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 چکیده

ناپذیري به این هاي جبراننشینان آسیبرفع نیازهاي سوختی جنگل رايبهاي جنگلی تخریب عرصه
گیري از انرژي خوشیدي راهکار موثري براي بهره ویژهبههاي نو منابع وارد ساخته است. استفاده از انرژي

کردن آب جایگزینی چوب سوخت در روستاهاي جنگلی است. یکی از ابزارهاي مورد استفاده براي گرم
حال افزایش روز درروز به هاي خورشیدي است که استفاده از آنانرژي خورشیدي، آبگرمکن روشاز 

نگلی هاي خورشیدي در کاهش وابستگی خانوارهاي جکارگیري آبگرمکناست. در این پژوهش اثر به
خانوار که  40محال و بختیاري به چوب هیزمی بررسی شد. در مجموع  شهرستان لردگان در استان چهار

دراز، لیرابی و سرپوت اند، در قالب سه روستاي لهبه مدت سه سال از آبگرمکن خورشیدي استفاده کرده
پژوهش قبل از نصب  نتایج این بر اساسدر بخش مرکزي شهرستان لردگان مورد بررسی قرار گرفتند. 

مترمکعب  17/19هاي خورشیدي متوسط مصرف ساالنه چوب هیزمی براي گرم کردن آب برابر آبگرمکن
است.  یافته کاهشمتر مکعب  72/2که این مقدار بعد از نصب آبگرمکن به  ،براي هر خانوار بوده است

هاي خورشیدي براي کاهش آبگرمکنکارگیري درصدي مصرف چوب نشان از موفقیت به 86این کاهش 
 اهاي جنگلی شهرستان لردگان دارد.مصرف چوب سوخت در روست

 *.خورشیدي، چوب هیزمی، شهرستان لردگان انرژي هاي کلیدي:واژه

                                                                                                                     
 03834452200شمارة تماس:      نویسنده مسئول *
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 مقدمه
هاي مختلف تاریخی، نقش حیاتی در ها در دورهجنگل

اند، اما استفاده بقا، توسعه و رشد جوامع انسانی داشته
زیست و گسترده از منابع جنگلی، سبب تخریب محیط

 ,.Khazayi et alتبدیل اراضی به بیابان شده است (

گاه دام، عنوان چراهدر کشور ما جنگل، به ).2011
اي براي تأمین زمین و پشتیبان تولید دامداري، عرصه

تولید کشاورزي و محل تهیه مواد الزم براي 
هاي روستاییان و تهیه و فروش خانه سازوساخت

 Nourzad( چوب قاچاق براي کسب درآمد بوده است

Moghaddam et al., 2014.( هاي زاگرس جنگل
نحوي که در اند بههمواره تمرکز جمعیتی باالیی داشته

کنند و میلیون نفر زندگی می 8/9این محدوده بیش از 
ل مستقر میلیون نفر در داخل جنگ 5/1از این تعداد 

شدت تحت تأثیر قرار اند که اکوسیستم منطقه را بهشده
یکی از کارکردهاي مهم ). Eslami, 2008( اندداده

اقتصادي این  -هاي زاگرس، کارکرد اجتماعیجنگل
ها و نقش این منابع در معیشت و اقتصاد جنگل

 Henarehنشین است (خانوارهاي روستایی و جنگل

Khalyani, 2014ییان براي استفاده از ). روستا
هاي جنگلی (صنعت و سوخت)، چراي دام و چوب

جنگل هاي زراعی و مصارف دیگر به گسترش زمین
). استفادة هیزمی Mirakzadeh et al., 2011اند (وابسته

نشین براي توسط جوامع روستایی و عشایري جنگل
ها است ترین این وابستگیتأمین سوخت از مهم

)Jazirehi and Ebrahimi Rostaghi, 2003 که به (
عقیدة بسیاري از کارشناسان یکی از عوامل اصلی 

هاي ها و کاهش کیفیت و شادابی جنگلتخریب جنگل
براي کاهش مصرف چوب هیزمی از کشور است. 

ها، مراتع و هاي جنگلی سازمان جنگلعرصه
-کارگیري آبگرمکنبه 1390آبخیزداري کشور از سال 

نشین آغاز در روستاهاي جنگلهاي خورشیدي را 

هاي اخیر بیش از کرده است. در همین راستا در سال
آبگرمکن خورشیدي در برخی مناطق جنگلی  500

هاي چهارمحال و بختیاري، کهگیلویه و استان
بویراحمد، کرمانشاه و کردستان مورد استفاده قرار 

هاي فسیلی، نیاز پذیري سوختپایانگرفته است. 
محیطی، ایی به انرژي، اثرهاي زیستمناطق روست

مشکالت ناشی از حمل و نقل مواد سوختی و 
پراکندگی روستاهاي کشور، لزوم توجه به تأمین انرژي 
این مناطق از منابع انرژي محلی و تجدیدپذیر را 

 ,Firouzabadi and Farzizadeسازد (مطرح می

هاي کاهش مصرف ترین راهیکی از مهم). 2010
هاي هایی است که از انرژيسامانه استفاده ازانرژي، 

عنوان منبع هاي فسیلی بهجاي سوختتجدیدپذیر به
یکی از ابزارهاي مورد استفاده  .کنندانرژي استفاده می

انرژي خورشیدي  روشکردن آب از براي گرم
ها روز هاي خورشیدي است که استفاده از آنآبگرمکن

