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بررسی کارايی مصرف انرژی در گلخانههای توليد خيار استان تهران
4

رضا اسفنجاری کناری ،1مهدی شعبانزاده ،*2پريناز جانسوز ،3احمد اميدی

 .1دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه زابل
 .2دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .۳دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه زاهدان
 .4دانشجوی دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1۳9۳/4/4 :تاریخ تصویب)1۳9۳/12/4 :

چکيده
با افزایش روزافزون جمعیت جهان و محدودیت در اراضی قابل کشت ،افزایش عملکرد در واحد سطح ازطریق احداث
گلخانه یکی از راههای اساسی تأمین مواد غذایی بشر بهشمار میآید .اما با توجه به آن که افزایش عملکرد بدون
درنظرگرفتن مصرف انرژی بیمعنی است ،بنابراین محدودیت انرژی از چالشهای اساسی است که بشر برای رسیدن به
این هدف با آن مواجه است .با این رویکرد و با توجه به مصرف زیاد انرژی در تولیدات گلخانهای ،در مطالعۀ حاضر میزان
مصرف انرژی و شاخصهای انرژی در تولیدات خیار گلخانهای استان تهران محاسبه و سپس کارایی انرژی واحدهای
بررسیشده با روش تحلیل فراگیر دادهها ( )DEAتجزیه و تحلیل شده است .دادههای الزم در مطالعۀ حاضر ازطریق
مصاحبۀ حضوری و تکمیل 160پرسشنامه به روش نمونهگیری تصادفی ساده از گلخانههای تولید خیار استان تهران در
سال 1۳91جمعآوری شده است .نتایج مطالعه نشان داد که کارایی انرژی ،بهرهوری انرژی ،انرژی خالص ،و انرژی ویژه در
واحدهای تحت بررسی به ترتیب برابر با  0/65 ،0/52کیلوگرم بر مگاژول -7۳180 ،مگاژول در هکتار ،و  1/52مگاژول بر
کیلوگرم است .سهم انرژیهای مستقیم ،غیرمستقیم ،تجدیدپذیر ،و تجدیدناپذیر از کل انرژی مصرفی نیز به ترتیب برابر
 ،4 ،14 ،86و  96درصد محاسبه شد .همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که گلخانههای تحت بررسی کارایی الزم را
نداشتند ،بهطوری که در این واحدها افزایش در مصرف نهادهها از افزایش در تولید پیشی گرفته است .بنابراین این امر
سرانجام سبب کاهش کارایی مصرف انرژی در واحدهای مذکور شده است.
کليدواژگان :انرژی تجدیدپذیر ،انرژی تجدیدناپذیر ،انرژی خالص ،انرژی ویژه ،بهرهوری انرژی.

مقدمه

*

امروزه کشت گلخانهای بهدلیل تولید بیش از یک محصول در
سال ،افزایش کیفیت محصول تولیدی ،و صرفهجویی در مصرف
آب اهمیت فراوانی برای کشورهای خشک و نیمهخشک دارد .با
توجه به اینکه ایران در منطقۀ کمآبی در جهان قرار دارد و
همچنین از آنجا که 92درصد آب مصرفی در کشور مربوط به
بخش کشاورزی است ،حرکت به سمت این نوع کشت میتواند
برای کشور بسیار مهم باشد (.)Nasiri & Nikzadfar, 2007
همچنین جوان و ارزانبودن نیروی کار پتانسیل بسیار خوبی برای
تولیدات گلخانهای در ایران ایجاد کرده و بر اهمیت این نوع
کشت در کشور افزوده است (.)Mousavi & Rafiee, 2011
کشت گلخانهای محاسنی همچون استفادۀ کاراتر از منابع ،عرضۀ
دائمی ،اشتغالزایی ،و عملکرد باالتر دارد و نیاز به سرمایۀ باالتر،
* نویسنده مسئولshabanzadeh.mehdi@gmail.com :

دانش فنی بیشتر ،و مسائل بهداشتی و زیستمحیطی از معایب
این نوع کشت بهشمار میآید & Mehrabi Boshrabadi
) .)Zeinalzadeh, 2006مطالعات و تجارب کنونی حاکی از آن
است که کشت گلخانهای از جنبۀ میزان عملکرد و درآمد به
نسبت کشت باز موفقتر است ( .)Forotan, 2004آمارهای
سازمان جهاد کشاورزی حاکی از آن است که از سال  1۳82تا
 1۳90مساحت گلخانههای ایران از  ۳۳80هکتار به 66۳0
هکتار ،افزایش یافته است .همچنین براساس آمارهای فوق تولید
خیار گلخانهای که یکی از اصلیترین صیفیجات گلخانهای در
جهان است در کشور بهسرعت افزایش یافته و بنابراین ایران پس
از چین و ترکیه ،با تولید بیش از دو میلیون تن خیار در سال در
رتبۀ سوم تولید این محصول در جهان قرار گرفته است
( .)Heidari & Omid, 2011با افزایش روزافزون جمعیت در دنیا
و محدودیت در اراضی قابل کشت ،افزایش عملکرد در واحد
سطح یکی از چند راه باقیمانده برای تأمین مواد غذایی انسان
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است .با احداث گلخانه ،که یکی از راههای افزایش عملکرد است،
میتوان در راستای بهبود این امر اقدام کرد .اما مصرف زیاد
انرژی در تولیدات گلخانهای از یک سو و محدودیت و
پایانپذیربودن انرژی از سوی دیگر از چالشهای اساسی فراروی
بشر است ،بنابراین افزایش عملکرد بدون درنظرگرفتن انرژی
مصرفی تقریباً بیمعنی بهنظر میرسد .با توجه به مصرف زیاد
انرژی در تولیدات گلخانهای بررسی میزان مصرف انرژی،
شاخصهای انرژی در تولیدات گلخانهای ،و کارایی انرژی واحدها
اهمیت فراوان دارد .تاکنون مطالعات متعددی در زمینۀ بررسی
الگوی مصرف انرژی در گلخانهها در داخل و خارج از کشور
انجام شده است Canakci & Akinci (2006) .در بررسی الگوی
مصرف انرژی برای تولید سبزی و صیفی گلخانهای ،به تعیین
نسبت انرژی ستادهـنهاده و رابطۀ آنها پرداختند .نتایج حاصل از
این مطالعه نشان داد که نسبت کارایی انرژی برای چهار
محصول اصلی گلخانهای شامل گوجهفرنگی ،فلفل ،خیار ،و
بادمجان به ترتیب برابر با ،0/۳1 ،0/19 ،0/۳2و  0/2۳است.
همچنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که از میان
محصوالت فوق ،گوجهفرنگی بیشترین سودآوری را داردHatirli .
)et al. (2006 در بررسی گلخانههای تولید گوجهفرنگی دریافتند
که سهم انرژی دیزل از کل انرژی مصرفی ۳4/۳درصد ،کود
27/5درصد ،الکتریسیته 16/1درصد ،کود شیمیایی 10/1درصد،
و انرژی انسانی 8/6درصد است .نتایج مطالعۀ فوق نشان داد که
مزارع کوچکتر در مقایسه با مزارع بزرگ از نظر بازده انرژی
مؤثرترند .همچنین نتایج نشان میدهد که عملکرد گوجهفرنگی
بهعنوان متغیر وابسته ،تابعی از متغیرهای مستقل کود ،سموم
شیمیایی ،ماشین ،نیروی کار ،آب ،و بذر استShabani et al. .
) (2010کارایی واحدهای گلخانهای شهرستان محالت استان

