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 چکيده

زيست دارد  در اين پژوهش ميازان مصاري های كشاورزی تم ير زيادی بر اقتصاد و حف  محيطه صحي  از نهادهمصري انرژی و استفاد

هاا بررسای گردياد  رضوی با رويکرد تحليل پوششی دادهولا  استان خراسانانرژی و كارايی آن برای توليد انار در مناطقی از شهرستان مه

-هاای گاردتکميل گرديد  با توجه به داده 0911نامه بين كشاورزان باغا  انار در سال پرسش 31ل اطلاعا  موردنياز مطالعه از طريق تکمي

های نهاده و ستاده محاسبه و كارايی آوری شده از مطالعه ميدانی در خصوص نحوه انجام عمليا  زراعی در مورد اين محصول، مقادير انرژی

درصاد،  11/01و  01/11ی سوخت )گازوئيال( و كاود ازتاه باه ترتياب باا كه انرژی دو نهادهآنها مورد ارزيابی قرار گرفت  نتايج نشان داد 

كيلاوگرم بار هکتاار و كال انارژی  11/1119آباد های انرژی در توليد بودند  متوسط توليد محصول انار در روستای دوغترين نهادهپرمصري

كيلوگرم بر  10/1وری انرژی و شاخص بهره 13/0چنين كارايی انرژی   هممگاژول بر هکتار محاسبه شد 09939های انار آن مصرفی در باغ

-بايش 01/11درصد كود شيميايی باا  11بندی كارايی باغا  انار نشان داد كه سناريوی كاهش دست آمد  نتايج حاصل از سناريومگاژول به

بين تماامی ساناريوها داشاته اسات  كااهش مصاري كاود  ترين ميانگين را دركم 00/11آلا  با درصد ماشين 11ترين ميانگين و كاهش 

شود كه از كودهای شايميايی يابد  لذا پيشنهاد میشيميايی و افزايش استفاده از ماشين آلا  در باغا  انار ميزان ميانگين كارايی افزايش می

-ويی در وقت و افزايش كارايی پيشانهاد مایجهای كشاورزی جهت صرفهدر باغا  انار كمتر استفاده شود  هم نين افزايش كاربرد ماشين
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 مقدمه