ترین گستردهواقع  حال افزایش است. درروز دربه
ها براي هاي تجدیدپذیر استفاده از آنکاربرد انرژي

هاي طور عمده به سوختتولید حرارت است که به
شود. هاي خورشیدي مربوط میگرمکنزیستی و آب

هاي  بر این اساس، یکی از پرکاربردترین انواع فناوري
 هايهاي تجدیدپذیر، فناوري آبگرمکنمرتبط با انرژي 

 کلشدة مجموع ظرفیت نصب خورشیدي است.
هاي خورشیدي در سطح جهان تا پایان سال آبگرمکن

 The( مگاوات حرارتی رسیده است 265000به  2012

International Energy Agency, 2013.(  در ادامه به
هاي کارگیري آبگرمکنهایی که در ارتباط با بهپژوهش

 Fier. شودمیاشاره  ،خورشیدي به انجام رسیده است
در پژوهشی با عنوان پذیرش ) 2007و همکاران (

هاي خورشیدي خانگی و فرآیند ارزیابی سیستم
هاي محصول، نشان دادند در بین ویژگی ویژگی

-نوآوري (مزیت نسبی، سازگاري، پچیدگی، آزمایش
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پذیري) مزیت نسبی و سودآوري پذیري و مشاهده
 Firouzabadiست. بلندمدت داراي اهمیت اساسی ا

and Farzizade (2010)  در پژوهشی با عنوان عوامل
هاي خورشیدي خانگی در موثر بر پذیرش آبگرمکن

نواحی روستایی به این نتیجه دست یافتند که با 
افزایش درآمد خانوار روستایی بر مقدار پذیرش 

شود. همچنین هر هاي خورشیدي افزوده میبگرمکن
ی آبگرمکن خورشیدي نزد چه شناخت از مزیت نسب

مقدار پذیرش آن نیز به همان اندازه  ،تر باشدافراد بیش
) طی 2013و همکاران ( Soltaninejadتر است. بیش

مقدار متوسط انرژي خورشیدي پژوهشی بیان کردند 
درصد تا  10 هاي مختلف ازبرداري درحالتقابل بهره

 .کندمی سال تغییر اي سردهماه دردرصد  30
Daneshmand Shirazi (2014) Khosravi and  با

هاي تجدیدپذیر در اثر افزایش سهم انرژي بررسی
 نشان دادندسبد انرژي خانوارهاي شهري و روستایی 

هاي تجدیدپذیر در سبد انرژي افزایش سهم انرژي
افزایش رفاه  سببخانوارهاي شهري و روستایی 

. مدت و بلندمدت خواهد شدخانوارها در کوتاه
Mahdavi and Hoseini (2014)  در پژوهشی به

هاي نو در بررسی پیامدهاي اقتصادي استفاده از انرژي
آنها نشان  منطقه آرمرده شهرستان بانه پرداختند. نتایج

هاي خورشیدي سبب شد پس نصب آبگرمکن داد که
-درصد هزینه 62طور میانگین از گذشت سه سال، به

هش هاي خرید و حمل سوخت فسیلی کا
 در Shabiri and Bayati Malayeri (2014)یابد.

با تکیه بر جنبه اجتماعی آن، به بررسی پژوهشی 
هاي خورشیدي از دیدگاه پذیرش اجتماعی سیستم

اند. نامه، پرداختهصورت پرسشمردم شهر اراك به
که مقدار آگاهی مردم شهر اراك در  دادنتایج نشان 
هاي جایگزین پذیر و انرژيهاي تجدیدمورد انرژي

مردم  بیشترسوخت فسیلی در جایگاه باالیی قرار دارد. 

هاي گاه مثبت در مورد استفاده از سیستمداراي دید
هاي خورشیدي در کنو آبگرمد خورشیدي هستن
تري بیشهاي فتوولتاییک از پذیرش مقایسه با سیستم

-. وابستگی معیشتی مردم محلی به عرصهبرخوردارند

هاي جنگلی یکی از دالیل اصلی و عمده تخریب و 
شمار می رود. در ها در دنیا بهکاهش سطوح جنگل
همین شود. بهدیده می روشنی بهکشور ما نیز این روند 

هاي مهم و تأثیرگذار علت این موضوع یکی شاخص
ي و مدیریت منابع جنگلی است که ریزبر فرآیند برنامه

هاي مناسب و متناسب با آن الزم است سیاست گذاري
شود. کاهش وابستگی به  کار گرفتهبهدر مناطق جنگلی 

هاي مناسب، از منابع چوبی جنگل از طریق جایگزین
تواند روند تخریب منابع راهکارهاي است که می

تا جنگلی را تا حد زیادي کاهش دهد. در همین راس
-ارزیابی روند به که در این پژوهش سعی بر آن شد

هاي خورشیدي در روستاهاي کارگیري آبگرمکن
 ان لردگان مورد تحلیل قرار گیرد.جنگلی شهرست

 هامواد و روش
 موقعیت منطقه مورد بررسی

هاي استان عنوان یکی از شهرستانشهرستان لردگان به
چهار محال و بختیاري در جنوب این استان واقع شده 

هاي بروجن و اردل، از است و از شمال به شهرستان
شرق به استان اصفهان، از غرب به استان خوزستان و 
از جنوب به استان کهگیلویه و بویر احمد محدود 

متر از  1700این شهرستان با ارتفاع متوسط شود. می
سطح دریا در سلسله جبال زاگرس قرار دارد و از نظر 

را مناطق پست با  هاي شمالی آنتوپوگرافی قسمت
متر تشکیل داده و مناطق بلند آن  2000ارتفاع کمتر از 

 -متر در جهت شمال غربی 3000ارتفاعات بیش از 
شمال غرب تا جنوب شرق  جنوب شرقی است.