مرکزی را با توجه به انرژی مصرفی در تولید گل میخک با
استفاده از تحلیل پوششی دادهها ،بررسی کردند .هدف این
مطالعه تعیین واحدهای کارا و ناکارا ،تعیین میزان استفادۀ
انرژی توسط واحدهای ناکارا ،و ارائۀ راهکارهایی برای
ذخیرهسازی انرژی با کاهش ورودیها بدون تغییر عملکرد ،بوده
است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که حدود نیمی از
واحدهای بررسیشده که به تولید گل میخک اشتغال دارند کارا،
و بقیۀ واحدها با درجات متفاوتی از ناکارایی مواجه
بودهاند .) Ghochebeyg et al. (2010کارایی مصرف انرژی برای
تولید خیار را با روش تحلیل پوششی دادهها ،در استان تهران
بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که  10واحد از مجموع
 18واحد بررسیشده کارا بودهاند و میانگین کارایی واحدهای
ناکارا 90درصد محاسبه شد .به این معنی که با افزایش کارایی

واحدهای ناکارا10 ،درصد در مجموع نهادههای استفادهشده
صرفهجویی میشود Mohammadi & Omid (2010) .تحلیل
اقتصادی و رابطۀ میان انرژی ورودی و خروجی تولید خیار
گلخانهای را در ایران بررسی کردند .نتایج حاصل از مطالعۀ فوق
نشان میدهد که متوسط انرژی مصرفی برای تولید یک کیلوگرم
خیار گلخانهای 1488۳6/7مگاژول در هکتار است .سوخت
فسیلی (41/94درصد) و کود شیمیایی(19/67درصد) بیشترین
سهم انرژی مصرفی را در تولید خیار گلخانهای شهرستان تهران
دارند .متوسط بهرهدهی انرژی  0/80کیلوگرم بر مگاژول و
نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی  0/64محاسبه گردید.
همچنین مشخص گردید که به ترتیب  10/9۳و 89/07درصد از
انرژی نهادۀ مصرفی شامل سهم نهادههای تجدیدپذیر و
تجدیدناپذیر است .درپایان نیز هزینۀ کل مربوط به تولید خیار
 ۳۳425/7دالر در هکتار محاسبه گردیدSanaei moghadam .
) et al. (2010میزان مصرف انرژی برای تولید خیار گلخانهای را
در شهرستان مشهد بررسی کردند .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان میدهد که متوسط انرژی مصرفی برای تولید یک کیلوگرم
خیار گلخانهای در دورۀ پائیزه و بهاره در شهرستان مشهد به
ترتیب  1/2و  0/9مگاژول است .همچنین متوسط بهرهدهی
انرژی به ترتیب  1/05و  0/8۳کیلوگرم بر مگاژول ،متوسط
افزودۀ خالص انرژی  -5441و  -142۳7مگاژول بر 1000
مترمربع و نسبت انرژی  0/84و  0/66بهدست آمد .همچنین
نتایج نشان داد که سوخت فسیلی ،برق ،کارگر به ترتیب
بیشترین سهم انرژی مصرفی را در تولید خیار گلخانهای این
شهرستان دارند.
) Mousavi & Rafiee (2011به بررسی الگوی مصرف
انرژی و رابطۀ بین انرژی نهادهها و مقدار عملکرد محصول سویا
در استان گلستان پرداختند .نتایج نشان داد که کل انرژی الزم
برای تولید سویا  ۳5۳72/2۳مگاژول بر هکتار بوده است .انرژی
الکتریسیته ،کود شیمیایی ،و سوخت دیزل مهمترین انرژی
مصرفی نهادهها در این تحقیق بودهاند .کارایی انرژی ،بهرهوری
انرژی ،و انرژی ویژه به ترتیب  0/09 ،2/29کیلوگرم بر مگاژول و
 10/94مگاژول بر کیلوگرم تخمین زده شدند و برای تعیین
رابطۀ تابعی ،تابع تولید کابداگالس بهعنوان بهترین فرم تابعی
انتخاب شد .نتایج نشان داد که انرژیهای الکتریسیته ،کود
شیمیایی ،آب برای آبیاری ،ماشینآالت ،و نیروی انسانی بهطور
معنیداری بر عملکرد اثر دارند در حالیکه استفاده از سموم و
بذر ارتباط معنیداری با سطح عملکرد نداشتهاندOzkan et al. .
) (2011در مطالعهای به بررسی الگوی مصرف انرژی و رابطۀ بین
انرژی نهادهها و عملکرد گوجهفرنگی گلخانهای در منطقۀ
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آنتالیای ترکیه پرداختند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد
که بیشترین مقدار انرژی مصرفشده شامل کودهای
شیمیایی(۳8/2درصد) ،الکتریسیته (27/09درصد) ،کود آلی
(17/۳درصد) ،و سوخت دیزل( 1۳/6درصد) و میانگین عملکرد و
انرژی مصرفی به ترتیب  57905/1کیلوگرم بر هکتار و
 614۳4/5کیلوگرم بر هکتار است.
) Taki et al. (2012با روش تحلیل پوششی دادهها کارایی
انرژی محصول خیار گلخانههای شهرستان شهرضا استان اصفهان
را بررسی کردند .نتایج حاصل نشان داد که نهادۀ سوخت با
47درصد بیشترین و آب مصرفی با1/2درصد کمترین سهم
مصرف انرژی را در گلخانهها بهخود اختصاص دادهاند .همچنین
نتایج حاصل از تحلیل پوششی دادههای انرژی حاکی از این است
که در مدل بازگشت به مقیاس ثابت24 ،درصد و در مدل
بازگشت به مقیاس متغیر۳6 ،درصد از کل واحدها کارایی
100درصد داشتند و بقیۀ واحدها با درجات متفاوت ناکارا
مواجهاند .میانگین کارایی فنی ،کارایی فنی خالص ،و کارایی

