   جــدي و ــه رخ نــداده اســت. تحقی مــؤثري در ایــن زمین
هـاي توسـعه    ها، موانع و نیز مشـوق  حاضر با بررسی ظرفیت

و بـا تکیـه     هاي تجدیدپذیر در مناطق روستایی کشور انرژي
بر تجربیات قبلی و آراي خبرگان، تصـویري کـالن از نتـایج    

گیــري را در اختیــار قراردهــد. از  هــاي قابــل بهــره سیاســت
لعه محدود به اقلیم و یا روستایی خـاص نبـوده و   رو مطا این

  .اند تر مد نظر قرار گرفته نتایج جامع
  هاي پژوهش سؤال

هـاي پـاك در    هاي اسـتفاده از انـرژي   موانع و ظرفیت. 1
 مناطق روستایی ایران چیست؟

هـاي   راهکار قابـل توصـیه جهـت اسـتفاده از انـرژي     . 2
  تجدیدپذیر در مناطق روستایی کدام است؟

  
  پژوهش شناسی روش

گیـري از منـابع    هاي این تحقیـق پـس از بهـره    بررسی
اي، به روش کیفی و نیـز بـا    مکتوب و مطالعات کتابخانه

انجام پذیرفتـه اسـت.    آوري پرسشنامه گیري از جمع بهره
هاي مرتبط و پـاالیش   به این منظور با استخراج سرفصل

هـاي   و مشـوق   هـا، موانـع   ها فهرستی از ظرفیت اولیه آن
و نیـــز   توســعه و جـــایگزینی منــابع پایـــدار انــرژي   

گردیـد و   هاي تجربه شـده در ایـن زمینـه تهیـه     سیاست
هـاي انـرژي، مسـکن     همزمان فهرستی از خبرگان حوزه

هـاي   و متخصصـین و مطلعـین حـوزه     روستایی، انرژي
صورت اولیه پاالیش شد. دو موضوع در  مرتبط تهیه و به

رار گرفت. نخست توجه بـه  تعیین حجم نمونه مد نظر ق
درصد وسطح  ±5جمعیت مورد بررسی، حاشیه اطمینان 

درصـد   30فرض نرخ پاسخ  و پیش  درصدي 90اطمینان 
هـاي   دوم محاسـبه تعـداد پاسـخ     و   دهندگان تعداد پاسخ

الزم براي تحقق مفروضـات آمـاري مـورد پـذیرش بـر      
  مبناي تعداد سواالت کـه بـا تخمـین بـر مبنـاي جـدول      

  

اساس نظر پژوهشگران بـا   و بر  ان، رابطه کوکرانمورگ
درصدي جامعه آماري محاسبه  10رعایت حداقل اندازه 

نفر از   110شده است. در نتیجه با ارسال پرسشنامه براي
پرسشنامه پاسخ داده شـده    38و با استفاده از  متخصصین

نفــر از خبرگــان، مســئوالن و     17شــامل  از خبرگــان
نفر از متخصصین حـوزه    14ي و متخصصین حوزه انرژ

نفـر از   7و نیـز   ریزي و توسعه شـهري روسـتایی   برنامه
هاي مربوطه دریافت شد که پاسخگوي  مسئوالن سازمان

نفـر از جمـع فـوق از    18نرخ پاسخ مـد نظـر نیـز بـود.     
نفـر از ایشـان    23 اعضاي هیـات علمـی دانشـگاه هـا و    

کــه انــد. الزم بــه ذکـر اســت   بـوده  اداراي مـدرك دکتــر 
پخشایش این تعداد نیز بر مبناي نسبت تعـداد سـواالت   

هاي بدست آمـده در   پاسخهر زمینه موضوعی بوده است. 
این فرایند با بررسـی ادبیـات موضـوع و تجربیـات دیگـر      

هــا، تعیــین  کشـورها در زمینــه تشــخیص موانـع و چــالش  
 هـاي  گیـري از روش  هـا و بهـره   ها، تنظیم پرسشنامه ظرفیت

هـاي آن و نهایتـاً تطبیـق محتـوایی ایـن       فتـه دهی به یا وزن
بنـدي نتـایج فـوق     بنـدي شـد. جمـع    موارد بررسی و جمع

منجر به تهیه فهرست پیشـنهادي راهکارهـا شـد کـه طـی      
هـاي فـوق،    اساس یافته فرایند داده کاوي و تحلیل محتوا بر

ــا تجربیــات موفــق، ظرفیــت  هــا و  در تطبیــق موضــوعی ب
یدپـذیر منـاطق روسـتایی    هـاي تجد  الزامات توسعه انرژي

ها تعیـین گردنـد. ایـن فراینـد      در قالب راهکارها و توصیه
  نشان داده شده است. 1 شماره  در تصویر

هاي فـوق در   هاي مورد نیاز، داده منظور انجام تحلیل به
سپس بـا اسـتفاده از تحلیـل     و  وارد شد SPSSافزار  نرم

و نیـز    T-Test و ANOVAهـاي   و آزمـون   همبسـتگی 
بررسـی شـده اسـت.      لیکـرت  دهی طیف ستفاده از وزنا

ها با استفاده از آزمـون آلفـاي کرونبـاخ     روایی پرسشنامه
  انجام شده است.
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هاي پاك در منـاطق روسـتایی    لزوم استفاده از انرژي
 کشور

عمده انرژي مورد نیاز و رایج بـه دو صـورت بـرق و    
عـالم سـازمان   شود. در حالی که بنا بـه ا  گاز مصرف می

رسـانی   بـرق  1390درصد روسـتاها تـا سـال     5.5توانیر 
در حـدود   1395) و تـا سـال   1391نشده بودند (آمـار,  

روستا با متوسـط   56793مگا وات آمپر برق براي  7686
% آن در 11.54خانوار تأمین شده اسـت کـه حـداقل     77

(وبگــاه شــرکت تــوانیر،   رود اتــالف شــبکه از بــین مــی
رحالی است کـه هزینـه توسـعه شـبکه در     ). این د1397
ــرق ــه    ب ــر هزین ــیم براب ــاً دو و ن رســانی روســتایی تقریب
  هـاي  حـالی کـه در محـیط     رسانی شهري اسـت، در  برق

ــا   ــتایی تنه ــت    15روس ــترکین دریاف ــد آن از مش درص
رسانی بـه   عبارت دیگر صرفنظر از هزینه برق هشود. ب می

هزینـه یـک    و حتی با فرض  این تعداد خانوار روستایی
درصدي تعمیر و نگهداري، متوسـط سـالیانه ایـن رقـم     

میلیـون دالر اسـت. از سـوي دیگـر بنـا بـه        500معادل 
 1393اطالعات پورتال شرکت ملی گاز ایـران تـا سـال    

 اند درصد مناطق روستایی کشور گازرسانی شده 39تنها 
عـالوه اینکـه    ) بـه 1397(وبگاه شرکت ملی گـاز ایـران،   

  ومتر خـط لولـه گـاز متوسـط قریـب بـه      احداث هر کیل
ده میلیارد ریال هزینه در پی خواهد داشت که بـا توجـه   

پـراکنش    به توسعه و پراکندگی روستاهاي کشـور و نیـز   

جمعیتی و تراکم کـم بسـیاري از ایـن روسـتاها، اساسـاً      
چنین روشی در عمده موارد منطقی نخواهد بود. اگرچه 

ق تولیدي در ایران از درصد از بر 98در نهایت قریب به 
شود که در این میان  فسیلی تأمین می  هاي طریق سوخت

 درصـد سـهم عمـده    43و  51گاز و نفت به ترتیـب بـا   
دهند. الزم بـه   تولید برق در ایران را بخود اختصاص می

