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تحلیل انرژی تولید هندوانه تحت سیستم کشت زیر پالستیک و
فضای باز با روش  DEAدر خوزستان
عبدشاهی4

زینت عبداللهی آرپناهی ،1افشین مرزبان ،*2محمد امین آسودار ،3عباس
 ،4 ،3 ،2 ،1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،استادیار ،استاد و استادیار دانشگاه کشاورزی
و منابع طبیعی رامین خوزستان
(تاریخ دریافت -93/6/3 :تاریخ تصویب)94/5/21 :

چکیده

روش تحلیل پوششی داده ها برای تحلیل مزارع کارا ،تعیین مزارع کارا از ناکارا و شناسایی
مصرف بیهوده انرژی برای تولیدکنند گان هندوانه در منطقه خوزستان استفاده شد .دادهها با
استفاده پرسشنامه حضوری از  125تولیدکننده هندوانه جمعآوری شد .نتایج نشان داد که کل
انرژی ورودی در دو سیستم زیر پالستیک و فضای باز هندوانه بهترتیب  39/64و 38/92
گی گاژول بر هکتار بود .بیشترین سهم از کل انرژی ورودی در بین نهاده ها در سیستم زیر
پالستیک ،پالستیک با  ،34کود شیمیایی با  22و سوخت دیزل با  17درصد بودند .در حالیکه
در سیستم فضای باز بیشترین سهم از نهادهها برای سوخت دیزل ،کود شیمیایی و آب آبیاری
بهترتیب با مقادیر  27 ،37و  14درصد از انرژی مصرفی کل بود .متوسط مقادیر کارایی فنی
خالص و کارایی فنی در تولید هندوانه در سیستم زیر پالستیک به ترتیب به ترتیب  0/98و 0/82
بودند .در تولید هندوانه در سیستم فضای باز بهترتیب این مقادیر  0/98و  0/ 76محاسبه شد.
همچنین ،نتایج نشان داد که اگر تولیدکن نده از بسته پیشنهادی توسط  DEAپیروی کند؛ بهترتیب
تقریباً  4/69و  10/21گیگاژول بر هکتار در سیستم های تولید هندوانه در زیر پالستیک و فضای
باز در همه مزارع ناکارا میتواند ذخیره شود.

واژههای کلیدی :سیستم زير پالستیک ،روش  ، DEAکود شیمیايی ،سوخت ديزل ،کارايی
فنی
مقدمه
ايران از نظر تولید هندوانه با تولید  3درصد از مقدار
تولید جهانی در رتبه سوم جهان قرار دارد ( Anonymous,

 .)2012سطح زير کشت و تولید هندوانه در ايران در سال
 2012بهترتیب  145000هکتار و  3800000تن بوده
است .استان خوزستان با  11/1درصد تولید معادل
 911000تن رتبه چهارم تولید محصوالت جالیزی کشور
را به خود اختصاص داده است .حدود  16500هکتار از
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کمتری نیز مصرف کند .يکی از روشهای نوين کشاورزی
متراکم ،کشت کنترل شده است .کشت در زير پالستیک
يک سیستم کشت نسبتاً کنترل شده میباشد که توجه
بخش تحقیقات و تولید به سمت آن در حال افزايش است.
کشت زير پالستیک در واقع پلی بین کشاورزی در فضای
باز و کشاورزی در محیط بسته (گلخانه) است
( .)Abdolkarim-zade, 2006با توجه به فقدان منابع
اطالعاتی جهت باال بردن میزان موفقیت بهکارگیری اين
سیستم در کشور و با توجه به اينکه استفاده موثر از انرژی
در بخش کشاورزی نقش اساسی در پايداری تولید ،حفظ
ذخاير سوختهای فسیلی و کاهش آلودگی هوا دارد؛ الزم
است تا مطالعات پايه ای در ارتباط با کاربرد اين سیستم
کشت و تجزيه و تحلیل مصرف انرژی در راستای کارآمدی
و پايداری هر چه بیشتر تولید انجام گیرد .اگرچه در سطح
دنیا مطالعات متعددی به منظور تعیین انرژی دو سیستم
فضای باز و سیستم گلخانهای برای تعیین کارايی انرژی
تولید انجام شده است ( Loghmanpor et al,
Kaswardhani et al, 2013 Naval et ;al, 2013،2013
& .)Yousefi et al, 2012مطالعات محدودی در رابطه با

