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 چکیده

هاي مصرف سوخت و عوامل مؤثر بـر آن در خانوارهـاي روسـتایی بخـش مرکـزي       هدف این تحقیق بررسی انگاره
ـ   25خانوارهاي روستاهاي با جمعیـت بـیش از   این پژوهش توصیفی آماري  جامعۀ . شهرستان زاهدان بود  ۀخـانوار و نمون

 بـود،  سـاختارند اي  نامه که پرسش اطالعات در این مطالعه آوري ابزار جمعروایی . خانوار بوده است 250آماري آن شامل 
 43 تنهـا  کـه  دادنشـان  پـژوهش  ایـن  نتایج. شدراهنما تأیید  ۀمطالعپانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از یک  وسیلۀ به

 خانوارهـاي  مبنـا،  ایـن  بـر . انـد  داشـته  بهینه رفتاري ،سوخت از گیريبهره در روستایی خانوارهاي از) خانوار 102( درصد
 طـور  بـه  سـکونت  محـل  هـاي  ویژگـی  و درآمـد  میـزان  سـن،  سـواد،  سـطح  میانگین لحاظ به سوخت مصرف در گرابهینه
 سوخت مصرف رفتار يها کننده نییتع شناسایی براي. اند داشته تفاوت سوخت مصرف در ناآگاه خانوارهاي با داري معنی

 بـراي  که ساختاري هاي معادله آزمون از حاصل نتایج. شد گرفته بهره نطقیم رفتار الگوي از روستایی خانوارهاي بین در
ی، نگـرش و هنجارهـاي   متغیرهاي گـرایش بـه سـوخت مصـرف    بود، نشان داد که  شده گرفته کار هب الگو این کفایت تعیین
هـاي  یـان توصـیه  در پا . کنـد  بینـی مـی   پیش ها راسوخت مصرفی خانوار يریکارگ بهدرصد از پراکنش رفتار  24/0 ذهنی

، بهداشـت  سـت یز طیمحمصرف سوخت در بین خانوارهاي روستایی با تأکید بر حفظ سالمت  يساز نهیبه برايکاربردي 
  .است شده ارائهمحیط درون خانه 
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  مقدمه
 به رسیدن براي اساسی بنیانی پایدار و پایا انرژي منابع به دسترسی و شريب ۀجامع نیازهاي ترین مهم از انرژي

 شناسـایی  بـراي  معیـاري  عنـوان  بـه  انرژي مصرف سطوح مبنا، همین بر). 2005 همکاران، و 1هاولز( است توسعه
 انـرژي  بـراي  و تقاضـا ) 2009 همکاران، و 2شاون( مشخص ۀناحی یک در اجتماعی و اقتصادي پیشرفت سطوح

 نـوع  ،توسـعه  درحـال  کشـورهاي  در ).2009 همکـاران،  و شـاون ( اسـت  محیطی منابع از برداري بهره گر ایتهد
 تقاضـاي  از مهمـی  بخش ،خانگی سوخت هاي شکل چراکه ،فراوانی دارد  اهمیت از ها خانوار مصرفی سوخت

  ).2006 ،3کوهلین و گوپتا( دهد می تشکیل را انرژي کل

 ریـزي  برنامـه  در مـؤثري  نقش و است  اجتماعی -اقتصادي مهم يها از مقوله کنندگان رفتار مصرف آنکه با
 و بـوده  ضـعف  دچار روستایی خانوارهاي مصرفی سوخت نوع ۀنیدرزم پژوهش ۀپیشین ،کند می ایفا جوامع بهتر

 ایـن . )1388 پـور،  دهقـان  و ترکمانی( است متمرکزشده شهري هاي خانواده مصرفی سوخت بر ها پژوهش بیشتر
 دسترسـی  سـنتی،  سوخت يریکارگ به ازنظر شهري و روستایی نواحی بین چشمگیري تفاوت که است حالی در
 موجـب  موضوع همین). 2009 ،4زریف و کوساري( دارد وجود انرژي هايحامل قیمت و مدرن هاي سوخت به

 مشـکالت  بـروز  خـود  کـه  شـود مـی  گونـاگون  مصارف براي انرژي تأمین منظور به  متفاوت منابع از گیريبهره
 فقر بین وابستگی دلیل به هاچالش این از ايعمده بخش .شودمی موجب را ايعدیده اقتصادي و یطیمح ستیز
 دیاکسـ  يد انتشـار  از ناشـی  آلـودگی  هـا،  اکوسیسـتم  تغییر و خاك فرسایش تسریع ها، جنگل تخریب انرژي، و

 روسـتاهاي  در ویـژه  بـه  یطـ یمح سـت یز متسـال  بـر  مخـاطرات  ایـن  سـوء  اثـرات  و سـولفور  دیاکس يد و کربن
 ،2009 همکـاران،  و 6وینـود  ،2009 همکـاران،  و شاون ،2006 همکاران، و 5چن( است توسعه درحال کشورهاي

 از اســتفاده قالـب  در نـوین  هــاي سـوخت  يریکـارگ  بــه کـه  اسـت  حــالی در ایـن ). 2010همکـاران،  و 7اکهـولم 
 کـاهش - محیطـی  مشـکالت  کـاهش  در مهمـی  نقـش  نوین يها يفنّاور دیگر و بیوگاز پیشرفته، يگازها اجاق

 ،2006 همکـاران،  و چـن ( دارد جنگلـی  منابع بر فشار کاهش و بشر سالمت -یطیمح ستیز و خانگی آلودگی
  .)2005 همکاران، و هاولز

 ماننـد  تـر  راحـت  سـوختی  منابع به بیوماس هاي سوخت از کلی صورت به جوامع ،اقتصادي ۀتوسعبا  زمانهم
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 و 1نانسـیور ( شـود  می دیده هم روستاها در بلکه شهرها،  در تنها نه روند این و  آورده روي نفت و برق ایع،م گاز
 انـرژي  مهـم  منبع عنوان به بیوماس نقش بر داللت که دارد وجود زیادي هاي نمونه ،حال نیا با). 2013 همکاران،

؛ )2013 همکـاران،  و نانسـیور ( دارد - ویتنام و تایلند پاکستان، هند، چین، -آسیایی ۀتوسع درحال کشورهاي در
 بـا  نـواحی  درویژهـ  ، بـه مـایع  گـاز ( مـدرن  هـاي  سـوخت  سمت به سنتی هاي سوخت از مختلف جوامع گذاراما 

