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  کشاورزي و منابع طبیعی يدانشکده

  و مدیریت کشاورزي مهندسی آب گروه آموزشی

  

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  مدیریت کشاورزيگرایش کشاورزي ي در رشته

  

  عنوان:

اي هاي مدیریتی بر مصرف بهینه انرژي در واحدهاي گلخانهبررسی توانمندي

  استان فارس

  

  :راهنما استاد

  دکتر علیرضا عبدپور

  

 :مشاور استاد

  گیالنده پوریوسف عباس پروفسور

  

 :پژوهشگر

 میالد پرویزي
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  میالد: نام                                                     پرویزي: دانشجو خانوادگی نام

   اي استان فارسمصرف بهینه انرژي در واحدهاي گلخانه هاي مدیریتی بربررسی توانمندي :نامهپایان عنوان

  دکتر علیرضا عبدپور :راهنما استاد 

  گیالنده پوریوسف عباسپروفسور ر: مشاو استاد 

  مدیریت کشاورزي: گرایش          کشاورزيمدیریت :  رشته         کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

  28/06/1395  دفاع: تاریخ              شاورزي و منابع طبیعیک:دانشکده      اردبیلی محقق :دانشگاه

    114ات:صفح تعداد

باشد که وظیفه تامین امنیـت غـذایی جامعـه    هاي اقتصادي کشور میترین بخشبخش کشاورزي از مهم

وردار نبود ثبات اقتصادي از رشد مثبتی برخـ  به دلیل گذاري در این بخشسرمایه اما را به عهده داردانسانی 

در نتیجـه  و د نـدارد  بینی افزایش تولید متناسب با رشد جمعیت وجـو باشد و و به دنبال آن امکان پیشنمی

هاي نوین و موثري را جستجو کرد، که باتوجه به محدودیت منـابع  هاي مطلوب باید روشحلبراي یافتن راه 

باشـد. یکـی   هاي متراکم میبه کمک کشتها بهبود کارایی تولید و بحران کمبود انرژي یکی از بهترین روش

تـر محـیط و کشـت در    رغم کنتـرل آسـان  باشند که علیاي میهاي گلخانههاي کشت متراکم، کشتاز شیوه

ل با مصرف انرژي زیـادي  تمامی فصول سال و امکان تولید محصول بیشتر در واحد سطح کمتر، تولید محصو

ی منابع انرژي و مشخص کردن میزان توانمنـدي مـدیریت بـر    همراه است. در این تحقیق هدف افزایش کارای

نامـه از  ها از روش مصاحبه مسـتقیم و تکمیـل پرسـش   آوري دادهبراي جمع که باشدمصرف بهینه انرژي می

در چهار اقلیم متفـاوت از اسـتان فـارس اسـتفاده شـد.       94-95اي فعال در سال زراعی واحد گلخانه 118

ــان داد، ب  ــق نش ــایج تحقی ــیته    نت ــوخت و الکتریس ــه س ــوط ب ــرفی مرب ــرژي مص ــترین ان ــانگی یش ــا می ن ب

mj/m268/892  باشد و میانگین کارایی فنی، کارایی مدیریتی و کـارایی مقیـاس بـه روش    ی، م22/36و

درصـد نسـبت انـرژي     و محاسبه گردیـد  814/0، 890/0، 729/0ها در استان فارس تحلیل پوششی داده

بـه   افزوده خالص انرژي در واحد سـطح و انـرژي خـالص    ،وريبهره و 11/4با  برابر خروجی به انرژي ورودي

تعیـین   هـاي انـرژي  بـه عنـوان سـایر شـاخص     mj 11/930-  ،mj/kg 13/32و  kg/mj 051/0ترتیب 

بـه دسـت    1/26و  mj/m2 2/956بـه ترتیـب   انرژي کل ورودي و خروجی به گلخانه و میانگین  گردیدند

رویکرد اصلی شامل رویکرد مبتنـی بـر سـود، رویکـرد      3شاخص در استان شامل  هاي مدیریتی. رویکردآمد

رویکرد فرعی شـامل رویکـرد مبتنـی بـر درآمـد و رویکـرد        2مبتنی بر عملکرد و رویکرد مبتنی بر انرژي و 

 ايباشد، که بهترین رویکرد در استان در راستاي مصرف بهینه انرژي در واحدهاي گلخانهمبتنی بر هزینه می

         باشد.رویکرد مبتنی بر انرژي و بعد از آن رویکرد مبتنی بر هزینه می

  استان فارسمصرف بهینه انرژي، کارایی، گلخانه، : هاواژه کلید
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  جداولفهرست 

  صفحه                                                         شماره و عنوان 

  .Error! Bookmark not defined  ...................   قیتحق مختلف مناطق در يگلخانها يواحدها یپراکندگ نحوه: 1-2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...................... ................................   يانرژ یخروج و يورود منابع يهایهمارز: 2-2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................   گلخانه در ژنراتور یمصرف سوخت زانیم: 3-2 جدول

 Error! Bookmark  ...   قیتحق مختلف مناطق در ياگلخانه يواحدها رانیمد یاجتماع و يفرد يهایژگیو یبررس -1-3 جدول

not defined.  

 M2   ...  Error! Bookmark هر ازاء هب استان کل و میاقل هر در ياگلخانه يواحدها ییدارا زانیم نیانگیم یبررس -2-3 جدول

not defined.  

 Error! Bookmark not  .   قیتحق مختلف مناطق در نیانگیم صورت به ياگلخانه يواحدها ياقتصاد يهایژگیو -3-3 جدول

defined.  

 Error! Bookmark not  .................   قیتحق مختلف مناطق در B/C شاخص و ياقتصاد ،یصیتخص ،یفن ییکارا -4-3 جدول

defined.  