الگوی مصرف انرژی و تعیین معیار تولید محصوالت وجود
دارد .اخیراً کاربرد روش تحلیل پوشششی دادهها ()DEA
در مدل سازی انرژی محبوبیت بسیاری به دست آورده
است DEA .يک روش آنالیز غیر پارامتری برای
اندازهگیری کارايی و تعیین معیار واحدهای تصمیمگیری
(  )DMUاستفاده می شود .تحقیقات وسیعی با اين روش
در کشاورزی صورت گرفته است ( ;Omid et al, 2011
 .)Firoozi et al, 2014 & Rahbari et al, 2013با اين
وجود تا کنون مطالعهای در مورد کارايی فنی ،و بهرهوری
تولید هندوانه در دو سیستم کشت ذکر شده انجام نشده
است .در اين راستا ،مطالعه حاضر بهمنظور بهینهسازی
مصرف انرژی در تولید هندوانه ،شناسايی مزارع کارا از
ناکارا و مصرف اضافی انرژی با استفاده از روش  ،DEAدر
استان خوزستان انجام شد.

مواد و روشها
دادههای مورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامه،
مصاحبه و مشاهده در زمستان  1392جمعآوری شد.
حجم نمونه از طريق رابطه ( )1برآورد گرديد ( Nofresti,
 .)2005تعداد  125تولیدکننده هندوانه در شهرستانهای
عمده تولید در استان خوزستان (شوش ،شوشتر ،اهواز و
بهبهان) شامل  63و  62تولیدکننده هندوانه در سیستم
زير پالستیک و فضای باز مورد بررسی قرار گرفتند.
Pq×𝑡2

()1

𝑑2

=n

که در اين رابطه  nحجم نمونه p ،و  qسهم سطح زير
کشت هندوانه و گوجه فرنگی در دو سیستم t ،ضريب
اطمینان ( )1/96و  dدقت احتمالی مطلوب ( )0/05است.
شاخصهای انرژی به عنوان ابزاری که امکان مقايسه
سیستم ها با يکديگر و مطالعه جز به جز آنها را فراهم
میکنند طبق روابط  2تا  5محاسبه شدند ( Naval et al,
.)2013
𝑛𝑖𝐸 ∑ ER= ∑ 𝐸𝑜𝑢𝑡 /
()2
𝑌
∑=Productivity
( )3
𝐸
𝑛𝑖

𝑛𝑖𝐸 ∑

= 𝑦𝑡𝑖𝑠𝑛𝑒𝑡𝑛𝐼

( )4
𝑛𝑖𝐸 ∑NE=∑ 𝐸𝑜𝑢𝑡-
()5
که در اين روابط  ERنسبت انرژی (بدون واحد)Eout ،
انرژی خروجی بر حسب (  Ein ،)MJ/haانرژی ورودی بر
حسب (  Productivity ،)Mj/haبهرهوری انرژی بر حسب
𝑌

(  Intensity ،)Kg/Mjشدت انرژی بر حسب (Y ،)Mj/Kg
کل محصول تولیدی در دوره بر حسب (  )Kg/haو NE

افزوده خالص انرژی بر حسب (.)MJ/ha
در کشاورزی انرژی به دو صورت مستقیم و غیر
مستقیم مصرف میشود .انرژیهای مستقیم شامل
انرژیهای مربوط به نیروی انسانی ،استحصال آب آبیاری،
الکتريسیته و سوخت است (.)Tabatabaei et al, 2013
انرژیهای غیرمستقیم شامل انرژیهای مربوط به بذر،
ماشینهای کشاورزی ،پالستیک ،کود حیوانی ،کودهای
شیمیايی و سموم شیمیايی است ( Namdari et al,
.)2011
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جدول  1معادل انرژی ورودیهای مورد استفاده
نهاده

