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  دهيچک
 
 شود. يم محسوبي کشاورز بخش دري انرژ کننده مصرف نيترمهم د،يتول نظام ازي قسمتعنوان  ي بها گلخانه محصوالت ديتول

 استان کرون، و رانيت شهرستاني ادلمه فلفلي هاگلخانه در آن مصرف زانيم و انرژي مصرف روندي بررس به حاضر قيتحق
 قيطر از ازين مورد اطالعات د.ينما نييتع را منطقهي مياقل طيشرا با ناسبتم گلخانه، سازه نوع نيبهتر تا پرداخته، اصفهان

ي انرژ .شدي آورجمع ٩٦-٩٧ي زراع سال در تکرار، ١٣ با ماريت سه در گلخانه واحد ٣٩ ازي تصادف کامالًصورت  به و پرسشنامه
 فلفل محصول و نهادهعنوان  به تهيسيالکتر و آب ،يکارگري روين سموم، ،يدام کود ،ييايميش کود سوخت، آالت، نيماش

 مگاژول ۲۲۶۸۹۴۹۱ با برابرترتيب  ي بهخروج وي ورودي انرژ کل ريمقاد پژوهش نيا در .شدند گرفته نظر در ستاندهعنوان  به
 زانيم باي عيطب گاز به مربوطترتيب  ي بهمصرفي انرژ نيکمتر و نيشتريب آمد.دست  به هکتار بر مگاژول ۹۴۴۶۲ و هکتار بر

 انرژي هايشاخص .بود )۰۰۸/۰%( هکتار بر مگاژول ١٨٢٨ زانيم با آالتنيماش و )۸۹/۹۴%( هکتار بر مگاژول ٢١٥٣٢١٦٩
 مگاژول، بر لوگرميک ۰۰۵/۰ ،۰۰۴/۰ با برابر ترتيب بهي انرژ خالص افزوده و ژهيوي انرژ ،انرژي وريبهره انرژي، نسبت شامل

 و ريدپذيتجد م،يمستق ريغ م،يمستقي هايانرژ سهم شد. محاسبه هکتار بر مگاژول - ۲۲۵۹۵۰۲۹ و لوگرميک بر مگاژول ۷/۲۰۱
 بر مگاژول )۶/۹۹%( ۲۲۶۰۴۲۷۵ و )۴/۰%( ۸۵۲۱۶ )،۵/۰%( ۱۰۵۴۶۷ )،۵/۹۹%( ۲۲۵۸۴۰۲۴ با برابرترتيب  به ريدناپذيتجد

 و ١٢ تعدادترتيب  به ،ريمتغ اسيمق به بازگشت و ثابت اسيمق به بازگشت مدل ها،دادهي پوشش ليتحل جينتا طبق .بود هکتار
 با برابر ،اسيمقيي کارا و خالصي فنيي کارا کل،يي کارا نيانگيم شدند. داده صيتشخ ناکارا واحد ٥ و ٢٧ و کارا واحد ٣٤
 برابر هم با هاسازهي انرژيي کارا انسيوار که نمود مشخص نيلو آزموني آمار ليتحل جينتا .شد محاسبه ٨٨/٠ و ٩٩٧/٠ ،٨٨/٠

 وجودي دارمعنا اختالف مارهايت نيب که شد مشخص کطرفهي انسيوار ليتحل آزمون از حاصل نتايج به توجه با نيهمچن .بودند
 ندارد.
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  مقدمه
 شده وارد انرژي توسعه، حال در و پيشرفته كشورهاي اكثر

 را كشاورزي مختلف محصوالت توليد براي سطح واحد در
 اندكرده سعي انرژي كارايي شاخص محاسبه با و بررسي

 كنند بهينه انرژي مصرف نظر از را خود كشاورزي سيستم
)Nasirian et al., 2006.( صدر در داريپاي کشاورز امروزه 

 هدف .دارد قرار ستيز طيمح به عالقمندان توجهات
 سوخت و پوشاک غذا، نيتأم ،داريپاي کشاورز ازي اصل

 به است،ي کشاورزي هاتيفعال قيطر از بشر ازين مورد
 نشدهي عيطب منابع تلفات موجب هاتيفعال نيا کهي اگونه

 گريد و انسان سالمت وي طيمح ستيزي هاهيسرما به و
 از کارآمد استفاده ن،يبنابرا .نرساند بيآس زنده موجودات

 Singh et( است داريپاي کشاورزي اصل ارکان ازي کي يانرژ

al., 2004.( باعثي کشاورز دري انرژ از نهيبه استفاده 
 از برسد، حداقل بهي طيمح ستيز مشکالت که شوديم

عنوان  به داريپاي کشاورز و شدهي ريجلوگ منابعي نابود
 Kizilaslan et( شود تيتقوي اقتصادي ديتول ستميس کي

al., 2009(. كشاورزي در انرژي زمينه در زيادي مطالعات 
 نمونهعنوان  به را ليذ موارد توانيم که است شده انجام

 در گندم انرژي ليتحل مورد دري قيتحق در کرد. ذکر
 و ورودي انرژي مجموع حاصله جينتا ،اصفهان استان

 هكتار بر مگاژول ۸۳۰۵۹ و ۸۳۷۲۳ترتيب  به خروجي
 كودهاي و الكتريسيته پژوهش نيا اساس بر .آمد دست به

 ييكارا شدند. شناخته انرژي منابع نيترپرمصرف شيميايي
 كيلوگرم ۲۹/۰ و ۰۳/۱ترتيب  به انرژي وري بهره و انرژي

 در .)(Khoshnevisan et al., 2014 شد اعالم مگاژول بر
ي انرژ مصرفيي کاراي بررس منظور به کهي امطالعه

 داد نشان جينتا شد، انجام تهران استان در اريخ محصول
 ،کارا واحد ١٠ تعداد شده،ي بررس واحد ١٨ مجموع از که
 .است ٩٠% ناکارا واحد ٨يي کارا نيانگيم و ناکارا واحد ٨
يي کارا شيافزا با توان يم که استي معن بدان نيا

ي ها نهاده مجموع در ١٠% زانيم به ناکاراي واحدها
 ,.Ghochebeyg et al( کرديي جو صرفه شده ادهاستف

 رز گل ديتول دري انرژي بررس به کهي پژوهش در ).2010
 محصول نياي خروج وي ورودي انرژ کل شد، پرداخته

يي کارا ،يفنيي کارا بود. گاژوليگ ۸/۱۱ و ۹/۶۷ترتيب  به
 ۷۹/۰ و ۶۸/۰ ،۸۳/۰ترتيب  به اسيمقيي کارا و خالصي فن

 كه ايمطالعه در .)Pahlavan et al., 2012( شد محاسبه
 ،شدي بررس آلمان مزارع در چغندرقند توليد انرژي آن در