وري تولید متمرکز در حال حاضر قریـب   ذکر است بهره
ایـران   % بوده و از لحاظ افت مقدار برق در شبکه،30به 

 110در بین  84با اتالفی قریب به بیست درصد، جایگاه 
 اختصـاص داده اسـت   بـه خـود    2010کشور را در سال 

  ).1397(وبگاه ساتبا،  
 2012همچنین ایران با سیري نزولی و سریع در سـال  

در شاخص عملکرد زیسـت   کشور   132از بین 114رتبه 
ا از نظـر  و رتبه دهـم در دنیـا ر    (Index, 2016)محیطی 

ــد دي ــربن  اکســید تولی    (Afsharzade et al., 2016b)ک

  . داشته است 
سایر انواع انرژي فسیلی عموماً یا بـه نـوعی از انـواع    

شوند و یا به جهـت سـهولت امـر بـه آن      فوق تبدیل می
هـایی   سازي خواهند شد. طبعـاً اسـتفاده از انـرژي    معادل

ظر از بهـره  ییل و نفت کوره و نظایر آن صـرفن  نظیر گازو
رسانی، مخاطرات  هاي بیشتر انرژي تر، هزینه انرژي پایین

شدیدتر زیسـت   هاي و نهایتاً آالیندگی  حمل و نگهداري
  همراه دارد. نـاگزیر تنهـا راهکـار باقیمانـده     محیطی را به

بـه   گیري از انواع انرژي تجدیدپذیر است کـه ذیـالً   بهره
دبیـات توسـعه   شود. گرچه در ا اجمال به آن پرداخته می

انرژي به مفهوم توسعه و بازنگري در مصرف، وضـعیت  
هـاي سـوخت    هزینـه   ها و شبکه انتقال و توزیع، نیروگاه

  پتانسیل بزرگ انرژي تجدیدپذیر است  فسیلی سنگین و
لیکن حرکت به سوي توسعه پایدار، عمدتاً با تأکیـد بـر   

هـاي تجدیدپـذیر    کاهش مصرف انرژي و ظرفیت انرژي
اي در توسعه  سوي دیگر برق نقش تعیین کننده ازاست. 

  .فرایند انجام تحقیق. 1 ت

 ادبیات موضوع

 ها) پرسشنامه اول (تشخیص موانع و ظرفیت

 انرژي تأمینهاي  سنجی روش ظرفیت

 پرسشنامه دوم (تشخیص راهکارها)
 ارائه راهکار
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اقتصادي روستایی دارد و عـدم تـأمین بـرق     –اجتماعی 
کــافی در منــاطق روســتایی مــانع بزرگــی در توســعه و 
موجب تشدید فقر در کشورهاي در حال توسـعه اسـت   

(Mishra & Behera, 2016).  اهمیت این امر آنجاست که
کـه اغلـب الگـوي    عبـارتی اسـت    "دسترسی به انرژي"

ــرح      ــع را شـ ــر جوامـ ــراد فقیـ ــرژي افـ ــرف انـ مصـ
. و اغلـب  (Dugoua, Liu, & Urpelainen, 2017)دهد می

  هاي به معناي مقدار دسترسی این افراد به خدمات حامل
صـورت ضـمنی بـه     مد اسـت کـه طبعـاً بـه    آانرژي روز
هـاي   اسـتفاده مسـتقیم از انـواع حامـل     آنان به وابستگی 

سـفید، ضـایعات کشـاورزي و      از نفت  اعم  سنتی انرژي
  هــاي و نظــایر آن داللــت دارد. حامــل  فضــوالت دامــی

مد انرژي شـامل الکتریسـیته، گـاز فـراوري شـده،      آروز
پـاك اسـت. همچنـین      هاي و انرژي  بیوگاز فراوري شده

با کیفیت قابل قبول، قابل  و کافی   صورت فیزیکی باید به
  گــذاري و ظــر ســرمایهن از   و مقــرون بــه صــرفه  اعتمــاد

  برداري باشد.   همچنین بهره
هاي  فوق با شـرایط موجـود در    بررسی تطبیقی روش

هـاي  فـوق    ید آن است که لزومـاً تمـام روش  ؤکشور، م
در شرایط عمومی قابل تکرار و اسـتفاده نیسـت و     الذکر

 را ارزیـابی کـرده و   طبعاً باید وفق شرایط هـر مـورد، آن  
  اد شود.هاي مناسب پیشنه روش

هـاي ارزیـابی راهکارهـاي پیشـنهاد شــده      طبعـاً روش 
هـایی نظیـر شـاخص اقتصـادي، اثـر       منطبق بر شـاخص 

و پایـداري منـابع و نظـایر آن     کربن، رد پاي آب، وجود 
و سپس با  است که ابتداً از ادبیات موضوع استخراج شد

گیري از نظر خبرگان امر تکمیل گردید و نهایتـاً بـا    بهره
  هاي مختلف تدقیق خواهد شد.  ز تحلیلاستفاده ا

  
  موانـع توســعه منــابع انـرژي در روســتاهاي کشــور  

تجدیدپـذیر در    هـاي  گیري از انـرژي  موانع توسعه بهره  

تــوان در چنــد سرفصــل کلــی  منــاطق روســتایی را مــی
ــادي ایــن مــوارد را در   بنــدي کــرد. مطالعــات دســته   زی

ســت. بنــدي کــرده ا اقصــا نقــاط دنیــا بررســی و دســته
ــع  سرفصــل ــع  فنــاوري،   هــا شــامل موان اجتمــاعی، موان
موانع جغرافیایی هستند   ي وسیاستگذارموانع   اقتصادي،

  هـاي  شـوند. سرفصـل   که البته به این موارد محدود نمـی 
و از میان فهرست تجمیعی در یـک    اصلی به شرح فوق

مرحله پاالیش و با اسـتفاده از محاسـبه تعـداد تکـرار و     
  هـاي مختلـف، در جــدول    بنـدي  بع در طبقـه ارجـاع منـا  

  شده است.  ارایه 1شماره 
  فناوري

فناوري استفاده شـده در کشـورهاي در حـال توسـعه     
گیـري   بهره بایستی مناسب شرایط محلی باشد. در زمینه 

هاي  تجدیدپذیر در مناطق روستایی کشورهاي  از انرژي
ه در حال توسعه، به ملزوماتی در تحقیقات مختلف اشار

 (Kanase-Patil, Saini, & Sharma, 2010)شـده اسـت  

(Winkler, Lemke, Ritter, & Lewandowski, 2017).  از
جمله اینکه این فناوري بایسـتی سـاده و در عـین حـال     

جـویی کـرده و    راحت بـوده، در انـرژي و زمـان صـرفه    
مد را  نیز افـزایش دهـد. فنـاوري مناسـب  فنـاوري       درآ

ترل انسان باشد و هیچ اثر سویی تحت کن کامالًاست که 
خصوص از نظر اجتماعی و زیسـت محیطـی نداشـته     هب

هـاي تجدیدپــذیر   گیــري از انـرژي  فنـاوري بهـره   باشـد. 
بــرداري و نگهــداري در  بایسـتی از نظــر تکنیکــی، بهـره  

هـا بایسـتی از نظـر     دسترس باشد. همچنین این فنـاوري 
 فرهنگی قابل پذیرش باشند.  