واحد

معادل انرژی

منبع

نیروی کار
ماشینها
سوخت ديزل
آب آبیاری
الکتريسیته
کود حیوانی
پالستیک
کود شیمیايی
نیتروژن
فسفر
پتاسه
سموم شیمیايی
حشرهکش
قارچکش
علفکش
کنهکش
بذر (هندوانه)
خروجی (هندوانه)

ساعت
ساعت
لیتر
متر مکعب
کیلو وات ساعت
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم

1/96
62/70
56/31
0/63
11/93
0/3
158/2

)Heidari and Omid (2011
)Zangeneh et al (2010
)Omid et al (2011
)Ozkan et al (2004
)Heidari and Omid (2011
)Hossain panahi and Kafi (2012
)El- Helepi (1997

66/14
12/44
11/15

2011))Heidari and Omid
2011))Heidari and Omid
2011))Heidari and Omid

کیلوگرم

بوته
کیلوگرم

)Ozkan et al (2007
)Ozkan et al (2007
)Ozkan et al (2007
)Nieukoop (1998

199
92
238
100
0/18
1/9

)Canakci et al (2005
)Namdari (2011

مهمترين ويژگی روشهای غیر پارامتری اين است که
نیاز به توزيع يا شکل خاص تابع رياضی ندارند .از

محور به دلیل وجود تنها يک خروجی و ورودیهای
مختلف مناسبتر به نظر میرسد (.)Moghimi et al, 2013

مهمترين روشهای غیر پارامتری ،تحلیل پوششی
دادههاست  .اين تکنیک کارايی نسبی واحدهای
تصمیمگیری را بر مبنای دادهها و ستادههای در اختیار
آنها محاسبه و گزارش مینمايد .تمامی واحدهای تولیدی
از نظر مصرف انرژی و عملکرد مورد بررسی و از بین آنها
واحدهای کارا و ناکارا و همچنین ،میزان مصرف نهادهها
و تولید ستانده در آنها مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .
در روش  DEAواحدهای ناکارا را میتوان با کاهش سطح
ورودی و ثابت نگه داشتن خروجی (ورودی محور) و يا
بهطور مشابه ،با افزايش سطح خروجی و ورودی ثابت
(خروجی محور) کارا نمود ( Qasemi-korKheili et al,
 .)2014انتخاب جهتگیری ورودی يا خروجی بستگی به
خصوصیات منحصر به فرد واحدهای تصمیمگیری تحت
مطالعه دارد .در مواردی مانند اين مطالعه روش ورودی

کارايی فنی ( )TECCRرا میتوان بهطور کلی نسبت
مجموع وزن خروجیها به وزن ورودیها تعريف نمود که
با استفاده از رابطه رياضی زير بیان میشود (Mousavi-
.)Aval et al., 2011

()10

ur yr,j

∑n

TEj= ∑r=1
m

s=1 v sxs,j

که در اين رابطه  ،urوزن خروجی n؛  ،Yrمقدار
خروجی n؛  ،vsوزن ورودی n؛  ،Xsمقدار ورودی n؛ ،r
شماره خروجیها ()r=1,2,….n؛  ،sشماره ورودیها
( )s=1,2, …,mو  jنشاندهنده jامین واحد تصمیمگیری
( )j=1,2, …,kاست.
کارايی فنی خالص توسط  Banker et al.در سال
 1984معرفی شد .اين مدل با نام  BCCو تحت بازگشت
به مقیاس متغیر ،کارايی فنی را با برنامهخطی به صورت
زير بیان میکند.
Maximize z= uyi − ui
)(11
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Subjected to vxi =1

)(12

صرفهجويی باالتر انرژی میباشد (.)Hu & Kao, 2007
برای محاسبه کارايی واحدهای هندوانه زير پالستیک و
فضای باز از اکسل  2007و نرم افزار  MAXDEAاستفاده
شد.