مقیاس به ترتیب ،95/09 ، 90/۳7و  94/6برآورد شد.
بررسی و مقایسۀ مطالعات اشارهشده در زمینۀ مصرف
انرژی و ازجمله مصرف انرژی در زمینۀ تولید خیار نشان میدهد
که مطالعات فوق در سه حوزه تمرکز یافتهاند .در بخشی
شاخصهای کارایی انرژی محاسبه و تجزیه و تحلیل شد .بخش
دیگری از مطالعات نیز اثر انرژی نهادهها را بر عملکرد ارزیابی
کردند .بهمنظور انجام این امر ،ابتدا اثر انرژی کل نهادهها به
تفکیک نهادهها بر عملکرد و سپس اثر انرژی نهادههای
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و نیز اثر انرژی مستقیم و غیرمستقیم
بر عملکرد بررسی شده است .درپایان نیز در بخش سوم
مطالعات کارایی فنی انرژی ،کارایی فنی خالص ،کارایی مقیاس،
و انواع بازدهی نسبت به مقیاس بررسی شده است .بنابراین
بررسی جمعبندی مطالعات گویای فقدان مطالعهای جامع است
که همۀ موارد عنوانشده را بهطور همزمان بررسی و ارزیابی
کرده باشد .از اینرو این امر انجام مطالعهای کامل و فراگیر را در
زمینۀ مصرف انرژی الزم و ضروری میسازد که این موضوع
هدف اصلی مطالعۀ حاضر است.
استان تهران از مهمترین استانهای کشور در زمینۀ
تولید محصوالت گلخانهای است .آمار و اطالعات سال زراعی
 1۳90-91نشان میدهد که در استان تهران  2۳68هکتار
اراضی گلخانهای وجود دارد که این مقدار شامل حدود ۳5درصد
سطح زیر کشت گلخانههای کشور است .مطابق با آمار سازمان
جهاد کشاورزی از سطوح فوق عالوه بر گلهای شاخهبریده،
بیش از  ۳50هزار تن سبزی و صیفی برداشت میگردد که این
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امر باعث شده است تا استان تهران در زمینۀ تولید بسیاری از
محصوالت گلخانهای مانند محصول خیار جزء استانهای مهم
کشور بهشمار آید .بهطوری که استان تهران در تولید محصول
خیار بعد از دو استان کرمان و اصفهان سومین استان بزرگ
تولیدکنندۀ خیار گلخانهای در کشور است .بنابراین با توجه به
جایگاه تولید محصوالت گلخانهای در استان تهران ،هدف اصلی
مطالعۀ حاضر بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی با
شاخصهای انرژی (بهرهدهی انرژی ،نسبت انرژی ،و افزودۀ
خالص انرژی) در گلخانههای تولید خیار استان تهران طی
سال 1۳91است تا بدین طریق بتوان راهکارهایی بهمنظور
بهینهسازی مصرف انرژی در گلخانههای استان تهران ارائه کرد.

مواد و روشها
در مطالعۀ حاضر برای دستیابی به اهداف مورد نظر و بررسی
میزان مصرف انرژی در گلخانههای استان تهران ،ابتدا با توجه به
میزان انرژیهای معادل نهادهها و ستادهها به روش محاسبۀ
شاخصهای انرژی اشاره میشود ( .)Singh et al., 2004سپس
در ادامه برای محاسبۀ کارایی انرژی واحدهای بررسیشده ،روش
تحلیل فراگیر دادهها )DEA( 1بحث و بررسی خواهد شد.
شاخصهای انرژی
شاخص کارايی مصرف انرژی

شاخص کارایی مصرف انرژی نشاندهندۀ آن است که بهازای هر
مگاژول انرژی مصرفی در هکتار بهمنظور تولید ،چه میزان انرژی
برداشت شده است .هرچه این نسبت بزرگتر باشد ،نشاندهندۀ
آن است که کارایی انرژی باالتر است .شاخص فوق را میتوان با
رابطۀ  1محاسبه کرد:
(رابطۀ )1
) (𝑀𝑗ℎ−1کلانرژیمحصوالتتولیدی
) (𝑀𝑗ℎ−1کلانرژیمصرفی

= کاراییانرژی

شاخص بهرهوری انرژی

شاخص بهرهوری انرژی بیانگر آن است که بهازای هر مگاژول
در هکتار انرژی مصرفی نهاده ،چند کیلوگرم ستاده حاصل
میشود ( .)Sengar & Kothari, 2008هرچه این نسبت بزرگتر
باشد ،نشانگر بهرهوری باالتر انرژی مصرفی است .این شاخص را
میتوان با استفاده از رابطۀ  2محاسبه کرد:
(رابطۀ )2

) (𝐾𝑔ℎ−1کلمحصوالتتولیدی



) (𝑀𝑗ℎ−1کلانرژیمصرفی

 = بهرهوریانرژی

1. Data Envelopment Analysis
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شاخص انرژی ويژه

شاخص انرژی ویژه بهصورت نسبت مجموع انرژیهای ورودی به
عملکرد محصول و برحسب مگاژول برکیلوگرم تعریف میشود.
هرچه مقدار این شاخص بزرگتر باشد بیانگر هدررفت بیشتر
انرژی است ( .)Chauhan et al., 2006شاخص انرژی ویژه را
میتوان با استفاده از رابطۀ  ۳محاسبه کرد:
(رابطۀ )۳

از منابع متعدد جمعآوری شده و در جدول  1گزارش شده است.
بهمنظور محاسبۀ انرژی معادل این نهادهها ،مقدار نهادۀ
محاسبهشده در هر هکتار در ضرایب انرژی معادل آن ضرب
میشود.
جدول  .1انرژی معادل نهادهها و ستاده در توليدات گلخانهای

ستاده/نهاده

انرژی معادل
(مگاژول بر
واحد)