جنگلی زاگرس در هاي شهرستان لردگان را پوشش
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هزار هکتار برآورد شده  159که مساحت آن  ،برگفته
درصد سطح شهرستان را تشکیل  43است و حدود 

نشین در استان روستاي جنگل 436. از مجموع ددهمی
روستا در شهرستان  206چهار محال و بختیاري، 
 Department of naturalلردگان واقع شده است (

resources and watershed of Chaharmahal-O-
Bakhtiari province, 2015 .(روستاهاي  هايویژگی

جنگلی که در این شهرستان آبگرمکن خوشیدي در آن
اند، در جدول و مورد بررسی قرار گرفته ها نصب شده

آمده است. با توجه به بارزترین هدف نصب  1
هاي خورشیدي در استان چهار محال و آبگرمکن

گیري از انرژي خورشیدي براي بختیاري که بهره
هاي جنگلی است، انتخاب کاهش تخریب عرصه

روستاها در بخشی از شهرستان لردگان انجام شد که از 
بهره بوده و فقر موجود در بین گاز شهري بی

-روستاییان سبب شده مردم محلی براي کاهش هزینه

هاي روزمره از چوب جنگل براي تامین سوخت و 
در  بیشتراده کنند. این روستاها تولید انرژي استف

دهستان میالس و بخش مرکزي شهرستان لردگان واقع 
اند. همچنین نصب آبگرمکن خورشیدي در بین شده

-خانوارهایی انجام شد که خود خواهان نصب آن بوده

نصب هر آبگرمکن خورشیدي معادل  اند. هزینه
درصد آن را اداره  70ریال بوده است که  5000000

ابع طبیعی و آبخیزداري استان چهار محال و کل من
بر عهده خود افراد  سایربختیاري تأمین کرده است و 

خانوار داراي  71متقاضی بوده است. در مجموع 
مدت آبگرمکن خورشیدي شده و در حال حاضر به

 .کنندها استفاده میسه سال است که از آن
 روش پژوهش

هاي خورشیدي براي ارزیابی نقش و کارکرد آبگرمکن
نصب شده در روستاهاي جنگلی شهرستان لردگان، 

 کردنها و تعدیلکاهش روند تخریب جنگل براي

استفاده از چوب هیزمی، ابتدا شناسایی روستاهاي 
داراي آبگرمکن خورشیدي در سطح شهرستان لردگان 

ها با توجه به تعداد و سپس انتخاب نمونه شدانجام 
هاي داد آبگرمکنخانوارهاي هر روستا و تع

. براي شدشده در هر روستا انجام خورشیدي نصب
-دراز، لیرابی و سرپوت که بهاین منظور سه روستاي له

کار ها بهها در آنتنهایی بیش از نیمی از آبگرمکن
نظر گرفته شد و عنوان نمونه درگرفته شده است به

هاي آوري داده. سپس جمعشدها تکمیل نامهپرسش
گیري از آبگرمکن خورشیدي با چگونگی بهرهمرتبط 

آوري در سطح هر خانوار صورت گرفت. براي جمع
نیاز در سطح خانوارهایی که از آبگرمکن هاي موردداده

نامه از پرسش شیوهخورشیدي استفاده می کنند، از 
 ,.Soltani et al( شدطریق مصاحبه استفاده 

 .)Gilanipoor et al., 2011؛2011
گرفته در زمینه صورت هايپژوهشبا توجه به 

هاي معیشت و معیشت روستایی و شناسایی شاخص
اساس بر  ) وEshaghi, 2017ها (بندي آناولویت

و اهداف مورد نظر طراحی  بررسیشرایط منطقه مورد 
هایی براي این منظور از گویه. انجام گرفت نامهپرسش
 مقداراقتصادي،  -هاي اجتماعیبرگیرنده ویژگیکه در

برداشت چوب هیزمی، راهبردهاي معیشتی روستاییان 
. در همین شدها است، استفاده و درآمد حاصل از آن

و از حجم کل جامعه  شدنامه تکمیل پرسش 40راستا 
درصد آن  56خانوارهاي روستایی داراي آبگرمکن 
نامه بر اساس مورد پرسش قرار گرفتند. روایی پرسش

نظر گرفتن شرایط اجتماعی نظر متخصصان و با در
نامه مطابق آزمون آلفاي کرونباخ منطقه و پایایی پرسش

کارگیري هدر ادامه براي ارزیابی ب .شدبرآورد  85/0
چوب هیزمی مصرفی  مقدارآبگرمکن خورشیدي 

-توسط خانوارهایی روستایی قبل از نصب آبگرمکن

و  شدسبه هاي خورشیدي و بعد از نصب آن محا
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دست آمد. با کاهش مصرف چوب هیزمی به مقدار
داري متوسط مصرف معنی t استفاده از آزمون آماري

ساالنه چوب در دو حالت قبل از نصب آبگرمکن و 

مندي . عالوه بر این رضایتشدبعد از آن محاسبه 
هاي خورشیدي جوامع محلی از نصب آبگرمکن

 ارزیابی شد.
 