 !Error  ..........................   قیتحق مختلف مناطق در M2 هر ازاء به ياگلخانه يواحدها یخروج و يورود يانرژ نیانگیم -5-3 جدول

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .................. سرد میاقل ياگلخانه يواحدها اسیمق و یتیریمد ،یفن ییکارا -6-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............   معتدل میاقل ياگلخانه يواحدها اسیمق و یتیریمد ،یفن ییکارا -7-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..................   گرم میاقل ياگلخانه يواحدها اسیمق و یتیریمد ،یفن ییکارا -8-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..................   گرم میاقل ياگلخانه يواحدها اسیمق و یتیریمد ،یفن ییکارا -9-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...   فارس استان میاقل هر در نیانگیم صورت به يانرژ يشاخصها یبررس -10-3 جدول

 !Error  .........................  سطح در يورود يانرژ و ناخالص سود نه،یهز درآمد، عملکرد، يرهایمتغ نییپا حد و باال حد -11-3 جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmarkياگلخانه يواحدها در عملکرد بر موثر عوامل یبررس در کیلوجست ونیرگرس آزمون جینتا -12-3 جدول

not defined.  

قیتحق مختلف مناطق ياگلخانه يواحدها در سطح واحد در درآمد بر موثر عوامل یبررس در کیلوجست ونیگرسر آزمون جینتا - 13- 3 جدول

   ................................ ................................ ................................ ................................ ..................  Error! Bookmark not defined.  

قیتحق مختلف مناطق ياخانهگل يواحدها در سطح واحد در نهیهز بر موثر عوامل یبررس در کیلوجست ونیرگرس آزمون جینتا  - 14- 3 جدول

   ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined.  

 !Error  ..........   قیتحق مختلف مناطق ياگلخانه يواحدها در سطح واحد در سود بر موثر عوامل در کیلوجست ونیرگرس آزمون جینتا - 15- 3 جدول

Bookmark not defined.  

قیتحق مختلف مناطق ياگلخانه يواحدها در سطح واحد در یمصرف يانرژ بر موثر عوامل در کیلوجست ونیرگرس آزمون جینتا - 16- 3 جدول

   ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined.  

قیتحق مختلف مناطق ياگلخانه يواحدها در سطح واحد در درآمد بر یتنمب کردیرو و سطح واحد در يانرژ مصرف نیب رابطه - 17- 3 جدول

   ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined.  

قیتحق مختلف مناطق ياگلخانه يواحدها در سطح واحد در سود بر یمبتن کردیرو و سطح واحد در يانرژ مصرف نیب رابطه - 12- 3 جدول

   ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined.  
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قیتحق مختلف مناطق ياگلخانه يواحدها در سطح واحد در نهیهز بر یمبتن کردیرو و سطح واحد در يانرژ مصرف نیب رابطه - 13- 3 جدول

   ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined.  

قیتحق مختلف مناطق ياگلخانه يواحدها در سطح واحد در عملکرد بر یمبتن کردیرو و سطح واحد در يانرژ مصرف نیب رابطه - 14- 3 جدول

   ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ........   هنیهز بر یمبتن یتیریمد کردیرو بر یاجتماع و ياقتصاد يرهایمتغ نیب ارتباط -15-3 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  يانرژ بر یمبتن کردیرو در یاجتماع و ياقتصاد يرهاییمتغ نیب ارتباط -16-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............   یتیریمد مختلف يکردهایرو از کدام هر از میاقل هر سهم درصد -17-3 جدول

  

  

  

  

  هافهرست شکل

  صفحه                                                          عنوانشماره و 

  .Error! Bookmark not defined  .............   فارس استان در یمیاقل تنوع و کشور در فارس استان نقشه -2- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............. ................................ ................................ قیتحق ينظر چهارچوب -1- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................   یصیتخص و ياقتصاد ،یفن ییکارا: 3-2شکل

  .B/C   ................................ .......................  Error! Bookmark not defined نظر از برتر نهیگز انتخاب نحوه -4- 2 شکل

)MJ/M2ها با انرژي خروجی بر حسب (مقایسه انرژي الکتریسته و سوخت به عنوان پر مصرفترین انرژي -2- 3 شکل

   ................................ ................................ ................................ ................................ ..................  Error! Bookmark not defined.  
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  هاپیوستفهرست 

  صفحه                                                          عنوانشماره و 

 Error! Bookmark not  1393 سال در رانیا در يا گلخانه محصوالت عملکرد و دیتول و کشت ریز سطح: 1وستیپ

defined.  

 Error! Bookmark not  ..........   1393 سال در در يا گلخانه محصوالت عملکرد و دیتول و کشت ریز سطح: 2وستیپ

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   يا گلخانه محصوالت کل جمع

 Error! Bookmark notفارس استان يا گلخانه يواحدها رانیمد یاجتماع يشاخصها یفیتوص آمار جینتا: 3وستیپ

defined.  

 Error! Bookmark not  ............ ارسف استان يا گلخانه يواحدها ياقتصاد ساختار به مربوط یفیتوص آمار: 4وستیپ

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................   یپول واحد حسب بر میاقل هر در هاییدارا یبررس: 5وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ...................   فارس استان در ياقتصاد و یصیتخص ،یفن ییکارا یبررس - 6وستیپ

 Error! Bookmark not  ...................   فارس استان يا گلخانه يواحدها در نهیهز به منفعت شاخص یبررس - 7وستیپ

defined.  

 !Error  ....................   فارس استان يا گلخانه يدهاواح در يانرژ منابع از استفاده زانیم به مربوط یفیتوص آمار -8 وستیپ

Bookmark not defined.  