هــاي  تجدیدپــذیر  یــري از انــرژيگ بهــره  هــاي پــروژه
 معموالً بدون در نظر گرفتن دقیق منابع و ظرفیت محلی

هـایی کـه    شوند و اغلب در انتخاب فنـاوري  طراحی می
همچنـین   نسبت به نیازهـاي جامعـه پاسـخگو باشـند و    

بـرداري و نگهـداري از ایـن     آموزش جوامع بـراي بهـره  
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ی کـه ایـن   شود. زمـان  ها اقدامات الزم انجام نمی فناوري
صورت مناسب آموزش داده نشوند، جوامـع   ها به فناوري

عنـوان تهدیـدي بـراي فرهنـگ      ها را بـه  ممکن است آن
هاي  نامناسب  سنتی خود ببینند. موانع مربوط به فناوري

هـاي تجدیدپـذیر بایسـتی از طریـق      گیري از انرژي بهره
بـرداري، نگهـداري و    تأمین بودجه پشتیبانی بـراي بهـره  

تجهیزات برطرف شـوند. بـراي انتخـاب فنـاوري      تعمیر
مناسب، استانداردها و کدهاي مناسب بایسـتی انتخـاب   
شوند تا از تطابق تجهیزات، عملکـرد صـحیح و کـاهش    

ها اطمینان حاصل شود. نمونه قابل توجه فنـاوري   هزینه
تجدیدپــذیر در منـاطق روســتایی،    هـاي  مناسـب انــرژي 

کـه در آن دولـت     سـت برنامه اجرا شده در کشور چین ا
براي سـاخت    کننده مصالح ساخت از جمله استیل تأمین

صـورت محلـی    اسـت کـه بـه     هاي کوچک آبـی  توربین
 محلـی بودجـه   هـاي   . همچنـین دولـت   شـود  ساخته مـی 

بـرداري   هاي محلی براي طراحی و بهره آموزش تکنیسین
 ها را تأمین میکنند. عالوه بر تجربیات گذشته، از سیستم

، مصـالح محلـی و    هـاي ارزان قیمـت   تکنولوژيز چین ا
 & Ahlborg) نیـروي کـار بـومی اسـتفاده کـرده اسـت      

Hammar, 2014).  
  

ــر  ــرف دیگ ــراي     از ط ــی ب ــزات فیزیک ــود تجهی کمب
ــبکه ــاي ش ــزات و    ه ــین تجهی ــع، همچن ــال و توزی انتق

بــرق، چــالش   هــاي هــاي  الزم بــراي شــرکت ســرویس
تجدیدپـذیر    هـاي  زیرساختی مهمی براي توسعه انـرژي 

در بیشتر کشـورهاي در حـال توسـعه اسـت. اکثـر ایـن       
تجهیزات معموالً در کشورهاي در حـال توسـعه فـراهم    

شـوند و   نیست و بنابراین از کشورهاي صنعتی وارد مـی 
ها، تولیـد انـرژي تجدیدپـذیر در     ن علت قیمت باالي آ به

بیشتر کشورها گران قیمت است. همچنین یکی دیگر از 
هاي تجدیدپـذیر   اورانه قابل توجه توسعه انرژيموانع فن

ها، اتصال نامناسب به شبکه اسـت.   در بخش زیر ساخت
مسیر تولید به مصرف، یکـی   بدین ترتیب اتالف زیاد در

گذاران در کشورهاي در حـال   از دالیل تمایل کم سرمایه
  .(Dorcas Kariuki, 2018) توسعه است

 پذیرش اجتماعی
پـذیرش  "دي نشان داده است که نتایج تحقیقات متعد

 هـاي  موضـوع کلیـدي بـراي توسـعه انـرژي      "اجتماعی
 هـاي  عبارت دیگر در توسعه انـرژي  تجدیدپذیر است. به

تجدیدپــذیر فقــط ظرفیــت اقتصــادي و فناورانــه مــورد 
بلکه پذیرش افراد نقش مهمـی در    گیرد پرسش قرار نمی

ــرژي ــرژي  حرکــت از ان ــه ســمت ان  هــاي هــاي رایــج ب
ـ  در ایـن   .(Afsharzade et al., 2016b) ذیر داردتجدیدپ

هـاي   گیـري از انـرژي   راستا محققان باور دارند که بهـره 
کـه در آن درك و    تجدیدپذیر یک فرایند اجتماعی است

هدف افراد براي استفاده از این نوع انرژي نقش کلیـدي  
  .(Rezaei & Ghofranfarid, 2018) دارد

هـاي   پـذیر و تکنولـوژي  هـاي تجدید  گیري از انـرژي  بهره
خصوص در مناطق روسـتایی مـورد    هب  مرتبط، از سوي مردم

پذیرش قرار نگرفته است. لذا روستاییان تمایـل کمـی بـراي    
هاي تجدیدپذیر دارنـد. گرچـه موضـوعاتی     استفاده از انرژي

هــاي  پراکنــدگی روســتاها، عــدم دسترســی بــه جــاده  چـون 
  بـه   روسـتاییان مـد کـم    درآ و  مناسب، مصـرف زیـاد انـرژي   

زودي مناطق روسـتایی را در معـرض بحـران انـرژي قـرار      
 .(Kardooni, Yusoff, & Kari, 2016)دهد می

هـاي   انـرژي   کمبود دانش و آگاهی نسبت بـه فنـاوري  
هــا در جوامـع روسـتایی چــالش    تجدیدپـذیر و سیسـتم  

مهمی در توسعه استفاده از این نوع انرژي است. لـذا در  
هاي تجدیدپـذیر و نیـز    ت افراد با انرژياین مناطق اکثری

ازحـد از   با اثرات زیانبار زیست محیطـی اسـتفاده بـیش   
 شنا نیسـتند. ایـن فاکتورهـا در    هاي فسیلی نیز آ سوخت

هاي تجدیدپذیر را کاهش  هم سرعت توسعه انرژي کنار
گاهی نسبت به این نـوع انـرژي    داده است. لذا افزایش آ

ــروري    ــیار ض ــع بس ــن جوام ــتدر ای  & Rezaei)اس
Ghofranfarid, 2018).  
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 جغرافیایی شرایط
اعـم از تنـوع     تنوع اشکال مختلفی از آرایـش روسـتایی  

تـا تنـوع     یـا بینـابینی)   و  شکل استقرار (پراکنده، متمرکز
ــه   شـــکل و   اي بســـتر (کوهســـتانی، پـــایکوهی، جلگـ
  و  وـور از یکسـو یا تنوع اقلیمی آن در کش  ی)ـمیانکوه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پراکنــدگی جغرافیــایی قابــل توجــه روســتاها در کــل 
نحـوي اسـت کـه اساسـاً ایجـاد       کشور از سوي دیگر، به

انرژي مابین تمام ایـن روسـتاها،     هاي شبکه توزیع حامل
% از کـل  60این که بالغ بـر   نه مقدور و نه منطقی است. 