 مشخصات روستاهاي داراي آبگرمکن خورشیدي -1جدول  
Table 1. Specifications of villages with solar water heater 

 ردیف
Row 

 روستا
Village 

 دهستان
Rural 

district 

 بخش
Division 

 جمعیت
Population 

 تعداد خانوار
Number of 
households 

 تعداد آبگرمکن خورشیدي
Number of solar water 

heaters 

 له دراز 1
Lahderaz 

 میالس
Milas 

 مرکزي

Central 
495 100 21 

 لیرابی 2
Lirabi 

 میالس
Milas 

 مرکزي
Central 

254 60 12 

 سرقلعه 3
Sarghaleh 

 میالس

Milas 
 مرکزي

Central 
485 114 9 

 گرگر 4
Gargar 

 میالس

Milas 
 مرکزي

Central 
145 33 3 

5 
 بردکارخانه

Bard-
dkarkhaneh 

 میالس
Milas 

 مرکزي
Central 

61 14 2 

 سرپوت 6
Sarpoot 

 میالس

Milas 
 مرکزي

Central 
106 23 7 

 آب طالئیه 7
Abtalayeh 

 سردشت

Sardasht 
 مرکزي

Central 
1133 195 2 

 انجو 8
Anjoo 

 سردشت
Sardasht 

 مرکزي
Central 

174 41 3 

9 
 قلعه مدرسه
Ghalee-

Madreseh 

 بارز

Barz 
 منج

Monj 
718 180 3 

 شوارز 10
Shovarz 

 بارز

Barz 
 منج

Monj 
340 72 9 

 
برآورد حجم چوب مصرفی هر خانوار، با  براي

ها، در نامهشده در پرسشآوريتوجه به اطالعات جمع
بار حجمی (تعداد تریلی، بار االغ و یا  مقدارابتدا 

استفاده در طول سال بر اساس پاسخ گونی زغال) مورد
. در مرحله بعد تعداد شدشوندگان مشخص پرسش

ر بار حجمی با رفته در هکارهمتوسط قطعات چوبی ب
شوندگان و بازدید از بارهاي استفاده از نظر پرسش

و در مرحله آخر قطر  شددسترس، برآورد حجمی قابل

میانه و طول متوسط قطعات چوبی در هر واحد بار 
گیري از فرمول حجمی مشخص و در نهایت با بهره

 :شدحجم هوبر حجم قطعات چوبی برآورد 
 V=gm × L )1رابطۀ (

 رابطه:ر این د
Vمکعب)(متر : حجم قطعه چوب 

gmمربع)(متر : سطح مقطع قطعه چوبی در میانه 
L(متر) طول قطعه چوب : 
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 نتایج
 بررسیاقتصادي خانوارهاي مورد  -هاي اجتماعیویژگی

درصد خانوارها از طایفه  50/97، 2مطابق جدول 
زیالیی هستند. از طایفه درصد  50/2میالسی و 

درصد  95. شدنفر برآورد  04/6متوسط بعد خانوار 

نشینی صورت سکونت دائم و مابقی کوچخانوارها به
-سرپرست خانوارها بیدرصد  50/41دارند. همچنین 

 5درصد سیکل و  50/7درصد سواد ابتدایی،  46سواد، 
 درصد داراي مدرك دیپلم هستند.

 
 بررسیقه مورد اجتماعی منط -وضعیت اقتصادي -2جدول 

Table 2. Socioeconomic status of the study area 
هاي مورد بررسیشاخص  

Examined indicators 
 لیرابی

Lirabi 
 درازله

Lahderaz 
 سرپوت

Sarpoot 
 میانگین بعد خانوار

Average of household size 
5.78 6.20 6 

 میانگین سن افراد
Age`s average of people 

45.50 43.67 35 

 پراکنش افراد در طوایف (درصد)
Distribution of individuals in tribes (percent) 

 میالسی

Milasi 
91.70 100 100 

 زیالیی
Zilayi 

8.30 0 0 

 (درصد) وضعیت سکونت
Residence status (percent) 

 دائمسکونت

Permanent residence 
91.70 95.20 100 

 نشینیکوچ
Migration 

8.30 4.80 0 

تحصیالت (درصد) مقدار  
Degree of education 

 سوادبی

Illiterate 
71.70 45 28.60 

 ابتدایی
Elementary 

41.70 45 57.10 

 سیکل
Middle school 

8.30 10 0 

 دیپلم

Diploma 
8.30 0 14.30 

 

بررسی وضعیت اشتغال در خانوارهاي مورد 
درصد افراد به شغل  90دهد که نشان می بررسی

درصد هم  43که عالوه بر آن  کشاورزي اشتغال دارند
ترین سطح زمان به دامداري مشغول هستند. بیشهم

ترین آن از کشاورزي آبی کمدرآمدي از کارمندي و 
طور کلی متوسط درآمد . به)3(جدول  شودحاصل می

رد شده است. ریال برآو 91400000ساالنه هر خانوار، 
هاي خانوار در این منطقه همچنین متوسط هزینه

دست آمد است که هریال در سال ب 94720000
 4در جدول خوراکی هاي خوراکی و غیرمیانگین هزینه

 .آمده است
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 خانوار (هزار تومان) هايوضعیت درآمد -3 جدول
 Table 3- Status of household income (tousand Toman) 

