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چکیده
بخش کشاورزی در کنار دیگر عف الیتهای خدماتی و تولیدی وابسته به انواع مختلف انرژی است که تأمین آن از منابع در دس و سرت
ارزان ضروری است .معضالت ناشی از سوختهای فسیلی همچون مخاطرات زیست محیطی و پایداری در توازن ب طیحم ازجا نی   
زیست ،محدودیت در منابع و نوسانات قیمتی و همچنین وابستگی عف الیتهای اقتصادی و اجتماعی انسان به تأم مین ان زاین دروم یژر    
سها ا ،گرم لخاد یا   
سبب شده است تا انسان به فکر جایگزینی منابع دیگری همچون انرژیهای تجدیدپذیر مانند خورشید ،اقی ونا س س
زمین ،باد و  ...باشد .واحدهای مختلف کشاورزی مانند پرورش طیور نیز نیازمند تأمین انرژی مورد نیاز خ ،زاگ ،قرب لکش هب دو      
نفت ،گازوئیل و دیکر اشکال آن است .این تحقیق بدنبال بررسی مشخصات جغرافیایی استان سمنان جه ییاسانش ت    ظرفیتتتهاییی
منابع انرژیهای تجدیدپذیر به منظور تأمین انرژی مزارع مرغ گوشتی استان بود .ای  ظاحل هب قیقحت ن هدف زا و هدوب یدربراک   

  

طریق پیمایش میدانی صورت پذیرفته است .پس از مطالعه اسناد کتابخانهای ،اینترنت و مصاحبه با کارشناسان و اس زا ،هاگشناد دیتا   
پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات استفاده شد .بر اساس نتایج حاصله استان سمنان دارای ظرفیت بسیار مناسب در بهره برداری از
انرژی خورشیدی بوده و مرغداران نیز در صورت مهیا بودن بستر مناسب تمایل به بهرهگیری از آن میباشند.

یهای تجدیدپذیر ،انرژی خورشیدی ،سوخت فسیلی ،مرغداری ،استان سمنان
واژگان کلیدی :انرژ 

( -1نویسنده مسئول) mssabouri@iau-garmsar.ac.ir
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مقدمه
انرژی نیروی اصلی در جهان و زندگی را تعریف و حفظ مینماید .استفاده صحیح و حفظ آن برای نسلهاای آین هد
ت
ی سیستممم جهت ت
ی الزم برای ی
ی را توان یا ی ی
از وظایف اصلی نسل حاضر است) . (Maczulak, 2010در بیان دیگر انرژی ی
انجام فعالیتی برونی یا انجام برونداد تعریف نمودهاند ) .)Kaltschmitt, Streicher, & Wiese, 2007انسان طی قرون
یکرد .استفاده از باد ،حیوانات (اسب ،گاو و،)...
گذشته انرژی مورد نیاز فعالیتهای خود را از طریق گوناگونی کسب م 
چوب و غیره متداول بوده است ). (Quaschning, 2010
ی
اهمیت تأمین انرژی برای هر کشوری جز استراتژیهای حیاتی آن کشور بشمار میآید چنانکه در قرن حاضررر حتی ی
شاهد بروز جنگهایی بزرگ و پر هزینه و کشتار مردمان بیشماری به منظور تصاحب منابع انرژی آن کشور ب دو ه هایممم
یشود که تقریبًاًا انجام تمام فعالیتهای تولیدی و خدماتی بشر به نوعی
) .(Yergin, 2006این اهمیت از آنجایی ناشی م 
ی
وابسته به یک شکلی از انرژی میباشد .لذا کسب و تأمین منابع انرژی در درازمدت ،با هزینه و ریسککک کمتررر برای ی
سیاستمداران هر کشوری ضروری است ).)Keyhani, Marwali, & Dai, 2010
براساس آمار سازمان جهاني انر يژ م زي ان انر يژ باقي مانده از منابع تجديدناپذير به ط اب ربارب لک رو     2 / 5 ×1024

ژول است که از اين مقدار درصد با ييال متعلق به منابع فسيلي و هستهاي است .اما در مورد منابع تجديدپ نام ريذ ند   

آب و باد و غيره م زي ان توان آنها  021پتاوات 1است که انر يژ ساليانه آن معادل  3/8کوادرليون ژول برسال است که
اگر به بزرگي اين عدد توجه خاص کنيم معادل  580برابر کل نياز انر يژ ساليانه کره زمين است؛ ولي نکته اينجاست
که ما فقط قادر هستيم درصد بسيار کوچکي از انر يژ هاي تجديدپذير در کره زمين را در چرخه تبديل انر يژ م درو
بهره برداري قرار دهيم .به عنوان مثال ،از انر يژ بسيار با يال يک طوفان و امواج متالطم درياه قا و ا ييييي انوسه اي و ا   
آبشارها و رودخانهها در نقاط مختلف زمين فقط قادر به کسب بخش ناچ يزي از آنها در چرخه انر يژ هستيم (سیف،
.) 1389
وضعیت ذخایر نفت و گاز ایران
جمهوری اسالمی ایران دومین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان اس ریخذ .ت     041میلی ریا تفن هکشب درا ا  ن را هب     
پنجمین ذخایر نفت دنیا از نظر دوام تبدیل کرده است .با روند تولید کنونی ایران دارای ذخیره نفت بر بیرقت یا   ًاًا 85
یباشد .همچنین با داشتن  0 04 1تريليون فوت م عك ب گاز دارای  15درصد ذخیره گاز جهان است و برای بیش
سال م 
از یکصد سال میتواند گاز استخراج نماید (صفوی .) 1389 ،اما سؤال اصلی اینجاست بعد از ص هچ رگید لاس د

   

باید کرد؟
ل فرآیندی ی
ی
یداند که حاصل ل
 (2011) Jordan Korteبه نقل از آژانس بین المللی انرژی ،انرژی تجدیدپذیر را انرژی م 
یشود.
طبیعی است و به طور ثابت و دائمی بازتولید م 
در تعریف دیگر انرژیهای تجدیدپذیر را شامل انواعی از انرژی میدانند که به طوررر مس یقت ممم و یاا غیررر مس یقت ممم از
یآید ).)IEA, 2008
خورشید در فرآیندی طبیعی بدست م 
1

هریک پتاوات برابر با  10به توان  51وات است.
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یهای تجدید پذیر
انواع منابع انرژ 
همانطور که در تعریف نیز آمده است به انرژیهایی تجدید شونده گفته میشود که برای ج نآ عبانم ندش نیزگیا

  

یشود:
یهای تجدیدپذیر در قالب زیر بیان م 
سالیان سال زمان نیاز نباشد .بر همین اساس منابع انرژ 
انرژی خورشیدی
انرژی باد
زیست توده
امواج دریا و اقیانوسها ()OE1
زمین گرمایی
منابع انرژي آفتابي
یتوان در اکثر کشورها از آن بهره
یهای کربنی و مناسبی است که م 
خورشید یک منبع پاک ،تجدیدپذیر ،بدون آلودگ 
یهای کره زمین است زیرا اقس رگید ما   
گرفت ) .(Raghavan et al., 2010بدون شک خورشید منبع اصلی اکثر انرژ 
انرژی در نتیجه اثرات مستقیم و غیر مستقیم تابش خورشیدی ایجاد میگردند (احمدیان .) 1389 ,انر يژ آفتابي اولين
منبع انر يژ بوده است که بشر از آن بهره گرفته است .در حقيقت ،آفتاب اولين منب يع بود ک هرک تايح لوط رد ه     
زمين مورد شناسا يي و بهره وري بشر قرار گرفت .انسان ماقبل تاریخ از انرژی خورشیدی برای خشک کر دراوم ند   
یبرده است ().Soteris, 2009
غذایی ،آب دریا و تهیه نمک ،انعکاس و تجمیع نور گرم کردن خانه و  ...بهره م 
خورشید منبع عظیم انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است .در ح ود دد  6000میلیوننن ساللل از
تولد این گوی آتشین میگذرد و در هر ثانیه  2/4میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل میشودد .باا توجههه بههه
ی تا 5
وزن خورشید که حدود  333هزار برابر وزن زمین است .این کره نورانی را میتوان بهعنوان منبع عظیم انرژی ی
میلیارد سال آینده به حساب آورد (زارعی محمود آبادی و ویسه.)0931 ,
تواني که زمين از خورشيد دريافت ميکند معادل  174پتاوات عي ني  174 ×1015است که حدود  80پت نيا زا تاو ا   
انر يژ جذب ابرها و اقيانوسها ،و بقيه معادل  90پتاوات جذب پوسته زمين ميشود که درتم اوم نيا ما ر يژرنا د     
تبديل به گرما و گرم کردن اين يال هها ميشود و همچنين غير از گرم کردن زمين بخش ديگر زا يباتفآ يژرنا زا ي

  