 !Error  .........   فارس استان در DEA افزار نرم توسط يانرژ مصرف در اسیمق و یتیریمد ،یفن ییکارا یبررس -9 وستیپ

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....   فارس استان در يا گلخانه واحد هر يبرا الگو يواحدها یبررس  - 10وستیپ
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 Error! Bookmark  ...   يانرژ مصرف در ناکارا يا گلخانه يواحدها از کی هر يبرا الگو يواحدها بیضرا -11 وستیپ

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ........   فارس استان کل در و خود میاقل در يگلخانها واحد هر شماره: 12 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ...........   فارس استان کل در و میاقل هر در يانرژ يشاخصها تیوضع: 13 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ...........   میاقل هر در درآمد بر یمبتن کردیرو در یمصرف يانرژ زانیم: 14 وستیپ
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  مقدمه  - 1- 1

تـر  تر در یک جامعه نسبت به جوامع دیگر نشان از توانمنـدي بـیش  در دنیاي امروز پیشرفت اقتصادي بیش

موجـب اعتمـاد بـه    پیشرفت در اقتصـاد   ت،اسنظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادي در بهبود وضع مردم آن جامعه 

 هـاي متفکران و سـرمایه و حتی جذب  هاي انسانی و جلوگیري از فرار مغزها حفظ سرمایه، نفس جامعه و افراد آن

-مـی در ابعاد گوناگون تر جامعه پیشرفت بیش باعثهاي انسانی جامعه  سرمایهبا تقویت و شود میخارج از کشور 

افزایش توان مادي جامعه براي تقویت توان دفاعی، تقویت منابع مادي و انسـانی   تواندمی. پیشرفت اقتصادي دشو

موجـب بهبـود شـرایط زنـدگی      توانـد میرا در پی داشته باشد و همچنین براي پیشرفت فرهنگی و فکري جامعه 

در  ینگرشـ ). 1380، زندهباشد (فرو ساز تقویت بنیاد خانواده و کاهش فسادهاي اخالقی و مالی ها و زمینه خانواده

 رایـ اسـت. ز  رانیـ در اقتصـاد ا  يمناسـب بخـش کشـاورز    تیـ از موقع یکشور، حـاک  ياقتصاد يکارکرد بخش ها

 يازهـا ین نیتـأم  ،یناخـالص ملـ   دیـ درآمـد و سـهم آن در تول   نیتأم ،ییتوانسته است از نظر اشتغال زا يکشاورز

 دیـ کسـب نما  ياقتصـاد  يهـا ر بخـش یسـبت بـه سـا   را ن یمطلوب تیارز، موقع نیتأم نیو همچن تیجمع یمصرف

   ).1381 ،يلنگرود یعی(مط

تـر و  نسبت به گذشـته بسـیار مهـم    جوامع بشري تولید محصوالت کشاورزي براي تأمین نیاز غذایی امروزه

اسـتفاده از منـابع تولیـد و     راستا در این ،ختلفی جهت تحقق آن در دست اجراستهاي مو برنامه دشوارتر گردیده

دلیـل نبـود ثبـات     تـر کـرده و بـه   کشورهاي جهان سوم به مراتب وضـعیت را حسـاس   ها براي تولید درآن حفظ

افزایش  امکان پیش بینی در نتیجه ،باشدیرشد مثبتی برخوردار نم گذاري در بخش کشاورزي ازاقتصادي، سرمایه

در حـال  رویـه  به طور بیبیکاري نرخ و محصوالت کشاورزي  تولید متناسب با رشد جمعیت وجود نداشته و قیمت

 میـان هاي نوین و مؤثري را جستجو کرد. در ایـن  باید روش هاي مطلوبحلافزایش است. بنابراین براي یافتن راه

عوامل و امکانات موجود براي افزایش بـازده تولیـد، از    یافتن اراضی مستعد کشت و استفاده بهینه از، ترتولید بیش

محصـوالت کشـاورزي    افزایش تولید). 1386(زارعی،  باشده در این بخش مورد توجه میاهدافی است ک ترینمهم
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-ي تکنولوژي و یا بهبـود کـارایی بهـره   عمده ي دو، تغییراتعوامل تولید تا انتهاي ناحیه از طریق افزایش تواندمی

  صورت گیرد. برداران

؛ بـراي مثـال   ،رو اسـت روبـه  هـایی حـدودیت ي تکنولوژي بـا م تغییرات عمده افزایش کاربرد عوامل تولید و 

این بخش دارد و ممکن است بـا افـزایش    محصوالت کشاورزي نیاز به تکنولوژي نوین در افزایش سطح زیر کشت

 تـرین راه این رو در شرایط کنـونی بهتـرین و عملـی    کشت در عمل باعث کاهش بازدهی تولید شود. از سطح زیر

ي ثابتی از عوامل تر از مجموعهمحصوالت بیشبه دست آوردن  کارایی و هبودافزایش تولید محصوالت کشاورزي، ب

غذا و ، هاي کمبود انرژيبحران در قرن حاضر غلبه بر). از طرفی 1383(سیدان،  است 1هاي متراکمو کشت تولید

 تیبا محـدود  سو کیاز  يبخش کشاورز .بهینه از منابع، توجه دانشمندان را به خود معطوف داشته است استفاده

ـ با باشـد، یدر حال رشـد مـ   یانسان تیجمع ییغذا تیکننده امن نیتام گرید سوي از و بوده روروبه دیمنابع تول  دی

شـود   جـاد یا يمحصـوالت کشـاورز   دیتول زانیو م دیاز منابع تول برداريبرداشت و بهره انیجر نیب یتعادل و توازن

هاي مختلف نهاده شکلبه مصرف انرژي به  یداول که کامال متکمت یزراع هاينظام). 1392 ،و همکاران ی(دهقان

 لیـ دل نیهمـ و به باشندیم ریپذبیآس یطیمحستیو ز یآوري، اقتصادي، اجتماعهاي مختلف فنهستند از جنبه

 سـیلوا (دي  که بـه گفتـه دي  ها دگاهید نیاند. ارابطه مطرح شده نیدر ا ديیهاي جددگاهید ستمیدر اواخر قرن ب

اقتصـاد   ،یعـ یو منـابع طب  سـت یز طیحفاظـت از محـ   هـا، نهـاده  مصـرف  ییکارا شیدر قالب افزا) 2011، 2سیلوا

مختلـف از جملـه    نیتحـت عنـاو   ییهـا نظـام  راسـتا  نیـ باشـند و در ا یمطرح م ییغذا تیامن نیتام و کیاکولوژ