-كننده موادترين بخش توليدبخش كشاورزی به عنوان مهم

تارين كننده انرژی است بلکاه مهامتنها مصريغذايی كشور نه 

هاای گذشاته كننده انرژی نيز محسوم می شود  در دهاهعرضه

افزون جمعيت، افزايش تقاضاا بارای محصاولا  دليل رشد روزبه

كشاورزی، ايجااد اشاکال ناوين انارژی در بخاش كشااورزی و 

دليل عدم مديريت صاحي  ايان بخاش ها بهكاربرد نامناسب آن

اقتصادی به يک بخش انرژی محور تبديل شده و الگوی مصري 

شاد  غيار زناده باه انرژی در اين بخش اعم از مناابع زناده و

(  نظار باه 0913افزايش يافته است )قاادرزاده و پيرمحماديانی، 

اينکه بخش كشاورزی از يک طري باا محادوديت مناابع تولياد 

غاذايی جمعيات در كننده امنيتروبرو بوده و از سوی ديگر تممين

باشد، بايد تعادل و توازنی باين جرياان برداشات و حال رشد می

بع توليد و تولياد محصاولا  كشااورزی ايجااد برداری از منابهره

های برآورد توسعه كشاورزی و پايداری تولياد در شود  يکی از راه

نواحی مختل  كشاورزی استفاده از روش ارزيابی جرياان انارژی 

 ( 0919است )كاظمی و زارع، 

هاايی مانناد امروزه برای توليد محصولا  كشااورزی نهااده

ا، باذر، كاود شايميايی و ساموم هاسوخت، الکتريسايته، ماشاين

ای در تممين منابع انرژی دارند  ايان شيميايی سهم قابل ملاحظه

ای در الگوی مصاري انارژی ها تغييرا  قابل ملاحظهتنوع نهاده

تر به مناابع بخش كشاورزی ايجاد كرده و موجب وابستگی بيش

(  0911است )فتحی و همکااران، های فسيلی شدهانرژی سوخت

زيست و سالامت عماومی تواند ا راتی منفی بر محيطر میاين ام

ايجاد كند و منجر به استفاده مازاد از منابع طبيعی شود  لذا ايان 

مسئله اهميت و ضرور  بررسی الگوی مصري انرژی به منظاور 

 0سازد )رفيعایاستفاده مؤ ر آن در بخش كشاورزی را آشکار می

                                                                                           
1 - Rafiee 

-ها باهترين روشرايج(  مميزی انرژی يکی از 0101و همکاران 

محيطی سامانه تولياد منظور بررسی كارايی انرژی و ا را  زيست

باشد  تجزيه و تحليل انرژی نشان خواهد داد كاه چاه مقادار می

صور  مؤ ر استفاده شده اسات  بناابراين كشااورزی و انرژی به

-انرژی دارای يک ساختار مکمل هستند و بر يکاديگر ا ار مای

 ( 0911مکاران، گذارند )فتحی و ه

دنباال افازايش محصاول هساتند، ولای امروزه كشاورزان به

اطلاع كافی در مورد تجزيه و تحليل الگوی مصري انرژی ندارند  

بنابراين انجام تجزيه و تحليال انارژی ضاروری اسات كاه باه 

منظاور بررسای انارژی گاذاران باهريزان مزارع و سياساتبرنامه

 ( 0110، 0مصرفی ارائه شود)گيامذيترو

های مهم و دارای سابقه كشت و كار بسايار انار يکی از ميوه

 30111باشد  سط  زيركشت اناار در اياران، طولانی در ايران می

هزار تن گازارش شاده، كاه رتباه  111هکتار و ميزان توليد آن 

پنجم ميزان توليد محصول را در بين محصولا  بااغی در اياران 

 (   0911پناه و همکاران، به خود اختصاص داده است )داور

تاكنون تحقيقا  زيادی در زميناه الگاوی مصاري انارژی و 

( باه 0913كارايی آن انجام شده است  قادرزاده و پيرمحمديانی )

زمينی استان همدان پرداختند بررسی كارايی انرژی در توليد سيب

درصاد از كال  13/93شايميايی باا و نشان دادند كه انرژی كود

هاای ورودی را ترين سهم را در ميان انرژیبيشانرژی مصرفی 

( به بررسی كارايی 0911مهر )به خود اختصاص داده است  ايمان

-پاورمصري انرژی در تولياد و عملکارد بادرنجبوياه، اساماعيل

 بااغ موقعيت و اندازه تم ير بررسی به( 0911) همکاران و تروجنی

بهشهر،  رستانشه در انار توليد اقتصادی و انرژی هایشاخص بر

( به بررسی كارايی استفاده از انارژی در 0911محمدی و مهری )

كناری و چنين اسفنجاریتوليد محصول پسته در استان يزد و هم

                                                                                           
2 - Giampietro 



 211      ییدر مناطق روستا ییغذا تیثر بر امنؤشناخت عوامل م 

ای به بررسی كارايی مصري انارژی ( در مطالعه0911همکاران )

 های توليد خيار استان تهران پرداختند  در گلخانه

هاا كااربرد وسايعی در داده های اخير تحليل پوششیدر سال

و همکااران  0دسات آورده اسات  اُزالاپهای كشاورزی باهطرح

ای در ( به بررسی كارايی انرژی و انتشار گازهاای گلخاناه0103)

توليد انار در تركيه پرداختند و نشان دادند كاه افازايش مقيااس 

شاود بلکاه باغا  انار نه تنها باعث افزايش كاارايی انارژی مای

 0شود  علایمحيطی میهای زيستهش آلودگی و آسيبباعث كا

( در تحقيقاای بااا اسااتفاده از روش تحلياال 0101و همکاااران )

ای در ها الگوی مصري انرژی بار گازهاای گلخاناهپوششی داده

فرنگی در پنجام پاكستان را مورد بررسی قرار دادناد توليد گوجه

ان و همکاار 9چناين محمادیهماين نتيجاه رسايدند  هامو به 

هاا ( در تحقيقی با استفاده از روش تحليال پوششای داده0100)