طر قي عمل فتوسنتز انرژي الزم جهت رشد گياهان را فراهم ميسازد که خود پايه توليد کل و يياذغ تالوصحم هي
يآيد (سیف.) 1389 ,
غير غذاي گياهي به حساب م 
انر يژ دريافتي زمين از خورشيد در مدت يک سال معادل کل انر يژ اي است که از تمام من عبا يدجت يژرنا د يذپان ر    
مانند نفت ،ذغال سنگ و اورانيوم از ابتدا تا انتهاي موجودي آنها به دست بيايد؛ ض نم ًاًا م روآداي  يييييييش يژرنا هک دو    
يگيرد .با آن که م زي ان انر يژ آفتابي توان و ظرفيت بس ،دراد يميظع راي   
آفتابي در گروه انر يژ هاي تجديدپذير قرار م 
ولي ناتواني بشر در جمع آوري و در سبد چرخه انر يژ قرار دادن آن باعث شده است که تا به حال رقم ک زا يکچو
اين سبد را به خود اختصاص دهد .طبق براوردهاي انجام شده اگر روزي بشر بتواند فقط  %2از انرژي زا يتفايرد    
Ocean Energy

1
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آفتاب را جمع آوري و در سبد چرخه انر يژ خورد نياز خودقرار دهد ميتواند کل نياز خ نيمأت ار دو    کن  د ( (هم نا
منبع).
انر يژ خورشيد در تمام جهات ساطع شده و همان طور که به سمت بيرون گسترش مييابد ،ض يع فتر ميگردد .ولي
حتي بعد از عبور از فضاي بزرگ و خالي بين خورشيد و زمين ،يک صفحهي صافي که در با يال ج ّوّو زمين (اتمسفر)
به طور عمود بر اشعهي خورشيد قرار داده شده باشد ،انر يژ الکترومغناطيسي خورشيد را ب  ه مم زي ان  367 1وات بر
ينمايد .اين مقدار را ثابت خورشيدي (نمازیان.) 1389 ,
مترمربع دريافت م 
عليرغم نام آن ،ثابت خورشيدي ثابت نميباشد .علت اصلي اين تغ يي ر که البته فقط در حدود  3درصد است ،به تغ يي ر
فاصلهي بين زمين و خورشيد ،به دليل تقريبًاًا بيضوي بودن مسير گردش زمين به دور خورشيد ،بر م يييگردد تباث    .
خورشيدي يک مادهي خامي را نشان ميدهد که بايستي مهندسين روي آن کار نمايند .سلولهاي خورشيدي ،انرژي
خورشيدي را به انر يژ الکتريکي تبديل مينمايند و در نتيجه ،خروجي از باطريهاي فتوولتائيک نميتواند بيش زا رت
ورودي که از خورشيد دريافت ميکنند ،باشد .هيچ دستگاه انر يژ خورشيدي مستقر در زم ادم يور اي ني ر نيمز      
نميتواند بيش از  367 1وات بر مترمربع انر يژ توليد نمايد .در عمل ،حتي در مدار زمين ،خروجي يک دستگاه مبدل
انر يژ خورشيدي ،کمتر از ثابت خورشيدي ميباشد و در مورد کاربردهاي روي سطح زمين ،مقدار م هنازور نيگناي   
يدهد.
خروجي هر دستگاه مبدل انر يژ خورشيدي ،همواره درصد کمي از ثابت خورشيدي را تشکيل م 
طيف کامل امواج الکترومغناطيسي ساطع شده از خورشيد ،انر يژ خورش م نيمز هب ار يدي ن م لقت ييييييييييينما يلو ،دي   
قسمتهاي مختلف طيف الکترومغناطيسي ،مقادير متفاوتي از انر يژ را با خود حمل ميکنند .خورشيد بيشترين مق راد
انر يژ را در طول موج حدود  470نانومتر ،ک رون فيط يئرم شخب رد ه

قرار اد ر ،د سا م عط ييييييييييييييييينما عشا .دي هههههي

الکترومغناطيسي با طول موجهاي نزديک  470نانومتر ،در ناحيهي زرد ـ سبز ط ارق في ر م  ييييييييگيرن يژرنا رادقم .د    
ييابد .در واقع ،از نقطه نظر انر يژ ،
ساطع شده از خورشيد ،با دور شدن از طول موج  470نانومتر به سرعت کاهش م 
يگردد:
امواج الکترومغناطيسي ساطع شده از خورشيد ،به طور عمده به سه دسته زير تقسيم م 
جها کمتر از  400نانومتر
ـ امواج الکترومغناطيسي با طول مو 
ـ امواج الکترومغناطيسي با طول موجهاي بين  400تا  700نانومتر (طيف مرئي نور)
ـ امواج الکترومغناطيسي با طول موج بيشتر از  700نانومتر.
خورشيد اندکي بيش از  40درصد انر يژ خود را درناحيهي نور مرئي ،که نوار باريکي از ط ار يسيطانغمورتکلا في   
اشغال مينمايد ،تابش ميکند .خورشيد حدود  50درصد انر يژ خود را (البته با شدت بسيار کمتر) در بخش وس يعي
از طيف که طول موجهاي بيش از  700نانومتر را در بر ميگيرد ،ساطع مينمايد .مقدار باقيمانده انر يژ  ،توسط امواج
شه يا
الکترومغناطيسي با طول موج کمتر از  400نانومتر منتقل ميشود .تقريبًاًا تمامي انر يژ خورشيدي توس سسط ت با ش ش
الکترومغناطيسي با طول موجهاي بين  200تا  4000نانومتر منتق م ل يييييگردد رادقم(    .
يباشد).
ينويسد که در آن ميکرومتر عبارت از يک ميلينيوم متر م 
صورت  4ميکرومتر م 

 4000ن ومعم ار رتمونا ًالًال هب     
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اين واق يع ات در رابطه با اشعهي خورشيد و چگونگي توز عي انر يژ در بخشهاي مختلف خورشيدي ،براي طراح نا
پانلهاي خورشيدي به منظور استفاده در ماهوارههای مخابراتي و ايستگاه فضا يي بينالمللي مه يارب يلو تسا م     
يکنند ،اهميت چنداني ندارد.
مهندسيني که در رابطه با طراحي نيروگاههاي خورشيدي زمين کار م 
هندسه زمين و نور خورشيد
به منظور ارزيابي امکانات بالقوهي (پتانسيل) انر يژ خورشيدي ،الزم است بدانيم که چگونه هندسه زمين روي مقدار
انر يژ خورشيدي دريافت شده در هر مکان از کرهي زمين ،تأ يث ر گذار است .تصور نمايد که:
ـ يک صفحهي صاف نازک با شعاتي مساوي شعاع کره زمين در اختيار داريد
ـ اين صفحه را به موازات مدار دوراني زمين قرار دادهايد
ـ صفحه را طوري جهت دادهايد که اشعهي خورشيد عمود بر سطح آن ميتابند
چنين سطحي ،همان مقدار انر يژ دريافت ميکند که سطح زمين دريافت مينمايد .ولي روي صفحهي مذکور ،انر يژ
به طور يکنواخت پخش گرديده است .در مورد زمين وض يع ت کام ًالًال متفاوت ميباشد .چرا که روي سطح زم رد ،ني
هرزمان م يع ن ،فقط قطعهي کوچکي از آن به طور عمود بر اشعهههي خورش رد و هدوب راد هيواز دي