 خروجي ورودي، انرژي مجموع كه داد نشان نتايج
 انرژي كارايي و هكتار بر گيگاژول ٧/٢٦١ و ٣/١٤ترتيب  به
 دارد يسع قيتحق نيا .)Reineke et al., 2013( بود ٤/١٥
 از ناکارا استفاده ،هادادهي پوشش ليتحل روش از استفاده با

 انرژي منابع از کي هر ازين مورد ريمقاد و مشخص را انرژي
 محک قيتحق نيا هدف گريد عبارت به د.ينما شنهاديپ را

 سازه نوع نيبهتر نييتعي برا هاگلخانه ييکارا زدن
 اصفهان استان کرون، و رانيت شهرستان در ياگلخانه

  .است
  

 هاروش و مواد
 تا ١٣٩٦ سال ماه نيفروردي زمان محدوده در پژوهش نيا
 دري ادلمه فلفل ديتولي واحدها در ١٣٩٧ سال ماه رماهيت

 از واحدها نياي تمام .شد انجام کرون و رانيت شهرستان
ي طيمح طيشرا نيتامي هاتمسيس و ديتول نديفرا نظر

 سازه ساختار در ها آن تفاوت نيتر مهم بودند. مشابه الزم،
ي تيريمدي ها ستميس و )يتونل وي اکوسه بال ک،يگات(

 کود، ،يانساني روين شامل،ي ريگ اندازه موردي هانهاده بود.
 برق، ،يعيطب گاز سوخت ،يمصرفيي ايميش مواد و سموم

 در شده ديتول محصول مقدار و تراکتور و ها نيماش آب،
 همعادل از استفاده با الزمنمونة  تعداد ابتدا بود. سطح واحد

  ).Cochran, 1997( شد مشخص کوکران
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 .شد انتخاب تکرار ۱۳ با ماريت ۳ در گلخانه واحد ۳۹ تعداد
 وي آور جمع و استفاده يتصادف روش ازي ريگنمونهي برا

ي شفاه مصاحبه روش به پرسشنامه توسط اطالعات ثبت
 و شده Excel 2013 افزار نرم وارد ،ها داده سپس .شد انجام

ي انرژي ها شاخص و محاسبه يخروج - يورودي انرژ
ي انرژ مقدار آوردندست  به منظور به .ندشد نييتع

 در که آني انرژ ارزهم در را نهاده هر زانيم ابتدا ها، نهاده
 مجموع ازي انرژ زانيم انيپا در و ضرب شده، ذکر منابع
 ١ جدول در بيضرا نيا .آمددست  به هانهادهي انرژ ريمقاد

  است. شده آورده
  

  يانرژي هاشاخص
 هاستميس سهيمقاي براي ابزارعنوان  ي بهانرژي هاشاخص

 در .شوند يم استفاده گريکدي با هاآن جزء به جزء مطالعه و
 مطرح مهمي مبحثعنوان  ي بهانرژ ليتحلي کشاورز علوم



 ٥٥                                                               ١٣٩٨/ پاييز و زمستان ٢/ شماره ٨هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 

 ريزي اصلي ها شاخص ،يانرژ حيصح حاسبهمي برا .است
   :ندشد محاسبه
 زانيم دهنده نشان که (ER) يانرژ مصرفي کاراي شاخص

 دري مصرفي انرژ هرمگاژولي ازا در شده برداشتي انرژ
يي کاراي عني باشد تر بزرگ نسبت نيا هرچه است. هکتار

  .است بوده باالتري انرژ

کارایی انرژي  )٢( = .MJ) کل انرژي محصوالت تولیدي ℎ −1)  کل انرژي مصرفی(MJ.ℎ −1)  

ي ازا به که است آن انگريب )EP( يانرژي ور بهره شاخص
 لوگرميک چند هکتار، در نهادهي مصرفي انرژ مگاژول هر

ي ور بهره نشانگر تر بزرگ نسبت .شود يم حاصل دهنستا
  است.ي مصرفي انرژ باالتر

وريبهره انرژي  )٣( = .  )مقدار محصول تولیدي ℎ −1)
.MJ)کل انرژي مصرفی ℎ −1)  

 مجموع نسبتصورت  به )SE( ويژهي انرژ شاخص
 مگاژول بر حسب و محصول عملکرد بهي ورودي ها يانرژ

 هدر انگريب تر بزرگ شاخص .شود يم فيتعر لوگرميک بر
  .استي انرژ شتريب رفت

انرژي ویژه  )٤( = .MJ) کل انرژي مصرفی ℎ −1) مقدار محصول تولیدي(  . ℎ −1) 
 .استي خروجي انرژ خالص انگريب )NEG( خالصي انرژ
 به که است آن دهنده نشان شاخص نيا عدد بودني منف

 نشده خارجي انرژ شده، گلخانه واردي انرژ کهي ا اندازه
 Hatirli ( استي انرژ مصرفيي کارا عدم يمعنا به و است

et al., 2005(.  

انرژي خالص  )٥( = .MJ)کل انرژي محصوالت تولیدي ℎ −1)− .MJ)کل انرژي مصرفی ℎ −1) 
  

  
  اي هاي ورودي و خروجي و ضريب انتشار گازهاي گلخانه ارز انرژي نهاده هم -١جدول 

  مرجع  (kg CO2eq unit-1)ضريب انتشار   مرجع  )MJ.unit-1( ارز انرژيهم  واحد  هاي انرژي نهاده

  (Pishgar-Komleh et al., 2013)  ٠٠١/٠  (Esengun et al., 2007)  ٩/١  hr  نيروي انساني
  (Lal, 2004)  ٣/١  (Kitani, 1999)  ١/٧٨  kg  نيتروژن

  (Lal, 2004)  ٢/٠  (Kitani, 1999)  ٤/١٧  kg  فسفر
  (Lal, 2004)  ٢/٠  (Kitani, 1999)  ٧/١٣  kg  پتاسيم

  (Pishgar-Komleh et al., 2013)  ١/٠  (Hatirli et al., 2005)  ١/٣٠٣  ton  کود دامي
  (Lal, 2004)  ٩/٣  (Erdal et al., 2007)  ٢/١٠١  kg  کشحشره
  (Lal, 2004) ١/٥  (Erdal et al., 2007)  ٢١٦  kg  کشقارچ

      (Kitani, 1999)  ١  kg  بذر
  (Dyer & Desjardins, 2007)  ٩/١  (Kitani, 1999)  ٥/٤٩ m3  گاز طبيعي
 (Pishgar-Komleh et al., 2013)  ٦/٠  (Kitani, 1999)  ٩/١١ kWh  الکتريسيته
      )Hatirli et al., 2005(  ٠٢/١ m3  آب آبياري

            آالت ماشين
  (Dyer & Desjardins, 2007)  ٠٧/٠  (Hetz, 1992)  ٨/٦٤  hr  تراکتور

      (Mandal et al., 2002)  ٧/٦٢  kg  ها ادوات و ماشين
      ۰  (Ozkan et al.,2004)/٨  kg  ايفلفل دلمه