-vX+uY-u0e≤ 0
)(13
V≥0 and u≥0
()14
که در اين رابطه  zو u0؛  uو  vماتريسهای وزنی

ورودی و خروجی و  Yو  Xبه ترتیب ماتريسهای متناظر
ورودی و خروجی و  xiو Yiبه iامین ورودی و خروجی
اشاره دارد .توجه داشته باشید که  u0میتواند مثبت يا
منفی باشد.
کارايی مقیاس ،ارتباط بین کارايی فنی و کارايی فنی
خالص را طبق رابطه زير بیان میکند ( Moghimi et al,
.)2013

TECCR

()15

TEBCC

نتایج و بحث
تجزيه و تحلیل انرژی ورودی –خروجی در تولید
هندوانهدر جدول  2محتوای انرژی و درصد سهم هر يک
از ورودی ها در تولید هندوانه نشان داده شده است .کل
انرژی مصرفی در تولید هندوانه زير پالستیک و فضای باز
به ترتیب  38608/75و  37715/98مگاژول بر هکتار و
انرژی خروجی به ترتیب  90626/98و 66665/48
مگاژول بر هکتار بود .در تولید هندوانه زير پالستیک،
پالستیک و کودهای شیمیايی بهترتیب با  34و  22درصد
بیشترين سهم انرژی مصرفی را دارا بودند .در سیستم
فضای باز بیشترين سهم را سوخت ديزل و کودهای
شیمیايی بهترتیب با  37و  27درصد انرژی مصرفی دارا
بودند )2011( Namdari .بیشترين سهم انرژی نهاده را
در دو گروه ( 1مالک ماشین و سطح باالی فناوری
کشاورزی) و ( 2غیر مالک و با سطح پايین فناوری
کشاورزی) در تولید هندوانه و Eslami-Nezad and
 )2012( Eslamiدر تولید خربزه بهترتیب برای کودهای
شیمیايی و سوخت ديزل گزارش دادند.

=SE

در تحلیل واحدهای کارا و ناکارا نسبت انرژی ذخیره
شده ( )ESTRرا میتوان برای بیان سطح ناکارايی هر
واحد تصمیمگیری در مواجه با انرژی مصرفی استفاده
نمود .رابطه زير بیان کننده اين شاخص میباشد ( Firoozi
.)et al, 2014
)( 16

)jانرژی قابل ذخیره سازی نهاده(
)iمیزان واقعی مصرف انرژی نهاده(

=ESTRj

که  ESTRکاهش کل انرژی مقدار ورودیها است که
میتوان بدون کاهش سطح خروجی ذخیره نمود و j
نشاندهنده jامین واحد تصمیمگیری است .مقدار ESTR
بین صفر و يک است .مقدار صفر نشانمیدهد که واحد
تصمیمگیری روی مرز کارايی قرار دارد در حالیکه مقدار
بزرگتر به معنی عدم کارايی انرژی بیشتر و میزان قابلیت

جدول  2محتوای انرژی (مگاژول بر هکتار) و درصد سهم نهاده های تولید هندوانه زير پالستیک و فضای باز
نهادههای ورودی
نیروی انسانی
سوخت
الکتريسیته
آب آبیاری
ماشینها
سموم شیمیايی
کودهای شیمیايی
کود حیوانی
پالستیک
بذر
کل ورودیها
خروجی هندوانه

فضای باز

زير پالستیک
محتوای انرژی

درصد

محتوای انرژی

درصد

1718/67
6881/48
1343/55
2608/98
1262/66
790/33
8531/97
1833/81
13635/33
1039/18
39646/46
90626/98

0/04
0/17
0/03
0/07
0/03
0/02
0/22
0/05
0/34
0/03

1457/81
14327/72
3382/35
5269/69
1092/25
85/856/43
10576/45
730/99

0/04
0/37
0/09
0/14
0/03
0/02
0/27
0/02

209/51 1
38923/19
66665/48

0/03
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جدول  3شاخصهای انرژی برای تولید هندوانه تحت سیستم
زير پالستیک و فضای باز
شاخصها