 و کـافی  ۀسـرمای  فقـدان  بر فزونا). 2005 همکاران، و هاولز( است بوده مواجه نیز هاییچالش با) کمتر جمعیت
 دهنـد  مـی  کـاهش  را روسـتایی  مـردم  زنـدگی  اسـتانداردهاي  بهبـود  که نوین هاي سوخت و انرژي منابع کمبود

ــراي اصــلی هــاي مــانع از یکــی ،)1999 همکــاران، و 2ونــگ( ــرژي ایــن از اســتفاده تســهیل ب  ناآگــاهی  هــا ان
 و هاولز( است روستایی کاربرانۀ لیوس به انرژي نوع انتخاب ةکنند تعیین که است عواملی دربارة گذاران سیاست

 سـوخت  سـاختار  ،هـا  آن معیشـت  منـابع  بـا  متناسـب  خانوارهـا  انتخـابی  سوخت نوع همچنین ).2005 همکاران،
 همکـاران،  و ونـگ ( اسـت  افـراد  زنـدگی  فرهنـگ  سـطح  و هـا  آن سـاختمان  و ها خانه وضعیت منطقه، مصرفی

1999.(  

 منـابع  اصـلی  ۀدسـت  دو بـه  دنیـا  دیگـر  کشـورهاي  از بسیاري همانند ما کشور در روستایی انرژي تأمین منابع
 چـوب،  زغـال  هیـزم، ( سـنتی  انـرژي  منابع و) مایع گاز و طبیعی گاز برق، گازوئیل، سفید، نفت( تجاري انرژي

 آن اساسـی  سـؤال  امـا ؛ )1388 در، نایـه  و طلـب  شادي( شود می تقسیم) درختان برگ و شاخ و حیوانی فضوالت
 اثرگـذار  سـوخت  نـوع  انتخـاب  بـر  عواملی چه و چیست کشور روستاهاي در سوخت مصرف الگوي که است

 خانوارهـاي  بـین  در آن بـر  مـؤثر  عوامـل  و سـوخت  مصرف هاي انگاره بررسی ،پژوهش این کلی هدف است؟
 خانوارهـاي  سـوخت  مصـرف  الگـوي  تبیـین  راستا همین در که است زاهدان شهرستان مرکزي بخش روستایی
 هـاي  سـازه  بررسـی و  مصـرف  کم و پرمصرف انوارهايخ هايویژگی شناسایی مختلف، هاي فصل در روستایی

  .دنبال خواهد شدهایی  خاص  هدف عنوان به روستایی خانوارهاي سوخت مصرف رفتار کنندة تعیین

ـ  روشـن  ارتباط  ایجـاد  بـراي  اي محرکـه  نیـروي  روسـتا  محـیط  و جهـانی  سـطح  در انـرژي  منـابع  امنیـت  نیب
 سـوخت  مصـرف  رفتـار  ثر برؤعوامل م خاص بررسی طور به و روستاها در انرژي مصرف ۀنیدرزمهایی  پژوهش

بیومـاس،  «، بـا بررسـی   )1995( 4بیهاگاوان و گریبپا ).2009 همکاران، و 3ژنگ( بوده است روستایی خانوارهاي
، متغیرهایی ماننـد تغییـر آب و هـوایی، منـابع     »جنوب هند روستاهاي سوخت، اقتصاد و منابع طبیعی مختلف در
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هاي ایـن پـژوهش نشـان داد کـه     یافته. کردند  بررسیاقتصادي افراد روستا را  -هاي اجتماعی بیوماس و ویژگی
آوري ضایعات دامـی و کشـاورزي بـراي تـأمین سـوخت       بیشتر وقت خود را صرف جمع درآمد کمهاي  خانوار

شتري دارند، همچنین، در مناطق جنگلی و در بین خانوارهاي کشاورز که تولیدات زراعی بی. کنند خود می الزم
در تحقیـق دیگـري ونـگ و همکـاران      .سوخت مصرفی خـانوار بیشـتر اسـت    عنوان بهمیزان استفاده از بیوماس 

چـین دریافتنـد کـه نـوع     ۀ افتـ ی توسـعه هـاي روسـتایی در روسـتاهاي     ، با بررسی مصرف سوخت خـانوار )1999(
روسـتایی   پردرآمـد هـاي   در خـانوار  که يطور بهسوخت مصرفی تحت تأثیر تغییرات اقتصادي و اجتماعی بوده 

 افتـه ی شیافـزا ) بـرق (هـاي نـوین    انـرژي  يریکارگ بهو  افتهی کاهشمنبع سوخت  عنوان بهاستفاده از کاه و کلش 
  .است

 کـه  ينحـو  بـه جنسیت در رفتار مصرف سوخت تأثیر داشته  ۀمسئلکه  نشان دادند، )2005( هاولز و همکاران
هـایی کـه    هاي مدرن براي خـانواده  و انتخاب سوخت پسندند می بیشتر  را هایی مانند چوب و هیزم سوختزنان 

انـرژي مصـرفی در روسـتاهاي چـین      ، با بررسـی )2006(چن و همکاران  .نیست ریپذ امکاندرآمد کمی دارند، 
، سـطح درآمـد و میـزان    جنگـل  سنگ، دوري و نزدیکی روستاها بـه   دریافتند که دسترسی به بازار فروش زغال

هاي دولتـی   و میزان دریافت یارانه عد خانوار، درآمدهاي جانبی، میزان محصوالت زراعی، نیروي کار، بدارایی
هـا نیـز    در این پژوهش میزان تحصـیالت و دارایـی خـانوار   . استعوامل مؤثري در انتخاب نوع سوخت خانوار 

 يریکارگ به، سواد بیشترو سطح هایی با ثروت  در خانوار که يطور بهنقش مهمی در انتخاب نوع سوخت داشته، 
با افـزایش میـزان محصـول زراعـی، میـزان مصـرف هیـزم         همچنین،. منبع انرژي کمتر بوده است عنوان بههیزم 

داري بـر روي انتخـاب نـوع سـوخت     ولی بعد خـانوار اثـر معنـی    افتهی شیافزاها  سوخت مصرفی خانوار عنوان به
 عنـوان  بـه نشان داد که با افزایش میزان سواد اسـتفاده از هیـزم   ) 2006(هاي پژوهش گوپتا و کوهلین یافته .ندارد