ول صـد و سـی هـزار کیلـومتر     هاي کشور با ط شبکه راه

  منابع  مالحظات  موانع  سرفصل موانع

  
  موانع فنی

  عدم وجود نیروي متخصص 
  فقر ضوابط و استاندارد 
  فقدان تعمیر و نگهداري و فرهنگ ضعیف آن 
  ضعف آموزش 
  هاي  کارافرینی مکانیزمفقدان  
 ضعف اعتمادپذیري 
 ظرفیت پایین تولید 
 دسترسی سخت به تجهیزات و مصالح الزم 
  هاي  پشتیبان و جایگزین عدم وجود سیستم 

ــه  ــب برنام ــع موج ــزي ضــعیف، موان ــتانداردهاي  ری اس
ضـعیف، تثبیـت، محـدودیت بازارهـاي رقـابتی، فقـدان       

کارامـدي و  و ریسک آن. نهایتـاً نا   دانش پذیرش فناوري
  قفل شدن فناوري

(Ahlborg & Hammar, 
2014; Alzola et al., 
2009; Banerjee, 2006; 
Devine, 2011; Good, 
Ellis, & Mancarella, 
2017; Hobman & 
Frederiks, 2014; 

Kowalska-Pyzalska, 
2017; Nygrén, Kontio, 
Lyytimäki, Varho, & 
Tapio, 2015; Urmee, 
Harries, & Schlapfer, 

2009)  

  ، فرهنگی رفتار اجتماعی

 فقر و سرانه مالی ناچیز خانواده 
  فقدان آگاهی مصرف کنندگان از محصول 
  هاي  خورشیدي ناآگاهی از منافع سلول 
 هاي  جدید مقاومت عمومی مقابل فناوري 
  دزدي تجهیزات 

  ایجاد مقاومت منفی در بازار
ــعه    ــل توس ــی در مقاب ــی و فرهنگ ــاي آیین تضــاد باوره

  اقتصادي و پایداري

موانع اقتصادي و 
  گذاري سرمایه

  گذاري فقدان دسترسی به سرمایه، اعتبار خریداران و ابزارهاي سرمایه 
  عدم حمایت از توسعه و تحقیق 
  نرخ باالي تورم 
  کنندگان به جهت حمایت از تولید کنندگان محلی وظایف وارد 
 توسعه نیافتگی صنایع محلی 
 انشعابات ها و هزینه سیستم تعرفه 
 ها یارانه 
 اتصاالت خارج از شبکه 
 ها و ارزش قابل توجه زمین هزینه 
  ها ناهماهنگی بین پروژه 

هـاي  تشـویقی    هـاي  خورشـیدي بـه انگیـزه     نیاز پروژه
  هاي نخست کارافرینی در گام

هـاي    واسـطه محـدودیت   مشکالت پذیرش و پایداري به
  مالی

  موانع اداري و قانونی

  موانع اداري 
  هاي  قانونی وبچارچ 
  موضوعات مربوط به ضوابط 
  عدم یکپارچگی عوامل و نیروها 
  عدم مشارکت بخش خصوصی 
  فرهنگ ضعیف تحقیق و توسعه 
 عدم دخالت سهامداران 
 فقدان ظرفیت اداري 
 مدیریت باال به پایین در بخش انرژي 
  کیفیت پایین خدمات مؤسسات مرتبط 

  يریسک عدم اطمینان در حمایت از انرژي خورشید
  گري در برابر ضوابط مدون البی

ضـعیف دسترسـی بـه سیاسـتگذاران بـراي        هاي مکانیزم
  منفی فناوري  هاي توسعه و پرهیز از رخداد

موضوعات سیاسی و 
  سیاستگذاري

  هاي  بلند مدت فقدان سیاست 
  فقدان سیاست تنوع منابع انرژي 
ــتم      ــداوم  سیس ــرات م ــی از تغیی ــتم اداري ناش ــوالی سیس ــرات مت تغیی

  حکمرانی

ریــزي آتــی بــراي پــذیرش انــرژي  بازدارنــدگی برنامــه
  خورشیدي و دیگر منابع پایدار انرژي

  واهمه از عدم ثبات در سیستم حکمرانی

  موضوعات جغرافیایی

 پراکندگی روستاها 
 پراکندگی جمعیت 
 جمعیت ناچیز روستاها 
 فواصل انتقال طوالنی 
 دشواري دسترسی 
 حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی 
 هاي  سنتی ها و ساختمان ممنوعیت برق در سایت 
  هاي  اقلیمی و فصلی سیکل 

  

  .هاي پاك در مناطق روستایی موانع توسعه انرژي. 1 ج  
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)، 1395اي,  (وبگاه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده
ــه شــبکه روســتایی اختصــاص دارد، گســتردگی   تنهــا ب

دهـد. همچنـین توزیـع     خـوبی نشـان مـی    بـه  موضوع را 
ارتفاعی از حدود ارتفاع سطح دریا در سواحل جنوبی و 

ی و شمالی، تا ارتفاع بیش از سه هزار متري در باب زنگ
اردیکــان موضــوع دیگــري اســت کــه توزیــع و انتقــال 

  سازد. هاي  انرژي را محدود می حامل
مطالعات موانع جغرافیایی در تجربیات دیگر کشـورها  

رسانی خـارج از شـبکه بـه     توسعه برق  دهد نیز نشان می
ــه آورده  از  جهــات مختلــف ــز  جمل هــاي  اجتمــاعی نی

 ,.Dugoua et al)امکانپــذیري و منــافع بیشــتري دارد 

با لحاظ مخاطرات انتقال   دهد مطالعات نشان می. (2017
لـیکن    انرژي، گرچه تمایل ذینفعان تغییر سیسـتم اسـت  

موانع مختلفی در این زمینه وجـود دارد. بـا ایـن وجـود     
مخاطرات انرژي و نیز مخاطرات انتقال آن براي کاربران 
مناطق روستایی بـه مراتـب بـیش از شـهروندان اسـت.      

دهد با فرض ثابت بـودن   عالوه همین مطالعه نشان می به
انرژي در نقاط مختلف کشور، بـدالیل پیشـگفته، هزینـه    
انـرژي تمــام شـده بــراي کـاربران منــاطق روســتایی در    
ــهري      ــاربران ش ــیش از ک ــابه ب ــوارد مش ــا م ــه ب مقایس

ــت  (McLellan, Chapman, & Aoki, 2016)اسـ
  ).1390 ،پور (سرتیپی
 اقتصاد

از دیگـر    موانع اجتماعی، فنـاوري و جغرافیـایی   وه برعال
موانع حرکت بـه سـمت منـابع غیـر سـنتی انـرژي و تغییـر        
الگوهاي استفاده از انرژي، موانع اقتصـادي اسـت. انتخـاب    
منابع جدید و تغییرات ناشی از آن، عموماً بـه مفهـوم ایجـاد    

کـرد   و هزینـه   تغییر در سبک زندگی، نیاز به تجهیزات جدید
ــازا ــهم ــه محــدودیت  د اســت. ب ــژه در شــرایطی ک ــاي   وی ه

این نـوع تغییـرات خـارج از اولویـت       اقتصادي بیشتر است
. از سـوي دیگـر   شدبوده، با مقاومت بیشتري روبرو خواهد 

گیـري   ویـژه در بهـره   به  گذاري اولیه باالي سرمایه  هاي هزینه
هـاي جهـان    از انرژي خورشیدي در تجربیات اغلب کشـور 

آیـد. بـه    ها بحسـاب مـی   در گسترش این سیستم  مانع اصلی
توانـد بـه    هـا مـی   هـا و وام  گیري از یارانـه  همین جهت بهره

 ,.Alzola et al)هـا کمـک کنـد     پایداري و توسعه این روش

بینـی شـده    بـاالي پـیش    هـاي  عبارت دیگر، هزینـه  ه. ب(2009
درآمـد    هـاي  همراه بـا دوره بازپرداخـت طـوالنی و جریـان    

گذاري و ریسک پذیرش اقتصـادي   رات سرمایهمحدود، خط
هـایی در ترکیـب بـا     دهـد. چنـین ریسـک    را افزایش مـی  آن

  هـاي  و عدم حمایـت سیسـتم    مشابه  هاي کمبود تجربه پروژه
ــیدي را محــدود    ــرژي خورش ــتفاده از ان ــزان اس ــی، می دولت

  .(Banerjee, 2006)کند می
بـه همـین جهـت مطالعـات، محـدودیت اقتصـادي و       

ــاالخص  ــابع     ب ــتفاده از من ــاري اس ــذیرش تج ــدم پ ع
تجدیدپذیر انرژي در مناطق روستایی را مانع اصلی ایـن  