عشا ،هجيتن هههه هههههههي

خورشيد به طور مايل به سطح زمين برخورد نموده و يا اين که اص ًالًال برخورد نميکند (هرگاه زاو وخرب هي ر رفص د    
شه يا
باشد ،اشعه با سطح زمين مماس گرديده و در واقع برخوردي صورت نم يييگير يواز ).د هه هههاي ک بات نآ اب ه ششش ششش
ينمايند ،براي طراحي دستگاههاي تبديل کنندهي انر يژ خورشيدي ح تسا تيمها زئا .... ...
خورشيد با زمين برخورد م 
اين يک مورد تجربي عمومي است که هر چقدر خورشيد در آسمان به چشم انسان بزرگتر بنمايد ،اشعهي خورش دي
داراي شدت بيشتري ميباشد .هرگاه خورشيد مستقيمًاًا در با يال سر باشد ،عي ني اگر تابشهاي خورش روط هب يدي    
عمودي به يک قطعه از زمين بتابد ،به طوري که يک عصاي عمودي هيچ سايهاي نداشته باشد ،در اين صورت مقدار
انر يژ که به واحد سطح صاف در واحد زمان ميرسد ،حداکثر خواهد بود .زماني که خورشيد در قسمتهاي پ نيئا
آسمان قرار داشته باشد ،تابشهاي خورشيدي ،انر يژ کمتري را در واحد زمان به واحد سطح ميرسانند ،چرا ک رد ه
اين حالت تابشهاي خورشيد به مقدار بيشتري به خارج از سطح مورد نظر پخش ميگردند .عل يژرنا هک نيا ت     
شه يا
تحويل شده به سطح کاهش پيدا ميکند ،اصوًالًال به خاطر تغ يي ر در زاويه ههي قرارگير  تبسن حطس ي به بات ششششش ششششش
خورشيد ميباشد .البته خورشيد به تابش انر يژ با همان م زي ان در تمام زمانها ادامه ميدهد .با وجود اين ،همان طور
يشود ،م زي ان انر يژ تحويل شده به عطق کي ه نيمز     
شهاي خورشيد به حالت موازي با سطح زمين نزديک م 
که تاب 
يرسد.
افقي در واحد زمان به صفر م 
نقطهاي از زمين که خورشيد در يک زمان م يع ن ،به طور مستقيم در با يال سر ميباشد ،نقطهي «درست زير خورشيد»
ناميده ميشود .در نقطهي «درست زير خورشيد» تابشهاي خورشيد ،دقيقًاًا عمود بر سطح زمين اس وص رد .ت ر يت   
که همهي عوامل يکسان باشند ،نقطهي «درست زير خورشيد» انر يژ بيشتري نسبت به هر نقطهاي ديگر روي س حط
زمين دريافت مينمايد ،چرا که فقط در اين نقطه است که تابشهاي خورشيد حداکثر تمرکز را دارند .هر دقچ  ر زا    
يرسد ،کمتر خواهد شد.
نقطهي «درست زير خورشيد» دور شويم ،مقدار تواني که از خورشيد به سطح زمين م 
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هرگاه کليهي عوامل در شرايط يکساني قرار داشته باشند ،نيروگاه خورشيدي که درنقطهي «درس يشروخ ريز ت ددد دددد»
احداث گردد ،توان توليد نيروي بيشتري نسبت به نيروگاههاي مستقر در ساير نقاط خواهد داشت.
همان طور که زمين حور محور خودش ميچرخد ،نقطهي «درست زير خورشيد» به طور پيوسته سمت غرب جابجا
ميگردد .در طول دورهي  24ساعت شبانه روز مجموعهاي از تمام نقاط «درست زير خورشيد» ،يک باند ب ار يکيرا
تشکيل ميدهند که به دور زمين پيچيده است .هر کجاي ديگر روي زم ميقتسم ديشروخ هک يطاقن نآ رد ،ني ًاًا زا       
با يال سر عبور نمينمايد ،بيشترين انر يژ قابل تحويل از خورشيد به يک قطعه زمين مسطح ،در واحد زمان ،کمتر از
نقاط «درست زير خورشيد» خواهد بود .حال ،حداکثر انر يژ قابل دريافت از خورشيد براي هر قطعه زم ،حطسم ني

  

ينمايد .ترتيب تغ يي رات آن ،به شرح زير است:
بدون توجه به محل آن ،در طول دورهي روز تغ يي ر م 
ـ در ابتداي روز بسيار کم است؛
ـ زماني که خورشيد در آن مکان معين ،در وسط آسمان قرار ميگيرد ،مقدار آن به حداکثر ميرسد؛
ـ در هنگام شب ،مقدار انرژي تحويل شده به آن مکان ،به صفر کاهش مييابد؛
يکند.
بنابراين ،شدت تابش خورشيد ،هم با زمان و هم با عرض جغرافيا يي زمين تغ يي ر م 
هنوز يک جنبهي ديگر از هندسهي مجموعهي زمين ـ خورشيد وجود دارد که ت ظحالم لباق ريثأ

ههه هههههاي روي ک دربرا

يباش رادم .د   
انر يژ خورشيدي ميگذارد و آن کج بودن (يا انحراف) محور زمين نسبت به سطح مدار چرخش آن م 
چرخش زمين مسطح است ،از آن جهت که مدار آن در سطح مستوي قرار ميگيرد .اين سطح مستوي بيضي ش ،لک
يگيرد.
مرکز خورشيد را هم در بر م 
محور گردش زمين عمود بر سطح مستوي بيضي شکل نميباشد .زاويه محور گردش مذکور با خط عمود بر حطس    
مستوي بيضي شکل ،زاويهي  23 /5درجه ميسازد .به بيان ديگر ،محور چرخش به طور م يوتسم رسارس رد برو    
حرکت مينمايد و زمين اين جهت گيري را در طول سال حفظ ميکند .بنابراين ،در طول دورهي سال ،سطح انرژي
تابشي خورشيد بر روي سطح زمين ،نسبت به عرض جغرافيا يي ت ييع ن ميگردد .وقتي که در نيمکرهي شمالي فصل
تابستان باشد ،نوار نقاط «درست زير خورشيد» براي هر روز مخصوص ،در شمال خط استوا واقع ميشود .در واق ،ع
نيم کرهي شمالي در طوالنيترين روزهاي سال ،نوار نقاط «درست زير خورشيد» به موازات عرض جغراف يياي

23 /5

درجه قرار ميگيرد که به نام برج سرطان هم ناميده ميشود .زماين که در نيم کرهي جنوبي تابستان است ،نوار نق طا
«درست زير خورشيد» براي هر روز م يع ن ،در جنوب خط استوا قرار ميگيرد و در ط نالو يييتر مين رد لاس زور ني    
کرهي جنوبي ،آن نوار باريک نقاط «درست زير خورشيد» به موازات عرض جغرافيا يي  23 /5درجه واقع ميشود که
يباشد (هاشمی و کرونی.)1931 ,
به نام برج جدي معروف م 
استعداد طبيعي مساعد ایران براي به کارگيري انرژي خورشيدي
ايران سرشار از منابع بسيار غني انر يژ هاي تجديدپذير است .شرايط مناسب براي استفادهي س ،داب يژرنا زا دنمدو    
فرصتهاي بسيار مناسب براي توسعه به کارگيري نيروي بر و يبآ ق

نيمز ههه ههههه ديا يا هه هههآل بر يژرنا زا هدافتسا يا    

برنامهریزی منطقهای بکارگیری انرژی781 ...

خورشيدي وجود دارد .متوسط تابش جهاني براي ايران حدود  19 / 23 MJ/m2/dayاس  ت ( ( )5/3 kWh/m2/dayکه
يرسد (بيش از  2800ساعت در سال).
در مناطق مرک يز ايران اين مقدار به بيش از  7/7ساعت در روز م 
درکشور ما ن زي از حدود سال  0 37 1تالشها و برنامه ر يزي ها در جهت شناخت پتانسيل انر يژ ي نو و به ويژه انر يژ
خورشيد و کاربرد هر چه بيشتر آنها آغاز شده است .ايران به دليل قرار گرفتن در کمربند تابشي خورشيد از پتانس لي
با ييال در زمينهي بهره برداري از اين موهبت خدادادي برخوردار است .به طوري که در  90درصد خ وشک کا ر نام   
بيش از  300روز ،آفتاب خيلي م ثؤ ر وجود دارد .در تصویر  1تابش متوسط ساليانه خورشيد بر هرک فلتخم طاقن      
زمين نشان داده شده است و موق يع ت ايران در اين شکل قابل مشاهده است.