مسـتقیمی بـا   ۀ دسترسی به انواع سوخت نیز رابطـ . شود منبع سوخت خانوار کمتر و استفاده از گاز مایع بیشتر می
  .سوخت اصلی خانوار دارد عنوان بهافزایش میزان مصرف آن 

هاي روستایی چین دریافتند که متغیرهاي  بین خانوار، در پژوهشی در )2008(و همکاران  1وایوآن
و  هاي توپوگرافی منطقه، بهبود دسترسی به منابع انرژي مدرن و پاك هاي جمعیتی، ویژگی اقتصادي، ویژگی

ها نقش مهمی در تعیین نوع سوخت مصرفی خانوار و تغییر شکل آن از حالت سنتی به حالت  مخارج خانواده
هاي متوسط و  منبع انرژي در خانوار عنوان بهن دادند که استفاده از هیزم و چوب نشا ها آن. مدرن دارد

شود و همچنین افزایش قیمت  استفاده می ها آنشود و با افزایش درآمد کمتر از  ترجیح داده می درآمد کم
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رد و معکوسی با تغییر سوخت سنتی به مدرن داۀ رابط ها آنهاي مدرن و افزایش زمان دسترسی به  سوخت
با بررسی ) 2009(وینو و همکاران . تغییر سوخت از سنتی به مدرن داردمثبتی با ۀ افزایش بعد خانوار رابط

دریافتند که درآمد  فرهنگی آن در روستاي هارایانا هند -الگوي مصرف سوخت خانوار و اهمیت اجتماعی
همچنین، انتخاب سوخت براي . هاست انتخاب نوع سوخت براي خانوادهة کنند ترین عامل تعیین مهم عنوان به

پرداختی براي  ۀهزیناي به در دسترس بودن منابع سوختی و میزان  عمده طور بههاي روستایی  خانواده وپز پخت
هاي  از سوخت بیشتردهد که افراد با سطح درآمد  نتایج دیگر این تحقیق نشان می .آن نوع سوخت بستگی دارد

هاي سنتی  دهند که سوخت همچنین افراد ترجیح می. کنند انوار استفاده میمدرن براي تأمین سوخت مصرفی خ
  .کنندغذا استفاده  وپز پختهاي مدرن براي  نان و از سوخت ۀتهیرا براي 

ۀ منطقـ  براسـاس در چـین  ، به این نتیجه رسـیدند کـه نـوع انـرژي مصـرفی خـانوار       )2010(زهو و همکاران 
او مـوارد مصـرفی   . شـود  خانوار، نوع مصالح ساختمانی و درآمد تعیین می عدوهوایی، ب آبجغرافیایی، تغییرات 

نتـایج   .، جوشاندن آب، روشنایی، وسایل برقی آشـپزخانه و غیـره دانسـت   وپز پخترا گرمازایی،  انرژي خانوار
اي تهیه ، گاز، هیزم بروپز پختبراي گرمازایی، نفت، براي  استفاده شدهدهد که بیشترین منبع  تحقیق او نشان می

هـا   سوخت مصرفی خانوار هايتغییربررسی با  ،)2010(ران و همکا 1پنگ .استنان و برق براي ایجاد روشنایی 
هـاي   ها وابسته به درآمد، قیمت سوخت، ویژگی دریافتند که نوع انرژي مصرفی در خانوار در روستاهاي هابایی

هـاي  یافتـه . سی به برق و میزان تحصیالت اسـت دستر زمان مدتهاي توپوگرافی، بعد خانوار،  جمعیتی، ویژگی
بیشـتري از سـوخت    ةاسـتفاد  درآمـد  کـم ، در هند نشان داد که خانوارهـاي  )2010(پژوهش اکهولم و همکاران 

  .دارد ها آنکمتري در بین  مصرف ،هاي مدرن منبع انرژي دارند و سوخت عنوان بهحیوانی 

عـد خـانوار   فتند که میزان درآمـد، دسترسـی بـه بـرق و ب    ، دریا)2011(و همکاران  2لینک دیگردر تحقیقی 
 )2011(نتایج پژوهش کوساري و زریـف  . استعوامل اصلی تأثیرگذار بر نوع سوخت مصرفی خانوار  عنوان به

درآمد، بعد خانوار، سطح تحصـیالت، نیـروي کـار خـانوار،     ( داخلیعوامل نیز حاکی از آن است که دو دسته 
و خـارجی  ) و رفتاري افراد خـانواده، سـبک زنـدگی و موقعیـت اجتمـاعی خـانواده      هاي فرهنگی  سن، ویژگی

ها، در دسترس بودن سـوخت، پایـداري منـابع     ها، یارانه هاي انرژي دولت ، سیاستوهوا آبمحیط فیزیکی مثل (
ن هـاي ایـ  بر مبنـاي یافتـه  . در تعیین نوع سوخت مصرفی خانوار نقش دارند) ...سوخت و  ۀعرضسوخت، میزان 

 عنـوان  بـه در میزان انرژي مصرفی تـأثیر داشـته و دسترسـی بـه منـابع سـوخت        پژوهش نوع اقلیم محل سکونت

                                                                                                                                                  
1- Peng  
2- Link  
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تـرین عامـل    ، مهم)2013( 1میجیتابا و جینگاینکه  تیدرنها .نوع سوخت است انتخابترین عامل مؤثر در  مهم
  .دانند میبه منابع انرژي  را سطح درآمد، محیط و دسترسی ها در نیجریهنوع سوخت خانوارة کنند تعیین

 دهد، رفتار مصـرف سـوخت در خانوارهـاي روسـتایی متـأثر از گـرایش      نشان می هاي باال گفته بندي جمع
نسبت به سوخت مصرفی در خانوارها بوده که خود تحت تأثیر نگرش و هنجارهاي ذهنی در خصوص سوخت 

ایجاد آلودگی در محیط «و توجه به معیارهاي  یطیمح ستیز هاي مالحظه براساس ،بر مبناي نگاه عقالنی. است
-نگرش متأثر از ادراك نسبت به فایـده  این »ایجاد خطر براي سالمتی انسان«و  »خطر سوختگی«، »درونی خانه