 نوع درآمد
Type of income 

 میانگین
 Average 

 حداقل
Minimum 

 حداکثر
 Maximum 

 انحراف معیار
Standard deviation 

کاريدیم  
Dry farming 

2770 2400 18000 3212 

 آبی کشاورزي
Water cultivation 

2762 1000 7200 1919 

 کارمندي
Employee 

2800 28000 28000 0 

 دامداري
Animal husbandry 

2833 5000 10000 2733 

 رانندگی
Driver 

2966 5000 10000 2516 

 کارگري
Worker 

5287 1000 18000 1643 

  
 خانوار (هزار تومان) هايهزینهوضعیت  -4جدول 

Table 4- Status of household cost (tousand Toman) 
 نوع هزینه

Type of cost 
 میانگین

 Average 
 کمینه

Minimum 
 بیشینه

 Maximum 
 انحراف معیار

Standard deviation 
 خوراکی
Edible 

3614 700 5800 2833 

خوراکیغیر  
Non-Edible 

5743 1300 8400 4152 

 
 

 وضعیت مصرف منابع انرژي

دسترس در روستاهاي مورد بررسی گاز شهري در
گاز  و روستاییان عالوه بر هیزم از نفت، کپسول نیست

 کنند.تامین انرژي استفاده می براينیک گاز و پیک
لیتر براي هر  1935متوسط مصرف سالیانه نفت برابر 

ترین مصرف نفت مربوط به خانوار است که بیش
لیتر براي هر خانوار  3200روستاي سرپوت و برابر 

عدد  40ل گاز برابر . متوسط مصرف سالیانه کپسواست
ترین متوسط مصرف براي هر خانوار است که بیش

عدد  52دراز و برابر کپسول گاز مربوط به روستاي له
نیک . متوسط مصرف سالیانه پیکاستبراي هر خانوار 

ترین عدد براي هر خانوار است که بیش 20برابر  گاز

دراز و برابر نیک گاز مربوط به روستاي لهمصرف پیک
 ).5(جدول  استعدد براي هر خانوار  25

 وابستگی به چوب هیزمی

جوامع روستایی و عشایري مورد بررسی براي مصارف 
کنند. از این مختلف از چوب جنگل استفاده می

گرم  برايتوان به استفاده چوب جنگل مصارف می
 6وشو) اشاره کرد. جدول کردن آب (استحمام وشست

میانگین کل مصرف چوب روستاییان و سهم استفاده از 
کردن آب را قبل از نصب گرم براياین چوب 

دهد. متوسط هاي خورشیدي نشان میآبگرمکن
مترمکعب  82/44مصرف ساالنه چوب سه روستا برابر 

گرم  برايدرصد آن  77/42که  استبراي هر خانوار 
 گیرد.کردن آب مورد استفاده قرار می
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 متوسط مصرف منابع انرژي براي هر خانوار -5جدول 
Table 5. Consumption average of energy resources per household 

 منابع انرژي
Energy sources 

 میانگین
 Average 

 کمینه
Minimum 

 بیشینه
 Maximum 

 انحراف معیار
 Standard deviation 

 (لیتر) نفت سفید
Kerosene (liters) 

1935 80 10000 2129 

 کپسول گاز
Gas capsule 

40 24 55 11.20 

 نیک گازپیک
Picnic Gas 

21 17 23 7.70 

 
 متوسط مصرف چوب خانوار در سال (مترمکعب) -6جدول 

Table 6. Consumption average of wood per household in year (cubic meters) 
 نام روستا

Village`s 
name 

 متوسط مصرف چوب
Average of wood 

consumption 

 گرم کردن آب نسبت به چوب کل برايدرصد مصرف چوب 
The percentage of wood used to heat water relative to the whole wood 

 سرپوت
Sarpoot 

12.42 65.10 

 درازله
Lahderaz 

65.56 33.75 

 لیرابی
Lirabi 

27.42 74.40 

 کل
Total 

44.82 42.77 

 
تأثیر هر یک از  مقدارتعیین نوع رابطه و 

متغیرهاي اجتماعی بر مصرف چوب هیزمی با استفاده 
 مقدار 7. جدول شداز تحلیل همبستگی انجام 

همبستگی موجود بین متغیرهاي مذکور را نشان 
 دهد.می

 
 یمصرف همبستگی متغیرهاي اجتماعی و چوب -7جدول 

Table 7.Correlation between social variables and Consumable wood 

 سن 
Age 

 شغل
Job 

 تحصیالت
Education 

 طایفه
The 
clan 

 واربعد خان
Family 

size 

 وضعیت سکونت
Condition 
Habitation 

 درآمد
Income 

 هزینه
Cost 

 چوب مصرفی
Consumable 

wood 
**0.304 0.102 -0.392** -0.155 0.081 0.224 -0.060 0.110 

 Significantly at 99% level **                  درصد   99داري در سطح ** معنی
 

هاي خورشیدي در کاهش استفاده از نقش آبگرمکن

 چوب هیزمی
سبب کاهش استفاده  هاي خورشیدينصب آبگرمکن 

اي که مقدار ناچیزي گونهاز چوب جنگل شده است به
از چوب جنگل براي تهیه آب گرم مورد استفاده قرار 
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گرم کردن  برايگیرد. متوسط مصرف سالیانه چوب می
مترمکعب  72/2مترمکعب در سال به  17/19آب از 

هاي خورشیدي کاهش پیدا پس از نصب آبگرمکن
به مقایسه مصرف چوب هیزمی  8کرده است. جدول 

قبل و بعد از نصب آبگرمکن خورشیدي به تفکیک 
روستاهاي مورد نظر پرداخته است. در روستاي 
سرپوت مصرف چوب براي گرم کردن آب به صفر 