تصویر  :1نقشه تابش خورشیدی در جهان ()Kw/hr/M2

تهای ایران در حوزه انرژی خورشیدی
فعالی 
شروع فعالیت ایران در زمینه انرژی خورشیدی شاید به سالهاس ابتدایی دهه  70شمس برگردد و از آن زمان تا کنون
اقدامات خوبی انجام شده است .هرچند این اقدامات بسیار ارزنده بوده اما با توجه به روند صعودی مصر یژرنا ف   
ینماییم (سانا:)3931 ،
یباشد .در زیر چند نمونه از این اقدامات را بیان م 
در ایران کافی نم 
احداث نیروگاه حرارتی خورشیدی سهموی خطی شیراز به ظرفیت  250کیلووات تا مرحله تولید بخار؛
برقرسانی فتوولتائیک به روستاها (برقرسانی به  358خانوار روستایی) جمعًاًا به ظرفیت  386کیلووات؛
طراحی ،نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت اسمی  97کیلووات در منطقه سرکویر سمنان؛
طراحی ،نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت اسمی  30کیلووات متصل به شبکه در طالقان؛
طراحی ،نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت اسمی  5کیلووات در منطقه دربید یزد؛
مطالعه و پژوهش برای تسلط بر فناوری طراحی و ساخت دیش استرلینگ خورشیدی (در حال انجام)؛
انجام پتانسیل سنجی و تهیه اطلس خورشیدی کشور و زمینهسازی جهت تهیه نقشههای پتانس یدیشروخ شبات لی    
ایران با سازمان فضایی آلمان ()DLR؛
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ش بر یا
طراحی ،ساخت و نصب انواع سیستمهای برق خورشیدی نظیر چراغهای خیابانی فتوولتائیک ،پم آ پ ببب کش ش
مصارف کشاورزی ،تجهیز یک منطقه مرزی ،روشنایی تونل به کمک سیستمهای فتوولتائیک؛
مطالعه و ساخت اتصاالت اهمیک برای سلولهای خورشیدی سیلیسیم الیه نازک؛
طراحی ،تدوین دانش فنی و ساخت اینورتر متصل به شبکه با توان  5کیلووات و همچنین اینورتر متص هکبش هب ل    
بدون ترانس با توان  1.5کیلووات؛
مطالعات شناخت ،امکان سنجی فنی -اقتصادی کاربرد و طراحی سیستمهای هیبری یدجت یاهیژرنا د د اب( ریذپ  ددددد دددددد-
دیزل-فتوولتاییک -زیست توده و خورشیدی) در ایران؛
مطالعه انواع فن اوریهای آب شیرین کن خورشیدی؛
ارزیابی رفتار مصرف کنندگان سیستمهای انرژی خورشیدی (آبگرمکن و اجاق) در منطقه جنگلی آرمرده؛
طراحی و ساخت دستگاه تبرید  5تن خورشیدی به روش دسیکنت جامد خورشیدی؛
اهمیت انرژی در واحدهای مرغداری
سبد غذایی انسانها در کشورهای مختلف متفاوت است و با یک دامنه تغییرات شامل گیاهاننن دری یا ی ،،س تاجیزب ،،
ی) ،غ تال ،،
پروتئینهای گیاهی ،انواع پروتئینهای جانوری شامل گوشت قرمز ،گوشت سفید (طیور و آبزیان دری یا ی ی
یباشد.
میوه ،لبنیات و  ...م 
ی آمریکاا سر نا ههه
ش دفتررر آماررر وزارت کش زروا ی ی
اهمیت مصرف گوشت مرغ در ایران به حدی است که طب ققق گزارش ش
مصرف گوشت مرغ در ایران باالتر از اتحادیه اروپا ،ژاپن و کرهجنوبی 52/4 ،کیلوگرم در ساللل و دو برابررر مصرف ف
ف
ت مرغغغ در جهاننن و بعددد از روسیههه
جهانی است (همشهری ..)0931 ,همچنین ایران نهمین کشور تولید کننده گوشت ت
یباشد (ترکاشوند.)1931 ,
دومین کشور تولید کننده در منطقه م 
طبق سرشماری مرکز آمار ایران منتشر شده در سال  0931حدودًاًا  0 900 1واحد مرغداری در کشور وجودد دارد کههه
حدود  0 700 1واحد آن مرغداری تولید مرغ گوشتی میباشد .از این تعداد  215واحد در استان سمنان قرار داشتههه و
تعداد  983واحد آن فعال میباشند .ظرفیت تولیدات طیور استان حدود  6/8میلیون تن در سال میباشددد .طب ققق آماررر
رسمی سازمان آمار بهای برق مصرفی مرغداریهای کل کشور در سال  1389مبلغ  149میلیارد ریال و سهممم اس ات ننن
سمنان از این مبلغ  7/5میلیارد ریال بوده است (مرکز آمار ایران.)1931 ,
یشود بلکه بخشی از
البته ذکر این نکته ضروری است کل برق مورد نیاز این واحدها از شبکه سراسری برق تأمین نم 
آن نیز توسط مولدهای نصب شده در هر واحد که با سوخت های فسیلی مانند بنزین ،گازوئیل ،گاز طبیعی ،گاز مایع
یهای استان سمنان در سال
یشود .ارزش انواع سوخت مصرف شده جهت مرغدار 
و نفت سفید کار میکنند ،تأمین م 
 1389مبلغ  32میلیارد ریال از سوی سازمان آمار اعالم شده است (همان منبع).
یهای مورد نیاز به دو صورت امکان پذیر است:
کسب انرژ 
 – 1استفاده از منابع فسیلی  – 2استفاده از منابع تجدیدپذیر
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ش
در صورت بکارگیری از فناوریهای تبدیل انرژیهای تجدیدپذیر به صور مورد نیاز مرغداریهاا ع وال هه بررر ک ها ش ش
ت نیاززز بههه
ت مابههه التف وا ت ت
هزینه و سودآوری آن واحد ،به اقتصاد کشور نیز کمک بسزایی میشود زیرا امکان ص اردا ت ت
ح روشهاای کسببب
خارج از کشور و کسب درآمد ناشی از فرآهم میگردد .مدیریت مصرف انرژی در کناررر اصالح ح
یگردد.
انرژی مورد نیاز هر واحد نهایتًاًا منجر به افزایش راندمان تولید م 

یکی دیگر از مشکالت مرغداریها انتقال برق مورد نیاز -که الزامًاًا از شبکه سراسری انتقال برق تأمین میشود – بههه
محل تاسیسات مورد نظر است که در صورت دورافتادگی به نزدیکترین شبکه ،هزینه بسیار باالیی را تحمیل خواهددد

ی
نمود .قابل انتقال بودن تجهیزات انرژیهای خورسیدی و بادی از مزایای شاخص آن میباشد که این امکان را برای ی
ما فرآهم میسازد تا در محل مورد نیاز و دلخواه نصب گردد و بر همین اساس نیازی به اتصاللل باا ش کب ههه سراسری ی
ی
یباشد.
نیرو نم 
راهکارهای کسترش انرژیهای تجديد پذير در كشور ایران و به دنبال آن بهرهگیری در صنایع تولیدی همانند مزارععع
مرغ گوشتی را میتوان با سیاستگذاري صحيح ،اتخاذ استراتژیهای مناسب ،تأمین منابع مالي ،ارتقاي فرهنگ عمومي
ح ب الا ييي اس دافت ه ه از اين ن
ن
ت رس دي ننن بههه سطح ح
جامعه در راستا بکارگیری آن و در نهايت برنامه ر يزي صحیح در جهت ت
یها در کشور خالصه نمود (فیروز.) 388 1 ,
انرژ 
یک واحد تولیدی مرغداری به اشکال مختلف انرژی انرژی جه .تسا دنمزاین نوگانوگ یاهشخب رد فرصم ت      
عمومًاًا این انرژی از طریق شبکه توزیع بر  ...و یعیبط زاگ ،لیئوزاگ ،نیزنب ،ق

    تأممین م ممیگردد د .ای رد عبانم ن   

سیستمهایی چون دانخوری ،دستگاه مادر مصنوعی جوجه ،تهویه مطبوع ،سر و شیامرس ،اهنلاس شیامرگ و شیام   
گرمایش ساختمانهای اداری و کارگری ،حمل و نقل ،گرم کردن آب مورد نیاز جهت استحمام نیروی انس لغاش ینا   
در مزارع ،روشنایی سالنهای تولید و محیط ،تأمین برق مورد نیاز دستگاههای اداری و بسیاری م فرصم رگید دارو    
یشود.
م
با اندکی تأمل در موارد باال پر واضح است که منبع خورشید میتواند بالغ بر  80 %نیاز انرژی یک مزرعه تولی غرم د   
گوشتی را تأمین نماید .درصورت بهرهگیری از این منبع رایگان عالوه بر تأمین انر وم یژ ر ن د یی ی ییییاز هر و دحاو 

رود   

ماندن از هیاهوی بازار انرژی ،پس از  6-3سال (زمان مورد نیاز برگشت سرمایه) با غلبه بر هزینههای مرتبط میتوان
سود باالیی کسب نمود.
در برخی از کشورهای دنیا نظیر آلمان ،اسپانیا ،ایاالت متحده و ژاپن استفاده از منابع انرژی پاک از امکان به ضرورت
تبدیل شده است .شاید بتوان از عمده دالیل آن را نیاز به امنیت پایدار در تأمین انرژی و نوعی آینده نگری ب عبانم ه
ذخایر فسیلی جستجو کرد اما واقعیت این است که اقبال اجتماعی و فرهنگ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نیز در
گسترش آن تأثیر بسزایی داشته است (منظور و نیاکان.)1931 ,
مشخصات جغرافیایی استان سمنان
استان سمنان هماکنون دارای  ۸شهرستان ۱۸ ،شهر ۱۱ ،بخش و  ۲۹دهستان است .شهرستانهای این استان شامل-1 :
یباشد .استان سمنان داراي
سمنان  -2شاهرود  -3دامغان  -4گرمسار  -5مهدیشهر  -6سرخه  -7میامی  -8آرادان م 
ی و 34
یباشد که بین  51درجه و  51دقیقه تا  57درجه و  3دقیقههه طوللل شرقی ی
مساحتی معادل  97490کیلومترمربع م 
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درجه و  13دقیقه تا  37درجه و  20دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است .این استان از جانب
شمال به استانهای خراسان شمالی ،گلستان و مازندران ،از جنوب به استانهای یزد و اص ناهف  ،،از مشر ب ق هه ههه اس ات ننن
یباشد.
خراسان رضوي و از مغرب به استا نهاي تهران و قم محدود است و مرکز آن شهر سمنان م 

این استان حدودًاًا  38727نفر بهره بردار کشاورزی دارد که در بخشهای زراعت ،دامپروری ،پرورش طی ،ینابغاب ،رو   
تها وابسته به انر یژ
یباشند (مرکز آمار ایران .)0931 ،بسیاری از این فعالی 
شیالت و  ...مشغول فعالیت م 

یباشنددد
م مم 

که معموًالًال برای سرمایش ،گرمایش ،روشنایی ،تاسیسات و  ...مصرف میشود .موقعیت جغرافیایی اس انمس نات ن هب     
یدارد.
گونهای است که حجم قابل توجهی از انرژی خورشیدی را در سال دریافت م 