واحد

زير پالستیک

فضای باز

نسبت انرژی
بهرهوری
انرژی
شدت انرژی

کیلوگرم
برمگاژول
مگاژول بر
کیلوگرم
مگاژول بر
هکتار

2/39
1/26

1/9
1

0/93

0/67

50980/53

27742/29

افزوده
خالص
انرژی

در نمودار  1درصد هر يک از انواع انرژی شامل انرژی
مستقیم و غیرمستقیم برای تولید هندوانه ارائهشده است.
سهم انرژی مستقیم و غیرمستقیم در تولید هندوانه زير
پالستیک بهترتیب  32و  68درصد میباشد .اين مقادير
در تولید هندوانه فضای باز بهترتیب  65و  35درصد

سیستم فضای باز

۰.۸

0/65

۰.۶

0/35

۰.۴
۰.۲
۰.۰

غیر مستقیم
اشکال انرژی
0/68

مستقیم

سیستم زير پالستیک

۰.۸

۰.۶
0/32

۰.۴
۰.۲
۰.۰

غیر مستقیم
اشکال انرژی

مستقیم

درصد فراوانی از انرژی کل

کشاورزی) در تولید هندوانه بهترتیب  1/26و 1/13
گزارش داد .بهرهوری انرژی در سیستم زير پالستیک
( 1/26کیلوگرم بر مگاژول) بیشتر از سیستم فضای باز (1
کیلوگرم بر مگاژول) بود .به عبارت ديگر 0/97 ،مگاژول
انرژی برای تولید يک کیلوگرم هندوانه در سیستم زير
پالستیک استفاده میشود .در حالیکه اين مقدار 0/67
مگاژول بر کیلوگرم برای سیستم فضای باز هندوانه بود.
 )2012( Eslami-Nezad and Eslamiبهرهوری انرژی را
 0/63کیلوگرم بر مگاژول برای تولید خربزه برآورد نمودند.
افزوده خالص انرژی نیز برای تولید محصول هندوانه در
دو سیستم زير پالستیک و سیستم فضای باز به ترتیب
 50980/53و  27742/29مگاژول بر هکتار بهدست آمد.

میباشد Namdari (2011).سهم انرژی مستقیم را در دو
گروه ( 1مالک ماشین و سطح باالی فناوری کشاورزی) و
( 2غیر مالک و با سطح پايین فناوری کشاورزی) در تولید
هندوانه بهترتیب  49/59و  49/12درصد و سهم انرژی
غیر مستقیم را در دو سیستم بهترتیب  50/41و 50/88
درصد برآورد نمودند.
درصد فراوانی از انرژی کل

نسبت انرژی ،بهرهوری ،افزوده خالص و شدت انرژی
در جدول  3نشان داده شده است .نسبت انرژی در دو
سیستم زير پالستیک و فضای باز به ترتیب  2/39و 1/9
بود که نشان می دهد نسبت انرژی در سیستم زير
پالستیک تقريبا  1/2برابر اين مقدار در سیستم فضای باز
میباشد .بهمنظور بهبود اين شاخص میتوان عملکرد
خروجی را باال برده يا انرژی ورودی را کاهش داد يا هر
دو گزينه را مد نظر قرار داد )2011( Namdari .نسبت
انرژی را در دو گروه ( 1مالک ماشین و سطح باالی فناوری
کشاورزی) و ( 2غیر مالک و با سطح پايین فناوری
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نمودار  1توزيع انواع و فراوانی انرژی در تولید هندوانه
تخمين کارايی مزارع هندوانه در سيستم زير پالستيک
و فضاي باز