واحد

منبع

ستاده
خیار

شاخص انرژی خالص

شاخص انرژی خالص بیانگر خالص انرژی خروجی است.
منفیبودن عدد این شاخص نشاندهندۀ آن است که به اندازهای
که انرژی وارد گلخانه شده ،انرژی خارج نشده است و در این
صورت عدم کارایی مصرف انرژی وجود دارد ( Singh et al.,
 .)2010این شاخص را میتوان با رابطۀ  4محاسبه کرد:
(رابطۀ )4
) (𝑀𝑗ℎ−1کلانرژیمصرفی (𝑀𝑗ℎ−1 ) −کلانرژیمحصوالتتولیدی = انرژیخالص

نهادههای انرژی را میتوان از دو دیدگاه تقسیمبندی کرد.
در دیدگاه اول نهادههای انرژی خود به دو دسته تقسیم
میشوند :نهادههایی که انرژی مستقیم )DE( 1و نهادههایی که
انرژی غیرمستقیم ) IDE( 2ایجاد میکنند .انرژی مستقیم شامل
انرژیهای حاصل از نیروی انسانی ،آبیاری ،سوخت و
الکتریسیته ،و انرژی غیرمستقیم شامل انرژی بذر ،ماشینها،
کود ،و مواد شیمیایی هستند ( .)Yilmaz et al., 2004از دیدگاه
دوم نیز نهادههای انرژی به دو دسته تقسیم میشوند :نهادههایی
که انرژی تجدیدپذیر )RE(۳دارند به این مفهوم که دوباره
بازسازی میشوند .این نهادهها عبارتاند از :نیروی انسانی،
کودآلی ،بذر ،و آب .نهادههایی که انرژی تجدیدناپذیر)NRE( 4
دارند ،این نهادهها معموالٌ قابل بازسازی نیستند و عبارتاند از:
سوخت دیزل ،انرژی الکتریسیته ،کودهای شیمیایی ،مواد
شیمیایی ،و ماشینها (.)Banaeian et al., 2011
با توجه به مطالب عنوانشده نهادههایی که در مطالعۀ
حاضر در جریان تولید خیار گلخانهای استفاده شدند شامل :برق
مصرفی ،کودآلی ،نهادۀ بذر ،آب آبیاری ،نیروی کار ،ماشینها،
سوخت دیزل ،و کود شیمیایی هستند .انرژی معادل این نهادهها

کیلوگرم

نهادهها
نیروی انسانی ساعت در روز 1/96
64/80
ماشینآالت ساعت
56/۳1
سوخت دیزلی لیتر
120
کیلوگرم
سموم
1/02
مترمکعب
آب آبیاری
برق مصرفی کیلوواتساعت 11/9۳
1
کیلوگرم
بذر

)Zangeneh et al (2010
)Singh et al (2010
)Singh et al (2010
)Chauhan et al (2006
)Zangeneh et al (2010
)Singh et al (2010
)Singh et al (2010

کودهای شيميايی
نیتروژن
فسفات
پتاسیم

کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم

66/14
12/44
11/15

)Zangeneh et al (2010
)Zangeneh et al (2010
)Zangeneh et al (2010

بهمنظور بررسی ارتباط بین انرژی نهادهها و عملکرد
محصوالت بهطور معمول از تابع تولید کابداگالس استفاده
میشود .تابع تولید کابداگالس را میتوان بهصورت رابطۀ 5
نوشت:
(رابطۀ )5
1, 2,..., n

i

ln X ij e i

j

n
j 1

0

در رابطۀ  Yi :5سطح عملکرد iامین گلخانه و

ln Yi

بردار

انرژی نهادههای مصرفشده در تولید αj ،ضرایب نهادهها که
توسط مدل برآورد میشود ،و  eiجزء اخالل است .براساس
الگوی  5همچنین میتوان اثر انرژیهای مستقیم و غیرمستقیم،
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر را بر عملکرد گلخانهها به ترتیب با
روابط  6و  7بررسی کرد.
ln Yi
(رابطۀ )6
0
1 ln DE
2 ln IDE e i
(رابطۀ ln NRE e i )7

1. Direct Energy
2. Indirect Energy
3. Renewable Energy
4. Non Renewable Energy

0/8

)Ozkan et al (2004

2

ln RE

1

0

ln Yi

در دو الگوی  6و  β ،7و αضرائب مربوط به نهادهها هستند که
توسط مدل برآورد میشوند.

اسفنجاری کناری و همکاران :بررسی کارايی مصرف انرژی در گلخانه های...

مدل تحليل پوششی دادهها ()DEA

مدل تحلیل پوششی دادهها روشی ناپارامتری برای محاسبۀ
اندازۀ کارایی است .این روش را اولین بار (Charnes et )1978
 al.معرفی کرد .مدلهای تحلیل پوششی دادهها میتوانند
محصولگرا 1یا نهادهگرا 2باشند .در مدلهای محصولگرا هدف
حداکثرسازی تولید با توجه به مقدار مشخصی از نهادهها است
اما در روش نهادهگرا هدف استفادۀ کمینۀ نهادهها با توجه به
سطح معینی از محصول است .در این مطالعه ،بهدلیل کنترل
بیشتر گلخانهداران روی نهادهها ،برای محاسبۀ کارایی از مدلی
نهادهگرا که  )1985( Charnes & Cooperپیشنهاد دادند،
استفاده میشود.
مدل بازده ثابت نسبت به مقياس)CRS( ۳

مدل ابتدایی تحلیل پوششی دادهها دارای فرض بازده ثابت
نسبت به مقیاس است .در مدلهای با فرض بازده ثابت نسبت
به مقیاس اگر اطالعات برای  Kنهاده و  Mمحصول برای هر
کدام از  Nبنگاه وجود داشته باشد ،فرایند محاسبۀ کارایی
بهصورت رابطۀ  8خواهد بود:
Min ,
(رابطۀ )8
,
0,

Y

yi

0,

X

xi

s.t.