تصویر  :2موقعیت جغرافیایی استان سمنان

ظرفیت هر منطقه در بهرهگیری از انرژی خورشیدی تابع خصوصیات مختلف جغرافیایی آن است .این عوامل ش لما
طول و عرض جغرافیایی ،میانگین ساعات تابش خورشیدی در آن منطقه ،میانگین ساعات و ای ،لاس رد یکانربا ما    
آلودگیهای جوی مانند ذرات معلق گرد و غبار ،زاویه تابش خورشیدی و میانگین درجه دمای ساالنه و فصلی است
(.)Alamdari, Nematollahi, & Alemrajabi, 2013
بالغ بر  60ایستگاه سینوپتیک در کشور وجو دارد که بصورت دائمی شرایط آب و هوایی کشور را مورد رص ارق د ر   
میدهد .تعداد  7ایستگاه سینوپتیک در استان سمنان قرار دارد که به صورت لحظهای پارامترهای آب و ه یاو ی را در
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سطح استان رصد مینماید .ایستگاه هواشناسی کهک ،معلمان و حداده از ایستگاههایی میباشند که در استان س نانم
قرار گرفته است.
تابش افقی خورشید
میزان تابش افقی خورشید از سه ایستگاه سینوپتیک کهک ،معلمان و حداده برای استان س امش لودج رد نانم ره     1
آمده است.
جدول  :1میانگین تابش افقی خورشید

)Maximum irradiation (W/m2

)Minimum irradiation (W/m2

کهک

433

معلمان

570

592

حداده

265

462

)Average irradiation (W/m2

562

370
496
456

به عقیده کارشناسان هرچه اختالف بین حداکثر و حداقل تابش کمتر باشد و ای هدمآ تسدب نیگنایم هب نازیم ن

     

نزدیکتر باشد در راندمان انرژی خورشیدی با روش فتوولتاییک تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
شاخص وضوح هوا
وقتی اشعه تابشی از خورشید جدا و به زمین میرسد در این مسیر برخی عوامل به عن زا هدنهاک عناوم ناو ا یژرن     
ی از آن
ن عبوررر م ممیکنددد ،بخشی ی
خورشید عمل کرده و از شدت آن میکاهند .هنگامی که تابش خورشید از جو زمین ن
جذب ،منعکس و بخشی دیگر به زمین منتقل میشود .میزان این کاهش به رطوبت ،گر ابغ و د ر و 

نازیم یتح ای      

اختالف دما در میان الیههای جو بستگی دارد .در این میان ابرها مهمترین نقش را بازی میکنند (همان منب دیاش ).ع   
بتوان گفت اختالف فصول در این تغیرات نقش عمده داشته باشد .ضریب میزان اشعه تابشی در ی نیمز هب یتفا     از
یشود که در آن:
فرمول زیر محاسبه م 

̅
H
̅̅̅̅0
H

= �̅
K

شاخص وضوح هوا = � ̅
K

میزان اشعه تابشی زمینبه
̅
H
=
̅̅
میزان اشعه رسیده به اتمسفر H̅̅0

جدول  :2شاخص ماهیانه و میانگین ساالنه وضوح هوا برای استان سمنان در یک سال

حداده

Jan
0.689

Feb.
0.649

Mar.
0.680

Apr.
0.658

May.
0.698

Jun.
0.683

Jul.
0.706

Aug.
0.718

Sep.
0.731

Oct.
0.670

Nov.
0.720

Dec.
0.567

Annual
0.681

کهک

0.640

0.552

0.579

0.535

0.517

0.537

0.513

0.529

0.557

0.538

0.502

0.624

0.552

معلمان

0.715

0.632

0.624

0.662

0.682

0.689

0.711

0.725

0.788

0.719

0.710

0.613

0.689

میزان ساعات آفتابی
یکی دیگر از عوامل م ثؤ ر در بهره برداری از انرژی خورش .تسا دیشروخ شبات تاعاس نازیم ،یدی لوصف رد

     

تابستان و زمستان همراه با انقالب تابستانی و زمستانی مدت زمان تابش خورشید به زمین تغیر م ممییابددد .در فصل
تابستان و در انقالی تابستانی خورشید زمان طوالنیتری به زمین میتابد و همین امر سبب میشود ت یژرنا نیمز ا    
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بیشتری از خورشید دریافت کند .برعکس این اتفاق نیز سبب میشود تا انرژی تابشی خورشید به زمین تحت

تأ ثثث یر

زمان تابش کاهش یابد.
با استفاده از اطالعات دریافتی از ایستگاههای سنجش م 
یتوان نقشه  GISتابش خورش تروص هب ار ناریا رد یدی     
شکل  3ترسیم نمود .همانگونه که در تصویر مشاهده میشود شمال ایران بدلیل فاصله گرفتن از عر ییایفارغج ض   
دارای تابش کمتر و جنوب ایران بدلیل نزدیکی به خط استوا بشترین انرژی را از ت بسک دیشروخ شبا    

ینمایددد
م مم 

(.)Besarati, Padilla, Goswami & Stefanakos, 2013

تصویر  :3میانگین تابش ساالنه ایران

پیشینه تاریخی پژوهش
استفاده از انر يژ هاي تجديدپذير و بخصوص انر يژ خورشيدي براي تأمین انر يژ مورد نياز از جمله روش اه ييي اص حال
یهای فسيلي در كشوررر مربوططط بههه ص عن ت ت
ت
یباشد .يكي از بخشهاي پرمصرف انرژ 
الگوي مصرف انر يژ در كشور م 
ت مرغ راد ييي كشوررر در حاللل
مرغداري است .حجم مالي در گردش این صنعت  5.2ميليارد دالر و شاغلين در ص عن ت ت
حاضر در حد كي

یباشند .برآورد تعداد مرغداریهای كشور  0 700 1واحددد ب دو ه ه كههه عم ًالًالًالًال " 0 500 1
صد هزار نفر م 

ت گ زا ،،
یباشند .مصرف سوخت مرغداريهاي كشور در سال  1383بالغ بر  0 40 1هزار مترم عك ببب نفت ت
واحد آن فعال م 
معادل  40درصد مصرف بخش كشاورزي و مصرف سرانه هر مرغ گوشتي و تخم گذار  2ليتر بوده است (سبزپوشانی,
منعم زاده ,و خراسانی زاده.) 1389 ,
یکی از نهادههای اصلی در هر واحد مرغداری تأمین انرژی مورد نیاز خصوصًاًا انرژی برق است .عمومًاًا از برق بر یا
تأمین انرژی مورد نیاز موتورهای الکتریکی ،سیستم روش یان ی هقاتا و هطوحم ،اهنلاس  ا ،عوبطم هیوهت ،شیامرس         ،
یشود). (Byrne, Glover, Hegedus, & VanWicklen, 2005
گرمایش و سیستمهای خوراکدهی استفاده م 
یهای تجدیدپ ریذ خصوص ًاًاًاًا
مطالعات و تحقیقات مختلف و گوناگونی در زمینه امکان سنجی و بکارگیری انواع انرژ 
یتوان گفت نتایج تمامی این بررس سس 
انرژی خورشیدی در زمینه کشاورزی و پروش مرغ صورت پذیرفته است .م 
یهاا
دال بر امکان بهرهگیری و حتی در مواردی دال بر ضرورت استفاده از این ن عبانم عو

یباشددد .حت زا یخرب رد ی   
م مم 
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کشورها مانند آمریکا و ایران نیز پروژههای مختلفی در صنعت مرغداری با تکیه بر بهرهگیری از منابع تجدید ش هدنو
اجراشده است .به عنوان مثال میتوان به پروژه مرغداری در دلور آمریکا و پروژه مرغداری در قزوین ایران که در آن
از انرژی خورشید بر اساس سیستمهای فتوولتاییک و گرمایی خورشیدی استفاده شده است اشاره نمود.
  