-شـده  فیتعر ریدپذیتجد اورزيکش نهاده،کشاورزي کم ک،یکشاورزي اکولوژ ک،یکشاورزي ارگان دار،یکشاورزي پا

 شـود یداده م تیاهم زین انرژي ییبه کارآ دیتول تیفیو ک تیعالوه بر بهبود در کم یزراع هايستمیس نیدر ا ،اند

میالدي و بحث پیرامـون پایـایی اقتصـادي آن،     1980پیدایش کشاورزي پایدار در اواخر دهه  ).1373 ،ی(کوچک

هاي تولید کشاورزي سنتی و جایگزین مختلف که در گرو امع عملکرد نظامسبب احساس نیاز نسبت به ارزیابی ج

هـاي زراعـی   ). به منظور توسعه سیستم2006، 3(ایکرد بکارگیري رهیافت کمی براي ارزیابی پایداري است گردید

بـراي  یکپارچه ابزاري براي ارزیابی میزان دستیابی به اهداف زراعی و نسبت زیست محیطی، اقتصـادي، اجتمـاعی   

(مهـدوي و همکـاران،    تواننـد عهـده دار ایـن نقـش شـوند     ها مـی بهینه سازي سیستم مورد نیاز است که شاخص

                                                
1- Intansive agriculture 
2   -  D’Silva 
3 - Ikerd 



25 
 

هاي ورودي بیان کننده این اسـت کـه عملکـرد در    شاخص کارایی با بیان نسب محصول خروجی به داده .)2006

 قـرار  محققـان  توجـه  مورد که اخیراً شود، روشیهاي مختلفی انجام میتولید به چه میزان بوده است که به روش

 ایـن  در اسـت.  تولیدي در واحدهاي سازيتصمیم واحدهاي کارایی پایه بر انرژي مصرف سازيبهینه است گرفته

  ).1387(نصیري،  دارند محصول تولید در را خود تاثیر مختلف هايوزن با انرژي هايورودي روش

یا  ردش درآوردن چرخ تولید و خدمات، که حاصل از سوختي الزم جهت به گانرژي به معناي نیرو محرکه

 باشد. مسئله مهماي و امثال آن میهاي خورشیدي، هستهسنگ، انرژيگاز، ذغال منابع مختلف نظیر نفت، يفرآور

باشد  در اقتصاد انرژي این است که میزان و چگونگی تولید و مصرف انرژي و الگوهاي مصرف و تولید آن چه مقدار

کنـد.  ها و جوامع ایفـا مـی  انرژي نقشی مهم و محوري در توسعه و پیشرفت ملت ).1383 ،نجارنژاد و وافیسی(عبا

هاي انرژي بلکه قابلیت دسترسـی بـه انـرژي اسـت کـه ایجـاد       تنها هزینهتر جوامع از سنتی تا صنعتی، نهدر بیش

تـر از منـابع انـرژي اسـت     بـرداري بـیش  بهره ترین راه برايکند و مدیریت و مصرف بهینه انرژي نزدیکبحران می

موضوع مصرف و ذخیره سازي انرژي هم براي کشورهاي فاقـد منـابع نفتـی و هـم کشـورهاي       ).1373(کوچکی، 

 1تر به دلیل رقابت قیمتی در سازمان تجـارت جهـانی  باشد و براي سایر کشورها بیشحائز اهمیت می توسعه یافته

و بررسی در زمینه انرژي در کشورهایی همچون ایـران کـه آسـان و ارزان منـابع     است. علت تحقیق  داراي اهمیت

مـورد  و سـایر منـابع   اي از سوخت دیزل دسترسی دارند این است که در حال حاضر قسمت عمده غنی نفت و گاز

(شـیر   کنـد ها دالر یارانه به خصوص براي بخش کشاورزي پرداخـت مـی  میلیون کند و ساالنهنیاز خود را وارد می

  ).1387 ،محمدي و همکاران

و  ییغـذا  تیـ امن شیافـزا  د،یتول شیافزا ریمختلف نظ لیاي است که به دالدر بخش کشاورزي انرژي نهاده

 ت،یجمع شیمصرف آن در کشاورزي به علت افزا ریهاي اخسال یبکار رفته و ط ییروستا اقتصاد کمک به توسعه

هاي ورودي انرژي). 2000 ،2فائو( است افتهی شیافزا یانداردهاي زندگباال رفتن استی و زراع ياهنیزم تیمحدود

 دیتول براي بلکه انرژي مورد استفاده شودیکارگري را شامل م رويینظام کشاورزي نه تنها سوخت تراکتور و ن کی

 ردیـ گیبـر مـ  در  زیـ را ن گـري ید نـد یفرآ ایآب و هر نهاده  آالت،نیبذر، ماش ،ییایمیها، کودهاي شکشانواع آفت

 مصـرف انـرژي، خروجـی انـرژي     :سه جزء اصلی در تعادل انرژي درون مزرعه اي عبارتنـد از ). 1392فرد، (ساکی

                                                
1- world Trade Organization (WTO)  
2 - Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
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. مصـرف انـرژي بایـد بـراي     )2005، 1(هوپنر (انرژي ذخیره شده در محصوالت کشاورزي) و کارایی مصرف انرژي

ها و انرژي کشودها، ماشین آالت کشاورزي، آفتهاي کشاورزي منجمله انرژي مورد نیاز براي ساخت کهمه نهاده

باشد که براي مرتفع هاي مایع و بذور محاسبه شود. دومین جزء تعادل انرژي، خروجی انرژي میموجود در سوخت

نمودن نیاز جمعیت روزافزون جهانی بایستی این جزء افزایش یابد. سومین جـزء تعـادل انـرژي، موضـوع کـارایی      

باشد که منجـر بـه بهینـه    هاي کشاورزي کلید تولید پایدار میه کارآمد از انرژي در اکوسیستمانرژي است. استفاد

 هاي زیسـت محیطـی خواهـد شـد    ها و کاهش آلودگیسازي اقتصادي سیستم تولید، افزایش کارایی مصرف نهاده