. اسـت سوخت مصرفی ) برداريدسترسی، نگهداري و بهره( 3کارگیري هادراك در خصوص سهولت ب و 2مندي
در خصـوص   هـا  آنهاي مرجع مهم براي افـراد و زنـدگی    یید و همراهی گروهداللت بر تأ نیز هنجارهاي ذهنی

  .است فرد براي مرجع هاي گروه این هاي دیدگاه بودن مهم میزان نیز و وختس

  روش تحقیق
ة کنتـرل متغیرهـا میـدانی و بـر مبنـاي نحـو       ۀدرجـ میـزان و   ازنظـر هـدف کـاربردي،    ازلحـاظ این پژوهش 

شامل خانوارهـاي سـاکن    ،آماري در این مطالعه ۀجامع. توصیفی است هاي هشپژوآوري اطالعات از نوع  جمع
ـ  .اسـت خـانوار   730مرکزي شهرسـتان زاهـدان اسـت کـه شـامل       بخشخانوار  25 بیش از در روستاهاي   ۀنمون

 روش. شـد  تعیـین  خـانوار  250 بـر  مشـتمل  مورگـان  و کرجسـی  گیـري نمونـه  جـدول  از گیـري بهـره  بـا  آماري
 انتسـاب  صـورت  بـه  منطقـه  روسـتاهاي  در خـانوار  تعـداد  بـه  توجه با و ساده تصادفی تحقیق این در گیري نمونه

  1 جـدول  در. اسـت   ندمسـاختار اي نامـه  آوري اطالعات در ایـن مطالعـه، پرسـش    ابزار جمع .است بوده متناسب
  .است شده ارائه ،شده بررسی متغیرهاي کارکردي و مفهومی هاي تعریف

-اعتبار ساختی ابزار سنجش، مطالعـه  ۀمحاسببراي . یید شدأپانل متخصصان ت وسیلۀ به  زنی نامه روایی پرسش

 -قیصـرر  اعتبار ساختاري ابزار سـنجش بـا اسـتفاده از آزمـون    . مطالعه ترتیب داده شد ةحوزاي راهنما خارج از 
 گیـري نمونـه  اراییکـ ة دهنـد  نشان میزان این ).2جدول ( شدي تعیین گیرنمونه بسندگی اولکین و ضریب -مایر

بـراي واکـاوي    ).p>0001/0(دار بـود  و معنی 4/9999مدوریت بارتلت نیز  آزمون ضریب. بود مقیاس محتوایی
هـاي توصـیفی و اسـتنباطی     آمـاره  و AMOS و SPSS افزارهـاي آمـاري   نـرم  21ۀ هاي این پژوهش از نسـخ داده

  .متناسب بهره گرفته شد

                                                                                                                                                  
1- Mijitaba and Jing  
2- Perceived Usefulness 
3- Perceived Ease of Use 



  125    ... هاي مصرف سوخت و عوامل مؤثر بر آن در خانوارهاي تبیین انگاره
 

  حاضر وهشپژ دربررسی شده  متغیرهاي -1 جدول
  کارکردي تعریف  مفهومی تعریف  متغیر

 سهولت از درك
  سوخت يریکارگ به

  

 گردآوري و تهیه راحتی دربارة  گو پاسخ ادراك به
 شروع براي آسانی آن، انبارداري و ذخیره سوخت،

  خانوار مختلف افراد براي آن با کار راحتی و سوزي آتش
  .شودمی گفته

 از خانگی سوخت يریکارگ به سهولت ادراك
 با لیکرت طیف قالب در بسته سؤال چهار طریق

  .است شده پرسیده 5 تا 1 مقیاس

 به نسبت ادراك
 سوخت منديفایده

  مصرفی

 در ادراك مفهوم به سوخت مندي فایده از درك
 میزان پخت، زمان مدت در جوییصرفه میزان خصوص

 آن قیمت و سوخت بازده ،وپز پخت براي الزم  سوخت
  .است

 هاي مصرف براي سوخت منديفایده از درك
 مقیاس با لیکرت طیف( بسته ۀگوی چهار خانگی

  .است شده  سنجیده) 5 تا 1

 از پیروي ةانگیز
  مرجع گروه

 هايگروه یادیگران  رفتاري هايانتظار از مردم  درك به
 رفتار و جمعیت براساس – فرد هر براي مهم مرجع
  ).2008ایت، همیلتون و و( گرددبرمی – شده بررسی

 بسته ۀگوی 6 قالب در مرجع گروه از درك
  .سنجیده شد ) لیکرت طیف(

 باورهاي قدرت
  هنجاري

 و مرجع هر با توافق ةانگیز به هنجاري باورهاي قدرت
آن را  ،شده هیتوص مرجع که است يا گونه به عمل انجام

  .گرداند بازمی

 بسته ۀگوی 6 قالب در هنجاري باورهاي قدرت
  .شد سنجیده 5 تا 1 از رتلیک طیف و

 به نسبت تمایل
  سوخت

 مردم انتخاب سوخت، يریکارگ به به گرایش از منظور
 کاربردهاي در  مختلف هايسوخت يریکارگ به براي

  .است خانگی مختلف

 در خانگی سوخت يریکارگ به به تمایل
 روشنایی، گرمازایی، مختلف مصارف

 از ستهب سؤال چهار قالب در نان ۀتهی و وپز پخت
  .شد پرسیده افراد

 مصرف رفتار
  سوخت

 مشتمل روستایی خانوارهاي بین در سوخت مصرفی رفتار
 محل گرمازایی براي سوخت ۀچهارگان مصارف بر

  .است  روشنایی و نان تهیه و پخت ،وپز پخت سکونت،

هاي  سوخت  از استفاده سمت به گرایش
 قالب در چهارگانه هاي مصرف  مختلف براي

) لیکرت طیف( بسته هايپرسش با و گویه 12
  .شد سنجیده

  هاي تحقیقیافته: مأخذ
  

  و بحث نتایج
-توصیف مختصري از اطالعات جمعیت شده بررسی خانوارهاي روستایی هاي ویژگیبراي شناخت بهتر 

 شده بررسی نمونۀ  ،دهد شناختی نشان میبررسی اطالعات جمعیت. شود میشناختی در این بخش ارائه 
 شده بررسی میانگین سنی افراد. ي زن بوده استگو پاسخ 90ي مرد و گو پاسخ 60شامل  )خانوار رستانسرپ(