 (2010) Yohanna & Umogbaiطی مطالعهههای در نیجری کما یسررب هب ه ا یگراکب ن ر نا ی ر وخ یژ رشی رد ید     
کشاورزی و مرغداری پرداخته است .در بخش مرغداری در چند مرحله میتوان از انرژی خورشیدی استفاده نم .دو

جوجه کشی ،گرم کردن مادرهای مصنوعی جوجهها طی روزهای اول تا هفته چهارم ،تهویه سالنها ،روشنایی سالنها
و مسیر مرغداری و گرم کردن آب مورد نیاز از جمله مواردی است که میتوان از خورشید به منظ رو

تأممین انر یژ

مورد نیاز استفاده نمود .استفاده از این منابع در حال حاضر در بخش واشک فلتخم یاه ر ن یز ی رج ی راد دوجو ه د و    
یبایست با حمایتهای دولتی و آموزش به گسترش آن اقدام شود.
م
 (2012) Okonkwo & Chukwuezieامکان استفاده از انرژی خورشیدی بمنظور تأمین حرارت دستگاههاای جوجه
کشی را مورد مطالعه قرارداده و ثبات و مزایای آن را اثبات نمودند.
فرج ا ...حسين ,ي سلطاني ,غياثوند غیاثی ( )1931در مطالعه خود تحت عنوان نقش استفاده از انرژي يي خورش دي ييي در
یهای ترویجی و آگاهسازی که توسط مروجان صورت
حفظ و احياي مراتع در مناطق خشك به اثبات اهمیت سخنران 
یپذیرد در روی آوری به سمت منابع انرژی پاک پرداختند.
م
مرادشریفی و همکاران ( ) 388 1نقش یادگیری فنی بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را مورد بررس و دندادرارق ی

رد   

نتیجه ضمن اثبات نقش یادگیری فنی بر روند توسعه انرژیها نو از دخالت دولت در روند قیمت گ یاهلماح یراذ   
یکنند.
انرژی به عنوان یک عامل بازدارند و منفی یاد م 
سبزپوشانی ,منعم زاده و خراسانی زاده (  ) 1389روشي را بررر اساسسس اس دافت ه ه از انرژي يي خورش دي ييي برا ييي گرم يا ش ش
ش
ج بدس دمآ ت هه ههه
سالنهاي مرغداري در دو اقليم سردسير (شهر همدان) و اقليم معتدل (شهر تهران) ارائه نمودن ياتن .د جج جج
نشان دادند كه براي اقليم سردسير ،سيستم تر يك بي كلكتور خورشيدي و گرمايش كفي ،قادر به تأمین حدود 25درصد
و براي شهر تهران حدود  30درصد از نياز گرمايشي ساليانه سالن مرغداري است .مدت زمان برگشت سر ارب هيام ييييي
شهر همدان حدود  4.7سال و براي شهر تهران حدود  6.4سال محاسبه شده است .با توجه به عمر با يال سيستم ب اي ننن
یدهددد .لذاا
شده ،جايگ يز ني سيستم تر يك بي بيان شده با سيستمهاي سنتي گرمايشي توجيه اقتصادي با ييال را نشاننن م مم 
استفاده از سيستم پيشنهادي براي سالنهاي مرغداري تقریبًاًا داراي صرفه اقتصادي است كه باا سياس اهت ييي تش قيو ييي در
یتوان استفاده از اين نوع سيستمها را در ايران مرسوم نمود.
جهت كاهش ه يز نه اوليه ،م 

فیروز ( )0931در مطالعه خود ضمن آینده پژوهی مبتنی بر سناریوهای مختلف در زمینه انرژیهای نو پتانسيل اير نا
براي هر كي

از انواع انرژیهای تجديد پذير را در جايگاه بسيار خوبي بین کشورهای جهان عنوان میکند و استفاده

بهينه از آنها و صرفه جو يي در م زي ان مصرف سوختهای فسيلي را نيازمند سياست گذاري ص حيح  ،،برنامههه ر يزي
یداند.
درست ،تأمین مالي و حمايت جامعه از آن م 

طاهری اصل و صادقی ( )0931طی مطالعهای که در حدود  20مزرعه در استان یزد انجام دادند آگاهسازی کشاورزان
گسازی را در مصرف بهینه انرژی الزم دانستند.
و فرهن 
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تهای فسيلي و افزايش هزینههای مربوط به آنها از مسائلي است كه ضرورت استفاده م ثؤ ررر و
محدوديت ذخاير سوخ 
لهای م ثؤ ر آن است كه ضمن اتكاء بيشتر به من با ععع
یسازد  .يكي از راه ح 
كارآمد از اين منابع ر ا در كشاورزي روشن م 
تهای فس لي ييي در كش زروا ييي شدهه و از
تجديد شونده ،تا حد امكان منابع ديگري جايگ يز ن نهادههای وابسته به سوخ 
نهادههای فسيلي كمتر و در جهت بهينه استفاده شود .استفاده از سیستمهای کم مصرف و با ب و الاب یهدزا
روی آوری به منابع تجدید شونده را از جمل و یژرنا فرصم شهاک یاهراکهار ه    

ینچمه ن    

تهاای فس سا یلی تت تتت
س خو ت ت

(صفاری.) 1382 ،
یبردد .این ن
ن
بخش کشاورزی یکی از زیر بخشهای اقتصادی کشور است که از انرژی به عنوان یک نهاده تولیدی بهره م 
ن بخش ش
ش
بخش بصورت سنتی و از دیرباز استفادههای متنوعی از انرژی تجدید پذیر برده است و پتانسیل باالی در این ن
برای استفاده از این انرژیها وجود دارد .جایگزینی انرژیهای تجدید پذیر در بخش کشاورزی نیازمند فعالیتهای ترویجی
یت او ننن
ی م مم 
ی و فن روا ی ی
ی آموزشی ی
و آموزشی و توسعه فناورزیهای مناسب است .با بررسی دقیق پتانسیل و نیازمن اهید ی ی
کشاورزی را به عنوان بخش پیشرو در مصرف انرژیهای تجدید پذیر مطرح نمود (شهبازی ,روحانی شهرکی و صفایی
قهنویه.)0931 ،
 (2010) Shabanali Fami, Ghasemi, Malekipoor, Rashidi, Nazari, & Mirzaeeبه مطالعهای راجع ب هدافتسا ه   
از انرژیهای تجدیدپذیر توسط کشاورزان شهرستان تفرش پرداختند .نتیجه حاصله بر این اساس بود که در گذش هت
و حال حاضر روستاییان و کشاورزان از این منابع استفاده میکردند و فقدان تکنولوژیهای به روز باعث ش  ات هد از   
ی و تعل نینچمه و می    برنامهههری ززز ی و
آن فاصله بگیرند .آموزش توسط مروج آ روظنم هب یزرواشک نا گگگگ گ گگگگگگاهس زا ی ی
حمایتهای دولتی را در روی آوری و گسترس استفاده از منابع تجدیدپذیر را م ثؤ ر دانستهاند.
مواد و روشها
این پژوهش از لحاظ نوع و هدف ،کاربردی به شمار آمده که با روش همبستگی انج رد و تسا هدش ما دو شخب     
توصیفی و استنباطی به بررسی مشاهدات میپردازد .در بخش توص وم یرامآ هعماج فیصوت هب یفی رد م هعلاط        
(مرغداران تولید مرغ گوشتی استان سمنان) پرداخته خواهد شد و در آمار استنباطی به بررسی روابط بین متغییر های
مستقل و وابسته میپردازد .روش انجام این تحقیق پیمایشی بوده که پس از مطالعات نظری و کتابخانهههای و بررسی
سوابق و پیشینه موضوع و همچنین مصاحبه با کارشناس د هبرجت اب دارفا و نا ر قیقحت عوضوم هنیمز  ط زا ر قی   

    

پرسشنامه اقدام به جمع آوری دادههای مورد نیاز ش د نانمس ناتسا .تسا هد ا یار       063واح یتشوگ یرادغرم د    
میباشد (مرکز آمار ایران .)1931 ،با توجه به تعداد واحدهای مرغداری فعال در استان و افراد حاضر ب رد تکرش ه   
این پژوهش در نهایت تعداد  89پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نمونهگیری به صورت تص ماجنا یفدا   
پذیرفته است .به منظور تعیین روایی پرسشنامه این تحقیق ،روش شکلی و محت یاو ی تسا هدش هتفرگراکب   ..... ....بر یا
سنجش پایایی پرسشنامه این تحقیق از ضریب آلف ض .تسا هدش هدافتسا خابنورک یا ر بی
یباشد.
پرسشنامه  0/268م 

یافلآ

لک خابنورک      

   

برنامهریزی منطقهای بکارگیری انرژی195 ...

نتایج و یافتهها
یافتههای حاصل از این پژو هش در به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی بیان شده است:
سن
در بررسی سن افراد مورد مطالعه از بین  89نفر بیشترین فراوانی مربوط ب هقبط ه   

 31 - 40س وارف اب لا ا ین    

 24نفر

یباشد.
یباشد .و کمترین فراوانی مربوط به طبقه زیر  30سال با فراوانی  2نفر (  ) 2.2م 
(  ) 25.8م 
جدول  :3فراوانی بر اساس سن افراد
درصد

سن

فراوانی

زیر  30سال

2

2.2
27

31 - 40

24

41 - 50

20

5 2. 2

51 - 60

23

25.8

 60به باال

20

5 2. 2

89

001

جمع

میانگین 94 :انحراف استاندارد 11 / 498 :واریانس132 / 20 :

تحصیالت
مطابق جدول زیر افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم بافراوانی  42نفر (  47.2درصد) بیش  دارفا و نیرت د را ا کردم ی    
تحصیلی فوق دیپلم با فراوانی  3نفر (  3.4درصد) به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را در بین افراد شرکت کننده
در تحقیق را دارا هستند.
جدول  :4فراوانی میزان تحصیالت افراد شرکت کننده
تحصیالت

فراوانی

زیر دیپلم

22

24.7

42

47.2

3

3.4

22

24.7

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
لیس هب سنا     

درصد

0

0

باال
89

جمع

001

انحراف استاندارد 1/ 097 :واریانس1/ 204 :

محل اقامت
محل اقامت  86نفر (  96.6درصد) از مرغداران مورد سنجش بومی بوده و تنها  3نفر (  3.4درصد) ب وص ه ر ریغ ت    
یباشند.
بومی م 
جدول  :5فراوانی محل اقامت مرغداران
محل اقامت
بومی
غیر بومی
جمع

فراوانی

درصد

86

96.6

3

3.4

89

001

نوع مرغداری
بر اساس آمار بدست آمده  73نفر (  82درصد) از شرکت کنندگان نوع مرغداری خ و یصوصخ ار دو
درصد) نیز نوع مرغداری خودر را تعاونی عنوان نمودند.