گرم کردن  برايکاهش چوب  مقداررسیده است. اگر 
کل چوب مصرفی کم شود، متوسط مصرف کل از آب 

 37/28ها به آبگرمکنچوب خانوار بعد از نصب 
کند. همچنین درصد کاهش مترمکعب تقلیل پیدا می

گرم کردن آب به تفکیک  برايمصرف چوب سوخت 
 نمایش داده شده است. 1روستاها در شکل 

 
 مقایسه مصرف چوب هیزمی قبل و بعد از نصب آبگرمکن خورشیدي -8جدول 

Table 8. Comparison of wood fuel consumption before and after installing solar water heater 
 نام روستا

Village`s 
name 

 مصارف مختلف چوب هیزمی
Different uses of wood fuel 

 میانگین
Average 

 کمینه
Minimum 

 بیشینه
Maximum 

 انحراف معیار
Standard deviation 

 سرپوت
Sarpoot 

از نصب از (قبل  گرم کردن آب
 خورشیدي) آبگرمکن

Warm up the water (before 
installing solar water heater) 

8.15 0 45 16.49 

(بعد از نصب از  گرم کردن آب
 آبگرمکن خورشیدي)

Warm up the water (After 
installing solar water heater) 

0 0 0 0 

 درازله
Lahderaz 

(قبل از نصب از  گرم کردن آب
 خورشیدي) آبگرمکن

Warm up the water (before 
installing solar water heater) 

22.13 1.50 90 23.07 

(بعد از نصب از  گرم کردن آب
 آبگرمکن خورشیدي)

Warm up the water (After 
installing solar water heater) 

3.36 0 45 10.73 

 لیرابی
Lirabi 

(قبل از نصب از  گرم کردن آب
 خورشیدي) آبگرمکن

Warm up the water (before 
installing solar water heater) 

20.40 0 90 27.73 

(بعد از نصب از  گرم کردن آب
 آبگرمکن خورشیدي)

Warm up the water (After 
installing solar water heater) 

3.19 0 13.50 5.67 
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 گرم کردن آب برايدرصد کاهش مصرف چوب  -1شکل 

Figure 1. Percentage of wood fuel consumption decrease for water heating 
 

متوسط مصرف  داريوضعیت معنی 9جدول 
هاي خورشیدي و ساالنه چوب قبل از نصب آبگرمکن

دهد. بر این اساس میانگین نشان می بعد از آن را

درصد داراي  99مصرف چوب هیزمی در سطح 
 .هستندداري اختالف معنی

 
 گرم کردن آب (مترمکعب) برايهاي مصارف چوب خانوار براي مقایسه میانگین tنتیجه آزمون  -9جدول 

Table 9. T-test results for comparing averages of wood fuel consumption for water heating (cubic 
meters) 

 متوسط مصرف ساالنه
چوب قبل از نصب 

هاي خورشیديآبگرمکن  
Average annual 

wood consumption 
before installing 

solar water heaters 

متوسط مصرف ساالنه 
چوب بعد از نصب 

هاي خورشیديآبگرمکن  
Average annual 

wood consumption 
after installation of 
solar water heaters 

 میانگین تفاوت
هامیانگین  

Average of 
means 

difference 

انحراف معیار 
هانتفاوت میانگی  

 Standard 
deviation of 

means 
difference 

 

درجه 
 آزادي

Degrees 
of 

freedom 

 tآماره 
Statistic 

t 
P 

19.17 2.72 16.45 24.71 39 4.21 **0.000 

 Significantly at 99% level **                  درصد   99داري در سطح ** معنی

 
 رضایت از عملکرد آبگرمکن خورشیدي

رضایت روستاییان از عملکرد  مقدار 10جدول 
آبگرمکن خورشیدي را به تفکیک روستاها نشان 

درصد، در  90/90دهد. اهالی روستاهاي لیرابی می
هاي خورشیدي سطح خیلی زیاد از عملکرد آبگرمکن

درصد رضایت  100روستاها  دیگررضایت دارند و در 
 کامل وجود دارد.

ز قطع هاي خورشیدي در جلوگیري اثیر آبگرمکنأت

 درختان جنگلی

هاي به بررسی تاثیر توسعه آبگرمکن 11جدول 
خورشیدي در جلوگیري از قطع درختان جنگلی 

درصد تاثیر  50/87پرداخته است. با توجه به نتایج 
هاي خورشیدي بر جلوگیري از قطع را خیلی آبگرمکن

 درصد آن را زیاد بیان کردند. 10زیاد و 
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 رضایت از عملکرد آبگرمکن خورشیدي -10جدول 
Table 10. Satisfaction of solar water heater performance 

 نام روستا
Village`s name 

 رضایتی ندارم
I have no satisfaction 

 بسیار کم
Very low 

 کم
little 

 متوسط
Average 

 زیاد
A lot 

 خیلی زیاد
Too much 

 سرپوت
Sarpoot 

0 0 0 0 0 100 

 درازله
Lahderaz 

0 0 0 0 0 100 

 لیرابی
Lirabi 

0 0 0 0 9.10 90.90 

 کل
Total 

0 0 0 0 2.6 97.4 

 
 تاثیرآبگرمکن خورشیدي در جلوگیري از قطع درخت -11جدول 

Table 11. Effect of solar water heaters in preventing tree felling 
 نام روستا

Village`s name 
 بسیار کم

Very low 
 کم

 little 
 متوسط

Average 
 زیاد

A lot 
 خیلی زیاد

 Too much 
 سرپوت

Sarpoot 
0 0 0 0 100 

 درازله
Lahderaz 

0 0 4.70 14.30 81 

 لیرابی
Lirabi 

0 0 0 10 90 

 کل
Total 

0 0 2.5 10 87.5 

 

 با آبگرمکن خورشیديمشکالت کار 

مشکالت کار با آبگرمکن خورشیدي را از  12جدول 
-درصد افراد هیچ 50/78دهد. نظر روستاییان نشان می

گونه مشکلی در زمینه کار با آبگرمکن خورشیدي 
درصد به مشکالت فنی و عدم اتصاالت  60/8ندارند. 