 متوسط سطح سواد افراد. سال قرار داشته است 90تا  17و در طیف سنی ) 5/7با انحراف معیار (سال  34/44
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 شده بررسی از افراد رصدد 8/14از حیث وضعیت سواد، . بوده است )4با انحراف معیار ( سال 6 شده بررسی
مدرك تحصیلی داراي  درصد 2/25و  در سطح راهنمایی درصد 28در سطح ابتدایی،  درصد 6/31سواد،  بی

و متوسط درآمد سالیانه در حدود ) 2/1با انحراف معیار (نفر  8/5عد خانوار در این پژوهش، ب. اند بودهمتوسطه 
و متشکل از مصالح سنتی ) درصد 2/65(بیشتر قدیمی  ساختار منازل مسکونی. است ریال هزار 323000

بوده و دامداري ) درصد 4/88(کشاورز  شده بررسی وضعیت اشتغال، عمده جمعیت ازنظر. ساختمانی بوده است
  ).3 جدول(رود شمار می هه مشاغل بعدي افراد بدر زمرماهی  و پرورش 

  یت بارتلتو مدور KMO کفایت ضریب هاي نامه واجزاء پرسش -2جدول 
  

  متغیرها
ضریب بسندگی   

  KMOگیري نمونه
تعداد 
  گویه

  ضریب آزمون مدوریت بارتلت

-کايضریب  
  مربع

درجه 
  آزادي

سطح 
  يدار یمعن

  نگرش   
  00/0  10  1/108  5  55/0  سوخت يریکارگ بهدرك از سهولت 

 00/0  10 7/124  5  67/0  مندي سوخت مصرفیدرك از فایده

  هنجارهاي ذهنی  
 00/0  10  5/45  5  5/0    رت باورهاي هنجاريقد

  00/0  10  9/48  50  5/0  هاي مرجع پیروي از گروه ةانگیز
 00/0  6  9/56  4  57/0    سوخت به نسبت تمایل
  00/0  6  9/45  4  53/0    سوخت مصرف رفتار
  هاي تحقیقیافته: مأخذ

 
نان و  ۀتهی، وپز پختش، گرمای ۀچهارگان هاي براي مصرف الگوي مصرف سوخت  مقایسۀ، به 4در جدول 

که در ایـن جـدول    گونه همان. است شده پرداختهحال حاضر و گذشته در بین خانوارهاي روستایی  در روشنایی
هـاي موجـود   و وجـود زیرسـاخت   به گاز مایع شده بررسی شود با توجه به دسترسی وسیع روستاهاي مشاهده می

این در . ، گاز مایع استوپز پختیزان سوخت مصرفی براي بیشترین م) ونقل حملهاي روستایی و وسایل جاده(
مصرف ایـن  . نان در زمان گذشته بوده است ۀتهیو  وپز پختبراي  مصرفی ترین منبع هیزم عمده کهحالی است 
  .است شده عنوان) مانند گاز( ها انرژي دیگرعلت دسترسی فراوان به آن و نبود دسترسی به  بهمنبع انرژي 

 سـوخت بـراي گرمـازایی در حـال حاضـر       ةکنند نیتأمترین منبع نفت سفید مهم ،هایافته سبراساهمچنین، 
، نقـش  هـا  دیگـر انـرژي   دسترسی زیاد به این منبع سوخت در فصل سرما نسبت به . است شده بررسی روستاهاي

بـا  الگوي مصرف سـوخت گرمایشـی خانوارهـاي روسـتایی      مقایسۀ .مهمی در گرایش به سمت آن داشته است
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گذشـته   زمـان  که ضایعات کشاورزي نیز از منابع تـأمین گرمـازایی روسـتائیان در    زمان گذشته نشان از آن دارد
 .بوده است

  شناسی افراد نمونههاي جمعیتویژگی -3جدول 
  درصد  فراوانی  سطوح  متغیر  ردیف

  4/4  10  30 -20  سن  1
31- 40  82  8/32  
41- 50  103  2/41  

50> 54  6/21  
  4/88  222  کشاورزي  )شغل اول(وضعیت اشتغال   2

  8/10  27  دامداري
  8/0  2  بیکار

  8/48  120  دامداري  )شغل دوم(وضعیت اشتغال   3
  4/10  26  پرورش ماهی
  8/40  102  فاقد شغل دوم

  8/14  37  سواد یب  تحصیالت  4
  6/31  79  ابتدایی

  4/28  70  راهنمایی
  2/25  63  متوسطه

  24  60  مرد  جنسیت  5
  76  190  زن

  2/65  163  قدیمی  نوع مصالح ساختمانی  6
  8/34  87  جدید

  تحقیق يها افتهی: مأخذ        
  

نـان و نیـز    ۀتهیگیري از هیزم براي ترین دلیل رجحان بهرههاي حاصل از تحلیل محتوا نشان داد، عمدهیافته
 ةکننـد  نیتـأم شود، برق منبع فعلـی  ن جدول مشاهده میگونه که در ایهمان. اقتصادي آن است ۀصرف، وپز پخت

 منطقـۀ  این امـر نشـان از دسترسـی بـه ایـن منبـع بـراي خانوارهـاي         . روشنایی در بین خانوارهاي روستایی است
  .است شده بررسی
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  خانوارهاي روستایی ۀگذشتو  کنونیالگوي مصرف سوخت  -4جدول 

 
 روشنایی تهیه نان وپز پخت گرمازایی

 گذشته کنونی گذشته کنونی گذشته کنونی گذشته کنونی سوختمنبع 

 0 0 0 35 3 177 5 64 گاز مایع

 207 18 1 4 47 33 155 176 نفت

 33 0 131 162 114 39 60 3 هیزم

 8 232 0 0 0 0 0 7 برق

 0 0 50 9 20 0 1 0 ضایعات دامی

ضایعات 
 2 0 66 38 66 0 26 0 کشاورزي

  هاي تحقیقیافته: مأخذ

  
  فصل چهارالگوي سوخت مصرفی خانوار در  - 2 شکل

  
ـ  هـاي  بـراي مصـرف   سـال   هــاي فصـل الگـوي سـوخت مصـرفی خـانوار در      2 شـکل   /گرمــایش ۀچهارگان