  
  يابيارز روش انتخاب

ي ناپارامتر روش از واحدهاي ابيارزي برا قيتحق نيا در
 حيتصر بهيي کاراي ابيارزي برا روش نيا در .شد استفاده

 واحد هريي کارا روش نيا .ستين ازيني خاص تابع شکل
ي اضيري زيربرنامهي هامدل از استفاده با را يديتول
 محاسبه الزم) وديق تيرعا با هدف تابعي سازنهي(به

 نيترمهم از )DEA( هاداده يپوشش ليتحل .کند يم
 ).Charnes et al., 1984( ستا ناپارامتري هاي روش

 و ها  نهاده كنترل ميزان به مناسب، DEA مدل انتخاب

 كدام هر كه ترتيب اين به دارد. بستگي ها ستانده
 بر مناسب مدل باشـند، داشتهي شتريبي پـذير كنتـرل

 چـون حاضـر مطالعه در شود. مي انتخاب اساس همان
 مدل دو از است، تر عملي ها  نهاده مصرف مقدار در راتييتغ
 به بازگشت و )CRS( ثابت اسيمق به بازگشتي اهيپا

 نييتعي برا محوري ورود تيماه با )VRS( ريمتغ اسيمق
ي ادلمه فلفل ديتولي ا گلخانهي واحدهاي نسبيي کارا

 کـه معناسـت بـدين مقيـاس بـه بازگشت شد. استفاده
 برابر y  خروجي ميـزان ،شود برابـر x ورودي ميـزان اگـر
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 اگـر و افزايـشي مقياس به بازده باشد، x>y اگر .شود يم
x=y اگر و ثابت مقياس بـه بـازده باشـد x<y بازده باشد 

 تنهاي اهيپاي هامدل در .بود خواهد کاهشي مقياس به
 نييتع اما شوند يم مشخص ١ عدد با کارا يواحدها

 دارد.ي بهتريي کارا هيبق از واحد کدام که کنند ينم
 کاراي واحدهايي کارا ديبا راديا نيا رفعي برا نيبنابرا

 نييتع مجددا )A&P( ترسونيپ -اندرسون روش توسط
 در کرد. اقدام واحدها نياي بندرتبه به نسبت بتوان تا شود

 تعلق کي از کمتريي کارا ناکارا،ي واحدها به روش نيا
 DEA Solver pro افزار نرم از هاداده ليتحلي برا رد.يگيم

  .شد استفاده 14.1
  

  ياگلخانهي گازها انتشار
 از کي هر ريمقاد ضرب حاصل ازي ا گلخانهي گازها انتشار
 هکتار هر در نهاده آن به مربوط انتشار بيضرا در هانهاده

 انتشار کاهش زانيم سپس ).١ (جدول شود يم محاسبه
 هادادهي پوشش ليتحل جينتا به توجه باي اگلخانهي گازها

 .شوديم محاسبه
 

 نيب از شهرستاني برا مناسب سازه انتخاب
  مطالعه موردي ها سازه

 F آزمون از قيتحق نيا در مناسب سازه انتخابي برا
 توسط شد. استفاده ANOVA اي طرفه کي انسيوار ليتحل
 نيانگيمي بررس به ،IBM SPSS Statistics V23 افزارنرم
 نکهيا به توجه با شد. پرداخته موجود ماريت سهيي کارا
 و دارد شباهتي تصادف کامال  طرح کي به نظر مورد طرح

ي برا کطرفهي انسيوار ليتحل از ،است اديز تکرارها تعداد
 صيتشخي برا نيلو آزمون از ابتدا در .شد استفاده آزمون

 و مختلف يهاگروه در ها انسيوار يبرابر عدم اي يبرابر
 هانيانگيم نيب اختالف نييتعي برا F آزمون سپس

   شد. ستفادها
  
  بحث و جينتا
 يانرژ کل که دهديم نشان ۲ جدول از حاصل جينتا

 و کشت ةدور کي يبرا فلفل، ديتول در يمصرف يهانهاده
 و ٢٢٦٨٩٤٩١ با برابر ترتيب به يديتول محصول يانرژ کل

 مقداري بررس نيهمچن هستند. هکتار در ژولمگا ٩٤٤٦٢
 در نهاده هر از دهديم نشان سطح واحد در هانهاده مصرف

 از که همانطور .شود يم مصرفي زانيم چه به هکتار هر
 دري مصرفي انرژ سهم نيشتريب است، مشخص ۲ جدول

ي عيطب گاز سوخت به مربوط )٩/٩٤%(ي ادلمه فلفل ديتول
ي انرژ سهم .است سرد فصول در گلخانه شيماگري برا

ي روين و تهيسيالکتر ،سوختي هانهاده شامل که ميمستق
 شامل که ميمستق ريغي انرژ سهم ،۵/۹۹% استي انسان

 و آب ،ييايميش سموم ،يدام کود ،ييايميش کودي هانهاده
 شامل ريدپذيتجدي انرژ سهم ،۵/۰% است ادوات و تراکتور

ي انرژ سهم و۴/۰%ي دام کود وي اريآب آب ،يانانسي روين
 کود ،ييايميش سموم برق، سوخت، شامل ريدناپذيتجد

 بيترت نيا به .است ۶/۹۹% ادوات و تراکتور ،ييايميش
 سهم و ميمستق ريغي انرژ از شتريب ميمستقي انرژ سهم

 .است ريدپذيتجدي انرژ از شتريب ريدناپذيتجدي انرژ
هاي انرژي در کشت فلفل انرژي خروجي و شاخص

آمده است. در  ٣ها در جدول اي تعدادي از گلخانه دلمه
ها ذکر ها براي تعدادي از گلخانهاين جدول مقادير شاخص

وري انرژي، انرژي بهرهشده است. ميانگين نسبت انرژي، 
 ٠٠٥٣/٠، ٠٠٤٢٤/٠ترتيب  ويژه و افزوده خالص انرژي به

گيلوگرم و  مگاژول بر ٧/٢٠١ کيلوگرم بر مگاژول،
بنابراين با دست آمد.  بهمگاژول بر هکتار  -٢٢٥٩٥٠٢٩

توان گفت هيچ يک از توجه به نتايج حاصل شده مي
ن و هاي شهرستان از نظر ميزان مصرف، راندماگلخانه

توان  از داليل اين امر مي پذير نيستند.کارايي انرژي توجيه
هاي کشاورزي، مصرف به ارزان بودن قيمت بعضي از نهاده

رويه و خارج از اصول انواع کودها، عدم رعايت اصول بي
بندي گلخانه با محيط خارج، عدم تناسب نوع رقم عايق

مديريت کاشته شده با شرايط فراهم شده در گلخانه، سوء 
هاي غير مکانيزه بودن سيستمو  ها، دستيدر مصرف نهاده