اند. صحیح برق آبگرمکن در فصل زمستان اشاره کرده
هاي افراد نشتی آب از بدنه، پمپ و لوله درصد 70/5

اند. دیگر دهکرعنوان مشکالت بیان آبگرمکن را به
هاي مشکالت کار شامل: شکستن سریع شیشه

گرفتن آن هاي خورشیدي، قدرت کم و جرمآبگرمکن
 .است

همبستگی بین متغیرهاي مختلف  13در جدول 
مندي از رضایت مقدارآمده است. مطابق جدول بین 

آبگرمکن خورشیدي و کاهش قطع درخت و کاهش 
بت و ثدرصد همبستگی م 95مصرف چوب در سطح 

مندي و داري وجود دارد. همچنین بین رضایتمعنی
درصد  95مشکالت کار با آبگرمکن در سطح 

همبستگی منفی وجود دارد. مسلم است با افزایش 
مندي از آن رضایت مقدارمشکالت کار با آبگرمکن 

یابد. وجود همبستگی منفی بین مشکالت کاهش می
مقدار کاهش قطع درختان نشان کار با آبگرمکن و 

دهد که با افزایش مشکالت آبگرمکن مقدار قطع می
 یابد.چوب هیزمی نیز افزایش می
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 مشکالت کار با آبگرمکن خورشیدي -12 جدول
Table 12. Problems of work with solar water heater 

 نام روستا
Village`s name 

 بدون مشکل
Without 
problem 

 نشتی آب
Water`s 

leak 

مشکالت برقی در 
 زمستان

 Electrical 
problems in the 

winter 

اي هشکستن سریع شیشه
 آبگرمکن

Quick breakdown of 
water heater glasses 

نگرفتجرم  
Getting 

dirt 

 قدت کم
Low 

power 

 سرپوت
Sarpoot 

85.70 0 0 0 14.30 0 

 درازله
Lahderaz 

80.8 4.8 4.8 4.8 0 4.8 

 لیرابی
Lirabi 

75 8.3 16.7 0 0 0 

 کل
Total 

78.5 5.7 8.6 2.5 2.2 2.5 

 
 مورد بررسیهمبستگی متغیرهاي  -13جدول 

Table 13. Correlation between the variables studied 
-رضایت مقدار 

 مندي
Level of 

Satisfaction 

 کاهش قطع درختان
Decrease 

cutting down 
the trees 

 مشکالت کار با آبگرمکن
Problems working 
with water heater 

 کاهش مصرف چوب
Decrease use 

wood 

 منديرضایت مقدار
Level of Satisfaction 

1 *0.828 *-0.852 *0.343 

 کاهش قطع درختان
Decrease cutting down the trees 

*0.828 1 **-0.689 **0.783 

 مشکالت کار با آبگرمکن
Problems working with water 

heater 
*-0.852 **-0.689 1 **1 

 کاهش مصرف چوب
Decrease using of wood 

*0.343 **0.783 **1 1 

 Significantly at 95% level *                                  درصد   95داري در سطح * معنی

 Significantly at 99% level **                  درصد   99داري در سطح ** معنی

 

 بحث
-بهره است و بهمنطقه مورد بررسی از گاز شهري بی

هاي باالي نفت بودن نفت سفید و هزینهايدلیل سهمیه
بودن هیزم، نسبت به رایگانهاي گاز آزاد و کپسول

آورند و روستاییان به استفاده از چوب جنگل روي می
ها هیزمی است که خود از منبع اصلی تولید انرژي آن

کنند. این نتایج با هاي اطراف روستا تهیه میجنگل
خوانی هم) 2013و همکاران ( Shahraki هايیافته

فسیلی هاي دارد قیمت باالي سوختدارد که بیان می
شود. اگر فعالیت سبب افزایش استفاده از جنگل می

اي براي افزایش درآمد در این منطقه مناسب توسعه
هاي دیگر توانند هزینهریزي شود روستاییان میبرنامه
هاي انرژي را تامین کرده و در نتیجه آن کاهش حامل

این شود. نتایج مصرف چوب در این منطقه حاصل می
در حال حاضر یک خانواده  دهدمینشان پژوهش 

مترمکعب چوب جنگلی  37/28روستایی سالیانه 
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 Mahmoudi (2017)که کند در حالیمصرف می
Eshaghi and هاي شهرستان لردگان این در جنگل

مترمکعب محاسبه کردند. بر اساس  07/18مقدار را 
بین بعد خانوار و مقدار برداشت نتایج همبستگی 

 هايندارد. این نتایج با یافتهاي وجود چوب رابطه
Shahraki ) خوانی دارد. هم )2013و همکاران
Shahraki ) بین بعد  کردند کهبیان ) 2013و همکاران