 16نفر ( (81
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جدول  :6فراوانی نوع مرغداری
نوع مرغداری

درصد

فراوانی

خصوصی

73

82

تعاونی

16

81

جمع

89

001

انحراف استاندارد 0/ 772 :واریانس0/ 597 :

دیدگاه مرغداران نسبت به انرژی خورشیدی
 در بررسی بعمل آمده از نتایج تحقیقات مشخص گردید  25نفر از شرکت کنندگان با عدم آلودگی مح تسیز طی   ٌال موافق و  27نفر نیز موافق بودهاند.
توسط انرژی خورشیدی کام ٌال
 بیشترین آمار در خصوص پرسش دسترسی آسان به انرژی خورشید را افراد بی نظر با تعداد  27نفر تشکیل دادهاندیباشند.
و به ترتیب موافقان  20نفر و خیلی موافق  15نفر را از جامعه مورد سنجش م 
 با عنایت به جدول زیر بیشترین فراوانی درخصوص قابلیت استفاده در نقاط دلخواه  52نفر با نظر موافقم میباشد. 22نفر نیز با نظر مخالفم در جایگاه دوم و  81نفر با دیدگاه کام ًالًال مخالفم در رتبه سوم قرار دارد
  34نفر نسبت به امنیت تأمین انرژی بی نظر بودهاند و  30نفر نیز مافقم را نتخاب نمودهاند.  36نفر (  40.4درصد) از شرکت کنندگان با ارزان بودن انرژی خورشیدی نسبت به انرژیهای فسیلی کام ًالًال موافقبوده و  21نفر (  23.6درصد) نیز ابراز بی نظری نمودهاند.
 درخصوص استهالک پایین تجهیزات انرژی خورشیدی  31نفر گزینه بی نظر را انتخاب نمودهاند 19 .نفر نیز کام ًالًالموافق بودهاند و تنها  7نفر با این نظر کام ًالًال مخالف بودهاند.
 درخصوص عدم احتیاج به کارشناسان زبده و ماهر بیشترین فراوانی مربوط به گزینه م دادعت اب مقفاو    یباشد 15 .نفر نیز با این نظر کام ًالًال مخالف بودهاند.
سپس گزینه مخالفم با  52نفر م 
جدول  :7فراوانی دیدگاه مرغداران نسبت به مزایا و معایب انرژی خورشیدی
موارد میزان

مخالفم

بی نظر

ک ما       ًالًال
7

-

3

موافقم

کام ًالًال موافقم

ج مع

مخالفم
عدم آلودگی محیط زیست

فراوانی

25

27

واریانس 1/ 241 :انحراف معیار1/ 114 :

درصد

7.9

-

3.4

30.3

58.4

دسترسی آسان

فراوانی

11

16

27

20

15

واریانس 1/ 573 :انحراف معیار1/ 254 :

درصد

قابلیت استفاده در نقاط دلخواه

فراوانی

12.4
81

واریانس 1/ 396 :انحراف معیار1/ 181 :

درصد

امنیت باال در تأمین انرژی مورد نیاز

فراوانی

واریانس 0/ 790 :انحراف معیار0/ 889 :

درصد

-

ارزان بودن

فراوانی

7

81

30.3

5 2. 2

22

21

52

24.7

3.4

23.6

28.1

34

30
33.7

9

001

01

36

89

19.1

38.2

15

21

7.9

16.9

7

71
19.1
52

واریانس 1/ 880 :انحراف معیار1/ 371 :
استهالک پایین تجهیزات
واریانس 1/ 484 :انحراف معیار1/ 218 :

درصد

7.9

عدم احتیاج به کارشناسان زبده و ماهر

فراوانی

15

واریانس 1/ 804 :انحراف معیار1/ 343 :

درصد

16.9

28.1

89

8

-

درصد

16.9

001

89

71

فراوانی

001
89

3

20.2

89

23.6

11.2

40.4

31

15

19

34.8

16.9

21.3

11

26

12

12.4

29.2

13.5

001

001
89
001
89
001

 26نفر و 
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نحوه بکارگیری انرژی خورشیدی در مرغداری
بیشترین فراوانی برای بکارگیری انرژی خورشیدی در سیستم دان خوری مربوط ب اب دایز هنیزگ ه دادعت      

 26نفر

میباشد 52 .نفر نیز گزینه کم را نتخاب نمودهاند و  15نفر نیز گزینه خیلی کم را عنوان نمودهاند .با بکارگیری انرژی
خورشیدی در سرمایش سالنها  36نفر گزینه متوسط و  32نفر نیز گزینه زیاد را انتخاب نمودهاند 81 .نفر نی هنیزگ ز   
خیلی زیاد را بیان داشتهاند .بیشترین فراوانی در گرمایش سالنها مربوط ب اب طسوتم هنیزگ ه

دادعت      

 38نفر ( ( 42.7

درصد) است 24 .نفر (  27درصد) گزینه خیلی زیاد و  21نفر (  23.6درصد) گزینه زیاد را انتخاب کردهاند 59 .نفر از
شرکت کنندگان به میزان زیاد به استفاده از انرژی خورشیدی در روشنایی سالنها تمایل دارند و  81نفر نیز ب نازیم ه   
خیلی زیاد 12 .نفر نیز گزینه متوسط را انتخاب نمودهاند .هیچ یک از شرکت کنندگان گزینههای کم و خیل ار مک ی   
انتخاب ننمودهاند .با بکارگیری انرژی خورشیدی در تهویه سالنها  53.9درصد (  48نفر) به میزا .دنقفاوم دایز ن     23
نفر نیز گزینه متوسط و  11نفر نیز گزینه خیلی زیاد را عنوان داشتهاند .از بین شرکت کنندگان  56نفر (  62.9درص )د
استفاده از انرژی خورشیدی در روشنایی محیط را زیاد و خیلی زیاد انتخاب نموده و  23نفر ( (  37.1درص هنیزگ )د   
متوسط را بیان داشتهاند .بیشترین فراوانی درخصوص تأمین آب گرم با استفاده از انر ِژِژ خورشیدی مرب هنیزگ هب طو    
یباشددد.
یباشد 7 .نفر نیز فراوانی گزینه زی دا م مم 
خیلی زیاد با تعداد  25نفر و سپس گزینه متوسط با فراوانی  24نفر م 
 31نفر از شرکت کنندگان در تأمین انرژی ساختمان اداری کارگری ب باختنا ار مک هنیزگ دیشروخ زا هدافتسا ا       
نمودهاند و  22نفر نیز گزینه خیلی زیاد و  19نفر هم گزینه زیاد را بیان داشتهاند .با تأمین انر یژ
مجموع  67نفر (  75.3درصد) گزینه زیاد و خیلی زیاد را عنوان نموده و  22نفر نیز گزینه متوسط.
جدول  :8فراوانی دیدگاه مرغداران درخصوص نحوه بکارگیری انرژی خورشیدی در مرغداری
خیلی کم

موارد میزان
سیستم دان خوری

فراوانی

15

کم
52

16.9

واریانس 1/ 804 :انحراف معیار1/ 343 :

درصد

نها
سرمایش سال 

فراوانی

واریانس 0/676 :انحراف معیار0/ 822 :

درصد

-

نها
گرمایش سال 

فراوانی

-

واریانس 0/1 89 :انحراف معیار0/ 44 9 :

درصد

-

نها
روشنایی سال 

فراوانی

-

واریانس 0/ 618 :انحراف معیار0/ 716 :

درصد

-

نها
تهویه سال 

فراوانی

-

واریانس 0/ 336 :انحراف معیار0/ 580 :

درصد

-

روشنایی محیط

فراوانی

-

واریانس 0/ 595 :انحراف معیار0/ 772 :

درصد

-

تأمین آب گرم

فراوانی

-

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

11

26

12
13.5

28.1

ج مع
89

12.4

29.2

36

32

81

40.4

36

20.2

38

21

24

42.7

23.6

27

001

12

59

81

89

66.3

20.2

48

11

25.8

53.9

12.4

33

35

21
39.3

23.6

-

3
3.4
6
6.7
-

13.5

7

23
7.9

-

37.1

6

24

001
89
001
89

001
89
001
89

7

25

واریانس 1/ 104 :انحراف معیار1/150 :

درصد

-

6.7

27

7.9

58.4

انرژی ساختمان اداری و کارگری

فراوانی

-

31

71

19

22

واریانس 1/ 437 :انحراف معیار1/ 199 :