0
در رابطۀ   :8اسکالر است  ،بردار  N 1مقادیر ثابت،

 xiبردار ستونی نهادهها برای گلخانه  iام yi ،بردار ستونی
ستاده برای گلخانه  iام x ،مقادیر  K Nنهادهها Y ،بردار
 M Nستادهها K ،تعداد نهادههای مصرفشده برای تولید
محصول خیار M ،تعداد محصول بررسیشده ،و  Nتعداد
گلخانه را نشان میدهد .مقدار  میزان کارایی فنی (انرژی)
تولیدکنندۀ  iام را نشان میدهد که کمتر یا مساوی یک است.
مقدار یک نمایانگر مزرعه با کارایی فنی (انرژی) کامل است
(.)Charnes & Cooper, 1985
مدل بازده متغير نسبت به مقياس)VRS( 4

اندازهگیری کارایی فنی با مدل  CRSزمانی که همۀ گلخانهها در
مقیاس بهینه عمل نمیکنند ،بهدلیل کارایی مقیاس با اشکال
مواجه بوده و کارایی فنی بهدستآمده از این راه خالص نبوده و
1. Output Oriented
2. Input Oriented
3.Variable return to scale
4. Constant return to scale
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با کارایی مقیاس همراه است .بنابراین ( Banker )1996مدل
 CRSرا برای اندازهگیری بازده متغیر به مقیاس بسط داد،
بنابراین برای تفکیک کارایی فنی از کارایی مقیاسVRS ،
بهمنظور اندارهگیری کارایی فنی خالص استفاده میشود .مدل
VRSبا اضافهکردن قید 1
 NIبه مدل  CRSبهدست میآید.
(رابطۀ )9
0,

Y

 , s.t.

yi
0,

X

xi

1

NI

,

Min

0
با تبیین الگوهای استفادهشده در مطالعۀ حاضر ،اطالعات
الزم در این مطالعه شامل اطالعات مربوط به میزان بذر مصرفی،
تعداد ساعات نیرویکار استفادهشده ،تعداد ساعات استفاده از
ماشینها ،میزان برق مصرفی،کودهای شیمیایی ،سموم مصرفی،
و میزان آب و سوخت مصرفی هستند .اطالعات مربوط به
سال1۳91و با مصاحبۀ حضوری و تکمیل  160پرسشنامه
بهصورت نمونهگیری تصادفی ساده از گلخانههای تولید خیار در
استان تهران جمعآوری شده است .همچنین در مطالعۀ حاضر
برای محاسبات ،تحلیلهای آماری ،و برآورد مدلها از
نرمافزارهای  ،Eviews ،SPSSو  GAMSاستفاده شده است.

نتايج و بحث
با توجه به مباحث مطرحشده و انرژی معادل نهادهها و ستاده در
تولیدات گلخانهای (جدول )1و همچنین میزان مصرف انرژی،
معادل انرژی نهادههای مصرفشده برای تولید خیار گلخانهای
در گلخانههای استان تهران طی یک دورۀ کشت محاسبه شده
است .جدول  2نتایج حاصل را نشان میدهد .نتایج حاصل از
جدول  1نشان میدهد که کل انرژی نهادههای مصرفی در تولید
خیار برای یک دورۀ کشت و کل انرژی محصول تولیدی برای
یک دورۀ کشت به ترتیب برابر با 15۳819و  806۳8/59مگاژول
در هکتار هستند.
همچنین بررسی میزان مصرف در واحد سطح نهادهها
نشان میدهد که برای تولید خیار گلخانهای از هر نهاده در
هکتار به چه میزان استفاده میگردد .همانگونه که از نتایج
جدول  2مشخص است در گلخانههای استان تهران بهعنوان
مثال و بهطور متوسط از سوخت دیزل به مقدار  1985/56لیتر
در هکتار ،نیروی انسانی به میزان  1467/68ساعت در هکتار،
برق مصرفی به میزان  1478/26کیلووات در هکتار ،و ماشینها
به میزان  26/87ساعت در هکتار طی یک دورۀ کشت استفاده
شده است.
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همانطور که در جدول  2مالحظه میشود بیشترین
سهم از انرژی مصرفی در گلخانۀ تولید خیار (72/69درصد)
مربوط به سوخت مصرفی در گلخانه است که برای گرمکردن
گلخانه و نیز سوخت ادوات و ماشینها مصرف میشود .بعد از
سوخت ،بیشترین انرژی مصرفی مربوط به الکتریسیته است که
برای سیستمهای تهویه و خنککردن و در بعضی موارد در
روزهای ابری برای روشنایی گلخانه استفاده میشود .البته در
ایران بهدلیل قرارگرفتن در منطقهای با طول روز بلند و داشتن

روشنایی کامل ،از نور مصنوعی در گلخانه کمتر استفاده میشود.
مصرف باالی کود ازت نیز بهدلیل ماهیت محصول خیار است
چراکه این محصول برای رشد رویشی و باروری و
تولید به مقدار شایان توجهی از این نهاده نیاز دارد.
نتایج بهدستآمده در این بخش مشابه نتایج مطالعۀ
( ،Djevic & Dimitrijevic (2004در گلخانههای یوگوسالوی و
) Canakci & Akinci, (2006در تولیدات گلخانهای آنتالیای
ترکیه است.

جدول .2الگوی مصرف انرژی در توليد خيار گلخانهای

نهادهها

واحد

میزان مصرف در واحد سطح
(واحد بر هکتار)

میزان انرژی در واحد سطح
(مگاژول بر هکتار)

نسبت انرژی نهادۀ مصرفی به
کل انرژی ورودی (درصد)

مقدار محصول تولیدی
سوخت دیزل
برق مصرفی
کارگر
ماشین
سم
بذر
کود حیوانی
کود ازت
کود پتاس
کود فسفات
آب آبیاری
کل انرژی نهادۀ مصرفی

کیلوگرم
لیتر
کیلووات ساعت
ساعت در روز
ساعت
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
متر مکعب
مگاژول بر هکتار

100798/24
1985/56
1478/26
1467/68
26/87
21/61
0/46
6285/12
160/45
2۳۳/12
219/54
1425/26
-

806۳8/59
111806/88
168۳7/۳8
2876/65
464/6۳
2551/2
0/46
1885/5۳
10612/16
2599/28
27۳1/07
145۳/76
15۳819