شـود، گـاز مـایع     طور که در نمودار مشاهده میهمان. دهدنان و روشنایی را نشان میۀ ، تهیوپز پختسرمازایی، 
دلیـل شـرایط اقلیمـی     بـه در فصـل تابسـتان   . ترین سوخت مصرفی خانوارهاي روستایی در فصل بهار استعمده

منطقه، برق بیشترین نقش را در تأمین نیاز خانوارهاي روستایی داشته، در پاییز و زمستان بیشترین میزان سوخت 
گرمـازاي نفتـی در ایـن فصـول      که ناشی از سرماي هـوا و اسـتفاده از لـوازم    استمصرفی مربوط به نفت سفید 

 .است
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اي بهـره  تسهیل واکاوي رفتار مصرف سوخت در بین خانوارهاي روستایی، از روش تحلیل خوشـه  منظور به
همگـن بـر مبنـاي     طبقـه  سـه بندي خانوارهـاي روسـتایی بـه    این متدولوژي به طبقه يریکارگ به. است شده گرفته

تعـداد  (، اقتصـادي  )عـد خـانوار  سن، سطح تحصـیالت، ب (افیک دموگر يها یژگیو ازنظرهاي خانوارها شباهت
  ).3 شکل(و رفتار سوخت مصرفی انجامید ) هاي منزل مسکونی، سطح درآمداتاق

  
  بندي خانوارهاي روستایی بر مبناي چگونگی مصرف سوختطبقه - 3 شکل

  
  مصرف سوخت ناآگاهانه درخانوارهاي با رفتار 

ــد در رفتــار) n=135(ایــن خانوارهــا  ــارز  از مشخصــه. مصــرف ســوخت عملکــردي غیرمنطقــی دارن هــاي ب
 سواد کم، )سال 19/6 اریمعسال و انحراف  82/47با میانگین سنی (توان به سالمندي  سرپرستان این خانوارها می

متوسـط  (اي خردمقیـاس   ، خانـه )نفر ششمتوسط (عد وسیع خانوار ، ب)سال 79/2و انحراف معیار  24/3متوسط (
و  18/3متوسـط  (و رفتار ضعیف در مصـرف سـوخت    هزار تومان 277، متوسط درآمد ماهیانه )در خانه اتاق سه

نـگ و  ژهـاي تحقیقـات    مشـابه یافتـه   آمـده  دسـت  بـه کـه نتـایج    اسـت  ) امتیازي 5در طیف  44/0انحراف معیار 
  .است) 2009(و وینو و همکاران ) 2013(، میجیتابا و جینگ )2009(همکاران 
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  گرا در مصرف سوخت با رفتار بهینهخانوارهاي 
توان به سـطح بـاال و سـن کـم     می) n=102(هاي بارز خانوارهاي با رفتار بهینه در مصرف سوخت از ویژگی

گـرا در  متوسط سطح سواد در بین سرپرسـتان خانوارهـاي بهینـه    که يطور به. کرد اشاره  ها آنسرپرستان خانوار 
 50/6انحـراف معیـار   (سـال   48/39 هـا  آنو میانگین سـن  ) سال 34/2انحراف معیار (سال  48/9مصرف سوخت 

بـا انحـراف   ( 44/3ها به لحاظ رفتار مصرف سـوخت  به این خانوار افتهی اختصاصمتوسط امتیاز . است بوده) سال
ایـن در حـالی اسـت کـه متوسـط سـطح درآمـد ماهیانـه در ایـن          . اسـت  تایی بـوده  5در یک طیف ) 34/0معیار 

اتـاق و خانوارهـایی بـه نسـبت      سـه بـا متوسـط    هـا  آن هاي خانه هزارتومان بوده، همچنین  387داً خانوارها حدو
کـه ایـن نتـایج بـا      )24/1نفر و انحراف معیار  45/5متوسط بعد خانوار (است  داده يجارا در خود  تر تیجمع کم

  .مشابهت دارد) 2011(هاي تحقیق کوساري و زریف یافته

عد خانوار، تعداد اتـاق منـزل مسـکونی و    ین سن، سطح تحصیالت، سطح درآمد، بمیانگ مقایسۀبه  5 جدول
. در مصـرف سـوخت پرداختـه اسـت     نادرسـت  رفتار مصرف سوخت در بـین خانوارهـاي بـا رفتـار بهینـه و نیـز      

میـانگین   ازنظـر داري در بـین دو گـروه نـامبرده    هـاي ایـن جـدول حـاکی از آن اسـت کـه تفـاوت معنـی         یافته
  ).5جدول (وجود دارد  یاد شده در باالهاي  ویژگی

  در مصرف سوخت ناآگاه گرا و هاي خانوارهاي بهینهمیانگین ویژگی مقایسۀ -5جدول 
سطح   Tآماره   نادرست خانوارهاي با رفتار   گرا بهینهخانوارهاي   ویژگی

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  داري معنی
  000/0  - 04/10  19/6  82/47  50/6  48/39  سن

  000/0  21/18  79/2  24/3  34/2  48/9  سطح تحصیالت
  000/0  75/10  88/69342  18/277185  02/83803  82/387058  سطح درآمد

000/0  - 11/4  30/1  07/6  03/1  45/5  عد خانوارب  
  000/0  20/6  50/0  97/2  55/0  40/3  تعداد اتاق

  000/0  96/4  44/0  18/3  34/0  44/3  رفتار مصرف
  هاي تحقیقیافته: خذمأ
  

گیـري از تکنیـک   رفتار مصرف سوخت متغیرهاي نظري پژوهش بـا بهـره   ةکنند تعیینهاي براي تبیین سازه
 هـاي  لـه معادالگـوي  . شـد  واکـاوي   )AMOS(افزار آماري آموس نرم 21و نسخه  1ساختاري هاي لهمعادالگوي 

بررسـی الگـوي نظـري     منظـور  به) 1998چنگ، (ها یدي در تحلیل دادهرویکردي تائ عنوان به )SEM( ساختاري
                                                                                                                                                  
1- Structural Equation Model (SEM) 
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صـحت الگـو بـا اسـتفاده از     . شـود  استفاده مـی  همزمان،  طور بهحاضر و نیز مسیرهاي مدنظر در این الگو  ۀمطالع
هـاي بـرآورد   شـاخص  دیگـر  به همـراه  ، )χ2/df(آزادي  ۀدرجآماره فی مربع و مقدار عددي نسبت فی مربع به 