درصد

-

34.8

19.1

21.3

24.7

تأمین انرژی پمپ آب

فراوانی

-

-

22

46

21

واریانس 0/9 48 :انحراف معیار0/ 699 :

درصد

-

-

24.7

51.7

23.6

001
89
001
89
001
89
001

پهاای آب در
پمپ پ

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 7931
 198فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

میزان موافقت با بکارگیری انرژی خورشیدی در مرغداری
 63نفر در مجموع گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نمودهاند 01 .نفر نیز در مجموع گزینه کم و خیلی کم را عنوان
نمودهاند.
جدول  :9فراوانی میزان موافقت با بکارگیری انرژی خورشیدی در مرغداری
میزان

فراوانی

درصد

خیلی کم

5

5/6

کم

5

5/6

16

81

زیاد

32

36

خیلی زیاد

31

34 /8

متوسط

89

ج مع

00 1

میزان ضرورت بکارگیری انرژی خورشیدی در مرغداری
بیشترین فراوانی مربوط به گزینه زیاد به تعداد  33نفر میباشد .رتبه دوم مربوط به گزینه خیلی زیاد با تعداد  31نفر
یباشد 15 .نفر نیز گزینه متوسط را بیان داشتهاند.
م
جدول  :01فراوانی میزان ضرورت بکارگیری انرژی خورشیدی در مرغداری
میزان

فراوانی

درصد

خیلی کم

4

4/5

6

6/7

متوسط

15

16 /9

زیاد

33

37 /1

خیلی زیاد

31

کم

ج مع

34 /8
89

00 1

میزان تمایل در بکارگیری انرژی خورشیدی در مرغداری
در بین پاسخگویان به این پرسش در مجموع  58نفر با میزان زیاد و خیلی زیاد ابراز تمایل نم دو ه هانددد 71 .نفر زین    
میزان تمایل خود را متوسط اعالم داشتهاند 14 .نفر نیز این میزان را خیلی کم و کم بیان داشتند.
جدول  :11فراوانی میزان تمایل در بکارگیری انرژی خورشیدی در مرغداری
میزان

فراوانی

درصد

خیلی کم

8

9

کم

6

6/7

متوسط

71

19 /1

زیاد

30

33 /7

خیلی زیاد

28

31 /5

ج مع

89

00 1

آزمون معنی داری بین تمایل استفاده از انرژی خورشیدی و مهیا بودن شرایط
برای پی بردن به این موضوع که آیا تفاوت معنی داری بین تمای رادغرم ل ا د یدیشروخ یژرنا یریگراکب هب ن ر    

  

مرغداریها و مهیا بودن شرایط وجود دارد یا خیر از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است .نتیجه حاص نیا هل   
است که با توجه به سطح معنی داری بدست آمده  sig = 0/000و درجه آزادی  df = 4و خی دو بدس هدمآ ت    chi-

یشود یعنی تفاوت معنی دار است.
 ،square = 39/397فرض تحقیق قبول م 
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جدول  : 12نتیجه آزمون کروسکال والیس بین متغیر تمایل بکارگیری و مهیا بودن شرایط موجود
میانگین

نام متغیر
تمایل بکارگیری انرژی خورشیدی
مهیا بودن شرایط

3/ 72

تمایل بکارگیری
39 /793
4

3/88

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

0/ 000

رگرسیون خطی ساده متغییر های مستقل بر وابسته
در این پژوهش و با استفاده از ابزار پرسشنامه نظر مرغداران استان در خصوص عوامل م ثؤ ررر بر اکب  ر ریگ ی یژرنا     
ی و اجتم زلا ،یعا ا ام تت تت
ت
خورشیدی در مرغداریها پرسیده شد .این عوامل در هفت حیطه آم ماوع ،شزو لل للل فرهنگی ی
ی ترویج ناونع تحت ی    
ن دولت اهشزومآ و ی یی یی
اقتصادی ،الزامات فنی ،هدفمندسازی یارانهها ،سیاستگذاری و ق یناو ن ن
متغیرهای مستقل طبقه بندی گردید .به منظور سنجش تأثیر هریک از متغیرهای مستقل بر  ریغتم  وو وووابس زا قیقحت هت   
رگرسیون خطی ساده استفاده شده است .با استفاده از معادالت خط رگرسیون میتوان تغییر ار هتسباو ریغتم تا با    
توجه به تغیرات متغیر مستقل پیش بینی نمود .در همین راستا تأثیر هریک از متغیره ییاهنت هب ار لقتسم یا      "با
بکارگیری انرژی خورشیدی در مرغداریها" (متغیر وابسته) مورد سجش قرار دادی رد نآ زا لصاح جیاتن هک م
  

جدول  13آمده است .با استفاده از معادله خط رگرسیون برای هریک از متغیرها میتوان تأثیر آنها را بر متغیر وابس هت
پیش بینی نمود.
جدول  : 13رگرسيون خطی ساده به منظور تب يي ن تأثير متغیرهای مستقل بر بکارگیری انرژی خورشیدی
نام متغیر

R

R2adj

B cons

B

Beta

Sig.cons

Sig.

معادله رگرسیون

آم و ز ش

0/ 226

0/ 040

35 /067

0/ 270

0/ 226

0/ 000

0/ 034

)آموزش(Y= 35.760 + 0.270

عوامل فرهنگی و اجتماعی

0/ 528

0/ 271

8/ 094

0/235

0/ 528

0/ 030

0/ 000

)فرهنگی و اجتماعی(Y = 8.094 + 0.532

الزامات اقتصادی

0/ 754

0/465

6/ 713

0/168

0/ 754

0/ 002

0/ 000

)اقتصاد(Y = 6.713 + 0.861

الزامات فنی

0/ 651

0/ 417

8/ 412

0/ 930

0/ 651

0/ 002

0/ 000

)فنی(Y = 8.412 + 0.930

هدفمندسازی یارانهها

0/ 692

0/ 472

8/ 428

1/ 354

0/ 692

0/100

0/ 000

)یارانه(Y = 8.428 + 1.354

سیاستگذاری و قوانین دولتی

0/ 588

0/ 338

9/ 055

0/ 894

0/ 588

0/ 004

0/ 000

)قوانین(Y = 9.055 + 0.894

شهای ترویجی
آم و ز 

0/ 702

0/ 487

6/ 530

0/ 628

0/ 702

0/110

0/ 000

)ترویجی(Y = 6.530 + 0.628

نتیجهگیری
کشور ایران به لحاظ موقیعت جغرافیایی دارای پتانسیل بسیار مناس یب
میانگین تابش ساالنه در ایران حت وشک زا ی ر هک ناملآ 

در بهرههگیرییی از انر دیشروخ یژ ی .تسا     

یکی ورشیپ یاهروشک زا

بحاص و

رد تعنص

هنیمز

شهاای خورش ع رییغت اب ناریا رد یدی رض غج ر
یزات تاب 
انرژیهای تجدید پذیر است نیز بیشتر است .م 

         
ییایفا       

متفاوت میباشد به نحوی که هرچه از خط استوا به سمت عرضهای باالتر حرکت کنیم زاویه تابش و شدت ت شبا
کاهش مییابد و همچنین در مناطق مرکزی ایران و در بخشهای بیابانی بدلیل کاهش عارضههای طبیعی زمینی مانند
کوه و همچنین قلت ابرناکی هوا تابشهای این مناطق افزایش مییابد .با توجه ب زا بسک جیاتن ه

یسررب زا هدش      

موقعیت جغرافیایی استان سمنان میتوان نتیجه گرفت که این استان دارای ظرفیت قابل قب  لاصحتسا لباق و لو از   
منبع انرژی خورشید برای مصارف گوناگون است.
ی ب ناونع ه   
یهای ی
الزامات فنی را شاید بتوان از مهمترین زمینههای گسترش انرژی خورشیدی در منطقه دانست .انرژ 
یک نوآوری در دنیا مطرح میشوند که برای توسعه آنها الزم است بسترهای فن  دوجو نآ ی د هداد شرتسگ و هتشا     

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 7931
 200فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

شود .تأمین تجهیزات فنی مورد نیاز ،پشتیبانی  24ساعته از خدمات ارائه شده به بهر رادرب ه ا ناسانشراک روضح ،ن     
حهاا و
خبره و آگاه ،کیفیت باالی تجهیزات تولیدی و یا وارداتی ،اجرای مطالعات ارزیابی فنی در منطقه ،اجرای طرح ح
مطالعات فنی در راستای افزایش توان خروجی تجهیزا زا  ...و یژرنا لیدبت ت تسا یدراوم

و     

هجوت

تأممین آن

ضروری است.
بر اساس یافتههای موجود گرایش و تمایل بین مرغداران به منظور استفاده از انرژی خورشیدی در مرغداریها خ دو
وجود داشته و زمینه آن از قبل فراهم شده است .لذا الزم است برنامهریزان کشور با استفاده از این موقعیت سعی بر
عملیاتی کردن این تمایالت نمایند .چه بسا از این فرآیند هم مرغداران سود جستهاند و ه و عبانم م

یاخذ ر یلیسف      

حفظ شده است.
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