نتايج مدل  BCCو  CCRدر نمودار  2نشان داده شده
است .طبق مدل  CCRاز  125مزرعه تولید هندوانه
بهترتیب  46( 29درصد) و  35( 22درصد) مزرعه در
سیستم زير پالستیک و فضای باز کارا بودند .طبق نتايح
مدل  BCCبهترتیب  48و  38واحد از مزارع تولید هندوانه
تحت سیستم زير پالستیک و فضای باز کارا بودند .اين
مطلب نشان دهنده اين است که به ترتیب  48و  38واحد
سیستم زير پالستیک و فضای باز بهترين مديريت را
داشتند .متوسط کارايی فنی خالص و کارايی فنی به
ترتیب  0/98و  0/82در سیستم زير پالستیک تولید
هندوانه بود .اين مقادير بهترتیب در سیستم فضای باز
 0/98و  0/76بودند .اين بدين معنی است که بهطور
متوسط مزارع میتوانند با کاهش ورودیها به میزان 0/02
و  0/18در سیستم زير پالستیک و  0/02و  0/24در
سیستم فضای باز ،سطح خروجی را ثابت نگه دارند.
افزايش کارايی فنی يک مزرعه در واقع به معنای استفاده
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کمتر ورودیها ،کاهش هزينههای تولید و در نهايت سود
است.
بیشتر
کارايی فنی

کارايی فنی خالص

48

سیستم زير پالستیک
3

0

فراوانی

13

12

۴۰.۰
29

12

۲۰.۰

9

۰.۰

کارايی  0/8تا 1
 0/6 <0/6تا 0/8
< 0/6

کارا

کارايی فنی

38

کارايی فنی خالص

5

0

12

19

22

۲۰.۰

9

۰.۰

کارايی1
 0/6 <<0/6تا  0/8 0/8تا
0/6

کارا

نمودار  2توزيع واحدهاي توليدي هندوانه بر اساس کارايی فنی و فنی

خالصهمچنین ،مطالعات ديگر نتايج مشابهی را گزارش
دادند ( .)Pahlavan et al, 2012; Omid et al, 2011نتايج
کارايی مقیاس نشان می دهد که مزراعی که کارا شدهاند.
بهطور کلی ،عملیات آنها در بهرهورترين اندازه مقیاس
تولید انجام گرفته است.
جدول  4کارايی ،کارايی فنی خالص و مقیاس هندوانه زير
پالستیک
بیشترين

کارايی فنی
کارايی فنی خالص
کارايی مقیاس

1
1
1

کمترين میانگین انحراف معیار
0/21
0/69
0/22

0/82
0/98
0/83

کارايی

بیشترين

کمترين

کارايی فنی
کارايی فنی
خالص
کارايی مقیاس

1
1

0/28
0/72

1

0/28

میانگین انحراف معیار
0/76
0/98
0/79

0/23
0/08
0/22

۴۰.۰

فراوانی

سیستم فضای باز

19

کارايی

جدول  5کارايی ،کارايی فنی خالص و مقیاس هندوانه فضای
باز

0/22
0/06
0/21

در تولید هندوانه زير پالستیک  54( 34درصد) مزرعه
بايد اندازه تولید مقیاس خود را افزايش دهند.
در حالیکه اين مقدار در تولید هندوانه فضای باز 40
( 64درصد) مزرعه میباشد.

متوسط واقعی انرژي مصرفشده و مقادير بهينه و انرژي
ذخيرهشده

در جداول  6و  7مقادير متوسط واقعی انرژی
مصرفشده و مقادير بهینه ،به همراه شاخص  ESTRآورده
شده است .طبق نتايج در تولید هندوانه در سیستم زير
پالستیک بیشترين انرژی ذخیرهسازی کل با 1251/27
مگاژول بر هکتار مربوط به سوخت ديزل و پس از آن
کودهای شیمیايی و پالستیک با مقادير  1081/81و
 654/78مگاژول بر هکتار قرار دارند .بنابراين ،در تولید
هندوانه زير پالستیک بهطور متوسط تقريبا 4169/82
مگاژول بر هکتار از انرژی مصرفی کل با ثابت بودن سطح
خروجی عملکرد هندوانه قابل ذخیره است .در تولید
هندوانه در سیستم فضای باز بیشترين انرژی ذخیرهسازی
کل متعلق به سوخت ديزل ( 4668/82مگاژول بر هکتار)
و به دنبال آن کودهای شیمیايی ( 2917/94مگاژول بر
هکتار) میباشد .تفاوت بین مقادير انرژی واقعی مصرفی و
انرژی بهینه ورودیها نشان میدهد که 10217/84
مگاژول بر هکتار میتواند ذخیره شود .میزان شاخص
 ESTRبرای تولید هندوانه در سیستم فضای باز 26/25
درصد محاسبه شد Firoozi et al (2014) .انرژی
ذخیره شده در خیار گلخانهای را  26/85درصد (140
گیگاژول بر هکتار) و )2013(Reyhani Farashah et al
اين مقدار را  21/9درصداز کل انرژی ورودی در تولید
قارچ دکمهای برآورد نمودند.
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جدول  6میزان بهینه مصرف انرژی و میزان واقعی مصرف انرژی (مگاژول بر هکتار) و شاخص  ESTRدر هندوانه زير پالستیک
نهادهها
آب آبیاری
سوخت
الکتريسیته
نیروی انسانی
ماشینها
پالستیک
سموم شیمیايی
کودهای شیمیايی
کود حیوانی
بذر
مجموع