کننده عوامل محيطي گياه و نياز به برق و گاز زياد  کنترل
دليل سردي هوا در طول فصل پاييز و زمستان اشاره  به

هاي پرمصرف انرژي مانند کرد. ولي از آنجايي که نهاده
ارزان هستند و دليل برخورداري از يارانه،  سوخت و برق به

نيز قيمت مناسب فروش محصول، امکان توليد با صرفه 
  داران فراهم است.براي گلخانه
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  يا گلخانهي ادلمه فلفل ديتول دري انرژ مصرفي الگو -۲ جدول

  نهاده
 در مصرف زانيم

  هکتار
 مصرف مميماکز

  هکتار در
 مصرف ممينيم

  هکتار در
 انحراف

  اريمع
 معادلي انرژ نيانگيم

  هکتار) بر (مگاژول
ي انرژ کل از درصد

  (%)ي مصرف

  ۱۳۳  ۲۸۸  ۵۰  ۵۸  ۴۰۱۸۴  ۱۷۷/۰  (ton)ي دام کود
  ۱۹۱۱۳  ۲۸۴۰۰  ۱۳۴۲۰  ۳۸۳۲  ۳۷۴۶۲  ۱۶۵/۰  (hr) يانساني روين

  ۲۸  ۵۳  ۱۶  ۹  ۱۸۲۸  ۰۰۸/۰  (hr) تراکتور
  ۷۴۲۲  ۸۵۲۷  ۶۱۶۰  ۵۵۹  ۷۵۷۰  ۰۳۳/۰  (m3) آب
  ۸۵۰۲۹ ۱۲۲۷۴۸  ۵۱۹۸۶  ۱۸۰۸۳  ۱۰۱۴۳۹۳  ۴۷۱/۴  (kWh) برق

  ۴۳۴۹۹۳  ۵۶۴۲۲۳  ۳۱۱۴۲۹  ۶۲۷۵۵  ۲۱۵۳۲۱۶۹  ۸۹۹/۹۴/۹۴  (m3) گاز
  ۶۱ ۸۹  ۵۳  ۹  ۶۱۹۸  ۰۲۷/۰  (kg) کشحشره
  ۲۷ ۳۷  ۱۹  ۴  ۵۷۵۱  ۰۲۵/۰  (kg) کشقارچ

  ۳۵۹ ۶۸۵  ۱۸۰  ۱۳۱  ۲۸۰۵۲  ۱۲۴/۰  (kg) ازت
  ۱۸۳ ۲۰۲  ۱۵۸  ۱۱  ۲۵۰۹  ۰۱۱/۰  (kg) پتاس
  ۲۹۱  ۳۱۳  ۲۶۲  ۱۳  ۵۰۷۱  ۰۲۲/۰  (kg) فسفر

 کلي ورودي انرژ
(MJ ha-1)  

        ۲۲۶۸۹۴۹۱  ۱۰۰  

    ۱۱۸۰۷۷  ۱۵۰۰۰۰  ۶۰۰۰۰  ۲۴۱۶۰  ۹۴۴۶۲  (kg) محصول

  
 هاگلخانه ازي تعدادي انرژي هاشاخص وي خروجي انرژ وي ورودي انرژي محتوا و عملکرد - ٣ جدول

 گلخانه شماره
 گلخانه عملکرد

)kg/ha(  
 يورودي انرژ مقدار

)MJ/ha(  
 يخروجي انرژ
)MJ/ha(  

 يانرژ مصرفيي کارا
  بعد) (بدون

 يانرژي وربهره
)kg/ MJ(  

 ژهيوي انرژ
)MJ/ kg(  

  يانرژ خالص افزوده
)MJ /ha(  

١ ۱۵۰۰۰۰ ۲۱۲۶۵۵۶۵ ۱۲۰۰۰۰ ۰۰۵۶۴/۰ ۰۰۷۰۵/۰ ۸/۱۴۱ -۲۱۱۴۵۵۶۵ 
۲ ۱۳۵۰۰۰ ۱۹۵۹۸۸۸۰ ۱۰۸۰۰۰ ۰۰۵۵۱/۰ ۰۰۶۸۹/۰ ۲/۱۴۵ -۱۹۴۹۰۸۸۰ 
۳ ۱۳۰۰۰۰ ۲۱۷۷۵۴۴۸ ۱۰۴۰۰۰ ۰۰۴۷۸/۰ ۰۰۵۹۷/۰ ۵/۱۶۷ -۲۱۶۷۱۴۴۸ 

۱۴ ۱۲۰۰۰۰ ۲۳۶۶۷۴۶۷ ۹۶۰۰۰ ۰۰۴۰۶/۰ ۰۰۵۰۷/۰ ۲/۱۹۷ ۲۳۵۷۱۴۶۷- 
۱۵ ۱۵۰۰۰۰ ۱۶۱۷۳۴۲۶ ۱۲۰۰۰۰ ۰۰۷۴۲/۰ ۰۰۹۲۷/۰ ۸/۱۰۷ ۱۶۰۵۳۴۲۶- 

۱۶ ۱۱۰۰۰۰ ۱۹۴۳۰۹۹۶ ۸۸۰۰۰ ۰۰۴۵۳/۰ ۰۰۵۶۶/۰ ۶/۱۷۶ ۱۹۳۴۲۹۹۶- 
۳۷ ۱۳۰۰۰۰ ۲۲۸۷۲۲۷۳ ۱۰۴۰۰۰ ۰۰۴۵۵/۰ ۰۰۵۶۸/۰ ۹/۱۷۵ ۲۲۷۶۸۲۷۳- 
۳۸ ۱۳۰۰۰۰ ۲۲۸۴۱۳۶۸ ۱۰۴۰۰۰ ۰۰۴۵۵/۰ ۰۰۵۶۹/۰ ۷/۱۷۵ ۲۲۷۳۷۳۶۸- 
۳۹ ۹۵۰۰۰ ۱۹۱۲۲۲۰۷ ۷۶۰۰۰ ۰۰۳۹۷/۰ ۰۰۴۹۷/۰ ۳/۲۰۱ ۱۹۰۴۶۲۰۷- 

 -٢٢٥٩٥٠٢٩ ٧/٢٠١ /٠٠٥٣ /٠٠٤٢٤ ٩٤٤٦٢ ٢٢٦٨٩٤٩١  ١١٨٠٧٧ متوسط
                

 روش به هاگلخانهي انرژيي کاراي بررس از حاصل جينتا
 جدول در CRS وVRS مدل دو با هادادهي پوشش ليتحل

 ٣٩ از CRS مدل در ٤ جدول به توجه با است. آمده ۴
 ٢٧ و ١٠٠% اي ١ي فنيي کاراي دارا واحد ١٢ گلخانه،