  ).2005و همکاران،  2(هاتیرلی

اهـداف   بنـابراین  ،اسـت  اهمیـت  بـا  بسیار اییکار و توسعه در انرژي نقش کشاورزي محصوالت تولید براي

-حتـی  ،کشاورزي فرآیند در تجدیدپذیر انرژي منابع جایگزینی انرژي، هاينهاده مصرف کاهش انرژي هايتحلیل

 مـدیریت  سـامانه  یـک  از قسمتی عنوان به طبیعت داردوست تولید هايروش و تولید هايهزینه کاهش المقدور

 و قوانین به نسبت که است هنري واقع در انسانی نیروي و طبیعی منابع از بهینه تفادهاس باشند.الزامی می بهینه

 شـود می تلقی مبسوط و محکم ايمعادله عنوان به خود که آنجا تا دارد برتري اقتصادي اثبات رسیده به معادالت

 ).1382(اورعی و پیماندار، 

افـزایش   از جلوگیري ،موجود امکانات از بهینه استفاده باعث وريبهره و کارائی منظم ارزیابی و گیرياندازه 

اسـتفاده   .شـد  خواهد تولیدي خدمات و کاالها کمیت و کیفیت ارتقاء موجب و ها،هزینه و انرژي مصرف نامتعادل

کند، در پایداري تولید و رقابت کشـاورزي در  کارآمد انرژي عالوه بر این که به افزایش تولید و سودآوري کمک می

هـاي کشـاورزي یـک    اي که ذخیره انرژي براي توسعه پایـدار در سیسـتم  به گونه است طق روستایی موثر بودهمنا

  ). 2013شیرچی، باشد (عجبمسئله حیاتی می

در  راتییـ دهنـده تغ مدت باشـد و اغلـب نشـان   و هم کوتاه بلندمدت هم تواندیانرژي م ییدر کارآ راتییتغ

 نیـ ا قیـ دق یابیـ که بـا ارز  باشدیم یزراع اتیعمل تیریو مد ییهاي آب و هوادولت، الگو هاياستیتکنولوژي، س

 نیـ از ا کیـ شـده و بـا نسـبت دادن هـر      نیکشـاورزي معـ   اتدیانرژي در تول ییروندهاي موجود در کارآ ،نسبت

  .)2009و همکاران، 3 پی(تی و شرح داده شوند حیروندها توض نیمختلف، ا عیدر داخل صنا راتییتغ

                                                
1 - Hoeppner 
2 - Hatirli 
3 - Tippi 
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 ها و شرایط مختلف بر روابط موجـود طـی فرآینـد   تأثیر نهاده ،تحلیل انرژي مصرفی، انرژي تولیديتجزیه و 

 ی کـه کـارایی انـرژي بـاالتري دارد    باشد. واضح است سیستمپذیر میتولید براي کلیه محصوالت کشاورزي امکان

نـرخ سـود پـایین بـراي یـک      تري ندارد و شرایطی مشابه موضوع سود و سرمایه دارد که یـک  بیش لزوما عملکرد

 گذاري اندك داشـته باشـد  تري از یک نرخ سود باال و سرمایهممکن است مقدار منفعت بیش گذاري بزرگسرمایه

 خود منابع از خوبی چه به سازمان یک که است مفهوم این بیانگر کارایی، )1387و همکاران،  قهدریجانی (محمد

ایـن   ).1379 میبـدي،  امـامی ( کنـد مـی  اسـتفاده  زمـان  از مقطعی در عملکرد بهترین به نسبت راستاي تولید در

بـا   تـر همـراه  کمیـت بـیش  هاي جدید تولید براي دستیابی به مواد غذایی با کیفیـت و  رویکرد منجر به ارائه روش

بهداشـتی   ي مسایلدرباره کنندگانمصرف آگاهی افزایش از طرفی دیگر با ،تر در واحد سطح شده استهزینه کم

 گـروه  ایـن  تولید هايروش این رو از و بوده افزایش حال در خانوارها غذایی در سبد صیفی و سبزي مصرف زانمی

 در زمـانی  ناهمـاهنگی  ایجادکه باعث  کشاورزي محصوالت فصلی تولید طبیعت. است به توسعه رو محصوالت از

 واداشـته  فکـر  ایـن  بـه  بشـر را  رههموا منابع کمیابی گسترششود و همچنین می این محصوالت تقاضاي و عرضه

  . باشد خود غذاي تامین براي هاي کارآترراه حل پی در که است

 توانایی دلیل به گلخانه ). 1364، 1ماینارداست ( ايگلخانه متراکم کشت کشاورزي نوین هايروش از یکی

 نیـاز  مـورد  اقلیمی عوامل تربه توان کنترل ،زراعی فصل یک جاي به زمین از ماهه 12 برداريبهره زمان افزایش

 اینکـه  بـر  مشـروط  مـؤثري داراسـت   نحـو  به را تولیدات کیفیت و عملکرد بهبود توانایی هامحدودیت رفع و گیاه

به دلیـل امکـان کنتـرل    امروزه کشت گیاهان در گلخانه  .)2005، 2نامبی( باشد داشته را توانایی این واقعاً گلخانه

تغییرات دمایی، امکان کشت محصول در هر منطقه آب و هوایی، کنتـرل بهتـر    عوامل تاثیر گذار محیطی همچون

استفاده بهینـه از آب و خـاك، رانـدمان بـاالي      هاي سرمازدگی و گرمازدگی،جلوگیري از پدیده ،هاآفات و بیماري

 هـاي کشـت اي پیـدا کـرده و   جایگاه ویـژه  ت و امکان کاربرد مناسب کود و سمتولید، دوام محصول پس از برداش

 تولید ).1386 ،هاي اخیر رو به گسترش است (اسحاقگلخانه اي به عنوان یک روش متفاوت با بازده باال در سال

 ایـن  در محصـوالت  تولید فرآیند شود.می محسوب تجاري تولید هايروش جمله از ايهگلخان روش به محصوالت