72/69
10/95
1/87
0/۳0
1/66
0/00
1/2۳
6/90
1/69
1/78
0/95

در ادامه با توجه به انرژی نهادههای مصرفی و انرژی
محصول تولیدی در تولید خیار برای یک دورۀ کشت (جدول)2
و همچنین عملکرد محصول در گلخانه ،انرژی نهادههای مستقیم و
غیرمستقیم ،انرژی نهادههای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر ،و
شاخصهای انرژی محاسبه شده است .جدول  ۳نتایج حاصل را
نشان میدهد .همانگونه که از نتایج جدول  ۳مشخص است کل
انرژی نهادههای مصرفی میتواند به انرژی مستقیم
(86/45درصد) ،انرژی غیرمستقیم (1۳/55درصد) ،انرژی
تجدیدپذیر(4/04درصد) ،و انرژی تجدیدناپذیر (95/96درصد)
تقسیمبندی شود .با توجه به نتایج بهدستآمده ،سهم انرژی
مستقیم بیشتر از غیرمستقیم و سهم انرژی تجدیدناپذیر بیشتر
از انرژی تجدیدپذیر است .همچنین همانگونه که از نتایج
جدول  ۳مشخص است کارایی مصرف انرژی  0/524است .این
نسبت بیانگر عدم کارایی مصرف انرژی در گلخانههای تولید
خیار استان تهران است .بنابراین باید با افزایش عملکرد محصول

و کاهش در مصرف انرژی نهادهها ،کارایی انرژی را افزایش داد.
همچنین شاخص بهرهوری انرژی گلخانهها 0/655 ،کیلوگرم بر
مگاژول است .درواقع این شاخص بیان میکند که بهازای هر
مگاژول در هکتار انرژی مصرفی0/655 ،کیلوگرم محصول حاصل
شده است .هرچه این نسبت بزرگتر باشد ،نشانگر بهرهوری باالتر
انرژی مصرفی است .مقدار انرژی خالص خیار گلخانهای نیز،
 -7۳180/41مگاژول در هکتار است .این نسبت بیانگر خالص
انرژی خروجی از مزرعه است و عملکرد سیستم را درخصوص
مصرف انرژی نشان میدهد .منفیبودن این نسبت بیان میکند
که به همان اندازهکه انرژی وارد گلخانه شده ،انرژی خارج نشده
است و درنتیجه عدم کارایی مصرف انرژی وجود دارد .بهنظر
میرسد که محتملترین دلیل برای هدررفت باالی انرژی در
واحدهای تولیدی بررسیشده ،طبیعت تولید خارج از فصل
گلخانهها باشد که بهدلیل نیاز به تثبیت دمای گلخانه برای
جلوگیری از سرمازدگی و بوتهمیری بهخصوص در شب ،مجبور
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به استفادۀ زیادی از انرژی گرمایی بوده و از آنجا که این نوع از
انرژی سهم شایان توجهی از کل انرژی مصرفی را بهخود
اختصاص داده است ،میتواند در تعیین مقدار این شاخص مؤثر
واقع شود .در مطالعۀ حاضر نسبت انرژی ویژه برابر با 1/526
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مگاژول بر کیلوگرم محاسبه شده است .نسبت فوق از نسبت کل
انرژی مصرفی به مقدار محصول حاصل شده است .شاخص فوق
هر اندازه بزرگتر باشد نشاندهندۀ هدررفت بیشتر انرژی است.

جدول .3انرژی نهادههای مستقيم و غيرمستقيم ،انرژی نهادههای تجديدپذير و تجديدناپذير ،و شاخصهای انرژی

موارد

واحد

مقدار انرژی

درصد

انرژی مستقیم
انرژی غیرمستقیم
انرژی تجدیدپذیر
انرژی تجدیدناپذیر
کل انرژی نهاده
انرژی ستاده
عملکرد محصول
کارایی مصرف انرژی
بهرهوری انرژی
انرژی خالص
انرژی ویژه

مگاژول بر هکتار
مگاژول بر هکتار
مگاژول بر هکتار
مگاژول بر هکتار
مگاژول بر هکتار
مگاژول بر هکتار
کیلوگرم بر هکتار
کیلوگرم بر مگاژول
مگاژول بر هکتار
مگاژول بر کیلوگرم

1۳2974/67
20844/۳۳
6216/4
147602/60
15۳819
806۳8/59
100798/24
0/524
0/655
-7۳180/41
1/526

86/45
1۳/55
4/04
95/96

جدول  .4نتايج حاصل از بررسی اثر انرژی نهادههای مصرفی بر عملکرد خيار
گلخانهای در گلخانههای استان تهران

متغیرهای مستقل
جزء ثابت
آب آبیاری
برق مصرفی
کود حیوانی
کود ازت
کود پتاس
کود فسفات
نیروی کار
سوخت دیزل
R2

ضرایب
**

16/78
**0/12
0/01
**0/19
0/1۳
**0/04
0/08
***0/24
**0/0۳
0/68

آماره

t

2/۳4
2/۳9
0/6۳
2/۳1
0/۳6
2/40
0/68
4/11
2/۳5

*** ** ،به ترتیب معنیداری درسطح 1درصد و 5درصد را نشان میدهند.

بهمنظور بررسی رابطۀ میان انرژی نهادههای مصرفی و
عملکرد محصول از تابع تولید کابداگالس استفاده شده است.
در این تابع تولید خیار گلخانهای در گلخانههای استان تهران
تابعی از سوخت فسیلی ،کودهای شیمیایی ،سموم ،نیروی کار،
ماشینها ،آب آبیاری ،و انرژی الکتریسیته در نظر گرفته شده
است .تابع تولید کابداگالس با تکنیک حداقل مربعات
معمولی )OLS(1برآورد شده است .نتایج حاصل از برآورد تابع در
1 .Ordinary Least Square