 حدود دري عني نيا .هستند ١ ريزي فنيي کاراي دارا واحد
 با اواحده از ٩٢/٦٩% وي فني کارا واحدها، ٠٨/٣٠%

 ٦٧٧/٠يي کارا .هستندي فني ناکاراي متفاوت درجات
 ديبا واحد نيا که استي معن نيا به ١١ شماره گلخانه

 از ٣/٣٢% زانيم به محصول، ديتول زانيم در کاهش بدون
يي کارا مرزي رو بتواند تا کند کم خود ديتول عوامل هيکل

يي کارا نيانگيم شود. ليتبد کارا واحد کي به و رديگ قرار
 با تواننديم واحدها نياي عني ،است ٨٣/٠ ناکاراي واحدها

 مجموع، در و برسنديي کارا به خودي هانهاده از ٨٣%
 را خودي هانهاده از ١٧% مقدار تواننديم ناکاراي واحدها

 .بود ٨٨/٠ کليي کارا نيانگيم نيهمچن ند.ينما رهيذخ
 ١٣ شماره واحدي برا کارا مرز که دهديم نشان ٤ جدول

دست  به ٢٤ و ١٨ شماره مرجعي واحدها بيترک قيطر از
 و آنهايي کارا به هتوج با واحدهاي بندرتبه است. آمده
 کاراي واحدها ساباحت از پس ناکاراي واحدهاي بندرتبه

 ٣٤ گلخانه واحد ٣٩ از VRS مدل در .است شده انجام



 ها اي به روش تحليل پوششي داده گلخانه اي دلمه کشت فلفلسازه جهت  نوع بهترين انتخاب                                                               ٥٨

 

 ٥ و هستند ١ برابر خالصي فن ييکارا داراي گلخانه
 ١٨/٨٧%ي عني باشند. يم ١ ريزي فنيي کاراي دارا  گلخانه

ي مختلف درجات با هاگلخانه از ٨٢/١٢% و کارا هاگلخانه از
ي ها گلخانه خالصي فنيي کارا نيانگيم .هستند ناکارا

 و مناسب تيريمد اعمال باي عني است. ۹۸% ناکارا،

 زانيم همان ماندن ثابت با و   ها نهاده ۹۸% از استفاده
 دهيرسيي کارا مرز به توانند يم ناکاراي ها گلخانه ،يخروج

 کنند. رهيذخ خوديي کارا شيافزا با را   ها نهاده ۲% مقدار و
  .است ۹۹/۰ هاگلخانه هيکل خالصي فنيي کارا نيانگيم

  
  بندي واحدها، مجموعه مرجع، کارايي مقياس و مدل بازگشت به مقياس، رتبهCRSو  VRSکارايي واحدها با استفاده از مدل  - ۴جدول 
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 ثابت ۱ ۱۴  ۱  ۱)۰۷۶/۱(  ۷  ۱  ۱)۰۷۶/۱( )۱(

  ثابت ۱ ۴ ۲ ۱)۱۹۳/۱(  ۳  ۲  ۱)۲۰۹/۱( )۲(
  افزايشي ۹۴۰/۰ ۲۶ ۳-۲-۱- ۳۹-۱۵ ۱)۰۱۷/۱(  ۱۹  ۲۷-۲۶-۱۵-۱  ۹۴/۰ )۳(
  ثابت ۱ ۱۷ ۴ ۱)۰۶۴/۱(  ۹  ۴  ۱)۰۶۴/۱( )۴(
  ثابت ۱ ۱۵ ۵ ۱)۰۷۶/۱(  ۸  ۵  ۱)۰۷۶/۱( )۵(
  ثابت ۱ ۲۴ ۶ ۱)۰۲۳/۱(  ۱۰  ۶  ۱)۰۲۳/۱( )۶(
  افزايشي ۶۲۰/۰ ۳۳ ۷ ۱)۰۰۲/۱(  ۳۸  ۲۶-۵  ۶۲/۰ )۷(
  افزايشي ۷۶۸/۰ ۱۹ ۸ ۱)۰۵۹/۱(  ۳۰  ۲۶-۲۴-۱۵  ۷۶۸/۰ )۸(
 افزايشي ۸۸۷/۰ ۲۲ ۹ ۱)۰۳۶/۱(  ۲۵  ۱۵- ۲۷-۲۴  ۸۸۷/۰ )۹(