 3و معیـار انحـراف معیـار تقریـب     )TLI( 2لـویس  -معیـار تـوکر   ،)CFI( 1ازش تطبیقـی صحت الگو نظیر معیار بر

)RMSEA(  یـه هـو و   ازنظربراي معیارهاي صحت برازش  پذیرفته شده براي تعیین حداقل ارزش . شد ارزیابی
مربع به براي فی  پذیرفته شده ل، نسبت عددي آبدین ترتیب، در یک الگوي برازش ایده. بهره گرفته شد 4بنتلر

و ارزش  ،9/0و  -95/0 به ترتیـب برابـر   TLI همچنین، معیار برازش تطبیقی و معیار . است 3درجه آزادي کمتر از 
هو (ي مطالعه دارد هابراي انحراف معیار تقریب نشان از برازش مناسب بین الگو و داده 06/0 -08/0عددي بین 

رفتار منطقی در توصیف رفتار مصرف  ۀنظریتعیین کفایت  ساختاري با هدف هاي لهمعادالگوي  ).1999و بنتلر، 
آزمـون الگـوي نظـري نشـان داد کـه معیارهـاي       . سنجیده شـد  ) الگوي نظري(سوخت در خانوارهاي روستایی 

 χ2 = 5/15, χ2/df = 1/71, p= 0/16, TLI = 0/70, CFI = 0/89(بخشـی  برازش به برقراري الگـوي رضـایت  

RMSEA = 0/06( هاي مطالعه ، الگوي رفتار منطقی، الگوي مناسبی براي توصیف دادهبنابراین . ستانجامیده ا
در نزدیکـی هـر    شـده  درج عددهاي . اند کردهها نمایشی از روابط مستقیم را ترسیم  در این نمودار، پیکان. است

ت راسـت و  به نمایش درآمـده در سـم   عددهاي و ) بزرگی روابط( )B( رگرسیون استاندارد ضریب هاي پیکان
  .کند متغیرهاي مستقل را تبیین می ها پراکنش متغیر توسط باالي مستطیل

  
  
  
  
  

  الگوي رفتار مصرف سوخت در خانوارهاي روستایی - 4 شکل
  )درصد 1داري در سطح معنی - *(

  
درصـد از   24/0متغیرهـاي گـرایش بـه سـوخت مصـرفی، نگـرش و هنجارهـاي ذهنـی         نگاره این  براساس

معنـاداري بـین    ۀرابطـ  ،در این نگـاره . کنند میبینی  پیشها را سوخت مصرفی خانوار يریکارگ بهکنش رفتار پرا
ــف  ــت  ) متغیرهــاي ال ــرش و نی ) و ج )β ،01/0  =p=  24/0(گــرایش و رفتــار  ) ، ب)β ،01/0=p=  05/0(نگ

                                                                                                                                                  
1- Comparative Fit Index, CFI 
2- Tucker-Lewis Index, TLI 
3- Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA 
4- Hu and Bentler 

40/2  

 نگرش 
 *

24/0  

*
05/0  9/35  رفتار مصرف  

 سوخت خانگی 

 
 هنجارهاي ذهنی 

 

*
04/0  

 تمایل
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 طـور  بـه ارهـاي ذهنـی   دو متغیـر نگـرش و هنج   .برقرار اسـت ) β ،01/0 =p=  04/0(هنجارهاي ذهنی و گرایش 
  .کنند از رفتار مصرف سوخت خانگی را تعیین می درصد 9/35همزمان 

 و پیشنهادها گیري  نتیجه

 مرکـزي  بخـش  روسـتایی  خانوارهـاي  بـین  در آن بـر  مـؤثر  عوامـل  و سـوخت  مصـرف  هـاي  انگاره بررسی
، هیـزم بـراي تهیـه    وپز پختبراي گرمازایی، گاز براي  انرژي مصرفینفت بیشترین  ،نشان داد زاهدان شهرستان

هاي زهو و همکـاران   هاي پژوهش که این یافته، با یافته است نان و برق براي ایجاد روشنایی در مناطق روستایی
 درصـد از  78هاي حاصل از تحلیـل محتـوایی،   یافته براساس. مطابقت دارد) 2013(و میجیتابا و جینگ ) 2010(

 عنـوان  بـه سـرما را   فصـل در منطقه و دسترسی آسان به نفت سـفید در   مناسب گازرسانی ۀشبکیان نبود گو پاسخ
درصـد از   8/84همچنـین، از دیـد   . انـد  کـرده گرمـازایی عنـوان    گیري از این سوخت بـراي ترین دلیل بهرهمهم

گیـري از گـاز مـایع بـراي     از عوامل بهـره ) درون خانه(روستائیان، راحتی کار و سالمت زیستی محیط سکونت 
نان، نتایج حاصـل   ۀتهیبراي دستاورد مصرف زیاد سوخت هیزم در . استو برق براي ایجاد روشنایی  وپز پخت

آن در  فراوانـی  زیاد از ایـن سـوخت را   ة یان، علت استفادگو پاسخ درصد از 4/66از تحلیل محتوا نشان داد که 
گیـري از ایـن منبـع سـوخت     هـره صرفه اقتصـادي در ب  ها آن ازنظرتر  مهم ۀمسئلدانند و  محیط اطراف روستا می

 ،هاسـت انسـان  بـوم  سـت یزمهمـی در  ة مخاطر تنها نهگیري از چوب که بهره این در حالی است. است شده عنوان
 .کند میتهدید  بلکه سالمت زیستی انسان را نیز 

 و  دار وجـود دارد  مثبـت و معنـی  ۀ پرداختی براي برق و گاز رابطۀ در تحقیق حاضر بین سطح درآمد و هزین
، )2005(هـاي هـاولز و همکـاران     هـاي پـژوهش   هیزم و نفت این رابطه منفی است که این نتایج بـا یافتـه   دربارة

، )2011(، کوسـاري و زریـف   )1999(، ونگ و همکـاران  )2006(، چن و همکاران )2010(اکهولم و همکاران 
در . مطابقـت داشـته اسـت   ) 2009(ن و همکـارا  دو وینـو  )2011(، لینک و همکـاران  )1995(بیهاگاوان و گریبپا 