 عملکرد افزایش به منجر و یافته تغییر تا حدودي يتولید عوامل کنترل و مدرن هايتکنولوژي بکارگیري با روش

                                                
1 - maynard 
2   -  Anonymous 
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 بعـد   از اي گلخانـه  روش بـه  محصـوالت  تولیـد  شود.می محصوالت این بازارپسندي و کیفیت بهبود همچنین و

 احـداث  محـل  همچنـین  و مـدیریت  نحوه درآمدها، ها،هزینه کلیه هبطوریک است فراوانی اهمیت داراي اقتصادي

  ). 1387(ترکی هرچگانی،  دارد یاساس نقش آن در گلخانه

  ضرورت پژوهش -2- 1

 تـري تـازه  ابعـاد  وجـود آمـدن  به باعث کشاورزي محصوالت فصلی تولید منابع و طبیعت کمیابی مسئله دو

 به شدت اي در کشورگلخانه محصوالت کشت اخیر هايدر سال که به نحوي اي شدهدرکشاورزي و کشت گلخانه

 پهنـه  شـدن  واقـع و  جهـان قـرار دارد   ازایران در منطقه کم آبی ه به این که کشور با توج .است افزایش حال در

 کـه  شـدید  تعـرق  و تبخیـر  و آسـمانی  نـزوالت  کمبود و خشک نیمه و منطقه خشک در کشور اراضی از وسیعی

 امکانتا  شده علت بر مزید زیرسطحی و سطحی هايآب رویه از منابعبی هايرداريببهره و اخیر هايسالیخشک

 تراکم افزایش یعنی کشاورزي بخش در اصولی سیاستی از در نتیجه باید و نشود کشت فراهم زیر سطوح افزایش

 در جدید هايتکنیک از ). یکی1392نام، نمود (بی استفاده تر،کم در سطوح تولید افزایش و سطح واحد در بوته

 گلخانه ). ایجاد89 است (مومنی، اي هاي گلخانهشتک از برداري ایران براي افزایش محصول در واحد سطح، بهره

 دارنـد  اختیـار  در محدود آب و زمین که بردارانی به بهره جدید، فنون از استفاده با همراه فشرده، برداري و بهره

 کسـب  به قادر محصول، بهتر و کیفیت عملکرد افزایش دلیل به ها،محدودیت رغم علی که دهد می امکان را این

فشار  تحت هاي آبیاريسیستم از استفاده دلیل به آب مصرف در جویی). صرفه1386باشند (اسحاق،  فیکا درآمد

 کشـت از اسـتفاده  با باشد. ها میگلخانه در تولید دیگر مزایاي جمله از ترو همچنین استفاده از نیروي انسانی کم

 فضـاي  تولیـد در  براي نیاز مورد کار نیروي ثثل به محصول تن 20 براي تولید نیاز مورد انسانی نیروي ايگلخانه

 بـودن  بسـته  دلیـل  بـه  هم آفات و هابیماري جوي، عوامل نامساعد کنترل امکان اینکه ضمنیابد  می کاهش باز

حساس رکت به سمت این نوع کشاورزي مفید است و ). ح2003، 1است (انگیندنیز ترهزینه کم و تر محیط راحت

 ات ایران، جوان و ارزان بودن نیروي کـار پتانسـیل بسـیار خـوبی بـراي تولیـد      سیاسی بودن موقعیت جغرافیایی و 

تواند عمده محصوالت گلخانه اي ایران تر آنکه بازار مصرف حوزه خلیج فارس میمهم ،ایجاد کرده کشور ايگلخانه

 التحصـیالن  فارغ ویژهبه( بیکاري به افزایش توجه با همچنین، .)1387 (ترکی هرچگانی، را به خود اختصاص دهد

                                                
1  - Engindeniz 
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 يتولیـد، مسـئله   رانـدمان  افـزایش  محصوالت، این و بازارپسندي بازاریابی یافتن اهمیت نیز و) ي کشاورزيرشته

 سـوي  از تـري بـیش  توجهمورد  ايگلخانه يفشرده هايکشت يتوسعه صادرات، يتوسعه به توجه غذایی، امنیت

 کـه  اسـت  معـایبی  و محاسـن  دارايکشـور   در هـا گلخانه سریع يعهتوس. استقرار گرفته مردم و گذارانسیاست

 فنی کارایی بعد ها،گلخانه يتوسعه ابعاد ترینمهم از یکی .کرد شناسایی را هاآن علمی هايراه پژوهش از بایستی

 و ژي(انـر  منـابع  زیـاد  صـرف  بـا  بـردار تا بهره شده باعث روش این فصل از خارج و زیاد تولیداز طرفی است  آن

در  گلخانـه  در محصـول  واحـد  هـر  تولید براي انرژي مصرف .)1386(بشرآبادي،  اقدام نماید کار این به سرمایه)

 محصـوالت  تولیدکننـدگان  ).1389 ،نـائینی  اقتـداري (اسـت   جهانی هايمیانگین از تربرابر بیش چندین تا کشور

 یارانـه  حـذف  و دارنـد  هـا گلخانـه  در مصـرفی  انرژي از بهینه بهره برداري در اي عدیده مشکالت عمدتاً ايگلخانه

 گرمایشی هايسیستم از استفاده و همچنین کرده است چندان دو را هاآن اقتصادي مشکالت نیز انرژي هايحامل

 انـرژي  رفت هدر و فضاي گلخانه در تولیدي گرماي همگن غیر و نامتناسب توزیع پایین، بسیار بازدهی با فرسوده

   . )1392(پورتاوردي،  باشدمی دارانگلخانه مشکالت عمده از مختلف قطر به گرمایی

 فرآینـد  طی موجود روابط بر مختلف شرایط و هانهاده تأثیر و تولیدي انرژي مصرفی، انرژي تحلیل و تجزیه

 در يانرژ رفت هدر با این حال میزان ).2010(محمدي،  باشدمی پذیرامکان کشاورزي محصوالت کلیه براي تولید