واحدهای كارا و ناكارا از لحاظ مصاري انارژی و ميازان انارژی 

غيرمفيد در توليد كيوی را مطالعه نمودند  ايشان مشخص نمودند 

درصد واحدها با روش باا روش بازگشات باه مقيااس  1/10كه 

ت به مقياس  ابت كاارا درصد واحدها با روش بازگش 0/09متغير 

 تشخيص داده شدند 

انجام چنين مطالعاتی برای محاسبه انرژی مصرفی در تولياد 

-انواع محصولا  كشاورزی در مناطق گوناگون در جهات بهيناه

نمايد  باا توجاه سازی مصري انرژی در داخل كشور ضروری می

آبااد بارای تولياد اناار در اساتان به موقعيت ممتاز روساتای دوغ

هاای گونااگون انارژی و بارآورد سان رضوی، شناخت نهادهخرا

هاای كارايی مصاري انارژی در ايان محصاول يکای از زميناه

كارهاای ساز اراياه راهتواند زمينهتحقيقاتی ضروری است كه می

سازی مصري انارژی در ايان محصاول باشاد  مديريتی و بهينه

-ههدي از اين پژوهش تعيين مقدار انرژی ورودی و خروجای با

                                                                                           
1 - Ozalp 

2 - Ali 

3 - Mohammadi 

ازای يک هکتار توليد انار و محاسابه كاارايی مصاري انارژی و 

هاای چنين محاسبه كارايی هر يک از باغاا  اناار در حالاتهم

هاای مصارفی در تولياد آن مختل  افزايش و يا كااهش نهااده

 باشد  محصول می

 

 مواد و روش

ی ماورد مطالعاه روساتايی از تواباع بخاش مركازی منطقه

ولاا  ماه .باشادرضوی مایستان خراسانولا  در اشهرستان مه

رضوی به مركزيات های استان پهناور خراسانيکی از شهرستان

باشد  شهرستان مه ولاا  باه عناوان يکای از آباد میشهر فيض

وياژه های كشاورزی به لحاظ توليد محصولا  زراعی و باهقطب

چون خط سبزی در حاشايه باشد كه همباغی در سط  استان می

 و اسااتراتژيک مهام قاع شاده اساات  يکای محصاولا كاوير وا

آبااد خصاوص روساتای دوغشهرستان و روستاهای اطراي آن به

و  تولياد اول مقاام تان ناه هازار ساليانه توليد با كه باشدمی انار

 تاوانمای واقاع و در باشادمای دارا استان در را كشت زير سط 

 پاياه رب شهرستان در و شهری روستايی خانوارهای اقتصاد گفت

اسات)آمارنامه ساازمان جهااد  شده بنا محصولا  مهم اين توليد

 (   0911كشاورزی استان خراسان رضوی، 

ناماه از از طريق پرسش 0911های اين تحقيق در سال داده

آوری گردياد  بارای بين كشاورزان انار در منطقه مورد نظر جماع

ساتفاده گيری تصاادفی سااده اتعيين اندازه نمونه از روش نمونه

شد  برای تعيين حجم نمونه از رابطه آماری كوكران استفاده شد 

هاای ماورد عدد برآورد گردياد  داده 31و در نهايت حجم نمونه 

های ورودی نامه حاوی اطلاعاتی در مورد نهادهاستفاده در پرسش

آلا ، نيروی انسانی، سوخت، سم، كود دامای، كاود شامل ماشين

ارز انارژی كاه ستاده شامل انار بودند  همشيميايی، آم آبياری و 

كننده ميزان محتوای انرژی نهاده يا ستاده است، در جادول بيان

 آورده شده است  0
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 انار ديتول در ستاده و هانهاده معادل یانرژ. 6جدول

 منبع (واحد بر)مگاژول  معادل یانرژ واحد   نهاده/ ستاده

    :ستاده -ال 

 (0100 همکاران، و ايكیمي)رح 1/0 لوگرميك انار

    :هانهاده -م

 (0101و همکاران،  ی)اسفنجار 11/0 ساعت یانسان یروين
 (0101و همکاران،  ی)اسفنجار 1/10 ساعت آلا  نيماش
 (0101 ،یبابائ و یرستم)خاكزاد 90/11 تريل   (لي)گازوئ سوخت

 (0101 ،یبابائ و یرستم)خاكزاد 0/010 لوگرميك (كش)حشره سم
 (0101 ،یبابائ و یرستم)خاكزاد 010 مکعب متر    یاريآب آم
 (0101 ،یبابائ و یرستم)خاكزاد 9/1 لوگرميك یدام كود