را بـه دنبـال دارد کـه     ۀ بیشتريهزینمنبع سوخت، پرداخت  عنوان بهکه استفاده از برق و گاز  باید گفت ضمن، 
بیشـترین نـوع سـوخت    . شـود  تـرجیح داده مـی   بیشـتر  درآمـدي   سـطح  معموالً از سوي خانوارهاي روستایی با 
هـاي   این نتـایج مشـابه بـا نتـایج یافتـه     . استر پاییز و زمستان نفت سفید مصرفی در بهار گاز، در تابستان برق، د

نتایج این تحقیـق کمتـرین نـوع سـوخت مصـرفی در       براساسهمچنین، . است) 2010(و همکاران  تحقیق پنگ
بهار، ضایعات دامی، در تابستان، ضایعات کشاورزي، در پاییز ضایعات دامی و در زمستان ضـایعات کشـاورزي   

ذکـر ایـن نکتـه الزم    . کنـد  را تأیید می) 2006(هاي تحقیق گوپتا و کوهلین است که این نتایج نیز یافتهو دامی 
در تابسـتان   بـرعکس شـود و   منبع گرمـازایی اسـتفاده مـی    عنوان بهدر فصل سرما از نفت سفید  معموالًاست که 

علـت تعـدیل دمـاي محـیط      بـه فصل بهار از طرفی در . استفاده از وسایل سرمازاي برقی بیشترین فراوانی را دارد
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، یـان گو پاسخ درصد از 95 ازنظر کهالزم به ذکر است . است وپز پختۀ نیدرزممعموالً بیشترین مصرف سوخت 
دلیل ایجاد آلودگی زیاد و نیز وجـود منـابع انـرژي بهتـر، رواج زیـادي       بهاستفاده از ضایعات کشاورزي و دامی 

و نبـود   فرآوري این منبع سوختی، هنجارهـاي اجتمـاعی   براي هاي مناسب بدیهی است، نبود زیرساخت. ندارد
هـاي   بیوماس یکی از سـوخت  کهآن حال ؛است کرده رغبت گیري از بیوماس بیآموزش، روستائیان را در بهره

ر سنگ کمتـرین فراوانـی را د   اجاق گازي بیشترین و اجاق سه .رودشمار می هدنیا ب هاي جايدر بسیاري از  مهم
را تأییـد  ) 2006(هاي گوپتا و کـوهلین   خانوارهاي روستایی دارد که این نتایج، یافتهة مورداستفادهاي  بین اجاق

هاي گازي کاربرد راحت اجاق موجب الزم به توضیح است که راحتی کار با گاز مایع در محیط خانه،. کندمی
 .شده است

نقش ضـایعات کشـاورزي و    دربارة شود تا  ، پیشنهاد میروستاها بیوماس و کاربرد آن در اهمیتبا توجه به 
کاراتري  ةاستفادتا  شود ارائه  روستائیان هاي الزم به مندي از آن در تولید انرژي آموزش دامی و چگونگی بهره

 بـراي  تمهیـدات مناسـب    ،الزم توجـه  بـا دقـت و    النمسـئو در ایـن راسـتا، الزم اسـت    . از این مواد به عمل آید
ضایعات کشـاورزي، هیـزم و    ازآنجاکههمچنین . کنند فراهم  روستاها نابع سوختی دامی و گیاهی درفرآوري م

گیـري از ایـن    و نظر به آنکه بهره کندروستایی را تأمین می بضاعت کمنفت بخش مهمی از سوخت خانوارهاي 
بـار  انـرژي، آثـار زیـان   گیـري از ایـن منـابع    ها تأثیر سویی بر سالمت جسـمی انسـان داشـته و نیـز بهـره     سوخت

هـاي   شود تا در این زمینه ضمن وضع قـوانین بازدارنـده، آمـوزش    گذارد، پیشنهاد میبر جاي می یطیمح ستیز
 .ارائه شود روستائیان الزم به

منبـع گرمـازایی،    عنـوان  بـه شرایط جغرافیایی منطقه براي استفاده از انرژي خورشیدي  بودنعلت مساعد  به 
از ایـن منبـع   گیـري  بهـره  منظـور  بـه  هاي الزم، تمهیداتی آموزش ۀارائو  يساز فرهنگا ضمن شود ت پیشنهاد می

شـود تـا تمـامی     رسـانی پیشـنهاد مـی   آمـوزش و اطـالع   نقـش با توجه بـه  اینکه  تیدرنها. شود خدادادي فراهم 
  .کنندفراهم جویی در مصرف منابع انرژي را  صرفه براي آموزش  ۀارائ ۀزمین دار، صالحیت هاي سازمان

  منابع
علـوم و فنـون    . انوارهـاي شـهري و روسـتایی ایـران    بررسـی رفتـار مصـرفی خ   ) 1388(پـور ح   و دهقان. ترکمانی ج

  .402 -391: 48. کشاورزي

هـاي خورشـیدي خـانگی در نـواحی      واکاوي عوامـل مـؤثر بـر پـذیرش آبگـرمکن     ) 1388(در م  و نایه. طلب ژ شادي
  .87 -67: 1. توسعه روستایی. روستایی
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و  يکتابــدار .هـا  هــاي پـذیرش فنــاوري در ارزیـابی فنــاوري اطالعـاتی کتابخانــه    کــاربرد نظریـه ) 1389(کفاشـیان م  
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Abstract 
Domestic fuel forms a significant part of the total energy demand and providing adequate 

and sustainable fuel is considered as a pivotal foundation for development. This survey study 

aims at investigating domestic fuel consumption patterns of rural areas in central district of 

Zahedan County, Eastern Iran. The sample was consisted of 250 household heads resided in 

rural areas with more than 25 households. The validity of questionnaire was confirmed by a 

panel of experts and its reliability was measured by using a pilot study. Findings revealed that, 

only 43 percent (n=102 household) revealed an efficient energy use behavior. The efficient 

energy consumers were significantly different with respect to their education level, age, 

income, and the other household characteristics. Results from the structural equation modeling 

which was used to confirm adequacy of the reasoned action model of fuel consumption 

behavior, showed that 0.24 percent of fuel consumption behavior was determined by attitude, 

intention and subjective norms towards fuel consumption. The paper presented applied 

suggestions regarding fuel consumption with special consideration on health and ecosystem 

and indoor sanitation issues. 
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