 صـنعت،  این توسعه رشد به رو روند به توجه با و است نگرفته قرار بررسی مورد علمی طوربه هاي کشورمانگلخانه

 اجتنـاب  و ضـروري  امـري  مصرفی انرژي رفت هدر کاهش و کارایی افزایش منظور به علمی هايبررسی و تحقیق

  )2011، 1احمدي( است ناپذیر

  اهداف پژوهش -3- 1

و گیري به احداث گلخانه و همچنین مدیریت آن آشنایی با وضـعیت اقتصـادي   نکه در تصمیمبا توجه به ای

اي برخوردار است، لذا اهـداف ذیـل در   از اهمیت ویژههمچنین سهم هر نهاده در میزان انرژي مصرفی این فعالیت 

  دکنندگان این واحدها باشد.ریزان و تولیاین پژوهش مد نظر قرار گرفت. تا بتواند راهنماي مناسبی براي برنامه

  ،اي استان فارسهاي مختلف مدیریتی در واحدهاي گلخانهتعیین رویکرد - 1

                                                
1 - Ahmadi 
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 ايگلخانـه  يهـر محصـول در واحـدها    يبرا یتیریمختلف مد يکردهایدر رو یمصرف يسطح انرژ نییتع - 2

 استان فارس،

  ،  قیمورد تحق يدهادر واح یتیریمختلف مد يکردهایدر رو يانرژ نهیبر مصرف بهبررسی عوامل موثر  - 3

بـا اسـتفاده از    در اسـتان فـارس   سبزي و صـیفی  هايگلخانه ی، فنی خالص  و مقیاسفن ییکارا نیتخم - 4

 .1هاشیوه تحلیل پوششی داده

  مبانی نظري پژوهش -4- 1

  هاي انرژيشاخص - 1- 4- 1

 بـا  را هـا آن جزء به جزء مطالعه و یکدیگر با هاسیستم مقایسه امکان که هستند ابزاري عنوان به هاشاخص

 شـناخت  امکـان  که وجود دارد انرژي مهم شاخص سه کشاورزي مکانیزاسیون در. کنندمی فراهم ما براي یکدیگر

 مختلف مراحل توانمی انرژي هايشاخص مطالعه با ،سازدمی مهیا ما براي را کشاورزي در انرژي وضعیت از جامع

 مختلـف  منـاطق  در متفـاوت  هـاي روش بـا  را مختلـف  محصـوالت تولید  در انرژي بازدهی مقایسه محصول، تولید

  )2005، 2کرد(کاناکی بررسی

صـرف شـده در عوامـل     يو کل انرژ یمحصوالت خروج ییگرما يکالر نی:  نسبت ب3ينسبت انرژکارایی یا 

دهـد  یان مـ کننده را نشـ به اهداف مصرف یابینهاده در دست يواحد انرژ ریو تاث باشدیفاقد واحد مکه  بوده دیتول

کـارایی بـا دو روش    باشـد.  ولو محصـ  وسـوخت یب ای وماسیتواند غذا، بیکننده م. اهداف مصرف)1384(الماسی، 

 در نتیجـه  ایفا می کنـد  سازي یک سامانهپارامتریک و غیرپارامتریک قابل محاسبه است و نقش مهمی را در بهینه

افـزایش   از جلـوگیري  ،موجـود  امکانـات  از بهینـه  اسـتفاده  باعـث  وريبهـره  و کارائی منظم ارزیابی و گیرياندازه

 خواهـد  تولیـدي  خـدمات  و کاالها کمیت و کیفیت ارتقاء موجب به دنبال آن و هاهزینه و انرژي مصرف نامتعادل

  .)1389بیگ، شد (غجه

                                                
1 - Data Envelopment Analysis (DEA) 
2 - Canakci 
3- Energy Ratio (ER) 
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ده و شـ  دتولیـ  خـالص نا يانرژ نیتفاضل ب يدیخالص تول يانرژ ای ي:  بازده خالص انرژ1يبازده خالص انرژ

 و بـر  اسـت  دیـ وابسته بـه واحـد تول   بازده خالص،واحد  يکشاورز ندیاست. در فرآ دیتول يبرا ازیمورد ن يکل انرژ

  ).2002، 2نجی(هولسبر اندازه گیري می شود واحد سطحبر  Mjحسب 

 کـه واحـد آن   است يورود يشده در واحد انرژ دیاز مقدار محصول تول یشاخصوري بهره: 3يانرژ وريبهره

در  يانـرژ  یابیـ ارز يشـاخص بـرا   کیـ بـه عنـوان    تواندیو زمان متفاوت است و م تیسته به نوع محصول، موقعب

 دیدر تول یمصرف يانرژ توانیهم م ،پروسه کیدر  آن بهبود يبرا و رودب کارمحصول خاص ب کیبا  دیتول ستمیس

  . )1384(الماسی،  کاست تعایاز ضا ایو  دینهاده را کاهش داد و هم عملکرد محصول را بهبود بخش

 Kgهـر   يمصـرف شـده بـه ازا    ياسـت و  انـرژ   وري انرژيشاخص بهره سشاخص معکو نی: ا4ژهیو يانرژ

  .)2006(هاتیرلی و همکاران،  باشدیم Mj/Kgدهد و واحد آن یمحصول را نشان م

  هاتحلیل پوششی داده - 2- 4- 1

عملکرد به عنوان شاخص کلـی بهـره    و گیري می شودوري زمین بوسیله عملکرد محصول اندازهبهره معموالً

هـا از  وري کشاورزي است مانند سایر شـاخص نظر گرفته می شود ولی آن فقط یک شاخص جزیی از بهره وري در

تـر اسـت کـه    پیشنهاد نمود مناسـب ) 1957( 5وري سوخت. فارلوري نیروي کار، بهره وري بذر و بهرهبهره قبیل

این روش تمـام   با با عملکرد بهترین واحد موجود در آن صنعت مورد مقایسه قرار گیرد واحد تولیدي عملکرد یک