جدول  4گزارش شده است .براساس نتایج جدول  ۳اثر انرژی
نهادههای مصرفی آب آبیاری ،کود حیوانی ،کود شیمیایی پتاس،
نیروی کار ،و سوخت دیزل بر تولید خیار گلخانهای مثبت است.
همانگونه که از نتایج جدول  4مشخص است برای محصول
خیار اثر انرژی نهادۀ مصرفی نیروی کار در سطح 1درصد ،و اثر
انرژی نهادههای مصرفی آب آبیاری ،کود حیوانی ،کود شیمیایی
پتاس ،و سوخت دیزل در سطح 5درصد معنیدار هستند .به
عبارت دیگر بر این اساس میتوان گفت که با افزایش انرژی
نهادههای مصرفی ذکرشده ،تولید خیار گلخانهای در گلخانههای
استان تهران افزایش مییابد.
در ادامه با تفکیک نهادههای انرژی به نهادههایی که انرژی
مستقیم و نهادههایی که انرژی غیرمستقیم ایجاد میکنند.
همچنین نهادههایی که انرژی تجدیدپذیر و نهادههایی که انرژی
تجدیدناپذیر دارند ،اثر هر یک از دو گروه از نهادههای مذکور بر
عملکرد محصول در قالب دو رابطۀ  6و  7بررسی شده است.
نتایج حاصل از این بررسی به ترتیب در جدولهای  5و 6
گزارش شده است .بررسی نتایج جدول  5نشان میدهد که اثر
انرژی نهادههای مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد محصول خیار
مثبت و به ترتیب برابر با  0/7۳و  0/26است که هر دو ضریب
در سطح احتمال 5درصد از نظر آماری معنیدارند .مقایسۀ اثر
انرژی نهادههای مستقیم و غیرمستقیم نشان میدهد که اثر
انرژی نهادههای مستقیم بر عملکرد محصول خیار بیشتر از اثر
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انرژی نهادههای غیرمستقیم است .همچنین بررسی نتایج جدول
 6نشان میدهد که اثر انرژی نهادههای تجدیدپذیر و
تجدیدناپذیر بر عملکرد محصول خیار مثبت و به ترتیب برابر با
 0/۳1و  0/62است که البته اثر انرژی نهادههای تجدیدپذیر در
سطح 1درصد و اثر انرژی نهادههای تجدیدناپذیر در سطح
5درصد از نظر آماری معنیدار است .مقایسۀ اثر انرژی نهادههای
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر نیز نشان میدهد که اثر انرژی
نهادههای تجدیدناپذیر بر عملکرد محصول خیار بیشتر از اثر
انرژی نهادههای تجدیدپذیر است.
جدول  .5نتايج حاصل از برآورد اثر انرژی نهادههای مستقيم و غيرمستقيم
بر عملکرد محصول خيار گلخانهای

متغیرها

آماره t

ضرایب
***

جزء ثابت
انرژی مستقیم
انرژی غیرمستقیم

0/۳8
**0/7۳
**0/26
2

=0/69

5/68
2/17
2/19

R

جدول  .6نتايج حاصل از برآورد اثر انرژی نهادههای تجديدپذير و
تجديدناپذير بر عملکرد محصول خيار گلخانهای

ln NRE e i

2

1

0

ln Yi

متغیرها

ضرایب

آماره t

جزء ثابت
انرژی تجدیدپذیر
انرژی تجدیدناپذیر

0/59
***0/۳1
**0/62

0/۳8
4/98
2/۳4

= 0/61

2

R

جدول  .7تعداد و درصد انواع کارايی گلخانههای توليد خيار استان تهران

کارایی فنی
درصد کارایی تعداد

کارایی فنی خالص

کارایی مقیاس

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

0 – 40

56

۳5

58

۳6/25

62

۳8/75

40 – 60

84

52/5

89

55/6۳

88

55

60–80

16

10

4

2/5

6

۳/75

80-100

4

2/5

9

5/62

4

2/5

میانگین
انحراف معیار
حداکثر
حداقل

0/42
0/15
1/00
0/29

0/47
0/17
1/00
0/2۳

0/45
0/14
1/00
0/27

F=۳0/01

*** ** ،به ترتیب معنیداری درسطح 1درصد و 5درصد را نشان میدهند.

ln RE

همانگونه که نتایج حاصل از جدول  7نشان میدهد کارایی در
حالت بازده متغیر به مقیاس  0/95و حداقل و حداکثر کارایی
فنی  0/77و  1/00است .براساس مقادیر کارایی مقیاس برای
نمونۀ بررسیشده ،میانگین کارایی مقیاس  0/45و دامنۀ
تغییرات آن بین  0/14تا  1/00است .این در حالی است که
بیش از 90درصد گلخانهها کارایی مقیاس زیر  0/60دارند.

F=17/76

*** ** ،به ترتیب معنیداری در سطح 1درصد و 5درصد را نشان میدهند.

در مطالعۀ حاضر همانگونه که اشاره شده است برای
محاسبۀ کارایی انرژی واحدهای بررسیشده ،از روش DEA
استفاده شده است .همچنین محاسبۀ کارایی فنی (انرژی)
گلخانهها در دو حالت بازده ثابت و بازده متغیر به مقیاس صورت
پذیرفته است .جدول  7نتایج حاصل را نشان میدهد .مطابق با
نتایج جدول  7میانگین کارایی فنی در حالت بازده ثابت به
مقیاس ) 0/42 (CRSو در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس
) 0/47 (VRSاست که هر دو حالت نشاندهندۀ پایینبودن
کارایی انرژی در گلخانههای مطالعهشده در استفاده از انرژی
نهادههاست .اختالف میان کاراترین و ناکاراترین مزرعه در حالت
بازده متغیر نسبت به مقیاس  0/77است که حاکی از شکاف
باالی کارایی فنی انرژی در میان گلخانههاست .همچنین

سرانجام در مطالعۀ حاضر گلخانههای تولید خیار استان
تهران براساس بازده نسبت به مقیاس بررسی شدند .نتایج
حاصل در جدول  8ارائه شده است .با توجه به اطالعات جدول،8
47/5درصد (تعداد  76واحد) از واحدهای تحت بررسی دارای
بازده ثابت نسبت به مقیاس هستند .این امر حاکی از آن است
که اگر واحدهای تحت بررسی تمامی عوامل تولید خود را به
میزان یکدرصد افزایش دهند مقدار تولید نیز یکدرصد افزایش
مییابد ،یعنی تغییر در مقیاس تولید آنها تأثیری در مقدار
کارایی فنی انرژی آنها ندارد .به عبارت دیگر میتوان گفت که
کلیۀ واحدهای فوق در مقیاس بهینه عمل میکنند .همچنین
19/۳7درصد از واحدهای تحت بررسی (تعداد ۳1واحد) دارای
بازده نزولی نسبت به مقیاس هستند .این امر حاکی از آن است
که افزایش یکدرصدی در تمامی عوامل تولید مربوط به این
واحدها به افزایش کمتر از یکدرصدی در تولید این واحدها
میانجامد .با توجه به تعریف کارایی فنی ،کاهش مقیاس تولید
برای واحدهای مذکور ،که دارای بازده به نسبت مقیاس نزولی
هستند موجب افزایش کارایی خواهد شد و درنتیجۀ آن ،کارایی
این واحدها افزایش خواهد یافت .همانگونه که نتایج جدول 8
نشان میدهد ۳۳/1۳درصد از واحدها ( 5۳واحد) دارای بازده
صعودی نسبت به مقیاس هستند .این امر نشان میدهد که
افزایش یکدرصدی در تمامی عوامل تولید مربوط به این واحدها
منجر به افزایش بیش از یکدرصد در تولید این واحدها خواهد
شد .بنابراین با توجه به این مسئله میتوان گفت که افزایش
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مقیاس تولید برای این واحدها سبب افزیش کارایی فنی خواهد
شد.
جدول  .8تعداد و درصد گلخانهها در انواع بازده نسبت به مقياس