انرژی قابل ذخیره

میزان بهینه مصرف انرژی

278/24
1251/27
67/5
104/32
346/92
654/78
93/87
1081/81
260/3
30/79
4169/82

2330/74
5630/21
1276/04
1614/35
915/74
12980/55
696/45
7450/15
1573/49
1039/18
34469/66

)%( ESTR
10/66
18/18
5/02
6/07
27/48
4/8
11/88
12/68
14/2
2/96
10/52

جدول  8میزان بهینه مصرف انرژی و میزان واقعی مصرف انرژی (مگاژول بر هکتار) و شاخص  ESTRدر هندوانه فضای باز
نهادهها

انرژی قابل ذخیره

میزان بهینه مصرف انرژی

)ESTR (%

آب آبیاری
سوخت

772/38
4668/82

4517/31
9658/89

14/6
32/5

الکتريسیته
نیروی انسانی
ماشینها
سموم شیمیايی
کودهای شیمیايی
کودحیوانی
بذر
مجموع

177/47
406/43
433/69
341/88
2917/94
380/49
0
10217/84

3204/87
1051/39
658/57
514/55
7658/5
350/5
1090/0777
28705/35

5/2
27/8
39/7
39/9
27/5
52
9/8
26/25

نتيجهگيري و پيشنهادها

متوسط انرژی ورودی و خروجی در سیستم زير
پالستیک هندوانه به ترتیب  39646/46و 90626/98
بود .در حالیکه در سیستم فضای باز به ترتیب
 38923/23و  66665/48مگاژول بر هکتار برآورد شد.
نسبت انرژی ،بهرهوری انرژی و افزوده خالص انرژی تولید
هندوانه در سیستم زير -پالستیک به ترتیب 1/26 ،2/39
کیلوگرم بر مگاژول و  50980/53مگاژول بر هکتار بودند.
اين مقادير در سیستم فضای باز به ترتیب  1 ،1/9کیلوگرم
بر مگاژول و  27742/29مگاژول بر هکتار بودند .نتايج به
دست آمده از روش  DEAنشان داد که میانگین کارايی
مقیاس در دو سیستم بهترتیب  0/83و  0/79برآورد شد.

با توجه به يافته های پژوهش پیشنهادهای زير ارايه
میگردد:
با توجه به سهم قابل توجه سوخت و کودهایشیمیايی در قابلیت ذخیرهسازی انرژی ،لزوم اشاعه
فرهنگ بهینهسازی انرژی در میان کشاورزان در مصرف
اين نهادهها و نظارت و توجه بر کاهش مصرف میزان
کودهای شیمیايی و محلولپاشی کودهای مايع و استفاده
از کود آبیاری پیشنهاد میشود.
با توجه به ناکارايی مقیاس در مزارع تولید هندوانهپیشنهاد میشود که با بهبود اقدامات مديريتی شامل
استفاده بهینه از کودها ،کنترل آفات ،عملکرد در واحد
سطح را افزايش داده و با افزايش عملکرد ،کارايی انرژی
را بهبود بخشید.

1395 ،2  شماره،47-2 مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره
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