 . (Banerjee, 2006; Legros et al., 2009)داننـد   امـر مـی  
هـاي   گـواهی "نظیر   هاي  توسعه بازار يسیاستگذارطبعاً 

و  " هاي بـازار و تنظـیم   سبز، بازاریابی سبز برق، سازمان
در منـابع   براي افـزایش نفـوذ بـازار    سازوکارهاي ممکن 

اند. برخی از دیگـر   شده ارایهعنوان راهکار  تجدیدپذیر به
ویـژه   مطالعات نیز نقش نگـرش نسـبت بـه مصـرف بـه     

انـد.   سازگاري با محیط زیست را مورد بررسی قرار داده
هـاي پـاك در    تجربیات جهانی موفق در توسـعه انـرژي  
توسـعه، عمـدتاً   مناطق روستایی در کشورهاي در حـال  

تأمین مالی آسان و قابل انعطـاف   هاي  گزینه ارایهناظر بر 
  .  (Mishra & Behera, 2016)است 

  

نــابرابري اقتصــادي نیــز موضــوع دیگــري اســت کــه 
اجرایی شدن توسعه شبکه انرژي و باالخص انرژي پاك 

و   کند. گرچه از منظـر حکمرانـی   در روستاها را کند می
یـت ایـن ثـروت، گسـتردگی منـاطق      نیز با توجه به اهم
خانوار، نـابرابري   هاي  و ضرایب هزینه  روستایی، وسعت
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  اي نخواهـد بـود   اقتصادي به خـودي خـود مـانع عمـده    
باالخص اگر تعامالت اقتصادي مناطق روستایی گـردش  

همراه آورد. البته باید توجه داشت کـه   مالی مناسب را به
فیت پایین در سطح نظیر تأمین برق، با کی  خدمات انرژي

توانـد مـانع بزرگـی در توسـعه      یک روستا نیز خود مـی 
ـ   عبـارت دیگـر    همزایاي اقتصادي و پیشرفت آن باشـد. ب

کیفیت عرضه برق براي توسعه اقتصادي، اجتماعی مهـم  
را نیز پرداخـت   هاي مربوط به آن است و طبعاً باید هزینه
(Dugoua et al., 2017) .  

مقایسـه هزینـه     ان توجه کـرد موضوع دیگر که باید بد
و   انتقـال انـرژي    هـاي  شبکه توزیع و زیرساخت، هزینـه 

  هـاي  تعمیر و نگهداري در مقایسـه بـا هزینـه     هاي هزینه
برداري از منـابع جـایگزین انـرژي     گذاري و بهره سرمایه

هـا و   ویژه برق خورشیدي اسـت. درحـالی کـه هزینـه     به
نابعی نظیـر گـاز   موانع کشف، استخراج، انتقال و حمل م

پیچیده دیگري نظیر   هاي و نفت نیز خود با پدیده رقابت
انـد   نفت شیل و نفت ارزان قیمت روسیه و افریقا مواجه

 ,Lange)تر خواهد کـرد   که معادالت اقتصادي را پیچیده

O’Hagan, Devoy, Le Tissier, & Cummins, 2018) .  
  هــاي خصــوص اهــم سرفصــل در در مطالعــه دیگــر

مـواردي نظیـر فقـدان      رسانی بـه منـاطق روسـتایی    برق
ــراي    ســرمایه ــدینگی ب ــه نق ــی ب ــود دسترس ــذاري، نب گ
مـد   و نیز عدم ارتباط بین سـاکنین و درآ   کنندگان مصرف

حاصله از تولید برق ذکر شده اسـت کـه حـداقل مـورد     
اخیـر نشــاندهنده آن اســت کـه تــأمین منــافع جمعیــت   

و غیر مسـتقیم از  مستقیم   هاي صورت مشوق روستایی به
اقتصـادي اسـت     ریزي از نظر الزامات موفقیت در برنامه

(Urmee et al., 2009). 
 انـرژي بـرق را   بـرداري و   هاي بهره زینهه 2  جدول شماره

هـاي   که با استفاده از سه روش مختلف سـلول  دهد نشان می
و نهایتـاً گزینـه     ها با بیـودیزل  خورشیدي، ترکیب این سلول 

  .(UNDP, 2015) دشو می ز دیزل به تنهایی تولیداستفاده ا

  
  
  
  
  
  
  

 يسیاستگذار
ي در توسـعه  سیاسـتگذار بسـیاري از مطالعـات بـر نقـش     

کـه برخـی    طـور  همـان    انرژي مناطق روستایی تأکید دارنـد. 
کشورها حتی تعارضات قدرت را مانع بزرگـی در پیشـرفت   

عه تـا  توسـ  و  تحقیـق  تـوجهی بـه    بـی  داننـد.   این فرایند مـی 
تـرین ایـن    گـذاري و حمـایتی رایـج    اندازهاي سـرمایه  دست

مشکالت است. مشـکالت ناشـی از فقـدان یکپـارچگی در     
ي و اجــراي آن، فقــدان قــوه تشــخیص و فقــر  سیاســتگذار

و   اسـتفاده  نظارت دولتی بر گشودن قفل منـابع تجـاري بـال   
واسـطه   هـا و جوامـع محلـی بـه     اعتمادي بـه گـروه   نهایتاً بی

  .(van Gevelt et al., 2018)گذشته است خطاهاي 

نیازمنـد برنامـه جـامع     مشکالت مشـارکت،  دسته اول
و اسـتراتژي یکپارچـه     کاهش مصرف منابع هیدروکربنی

حمایت از توسعه اقتصادي است. توجه، نیـاز فعلـی در   
هـاي مـؤثر    باشد و توجه بـه مشـوق   نگري می عین آینده

بـه آمـار و     کیـه  طبعاً ایـن مهـم بـدون ت    الزمه آن است.
ریـزي بلنـد    اطالعات آینده پژوهی و نیز به دور از برنامه

محقق نخواهد شد. پیوستن بـه بازارهـاي جهـانی     مدت
هـاي پیشـگیري از تغییـر     نظیر بازار کربن یا کنوانسـیون 

ــی ــه  اقلیم ــت    و برنام ــه جه ــودي ب ــی و عم ــزي افق ری
هـاي   مندي از امکانات و حمایت بیشتر و بهره همبستگی

هــا، در عــین وجــود یــک موتــور محرکــه خــارجی،  نآ
مکانیزم مجرب و مـوفقی در کشـورهاي پیشـرفته بـوده     

دسته دوم مستلزم دسترسی به آمـار و اطالعـات     است.

  مدل طراحی شده
هاي  سلول

خورشیدي و 
  باتري

ترکیب 
هاي  سلول

خورشیدي و 
  بیو دیزل

  دیزل

  65000  136000  256000  )$گذاري تجهیزات ( سرمایه
  88000  88000  88000  )$گذاري شبکه توزیع ( سرمایه

  18000  22000  34000  )$هزینه سالیانه تعمیر و نگهداري (

  
گذاري سـه روش   برداري و سرمایه هاي بهره هزینه. 2 ج

  . (UNDP, 2015)  مختلف تولید برق
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دقیق از نیاز به انـرژي در حـال حاضـر و شـرایط آتـی،      
سـنجی   ها، ظرفیت ها و محدودیت شناخت دقیق ظرفیت

ـ   ریزي مناسب و برنامه سـازي   گ یکپارچـه و عزم هماهن
هاي  گیري از ظرفیت براي توسعه همه جانبه منابع و بهره

تجاري است. وفق تجربیات دیگر کشورها این مهم تنها 
و توسعه بـراي رفـع موانـع فنـی و        با بکارگیري تحقیق

گذار  اي نظیر جذب سرمایه ایجاد راهکارهاي هوشمندانه
ک مکانیزم ی ارایه. (Lange et al., 2018)قابل تحقق است

ــه   ــدیریت جنب ــهیل و م ــجم تس ــه   منس ــد الی ــاي چن ه
توانـد   گفتـه، مـی   هاي پـیش  ریزي توسعه در گزینه برنامه

ریزي، رضـایت و تعلـق    عالوه بر ایجاد پویایی در برنامه
  خاطر ساکنین را نیز فراهم نماید.