انواع بازده نسبت به مقیاس

تعداد

درصد

ثابت
نزولی
صعودی

76
۳1
5۳

47/5
19/۳7
۳۳/1۳

نتيجهگيری کلی
• نتایج حاصل از محاسبۀ انرژیهای مصرفی برای گلخانههای
تولید خیار ،برای یک دورۀ کشت نشان میدهد که کل انرژی
نهادههای مصرفی در تولید خیار  15۳819مگاژول در هکتار
است .در مطالعۀ حاضر نیز مطابق با مطالعات مشابه ،بیشترین
انرژی مصرفی نهادهها ،مربوط به سوخت دیزل است .این امر
میتواند بهدلیل مصرف باالی این نهاده بهویژه در فصل سرد
برای گرمنگهداشتن گلخانهها و نیاز به دمای نسبتاً باال برای رشد
محصول خیار باشد .از این رو با توجه به این مسئله
جایگزینکردن روشی که بتواند از میزان مصرف سوخت در
گلخانهها بکاهد مانند وسایل گرمایشی مدرن که با استفاده از
سیستم جریان آب گرم ،گرمای الزم را برای گلخانهها تأمین
میکنند ،می تواند به کاهش مصرف سوخت دیزل و به تبع آن
کاهش کل انرژی نهادههای مصرفی در گلخانهها کمک فراوان
کند.
• نتایج حاصل از مطالعۀ حاضر نشان میدهد که مقادیر کارایی
انرژی ،بهرهوری انرژی ،انرژی خالص ،و انرژی ویژه به ترتیب
برابر  0/65 ،0/52کیلوگرم بر مگاژول -7۳180 ،مگاژول در
هکتار ،و  1/52مگاژول بر کیلوگرم است .بدین ترتیب مشخص
است که در گلخانههای مطالعهشده در استان تهران راندمان و
کارایی انرژی پایین است .باوجود عدم کارایی انرژی در تولید
خیار گلخانهای در این استان ،باالبودن قیمت محصول خیار
گلخانهای موجب شده است که کشت این محصول از نظر
اقتصادی مقرون بهصرفه باشد .گفتنی است که کاهش راندمان
انرژی در تولید این محصول بهدلیل پایینبودن قیمت نهادههای
مصرفی انرژی در کشور ،دردسترسبودن وافر این منابع ،و
استفادۀ زیاد از نهادۀ سوخت برای گرمکردن گلخانهها است.
بنابراین با توجه به آن که نیمی از واحدهای گلخانهای استان
تهران بهصورت سنتی هستند ،حل بلندمدت این مسئله و
جلوگیری از اتالف انرژی فقط ازطریق مدرنکردن گلخانهها،
استفاده از فارغالتحصیالن دانشگاهی ،و همچنین آموزش اصولی
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متقاضیان احداث گلخانه دربارۀ سیکل زندگی ،مصرف انرژی ،و
نحوۀ جذب عناصر توسط گیاه در خاك در این صنعت
امکانپذیر است.
• نتایج نشان میدهد که سهم انرژیهای مستقیم و غیرمستقیم
و همچنین تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر از کل انرژی مصرفی به
ترتیب برابر  ،0/04 ،0/14 ،0/86و  0/96است .با توجه به آن که
سهم انرژی تجدیدناپذیر از کل انرژی مصرفی نسبتاً شایان توجه
است ،بنابراین با توجه به پایانپذیربودن منابع تجدیدناپذیر و
همچنین مشکالت زیستمحیطی که این منابع بهوجود
میآورند ،استفاده از منابع تجدیدپذیر جایگزین بهجای منابع
تجدیدناپذیر پیشنهاد میگردد .بهعنوان مثال میتوان از کود
حیوانی بهجای کود شیمیایی در تولید خیار گلخانهای استفاده
کرد .البته در این میان باید به امکان و همچنین درجۀ جانشینی
میان نهادهها توجه شود.
• نتایج حاکی از آن است که درصد باالیی از گلخانههای
بررسیشده کارایی الزم نداشتند و افزایش در مصرف نهادهها در
واحدهای فوق بر افزایش در تولید این واحدها پیشی گرفته و
سبب کاهش کارایی انرژی شده است که این امر خسارتهای
جبرانناپذیری را بهدلیل استفادۀ نامناسب از منابع به محیط
زیست وارد میکند .بنابراین پیشنهاد میشود با بهبود عملیات
مدیریتی در استفادۀ بهینه از نهادههایی مانند سوخت دیزل،
کودها و با ارتقای آگاهیهای عمومی ،مصرفکنندگان دربارۀ
اهمیت انرژیهای مصرفی و هدایت واحدهای تولیدی در
راستای مصرف منطقی و بهموقع انرژی و روشهای صرفهجویی
انرژی در جهت کاهش تلفات انرژی و افزایش عملکرد در واحد
سطح گام بردارند .این نتایج یافتههای قبلی مبنی بر نیاز به
آموزش و ترویج در این صنعت را تأیید میکند .با توجه به اینکه
تعداد اندکی از واحدهای گلخانهای دارای کارایی 100درصد
هستند و بین گلخانههای تولیدی با کارایی باال و گلخانههای با
کارایی پایین اختالف نسبتاً زیادی وجود دارد ،بنابراین مسئوالن
میتوانند با فراهمکردن خدمات توسعهای و ترویجی ازطریق
گسترش روشهای اعمالشده در واحدهای کارا و ارتقای دانش
مدیریت و تجربه در میان واحدها ،نحوۀ استفادۀ بهینه از نهادهها
را ازطریق واحدهای نمونه به سایر واحدها آموزش دهند.
بنابراین گسترش کالسهای آموزشی در رابطه با شناسایی نوع
آفات و بیماریها و تشخیص بهموقع این عوامل و نحوۀ استفاده
از نهادههایی مانند سموم که برای این مواقع ضروری است
میتواند کارایی این واحدها را بهطور مؤثر تحتتأثیر قرار دهد.
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