  افزايشي ۸۷۴/۰ ۲۸ ۳۹-۱۰ ۱)۰۱۲/۱(  ۲۷  ۱۵- ۲۷-۲۴  ۸۷۴/۰ )۱۰( 
  افزايشي ۶۷۷/۰ ۲۹ ۱۱ ۱)۰۱/۱(  ۳۴  ۲۷-۲۶-۲۴  ۶۷۷/۰ )۱۱(
  افزايشي ۸۸۶/۰ ۱۶ ۱۲ ۱)۰۷۴/۱(  ۲۶  ۲۷-۲۴  ۸۸۶/۰ )۱۲(
  افزايشي ۵۸۳/۰ ۳ ۱۳ ۱)۳۴۳/۱(  ۳۹  ۲۴-۱۸  ۵۸۳/۰ )۱۳(
  افزايشي ۹۷۶/۰ ۸ ۱۴ ۱)۱۷/۱(  ۱۵  ۱۵-۲- ۲۴-۱۸  ۹۷۶/۰ )۱۴(
  ثابت ۱ ۲ ۱۵ ۱)۴۶۳/۱(  ۱  ۱۵  ۱)۳۸۴/۱( )۱۵(
  ثابت ۹۳۸/۰ ۹ ۱۶ ۱)۱۶۵/۱(  ۲۱  ۱- ۱۵-۲  ۹۳۸/۰ )۱۶(
  افزايشي ۶۵۸/۰ ۲۳ ۱۷ ۱)۰۲۶/۱(  ۳۶  ۴-۲- ۲۴-۱۵  ۶۵۸/۰ )۱۷(
  ثابت ۱ ۱۰ ۱۸-۲ ۱)۱۶/۱(  ۶  ۱۸  ۱)۱۰۹/۱( )۱۸(
  افزايشي ۷۶۴/۰ ۳۹ ۲۰-۱۶-۸- ۳۹-۲۵ ۹۵۷/۰  ۳۱  ۲۷-۲۶-۲۴-۵  ۷۳۱/۰ )۱۹(
  افزايشي ۷۱۱/۰ ۱۲ ۲۰ ۱)۱۱۴/۱(  ۳۳  ۲- ۲۴-۴  ۷۱۱/۰ )۲۰(
  افزايشي ۱ ۷ ۲۴-۲۱ ۱)۱۷۶/۱(  ۱۱  ۲- ۲۴-۲۱  ۱)۰۱۳/۱( )۲۱(
  افزايشي ۶۹۵/۰ ۳۸ ۲۱-۲۰-۱۳-۸- ۳۹-۲۴ ۹۷/۰  ۳۵  ۲۶-۲۴  ۶۷۴/۰ )۲۲(
  افزايشي ۹۸۰/۰ ۱۳ ۲۳ ۱)۰۷۸/۱(  ۱۳  ۱۵- ۲۷-۲۴  ۹۸/۰ )۲۳(
  ثابت ۱ ۱ ۲۴ ۱)۵۵/۱(  ۲  ۲۴  ۱)۳۶۹/۱( )۲۴(
  افزايشي ۷۶۹/۰ ۲۰ ۲۵ ۱)۰۵۷/۱(  ۲۹  ۵- ۱۵-۶  ۷۶۹/۰ )۲۵(
  ثابت ۱ ۱۱ ۲۶ ۱)۱۲۴/۱(  ۵  ۲۶  ۱)۱۱۳/۱( )۲۶(
  ثابت ۱ ۵ ۲۷ ۱)۱۸۵/۱(  ۴  ۲۷  ۱)۱۴۷/۱( )۲۷(
  افزايشي ۹۰۲/۰ ۳۱ ۲۷-۲- ۳۹-۲۸ ۱)۰۰۷/۱(  ۲۳  ۲- ۲۷-۲۴  ۹۰۲/۰ )۲۸(
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  يشيافزا ۹۵۵/۰ ۳۰ ۲۷-۲۴-۲- ۳۹-۲۹ ۱)۰۰۹/۱(  ۱۶  ۲- ۲۷-۲۴  ۹۵۵/۰ )۲۹(
  يشيافزا ۹۲۱/۰ ۳۵ ۳۹-۲۶-۲۴-۱۵-۱۴-۴ ۹۹۸/۰  ۲۲  ۲۷-۲۶-۱۵-۴  ۹۱۹/۰ )۳۰(
  يشيافزا ۷۳۰/۰ ۲۱ ۳۱ ۱)۰۴۲/۱(  ۳۲  ۲۷-۲۶-۲۴-۱۵-۴  ۷۳/۰ )۳۱(
  يشيافزا ۸۹۵/۰ ۳۴ ۳۲ ۱)۰۰۱/۱(  ۲۴  ۲- ۲۷-۲۴  ۸۹۵/۰ )۳۲(
  ثابت ۱ ۱۸ ۲۷-۲۴- ۳۹-۳۳ ۱)۰۶/۱(  ۱۲  ۲۴-۱۵- ۳۳-۲۷  ۱)۰۰۶/۱( )۳۳(
  يشيافزا ۶۲۹/۰ ۳۷ ۱۷-۱۳-۹- ۳۹-۲۵ ۹۸۸/۰  ۳۷  ۲- ۲۴-۴  ۶۲۱/۰ )۳۴(
  يشيافزا ۹۴۰/۰ ۳۲ ۲۷-۴-۲- ۳۹-۳۵ ۱)۰۰۷/۱(  ۲۰  ۲- ۲۷-۴  ۹۴/۰ )۳۵(
  يشيافزا ۹۴۸/۰ ۲۷ ۳۶-۲۷-۲۳-۵-۲ ۱)۰۱۷/۱(  ۱۷  ۵- ۲۷-۶  ۹۴۸/۰ )۳۶(
  يشيافزا ۹۷۸/۰ ۲۵ ۳۷-۲ ۱)۰۲۲/۱(  ۱۴  ۲-۱- ۲۷-۲۴  ۹۷۸/۰ )۳۷(
  يشيافزا ۹۵۱/۰ ۳۶ ۱۴-۵- ۳۹-۲۴ ۹۹۲/۰  ۱۸  ۵- ۲۴-۱۵  ۹۴۳/۰ )۳۸(
  يشيافزا ۸۵۳/۰ ۶ ۳۹ ۱)۱۸۳/۱(  ۲۸  ۴-۲- ۲۴-۱۵  ۸۵۳/۰ )۳۹(

     ۹۸/۰      ۸۳/۰ ناکاراي واحدها نيانگيم

   ۸۸/۰      ۹۹/۰      ۸۸/۰  کل نيانگيم

                  
 در ۳۰ شماره گلخانه کارا، گلخانه ۳۴ از بعد مدل نيا در

 داده اختصاص خود به را کي رتبه ناکاراي هاگلخانه نيب
ي هاگلخانهعنوان  به ۱،۲۴،۲۶،۳۹ شمارهي هاگلخانه است.

 ۳۰ شماره گلخانهي براي الگوساز منظور به و مرجع
 .است ۹۹۸/۰ واحد نيايي کارا مقدار اند.شدهي معرف

 برابر محض)ي کي(تکن خالصي فنيي کارا کهيي هاگلخانه
 دارند کي از کمتر )يکي(تکني فنيي کاراي ول ،کي

 ندارند. کليي کارا و کننديم عمل کاراي موضعصورت  به
ي ناش حالت نيا که ... و ٨، ٧، ٣ شمارهي هاگلخانه مانند

ي واحد اگر است. )يديتول واحد (ابعاد اسيمقيي ناکارا از
 باشد، کي ريز خالصي فنيي کارا وي فنيي کاراي دارا
يي ناکارا نيهمچن و اسيمقيي ناکارا ازي ناش کليي اراناک
 هانهاده اندازه از شيب مصرف آن علت که استي تيريمد

 واحد يك مقياس ناكارايي که است منطقي بنابراين .است
 خالصي فنيي کارا وي فن كارايي وسيله به توليدي

 همانند ).Ghochebeyg et al., 2010( شود مشخص
 دو هر که ٣٨ و ١٩، ٢٢، ٣٠، ٣٤ شمارهي هاگلخانه

 از گلخانه کي اگر .دارند کي ريز خالصي فن وي فنيي کارا
 در باشد کيي يکاراي دارا VRS و CRS مدل دو هر نظر

 شمارهي هاگلخانه مانند است. اسيمقيي کارا نيورتر بهره
 موارد به توجه با دارند. قرار حالت نيا در که ... و ۲۴، ۲۶

 هاگلخانه ۸/۳۰% که ديآ يم دست به جهينت نيا شده ذکر
 ۲۲( ۴/۵۶% ،ييکارا اسيمق نيورتربهره در واحد) ۱۲(

 واحد) ۵( ۸/۱۲% و اکاري موضعصورت  به هاگلخانه واحد)
  هستند. کلي ناکارا هاگلخانه

  
 به بازگشت مدل کمک بهي انرژي هاشاخص بهبود

  )CCR و BCC(ريمتغ و ثابت اسيمق
 مصرف نهيبه مقدار ،واحدهايي کارا زانيم نييتع از پس

 مشخص CCR و BCCي ابيارز مدل دو هر در هانهاده
ي هاشاخص اند،شده کارا واحدها همه نکهيا ضفر با شدند.