  

ناشی از تجربیات  دسته سوم کاهش مشارکت عمومی، 
. مردم و نیز دولتمردان منفی از عدم توفیقات قبلی است

. (Devine, 2011)نیازمند به تعامل و نیز حمایت بیشترند

عنـوان   دهـد کـه مشـارکت مـردم بـه      مطالعات نشان مـی 
ــد برنامــه  ــک رون ــزي شــده در هــدایت  بخشــی از ی ری

ــازمان ــیش  س ــته، پ ــتقل و وابس ــاي مس ــق  ه ــرط تحق ش
هاي موفق است. همچنین انتظارات ایشان در مزایا  پروژه
درك فراینــد توســعه متفــاوت از یکــدیگر و نیــز  و نیــز

دولتمردان است و این امر مسولیت دولـت را در زمینـه   
نمایـد. بـه همـین جهـت      تر می حفظ اعتماد مردم سخت

ناگزیر باید ضوابط و مقـرات پیشـگیري از مقاومـت در    
هــاي  برابـر توســعه در جوامــع محلــی، در کنــار مشــوق 

  . (Lange et al., 2018)یابد مشارکت ایشان بسط
  

ــا ایجــاد تغییــرات در چــارچوب ایــن رو اوالً از هــاي  ب
هـاي تجدیدپـذیر را    انـرژي   فعلی، دولتمردان باید ظرفیـت 

در کنار توسعه اتصال به حرکت جهـانی افـزایش دهنـد و    
زمینـه جــایگزینی آن بــا منــابع انــرژي هیــدروکربنی را بــا  

ــی      ــوه الزام ــر وج ــه دیگ ــه ب ــردم و توج ــارکت م و  مش
ریـزي کننـد    هاي مناطق روستایی به نحـوي برنامـه   تظرفی

که این تغییر به وجه تفارق و تفوق و بعبـارتی بـه ظرفیـت    
عالوه مطالعـات نیـز    فعال توسعه این مناطق تبدیل شود. به

ــان داده ــعف در    نش ــوق، ض ــوارد ف ــر م ــالوه ب ــه ع ــد ک ان
و اسـتفاده از یارانـه هـا، وابسـتگی       ریزي، تخصیص برنامه

گذاران خصوصی و نیـز اهداکننـدگان    تام و تمام به سرمایه
هـاي غیـر واقـع بینانـه از      يسیاسـتگذار همچنین  و   اعانات

اهم موضوعاتی است که زمینه شکسـت در سیاسـتگذاري   
  هـاي سـازمانی   نمایند. همچنین فقدان ظرفیـت  را ایجاد می

دي بنیـادي منجـر بـه عـدم توفیـق      و دانش فنی نیز ناکارام
  .(Urmee et al., 2009)ایجاد خواهد کرد 

هاي پـاك در منـاطق    راهکارهاي توسعه انرژي ارایه
  روستایی

برمبناي مطالعات فـوق الـذکر و نیـز طـی دو مرحلـه      
موانـع،    توزیع پرسشـنامه میـان عـده اي از صـاحبنظران    

هـاي   رژيگیري از ان هاي مؤثر بر بهره و ظرفیت  ها مشوق
تجدیدپذیر در مناطق روستایی ایران پاالیش شد. به این 

پس از آنکه با بررسی پرسشنامه اول موانع و نیـز    ترتیب
ها مشخص شـد در پرسشـنامه دوم راهکارهـاي     ظرفیت

متناسب هر بخش، مبتنی بر نتایج حاصل از بخش قبل و 
نیز با بازخوانی نتایج مطالعات و تجربیات سایر کشورها 

عـالوه   فهرست و ارزیابی شد. به  )3و  1داول شماره (ج
در هر دو مرحله پرسشنامه، بخشی از سواالت با استفاده 

صـورت   و امتیـاز دهـی هـر بخـش بـه       از طیف لیکرت
هاي اصلی موانع و  جداگانه، به بررسی  اولویت سرفصل

هـا پرداختـه اســت و سـپس در گـام بعـد زیــر       ظرفیـت 
انـد و   بررسی قرار گرفته هاي هر سرفصل مورد مجموعه

یـن امتیـاز، تعیـین شـده اسـت.       هاي داراي بیشـتر  گزینه
 منظور بررسی پایـایی مجموعـه سـواالت پرسشـنامه،     به

در  0.84و  0.81کـه مقـادیر     آلفاي کرونباخ محاسبه شد
دو مرحله فوق نشاندهنده همبسـتگی درونـی سـواالت    

محاسـبه  بـا اسـتفاده از     پایایی مجموعه پرسشـنامه   بود.
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 انجام شده                                  ضریب کرونباخ  
واریانس هـر        ها،  تعداد پرسشنامه Kاست که در آن 

  ها است. نتایج آزمون واریانس کل پرسش     پرسش، و 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ـ   ید لزوم بهرهؤنتایج م رژي تجدیدپـذیر  گیري از منـابع ان

منظور ایجاد توسعه پایدار روستایی اسـت. طبعـاً چنـین     به
 اهمیـت آن  ـزه حایـلیکن نکت  اي دور از ذهن نیست هـنتیج

اکثریت قریب بـه اتفـاق مطالعـات تحقـق      اگرچهاست که 
توسعه پایدار روستایی را بدون تولید مولد و نیز دسترسـی  

د(ضـریب همبسـتگی   دانن به منابع پاك انرژي امکانپذیر نمی
% گزارش شـده اسـت)، بخـش    80عمده مطالعات بیش از 

%)  وابسـتگی  34دهندگان (قریب بـه   قابل توجهی از پاسخ
و تنهـا   داننـد  مـی % 60این دو عامل را در کشـور کمتـر از   

ــانی و   17 ــده جه ــابق ای ــوع مط ــن موض ــان در ای % از ایش
است کـه   اندیشند این در حالی تجربیات سایر کشورها می

% بـین  50% از مخاطبین بـه وابسـتگی کمتـر از    20یش از ب
  ).1شماره  نموداراین دو عامل معتقدند (

 ارایـه  )الـف و ب ( 4ول شـماره   هر دو مرحله در جد
 نمـودار ها، در قالب  شده است. همچنین نتایج پرسشنامه

  ه است. گردید ارایه 3تا  1شماره 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گیـري از   اصلی توسعه و بهـره  موضوع دیگر بررسی موانع
منابع تجدیدپذیر انرژي در منـاطق روسـتایی کشـور اسـت.     