 (0101 ،یبابائ و یرستم)خاكزاد 01/11 گرملويك )ازته( يیايميش كود

 ممخذ: منبع بيان شده در جدول

 

-شااخص به منظور تعيين روابط بين انرژی ساتاده و نهااده،

توان ها میشوند كه با استفاده از آنكار برده میهايی تعري  و به

هاای وضعيت انرژی محصولا  مختل  و نيز همانند را در سامانه

تاا  0صور  روابط ها بهزراعی مختل  مقايسه كرد  اين شاخص

 ( 0910اند )عبدشاهی و همکاران، نشان داده شده 1

 

 انرژی كارايی    (0)

 وری انرژی   بهره  (0)

  انرژی ويژه  (9)

(1) 
اناارژی -انارژی نهااده )مگاااژول بار هکتاار( 

 ستاده)مگاژول بر هکتار( افزوده انرژی

 

گر نسبت بين كالری گرماايی محصاولا  ژی بيانرنسبت ان

خروجی و كل انرژی صري شاده در عوامال تولياد اسات  ايان 

ازای دست آماده باهباشد و مقدار انرژی بهفاقد واحد می شاخص

وری دهاد  بهارههر واحد مصري انرژی برای توليد را نشان مای

ازای هار واحاد انارژی كننده مقدار توليد محصول باهانرژی بيان

دهنده مصري انارژی بارای مصري شده است  انرژی ويژه نشان

ته باه ناوع توليد يک واحد از محصول است  ايان شااخص بسا

تواند باه محصول كشاورزی، موقعيت و زمان متفاو  است و می

-عنوان شاخصی برای ارزيابی كارايی مصري انارژی در ساامانه

 ( 0911های مختل  توليد مورد نظر باشد )فتحی و همکاران، 

ارا های زيادی در نيم قرن اخير برای تخمين مارز كاتکنيک

اناد، تاهاستفاده قرار گرف جهت بررسی كارايی واحد توليدی مورد

ليدی ولی دو روش عمده برای تخمين كارايی نسبی واحدهای تو

و تحليل پوششی دادهها0می-0 شامل روش تابع توليد مرز تصادفی

-هارهها به دليل اين كه اجازا  بباشد  روش تحليل پوششی داده

وری را معين میكند مورد استفاده بيشتری قرار میگيرد )چاارنز9 

(  در اين روش باا اساتفاده از ياک مجموعاه 0111کاران، و هم

 چندتايی از متغيرهای ورودی و خروجای، كاارايی ياک گاروه از

ها، داده شود  در تحليل پوششیواحدهای مورد بررسی تعيين می

به ازای يک مجموعه مشخص از متغيرهاای ورودی و خروجای، 

 صااصی مشخصی به هر يک از واحدهای مورد بررسی اختنمره

                                                                                           
1 - Stochastic Frontier Analysis (SFA) 

2 - Data Envelopment Analysis (DEA) 

3 - Charnes 
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ه يابد  در اين روش با استفاده از مجموعه اطلاعا  مرباو، بامی

هاای ماؤ ر و محصولا  نهايی و هم نين كليه عوامال و نهااده

ای نموناه، همورد استفاده در فرآيند توليد بر اساس عملکرد بنگاه

ريزی ههای برناميک حد استاندارد توليد، برآورد و به كمک روش

ا آن ا  ماورد بررسای در مقايساه باخطی، كارايی نسبی مؤسس

عباار  ديگار، (  باه0910شود )بابايی و همکااران، سنجيده می

د مبتنی بار ها روشی برای تخمين توابع توليتحليل پوششی داده

ت  در ريازی خطای اساسازی با استفاده از برنامهسری بهينهيک

رناده گياين روش هر واحد يا سازمان تحت بررسی، واحد تصميم

(DMU0 ناميده میشود  بهطور كلای ياک )DMU واحاد ياا ،

سازمانی است كه يکسری ورودیها را به خروجی تبديل مای-

 كند )ليو0 و همکاران، 0109(  

ها روز به روز گساترش های تحليل پوششی دادهاگرچه مدل

هاا تعادادی يافته و جنبه تخصصی پيدا كرده اما مبنای هماه آن

گاذاران ايان روش طراحای و نياانمدل اصلی است كه توسط ب

، 9BCC ،SBMهاای توان به مدلتبيين گرديده كه از جمله می

CCR ( 0911)طغرائی و همکاران،  و     اشاره نمود 

-برای محاسابه كاارايی تولياد BCCدر اين تحقيق از مدل 

كنندگان از نقطه نظر مصري انرژی استفاده شده است  اين مدل 

آورندگانش يعنی بنکر، چارنز و كاوپر يداساس حري اول نام پدبر

بار پاياه بازگشات باه مقيااس  BCCاست  مدل گذاری شدهنام

اين مدل دارای دو جهت مطالعه )ورودی  باشد ( میVRSمتغير )