 ريمقاد با آنها بهبود زانيم و شده محاسبه مجدداي انرژ
 دو هر در ،٥ ولجد ريمقاد به توجه با شد. نييتع هدف
 و ش،يافزا خالصي انرژ وي وربهره ،ييکارا زانيم مدل

 زانيم نيا نيهمچن است. افتهي کاهش ژهيوي انرژ زانيم
 BCC مدل به نسبت CCR مدل در کاهش و شيافزا

  .است شتريب

  
  



 ها اي به روش تحليل پوششي داده گلخانه اي دلمه کشت فلفلسازه جهت  نوع بهترين انتخاب                                                               ٦٠

 

  )CCR و BCC( ريمتغ و ثابت اسيمق به بازگشت مدل کمک بهي انرژي هاشاخص بهبود - ۵ جدول

 ليتحل مدل
 گلخانه عملکرد

)kg /ha(  
 يورودي انرژ مقدار

)MJ/ha(  
 يخروجي انرژ
)MJ/ha(  

 يانرژ مصرفيي کارا
  بعد) (بدون

 يانرژي وربهره
)kg / MJ(  

 ژهيوي انرژ
)MJ/ kg(  

  يانرژ خالص افزوده
)MJ /ha(  

 -٢٢٥٩٥٠٢٩ ٧/٢٠١ ۰/٠٠٥٣ ٠٠٤٢٤/٠ ٩٤٤٦٢ ٢٢٦٨٩٤٩١ ١١٨٠٧٧ يواقع

CCR ١١٨٠٧٧ ۱۷۸۰۸۴۳۵ ١٧٧١٣٩٧٣ ٨/١٥٠ ٠٠٦٨/٠ ٠٠٥٤/٠  ٩٤٤٦٢- 

BCC ٢٢٢١٣٢١٢ ٤/١٩٧ ٠٠٥٤/٠ ٠٠٤٣/٠  ٩٤٤٦٢ ٢٢٣٠٧٦٧٣ ١١٨٠٧٧- 
               

 و BCCي هامدل از استفاده با شده رهيرذخيمقاد
CCR  

 مدل در مطالعه موردي هاگلخانه در ٦ جدول جينتا طبق
CCR رهيذخ قابلي انرژ مگاژول ١٩٠٣٦١٢١٣ معادل 
 ليتشک راي ورودي انرژ کل از ٥/٢١% حدود در که است

 بر مگاژول ٤٨٨١٠٥٦ي انرژ رهيذخ نيانگيم .دهد يم
ي برا هانهاده کل از ٥/٢١% زانيم که آمد دست به هکتار

 نيشتريب گاز نهاده شده رهيذخي انرژ .است هکتار هر
 اختصاص خود به را مطالعه موردي واحدها در رهيذخ سهم
ترتيب  ي بهانساني روين و برق ادهنه گاز، از بعد است. داده

ي هاگلخانه در اند.داده اختصاص خود به راي بعدي هاسهم
 ١٤٨٩٠٨٩٩ مقدار مجموعا BCC مدل در مطالعه مورد

 قابلي انرژ هکتار بر مگاژول ٣٨١٨١٧ نيانگيم و مگاژول
 استي ورودي انرژ کل از ٧/١% حدود در که است رهيذخ
 رقم ،ثابت اسيمق به بازگشت روش جينتا با سهيمقا در که

 اسيمق به بازگشت روش رايز .ديآ يم شمار بهي کمتر
ي تررانهيسختگ روش واحدهايي کارا محاسبهي برا ثابت
 شده رهيذخي انرژ مقدار مطالعه موردي واحدها در .است

 اختصاص خود به را رهيذخ و کاهش سهم نيشتريب گاز
 سهم نيشتريب باي دام کود و برقي هانهاده است. داده

 اختصاص خود به راي بعدي ها رتبه ،رهيذخ و کاهش
اند. داده

  
  )MJ/ha( بر حسب CCR و BCCي هامدل از استفاده با هانهاده شده رهيذخ ريمقاد - ۶ جدول
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 ١٩٠٣٦١٢١٣ CCR  ۲۳۸۳۷۸  ۳۷۱۴۰۰ ۲۳۱۵۴ ۵۱۰۹۶ ۹۲۰۷۱۳۱ ۱۸۰۰۵۹۲۲۴ ۸۳۵۴۷ ۳۲۷۲۸۳  کل جمع

 ٤٨٨١٠٥٦ CCR  ۶۱۱۲  ۹۵۲۳ ۵۹۴ ۱۳۱۰ ۲۳۶۰۸۰ ۴۶۱۶۹۰۳ ۲۱۴۲ ۸۳۹۲ نيانگيم

 ١٤٨٩٠٨٩٩ BCC  ۲۴۲۹۸  ۹۶۷۸ ۲۷۴۷ ۱۱۰۹ ۱۲۶۹۳۸۴ ۱۳۵۴۶۲۲۰ ۴۹۲۲ ۳۲۵۴۰ کل جمع

 ٣٨١٨١٧ BCC  ۶۲۳  ۲۴۸ ۷۰ ۲۸ ۳۲۵۴۸ ۳۴۷۳۳۹ ۱۲۶ ۸۳۵ نيانگيم

 
 ليتحل روش از استفاده در يطيمح ستيزي هاجنبه
 يادلمه فلفل کشت در هادادهي پوشش

ي اگلخانه محصوالت ديتولي ندگيآال سهم شدن معلوم با
 ريمقاد .نمود اتخاذ آن کنترل يبرا ييهابرنامه توانيم

 ،هکتار هر در هانهاده از کي هر معادل CO2 گاز انتشار
 ياگلخانه يگازها انتشار زانيم و نهيبه ريمقاد نيهمچن
 محاسبه ٧ جدول طبق VRS و CRS مدل دو با معادل

 کي کشت دري اگلخانه يگازها انتشار کل زانيم .شد
 رملوگيک ٤٩/٨٨٧٩٠٠ با برابري اگلخانه فلفل هکتار

 نيشتريب که طور همان است. بوده اکسيدکربن دي معادل
 بود،ي عيطب گاز سوخت به مربوط نهاده مصرف زانيم
 اختصاص خود به نهاده نيهم زين راي ندگيآال نيشتريب

 زانيم نيشتريب VRS و CRSي هامدل از استفاده با .داد
 ٨٧/١٧٩٠٧٩ترتيب  به سوخت نهادهي ندگيآال کاهش

 و انتشارات)ي افتهي کاهش کل سهم از ٦/٩٣%(
 انتشارات)ي افتهي کاهش کل سهم از ٩/٨٨%( ٥٤/١٣٤٧٢

  .است هکتار بر CO2 معادل لوگرميک
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  VRS و CRSي هامدل جينتا از استفاده با معادل CO2 کاهش و انتشار زانيم - ۷ جدول