اي وجود ندارد. خانوار و مقدار استفاده از جنگل رابطه
در مورد درآمد کل خانوار (منهاي درآمد حاصل از 

 گونه همبستگی وجودجنگل) با چوب مصرفی هیچ
و همکاران  Mamo حالی است کهندارد. این در

کنند که ثروتمندان درآمد مطلق ) بیان می2007(
هاي فقیر تري از منابع جنگلی نسبت به خانوادهبیش

 Nourzad Moghaddamکه حالیآورند. دردست میبه
نشان دادند سطح  پژوهشی) در 2014و همکاران (

الگوي مصرف دارایی خانوار تأثیر مستقیمی بر 
ها، مصرف سوخت سوخت دارد و با افزایش دارآیی

  یابد. همچنین مطابق پژوهشهیزم کاهش می

Shahraki ) هاي گلوگاه، در جنگل) 2013و همکاران
نشین و مقدار استفاده بین درآمد کم خانوارهاي جنگل

از جنگل رابطه مثبت وجود دارد. نتایج همبستگی بین 
تصادي و وابستگی به جنگل اق -متغیرهاي اجتماعی

با  حاکی از عدم وجود رابطه بین مقدار مصرف چوب
و  Shahraki هايسن افراد است. این نتایج با یافته

کنند بین ) مطابقت دارد که بیان می2013همکاران (
اي وجود سن افراد و مقدار استفاده از جنگل رابطه

و همکاران  Tugumeکه مطابق نظر حالیندارد. در
برداري از ) افزایش سن افراد بر کاهش بهره2017(

بین مقدار تحصیالت و چوب  گذارد.جنگل تأثیر می
مصرفی همبستگی منفی وجود دارد و هر چه مدارج 
تحصیلی باالتر رود مقدار استفاده از چوب کاهش 

 Hedge and Enters (2000) هايکه با یافته ،یابدمی

که  استسو یک Godoy and Contreras (2001)و
هاي شغلی کنند افراد تحصیل کرده فرصتبیان می

هاي جنگلی دارا هستند در تري بیرون از عرصهبیش
ها از هاي شغلی، استفاده آندلیل تنوع فرصتنتیجه به

اما با پژوهش ؛ تر استمحصوالت جنگلی کم
Conboy ) خوانی ندارد.) هم2005و همکاران 

هاي خورشیدي در از آبگرمکنطرح استفاده 
دهستان میالس یکی از تدابیري است که اندیشیده 
شده تا استفاده از چوب جنگل را به حداقل برساند و 

نشینان به جنگل را کاهش دهد. مقدار وابستگی جنگل
شوندگان تأثیر درصد مصاحبه 80/90در این بررسی 

آبگرمکن خورشیدي بر جلوگیري از قطع درختان 
اند. متوسط مصرف چوب را خیلی زیاد دانسته جنگلی

هاي کردن آب قبل از نصب آبگرمکنهیزمی براي گرم
مترمکعب در سال بوده است  17/19خورشیدي برابر 

درصد  86هاي خورشیدي که پس از نصب آبگرمکن
مترمکعب رسیده  72/2کاهش پیدا کرده است و به 

که مصرف چوبی پس از نصب حالیاست. در
 Mahdavi andهاي خورشیدي در پژوهشکنآبگرم

Hoseini (2014)، 34  .درصد کاهش پیدا کرده است
این موضوع بیانگر نقش برجسته آبگرمکن خورشیدي 
در کاهش استفاده از چوب جنگل و در نتیجه کاهش 

در بین روستاهاي مورد بررسی  تخریب جنگل است.
کردن آب در روستاي سرپوت مصرف چوب براي گرم

فر رسیده است که ناشی از مشکالت کم به ص
هاي خورشیدي در این روستا بوده است و آبگرمکن

ترین مقدار رضایت را نسبت به استفاده از بیش
اند. مقدار اندك مصرف هاي خورشیدي داشتهآبگرمکن

هاي کردن آب پس از نصب آبگرمکنچوب براي گرم
توان ناشی از محدود مشکالت برقی خورشیدي را می

آبگرمکن در فصل زمستان دانست که تعداد کمی از 
برداري از چوب جنگل خانوارها را مجبور به بهره
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افراد بیانگر موفقیت این  60/98کرده است. رضایت 
طرح از دیدگاه مردم بوده است و دیگر خانوارها نیز 

جاي دیگر خورشیدي به اند تا از آبگرمکنترغیب شده
 .تهیه آب گرم استفاده کنندوسایل مورد استفاده براي 
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Abstract 
Destruction of forest areas to meet the fuel needs of forest dwellers has caused irreparable damage to 
these resources. The use of new energy, especially the use of solar energy, is an effective solution for 
replacing fuel wood in the country's forest villages. One of the tools used to heat water through solar 
energy is solar water heaters that their use are increasing day by day. In this research, the effect of 
using solar water heaters on reducing the dependence of forest households of Lordegan Township in 
Chaharmahal-o- Bakhtiari province has been studied and analyzed. A total of 40 households using 
solar water heater for three years were surveyed in the three villages of Lahderaz, Lirabi and Sarpoot 
in the central part of Lordegan city. According to the results of this study, before the installation of 
solar water heaters, the average annual consumption of wood for heating water was 19.17 cubic meter 
per household, which was reduced to 2.72 cubic meters after installation of the water heater. This 86% 
reduction in fuelwood consumption is indicative of the success of the solar water heater project. 

Keywords: Solar energy, Firewood, Lordegan Township. 
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