انـد،   گرچه مطالعات کمتر بـه مقایسـه بـین عوامـل پرداختـه     
ي در تجربیـات دیگـران   سیاستگذارنقش عوامل اقتصادي و 

). این مطالعـه نشـان   2شماره  نمودار( نیز پررنگ بوده است
سـوم موانـع تنهـا در ایـن دو      در کشور ما، قریب بـه دو   داد

عامل قرار دارد. گرچه نقش عوامـل فرهنگـی و اجتمـاعی و    
نیز عوامل جغرافیایی در این مطالعـه کمتـر از دیگـر عوامـل     

نبایـد انتظـار داشـت مشـکالت      لیکن اوالً  آورد شده است بر
ــه و   ــدون همکــاري جامع ــز سیاســتگذاري ب اقتصــادي و نی

تـوان   از ایـن رو نمـی   و  ها حل و فصـل شـود   اصالح ارزش
اهمیتـی آن دانسـت.    کوچک بودن مقدار تأثیر را به معناي بی

پراکندگی جغرافیایی و نیز دشـواري دسترسـی و     دوم اینکه 

هزینه   راهکار تولید برق
  گذاري سرمایه

هزینه 
  برداري بهره

زمان 
  اجرا

ثبات 
  مالحظات  تولید

  کیلومتر بسیار گران 10براي فواصل بیش از   باال  باال  پایین  باال  متصل به شبکه
  و هزینه باالي سوخت CO2تولید زیاد   باال  پایین  باال  پایین  سوخت فسیلی (دیزل)

  ي کوچکها عنوان سوخت ترکیبی و اغلب با جایگزینی نفت در مقیاس به  باال  متوسط  باال  متوسط  بیو دیزل
  به شدت وابسته به شرایط باد محلی و نیازمند باتري یا سیستم ترکیبی  متوسط  متوسط  پایین  متوسط  هاي بادي کوچک توربین

  راهکار خنثی، داراي اثرات زیست محیطی و لزوم تعویض باتري  متوسط  پایین  متوسط  متوسط  خورشیدي/ ذخیره باتري
  در مقایسه با دیزل CO2% کاهش هزینه سوخت و 30  متوسط  پایین  وسطمت  متوسط  خورشیدي/ ترکیب با دیزل فسیلی

  وابسته به وجود جریان آب و اختالف ارتفاع کامالً  متوسط  متوسط  پایین  متوسط  (micro-hydro)خورشیدي/آبی کوچک 

  . (UNDP, 2015)اي راهکارهاي تولید برق براي مناطق روستایی  تحلیل مقایسه. 3 ج  

 .نتایج آلفاي کرونباخ مرحله دوم )ب. نتایج آلفاي کرونباخ مرحله اول) لفا. 4ج 

  الف  ب
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پخـش جمعیـت و شـرایط اقلیمــی و دیگـر مسـائل از ایــن      
دست گرچه نقش کمی در ایـن نمـودار از خـود نشـان داده     

ن در دیگـر عوامـل،   واسطه مداخله کارکردهـاي آ  اما به  است
باالخص بخش اقتصادي و نیز اجتماعی، عـاملی بـه شـدت    

گیـري نهـایی خواهـد بـود. چراکـه       تعیین کننده در تصـمیم 
هـاي ایجـاد زیرسـاخت و انتقـال      عنـوان مصـداق، هزینـه    به

انرژي برق یا گاز به مناطق دوردست یا صعب العبـور بـراي   
اً از نظـر  روستایی کـه کمتـر از ده خـانوار سـکنه دارد قطعـ     

نیسـت. ایـن درحـالی اسـت کـه از      اقتصادي توجیـه پـذیر   
روسـتا تـا    56793خانوار روستایی، تنهـا   6070000  مجموع 

و این به معناي آن اسـت کـه   رسانی شده  برق 96پایان سال 
حداقل پـنج هـزار روسـتا بـا جمعیـت کمتـر از ده خـانوار        

عامـل  . این آمـار اهمیـت نقـش    اند محروم از برق باقی مانده
ــایی را در تصــمیم ــازي و جغرافی مهندســی ارزش نحــوه  س

  سازد. انتقال انرژي به مناطق روستایی مشخص می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تـرین منبـع انـرژي     هـا در تعیـین مناسـب    نتایج پرسشنامه
گیـري در منـاطق روسـتایی کشـور،      تجدیدپذیر بـراي بهـره  

 3شـماره   نمـودار  هـا، در  صرفنظر از موقعیت جغرافیایی آن
تـرین   مناسـب  نمایش داده شده است. این بررسی نشـان داد  

گیـري در منـاطق روسـتایی کشـور بـرق       گزینـه بـراي بهـره   
ییـک   هـاي فوتوولتـا   عبارتی استفاده از سلول هخورشیدي و ب

گیـري از انـرژي خورشـید بـراي      گزینـه بعـدي بهـره     است.
بـاب   تولید آبگرم خورشـیدي اسـت. هرچنـد ایـن روش از    

مطالعـات ظرفیـت ســنجی تقریبـاً معــادل بـرق خورشــیدي     
را بـه انـدازه کـافی     خبرگـان آن   شود. لـیکن آراي  دانسته می

ــی ــوب نم ــاعات    مطل ــه س ــه ب ــا توج ــدیر ب ــه هرتق ــد. ب دان
خورشیدي قابـل توجـه در سـطح کشـور، فنـاوري سـاده و       

ــع آن     ارزان قیمــت ــه تب ــرم و ب ــد آبگ ــهولت تولی ــز س و نی
وش، بایــد گفــت آب گــرم خورشــیدي گرمــایش در ایــن ر

از ایـن دارد.   بـرداري بـیش   گـذاري و بهـره   ظرفیت سـرمایه 
فاصـله زیـادي بـه     سایر منابع تولیـد انـرژي خورشـیدي بـا    

نسبت این دو روش قراردارند. گرچه خبرگان انـرژي بـاد را   
و   داننـد  تقریباً همتراز انرژي آبگرم خورشـیدي مناسـب مـی   

هـا و زمـین گرمـایی را نیـز بـا       انرژي ناشی از زیست تـوده 
  انـد  بندي کـرده  هاي بعد دسته زیادي در رده فاصله نه چندان

توزیـع و    دهـد  هـا نشـان مـی    لیکن ظرفیت سنجی این روش
شدت باد مورد نیاز براي تأمین انرژي برق قابـل استحصـال   

هــاي  هـاي بسـیار زیــاد آن بـا شـرایط تـوربین      و نیـز هزینـه  
بــادي را محـدود بــه نقــاطی   موجـود فعلــی، گزینـه انــرژي  

محسـوس و دائمـی اسـت.     کامالًد که وزش باد در آن کن می
تـوان   و طبعـاً نمـی    تعداد چنین مناطقی در کشور زیاد نیست

ــه ــه   از آن بـ ــدار توجیـ ــرژي پایـ ــوان انـ ــذیر  عنـ ــاد پـ یـ
ــرتیپی ــور کرد(س ــت   ). از1390،پ ــد زیس ــر تولی ــوي دیگ س

غرافیـایی،  هـا و زیسـت گـاز ناشـی از آن بـه دالیـل ج       توده
 نیـز الگـوي مصـرف   و   حجم و نوع کشـاورزي و دامـداري  

بنـابراین در اولویـت     . انرژي همواره کارامدي الزم را نـدارد 
هـاي تجدیدپـذیر    ترین موانع توسعه انرژي اصلی. 2 ن

 .در مناطق روستایی کشور

گیـري از   میزان وابستگی توسعه پایدار به بهـره . 1 ن
 .هاي پاك در مناطق روستایی کشور انرژي

29  

 مسائل فنی
  

 یاستگذاريضعف س
  

  مشکالت اقتصادي
 موانع اجتماعی و فرهنگی

  

  %37   شرایط جغرافیایی

9%  11%  

14%  

29%  

  هاي پاك در مناطق روستایی گیري از انرژي میزان وابستگی توسعه پایدار به بهره
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تجدیدپـذیر نخواهـد بـود.     انـرژي منابع جایگزین و پایـدار  
دلیـل نیـاز بـه تجهیـزات حفـر چـاه و        بـه  زمین گرمایی نیز