  )واحد( نهاده
 CO2 گاز انتشار مقدار

  معادل
kg.ha-1  

 در معادل CO2 انتشار مقدار
  CRS مدل

kg.ha-1  

 در معادل CO2 انتشار مقدار
  VRS مدل

kg.ha-1  

 در معادل CO2 کاهش مقدار
  CRS مدل

kg.ha-1  

 در معادل CO2 کاهش مقدار
  VRS مدل

kg.ha-1  
 ۲۶/۰ ۵۴/۲ ۴۵/۱۶ ۱۶/۱۴ ۷۰/۱۶  يدام کود

 ۱۳/۰ ۸۶/۴ ۹۹/۱۸ ۲۵/۱۴ ۱۱/۱۹  يانسان يروين
 ۰۸/۰ ۶۵/۰ ۹۳/۱ ۳۵/۱ ۰۰/۲  آالت نيماش

 ۸۰/۱۶۵۸ ۶۰/۱۲۰۳۱ ۶۵/۵۰۰۳۸ ۸۶/۳۹۶۶۵ ۴۶/۵۱۶۹۷  برق
 ۵۴/۱۳۴۷۲ ۸۷/۱۷۹۰۷۹ ۶۲/۸۲۱۷۱۴ ۲۹/۶۵۶۱۰۷ ۱۶/۸۳۵۱۸۷  گاز

 ۷۸/۳ ۲۱/۵۲ ۵۷/۳۰۸ ۱۴/۲۶۰ ۳۶/۳۱۲  کش حشره
 ۹۱/۰ ۹۶/۱۹ ۹۳/۱۰۲ ۸۹/۸۳ ۸۵/۱۰۳  کش قارچ

 ۷۵/۱۲ ۰۷/۱۰۳ ۱۸/۴۵۴ ۸۷/۳۶۳ ۹۳/۴۶۶  ازت
 ۱۷/۰ ۹۳/۴ ۴۵/۳۶ ۶۹/۳۱ ۶۲/۳۶  پتاس
 ۱۸/۰ ۶۸/۸ ۱۱/۵۸ ۶۱/۴۹ ۲۹/۵۸  فسفر

 ۶۰/۱۵۱۴۹ ۳۸/۱۹۱۳۰۸ ۸۹/۸۷۲۷۵۰ ۱۱/۶۹۶۵۹۲  ۴۹/۸۸۷۹۰۰  مجموع

            

 موردي هاسازه نيب از شهرستان مناسب سازه نييتع
   مطالعه

 سازه نوع سه و ژوهشپ از حاصليي کارا جينتا به توجه با
ي معنادار سطح که داد نشان نيلو آزمون ،مطالعه مورد
 رد H1 فرض يعني )sig=٠٦٨/٠( است ۰۵/۰ مقدار از باالتر

 مقايسه آزمون در نيبنابرا .شود  يم رفتهيپذ H0 فرض و
 از ،ياگلخانه سازه نوع ۳ي انرژيي کاراي هاواريانس بين
-۰۵/۰P( ندارد وجودي دار يمعن اختالفي آمار نظر

value>( ي اگلخانهي هاسازهي انرژيي کارا انسيوار و
 از آمدهدست  به نتايج نيهمچن .هستند برابر هم با مختلف

 نيب که داد نشان طرفه کي انسيوار ليتحل F آزمون
 اختالف ،گلخانه سازه نوع ۳ي انرژيي کاراي هاميانگين

 بري مبن H1 فرض و )sig=٧٣٤/٠( ندارد وجودي دار يمعن
 و شوديم رد ماريت سهيي کارا نيانگيم نيب اختالف وجود
 چند هر ).< ۰۵/۰P-value( شوديم رفتهيپذ H0 فرض

 شتريب گريد سازه نوع دو از کيگات سازهيي کارا نيانگيم
 نيبنابرا ست.ين معناداري آمار نظر از اختالف نيا است،

 نيا در رايز رفت،ي بيتعقي هاآزمون سراغ به توانينم
 نشان هاگروه نيبي تفاوت زين هاآزمون نيا حالت،

  دهند. ينم
  

  يريگجهينت
 بهبود کشاورزي دييتول واحدهاي ياساس اهداف از يکي

 از مهم نيا به يابيدست .است يانرژ وريبهره و ييکارا
 بخش نيا در ديتول عوامل نهيبه صيتخص قيطر

 کي در برتر واحدهاي ييشناسا براي .است ريپذ امکان

 نمود. استفاده هاداده يپوشش ليتحل از توانيم مجموعه
ي آلودگ انتشار نيشتريب بالطبع وي مصرفي انرژ نيشتريب

 مگاژول ٢١٥٣٢١٦٩ زانيم باي عيطب گاز نهاده به مربوط
 زانيم با تهيسيالکتر سپس و )۵/۹۴%( هکتار بر

ي مصرفي انرژ کل از )۵/۴%( هکتار بر مگاژول ۱۰۱۴۳۹۳
 يهايانرژ از ييباال اريبس درصد نکهيا به توجه با است.
 توانيم دهند،يم ليتشک نهاده دو نيا را ريدناپذيتجد

 منابع به کرون و رانيت شهرستان يهاگلخانه که گفت
 آن به نيا .دارند يديشد يوابستگ يانرژ ريدناپذيتجد

 ياگلخانه محصوالت ديتول شهرستان نيا در که معناست
 ييکارا عدم وجود با .است داريناپا يانرژ مصرف لحاظ به

 و رانيت شهرستان در ياگلخانه فلفل ديتول در يانرژ
 موجب ياگلخانه فلفل محصول متيق بودن باال ،کرون
 کامال ياقتصاد نظر از محصول نيا کشت که است شده

 ۀاستفاد دليل به که است ذکر انيشا باشد. صرفه به مقرون
 يانرژي هاشاخص زانيم برق، وي عيطب گاز ۀنهاد از اديز

 از استفاده نيبنابرا است. نييپا محصول نيا ديتول در
ي کارآمد بايي هادستگاه و ريدپذيتجد و نينوي هايانرژ

 باال در توانديم گلخانه پوشش مناسبي بندقيعا و باالتر
 راهگشاي انرژيي کارا وي انرژي هاشاخص زانيم بردن
 انتشار دري پررنگ نقش هاگلخانه کهيي نجاآ از باشد.

ي امالحظه قابل مقدار انتشار از توانيم دارندي ندگيآال
 به توجه با تينها در .کردي ريجلوگي اگلخانهي گازها

 محصول ديتول در که شد مشخصي آمار ليتحل جينتا
 ،کرون و رانيت شهرستان دري اگلخانهي ادلمه فلفل

 اما دارد وجود اختالف مارهايت نيانگيم نيب که هرچند



 ها اي به روش تحليل پوششي داده گلخانه اي دلمه کشت فلفلسازه جهت  نوع بهترين انتخاب                                                               ٦٢

 

 در شهرستان در جيرا سازه نوع سه از کي چيه از استفاده
  .داشت نخواهدي معنادار ريثتأي انرژ مصرفيي کارا زانيم
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