و همچنین در بردارنده مفاهیم تابع تولید مرزي اسـت کـه بـه عنـوان      شودفته میها را دربرگرخروجی ها وورودي

وري وري جزئی از قبیل بهـره هاي بهرهرود. با توجه به نارسائی شاخصگیري کارائی به کار میشاخصی براي اندازه

(امـامی   وري کل عوامل تولید تاکید نمودگیري شاخص بهرهانرژي بود که فارل بر روي اندازه کار، سرمایه ونیروي

 بهبـود  بـا  را هایشخروجی تواندتا چه میزان می 6صنعت یک که کندوش فارل این را بازگو می). ر1379میبدي، 

به  ها کارایی راتحلیل پوششی داده ).2005 ،7نکواوی( باشد نیاز جدید منبع به ینکها بدون دهد افزایش اشکارایی

                                                
1 - Net Energy Gain (NEG) 
2 - Hulsbergen 
3 - Energy Productivity (EP) 
4 - Specific Energy (SE) 
5 - Farrel 
6 - Decision Making Unit (DMU) 
7 - Vincova 
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و مدیریتی یا کـارایی فنـی خـالص    دهد که شامل کارایی فنی، کارایی در سه تعریف متفاوت ارائه می صورت کلی

  . باشدمی هزینهو از نظر اقتصادي شامل کارایی فنی، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادي یا  کارایی مقیاس

  :باشدیم یچهار مدل اصل يدارا هاتحلیل پوششی داده

 کاهشی(ثابت نسبت با نیز هاخروجی ها،ثابت: در این مدل با تغییر یک واحد در ورودي اسیبه مق بازگشت

  . است ثابت مدل این در تولید تابع شیب واقع در. کنندمی تغییر) افزایشی یا

 در مـدل  ایـن  ،ارائه شد 1984ر: این مدل توسط بانکر، چارنز و کوپر در سال بازگشت به مقیاس متغی مدل

 هااز حداکثر مقداري که براي هر یک از ورودي ترینپای و باالتر یکسان گذاري مقیاس که شودمی استفاده مواقعی

  نباشد. پذیرانامک است، شده مشاهده هاخروجی و

ها با نسبت افزایشی ها، خروجیل با تغییر یک واحد در ورودي: در این مدیشیافزا اسیبازگشت به مق مدل

  کنند.تغییر می

بازگشت به مقیاس کاهشی: منظور از بازگشت به مقیاس کاهشی این است که با تغییر یـک واحـد در    مدل

 ،يری(قصـ  در ایـن مـدل کاهشـی اسـت     تولیـد  تـابع  شیب. کنندمی تغییر کاهشی نسبت با هاخروجی ها،ورودي

1386.(  

  ايکشت گلخانه - 3- 4- 1

کشاورزي  هايستمیاکوس ن،یکره زم تیجمع ندهیرشد فزا لیقرن هاي متمادي به دل یبا گذشت زمان و ط

 (مـدرن) حرکـت کـرده اسـت    1هاي کشاورزي فشردهستمیخارج شده و به سمت اکوس یشتیاز حالت مع جیبه تدر

 يترشیب دیتر، تولاز سطح کم ترشیب يصرف انرژ کشت و طیروش با مساعد نمودن مح نیادر  ).1379(عامري، 

سـطح مشـابه تـا ده     کیـ در  کهیدر واحد سطح است بطور ترشیب دیروش تول نیز محاسن اا. میرا بدست می آور

  .)1999، 2(باکر به دست آورد ترشیبمحصول  توانیبرابر م

مـیالدي در   17هان زینتی از قـرن  هاي خارج از فصل و همچنین گل و گیااحداث گلخانه براي تولید میوه

زایی در سراسر جهان گسترش یافته هاي اخیر به منظور استفاده بهینه از خاك و آب و اشتغالاروپا آغاز و در سال

  ها تقسیم میو میوه و صیفی دسته زینتی، دارویی، سبزي چهاربه  و جهان اي در ایراناست. محصوالت گلخانه

                                                
1 - Intensive 
2 - Bakker 
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Abstract: 

The agricultural sector is one of the most important sectors of human society has a duty to 

ensure food security. Investment in this sector due to the lack of economic stability, growth 

is not positive, As a result, the possibility of increasing production tailored to the needs of a 

growing population there. Due to resource constraints and energy crisis, One of the best 

ways, is Improve the quality by Intansive agriculture. Greenhouse cultivation is one of the 

best practices Intansive agriculture. Greenhouse cultivation makes it possible to be 

cultivated in all seasons and provides the possibility to produce more from less land. 

Energy efficiency of agriculture needs improvement to reduce the dependency on non-

renewable energy sources. Efficient use of energy in agriculture is one of the conditions for 

sustainable production. But in this way, production is associated with high energy 

consumption.The purposes of this study were to determine energy use pattern and 

investigate the relationships between energy inputs and yield, cost inputs and income for 

pear production in the Fars Province of Iran. needed information were collected from 118 

producers from four Different climates by administering a questionnaire in face-to-face 

interviews.The results revealed that the total input and output energy use was to be The 

highest share of energy consumption belongs to diesel fuel  followed by Electricity which 

is respectively 892.68 and 36.22 Mj/m2. Moreover, the results of DEA application revealed 

that of the average pure technical, technical and scale efficiencies of farmers were 0.729, 

0.890, 0.814 respectively. Energy output-input ratio Percent, energy productivity and net 

energy gain were 4.11, 0.051 kg/ mj, -930.11 mj/m2  respectively as other energy indices 

were determined. Total energy input and output were calculated as 956.2 and 26.1 mj/m2 

Respectively. Index management approaches in Fars province includes of three principal 

approaches The approach based on profits, Performance-based approach, Energy-based 

approach and Two Subsidiary approaches includes of an approach based on income and 

The cost-based approach. The best approach to energy conservation An approach based on 

cost and energy-based approach were determined. 
Keywords: Fars Province, Energy, DEA, Greenhouse 
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