در سـطح  توزیـع منـاطق آن     و همچنـین   تجربه کمتـر قبلـی  
کشور محدود پذیرش اجتمـاعی کمتـر و موانـع جغرافیـایی     

پـاك،   داشته و از نظر اولویت جایگزینی منابع انـرژي  بیشتر
شرایط مشابهی با دو گزینه اخیر دارد. باید توجه داشت کـه  

عقیـده خبرگـان کمتـر     برخالف آب گرم خورشیدي که بـه 
هــا ظرفیــت ســنجی و  روش کارامــد بــوده اســت، در ســایر

کشـورها نشـاندهنده تخمـین بـیش از      ربیات قبلی دیگـر تج
سـت. ایـن امـر    ا هـا  ورد بیش از واقعیت کارایی آن حد و برآ

خصوص در مورد انرژي باد و زیست تـوده بیشـتر اسـت.     هب
ــد در مــورد بــرق       ــین بــیش از ح ــوي دیگــر تخم از س

 کـامالً خورشیدي بـدلیل آن اسـت کـه ایـن فنـاوري هنـوز       
ـ  ل تـوجهی دارد. نهایتـاً بایـد توجـه     بومی نشده و هزینه قاب

هـا بایـد نسـبت بـه شـرایط       داشت که هر یک از ایـن روش 
تـدقیق شـود و بـا تحلیـل       جغرافیایی نمونه مـورد بررسـی،  

  هاي برتر مشخص شود. فایده گزینه -هزینه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي   هـا و موانـع توسـعه انـرژي     با شـناخت ظرفیـت  
اس جهـانی و در  تجدیدپذیر در مناطق روستایی در مقیـ 

اساس مرور ادبیـات و و تحلیـل نظـرات     سطح کشور بر
گیري از این فنـاوري در   خبرگان در راستاي توسعه بهره

مناطق روسـتایی کشـور، راهکارهـایی در چهـار حـوزه      

فناوري، اقتصادي، اجتماعی و سیاسـتگذاري در جـدول   
  شده است. ارایه 5   شماره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یجهنت
عنـوان نیـاز اولیـه     اینکه دولت موظف به تأمین انـرژي بـه  

هـاي فسـیلی، فراینـد     افراد است در کنار وابستگی به انـرژي 
توسعه را کند و ناکارامد خواهد کـرد. ایـن امـر در بـیش از     

ــروه خبرگــان مشــهود اســت.   درصــد از پاســخ 76 هــاي گ
معتقدنـد    ریـزي مـدیریت انـرژي    همچنین متخصصین برنامه

موضوع در منـاطق روسـتایی نـواحی شـرقی و مرکـزي       این
هـاي   محـدودیت  درصـد قابـل افـزایش اسـت.      30ایران تـا  

از جملـه آالینـدگی، اتـالف،      هـاي فسـیلی   ناشی از سوخت
منجــر بــه جــایگزینی منــابع   و محــدودیت منــابع  هــا هزینــه
  پذیر انرژي در کشـورهاي توسـعه یافتـه شـده اسـت      تجدید

نیز همواره با مـوانعی چـون مشـکالت     لیکن این نوع انرژي
سیاستگذاري، اجتماعی، فنـی، اقتصـادي و ... مواجـه بـوده     

هاي کشـور را محـدود سـاخته اسـت.      که استفاده از ظرفیت
در کشور ما، قریب بـه دو سـوم موانـع      این مطالعه نشان داد

هاي تجدیدپـذیر در   ترین فناوري انرژي مناسب. 3 ن
 .مناطق روستایی کشور

  مخاطب  شرح  حوزه  

راهکار
  

  وريفنا

ــرژي    ــاز ان ــه جــی آي اس نی تهیــه الی
اساس شرایط جعرافیایی و اقلیمـی و   بر

 جمعیت مناطق روستایی  
ــلول   ــتفاده از س ــید و   اس ــاي خورش ه

 صورت ترکیبی بیودیزل به
  استفاده از آبگرم خورشیدي 

 هاي ذیربط ارگان 
 
جامعـه روسـتایی بــا    

  حمایت دولتی

  اجتماعی

آمــوزش روســـتاییان در ارتبــاط بـــا    
هـاي   رات زیست محیطی سـوخت تأثی

  فسیلی
اموزش تکنسین بومی براي سـاخت و   

  نگهداري از تجهیزات
ــا مزایــاي  فرهنــگ  ســازي در ارتبــاط ب

  هاي پاك گیري از انرژي بهره

 هاي ذیربط ارگان 
ــردم  ســازمان  هــاي م

 نهاد
  هاي جمعی رسانه 

  ذاريتگسیاس

ــایتی    ــامع حمــ ــه جــ ــه برنامــ تهیــ
ــرمایه ( ــی،   س ــش خصوص ــذاري بخ گ

 ) .... و ت دولتی، کارافرینیحمای
تخصیص یارانه به بخش مولـد انـرژي    

  پاك

 هاي ذیربط ارگان 
  نهادهاي سیاستگذار 

هـــــاي  صـــــندوق   طوالنی مدت بهرههاي کم  اعطاي وام   اقتصادي
  گذاري سرمایه

 
هـاي تجدیدپـذیر در    راهکارهاي توسـعه انـرژي  . 5 ج

 .نگارندگان :منبع .مناطق روستایی کشور
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%) 29%) و سیاســتگذاري (37مربـوط بــه موانــع اقتصــادي (  
مشـابه تحقیقـات انجـام شـده در      است. نتایج بدست آمـده 

کشورهاي در حال توسعه از جمله پاکسـتان اسـت. هرچنـد    
در کشورهاي توسعه یافتـه همچنـان اتـریش نیـز بـا وجـود       

هاي حمایتی همچنان مشکالت سیاسـتگذاري جـزء    سیاست
ـ  اي تجدیـد ـهـ  ه انرژيـع مهم توسعـموان شـده   رـر ذکـ ـپذی

توسـعه   موانـع است. پژوهش حاضر کوشیده است با تبیـین  
هـاي   و شناخت ظرفیـت   هاي پاك در مناطق روستایی انرژي

راهکارهـاي مجـرب     آن در کشور، با نگـاهی واقـع گرایانـه   
هـایی چـون    این توسعه را بررسی کند که منجر بـه اولویـت  

هـاي بلندمـدت و    وام ارایـه تخصیص یارانه به انرژي پـاك،  
مینـه و  محـوري و فرهنگسـازي در ایـن ز   آمـوزش   ، بهـره کم

هـاي ذیـربط، نهادهـاي سیاسـتگذار،      تبیین نقش براي ارگان
هـا شـده اسـت.     هاي مردم نهاد و رسانه برداران، سازمان بهره

  شدت نیاز بـه انـرژي    هاي روستایی هم از نظر مسلماً محیط
پراکندگی جغرافیـایی و شـرایط     و هم از نظر  و نوع مصرف

همـین    د. بـه هاي شـهري هسـتن   اقتصادي، متفاوت از محیط
و سـاز و کارهـاي عمـومی در      هـا  ها، برنامـه  جهت سیاست

هـاي انـرژي امـروزي بـا تکیـه بـر        مسیر دسترسی به حامل
هـا  ممکـن    دانش آماري و تحلیل شـناخت علـل و ظرفیـت   

واسـطه اهمیـت موضـوع اقتصـاد      خواهد بـود. همچنـین بـه   
تـر، سـطح دسترسـی بـه انـرژي و       در مقیاسی وسـیع   انرژي

ــراد رابطــه آ ــا ســطوح درآمــدي اف   شــرایط شــهري و و  ن ب
  روستاهاي سایر کشورها نیز باید مطالعه شود.
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