 DMUباشد  بادين معنای كاه ياک خروجی محور( می -محور

هاای ورودی در واساطه كااهش ساطوح نهاادهتواند بهناكارا می

گرا( به يک واحد كاارا تباديل جی  ابت است )نهادهكه خروحالی

هاا و افازايش داشتن سطوح ورودیشود، يا برعکس با  ابت نگه

گرا(، به يک واحد كارا تبديل شاود )نباوی مقادير خروجی )ستاده

                                                                                           
1 - Decision Making Unit 

2 - Liu 

3 - Banker, Charnes & Cooper 

(  انتخام بين مطالعه ورودی محور 0101و همکاران  1سارائیپله

تحت  DMUی های متمايز واحدهاو خروجی محور به مشخصه

تار مطالعه بستگی دارد  در اين مطالعه روش ورودی محور بايش

رساد چاون فقاط ياک خروجای )عملکارد نظار مایمناسب باه

كه چندين ورودی برای تولياد باشد، در حالیمحصول( موجود می

 (   0911شود )فتحی و همکاران، محصول كشاورزی استفاده می

 باشد:می 1ه صور  رابطفرم كلی مدل ورودی محور به

 

 

(1) s.t 

 

 
 

 
 

 
  
  

 

باه ترتياب  كاارايی فنای خاالص،  در فرمول بالا 

هاا و وزن ورودی (، DMUاماين واحاد )rها و خروجی ورودی

تار ها بزرگمتغيرهای مسمله و محدوديت آن و  خروجی، 

 ( 0911از صفر بودن است )خيبری و همکاران، 

در اين تحقيق ابتدا كارايی فنی خاالص محاسابه شاده و در 

ها كاارايی هار ادامه با تغيير در ميزان استفاده از هر يک از نهاده

منظاور بارآورد يک از واحدها با حالت پايه آن مقايساه شاد  باه

 Excelافزاری مختل  از نرمكارايی واحدها و تمايز بين سناريوها

 استفاده گرديد  

                                                                                           
4 - Nabavi Pelesaraei 
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 نتايج و بحث

مقدار مصري انارژی در تولياد اناار آورده شاده  0در جدول 

است  نتايج نشان داد، متوسط تولياد محصاول اناار در روساتای 

كيلوگرم بر هکتار و كال انارژی مصارفی در  11/1119آباد دوغ

 سبه شد  مگاژول بر هکتار محا 09939های انار آن باغ

 

 انار ديتول در یخروج و یورود یهایانرژ ريمقاد و سهم .2جدول 

 )%( یانرژ سهم (واحد بر)مگاژول  یانرژ (هکتار بر)واحد  مقدار واحد نهاده/ ستاده

 hr 11/013 11/000 01/9 یانسان یروين
 hr 11/01 1/0130 10/01 آلا  نيماش
 l 33/10 1/0111 0/11 (لي)گازوئ سوخت

 kg 11/1 01/11 10/0 (كش)حشره سم
 m3 39/09 10/010 11/0  یاريآب آم
 kg 301 1/011 10/9 یدام كود

 kg 33/90 1/0113 11/01 )ازته( يیايميش كود

 011 11/1110   یورود یانرژ كل

  kg 11/1119 09939 یخروج یانرژ كل

 های پژوهشممخذ: يافته

 

 31/11111ر تركياه مقدار انرژی مصرفی برای مياوه اناار د

(، برای ميوه كيوی در اساتان 0101، 0مگاژول بر هکتار )كاناكی

مگاژول بر هکتاار )محمادی و همکااران،  10/91031مازندران 

( گزارش شد  در اين مطالعه نيز مانند بسياری از مطالعاا  0100

صور  گرفته بار روی انارژی تولياد محصاولا  كشااورزی در 

ترين نهاده در توليد عنوان پرمصريبهايران، نهاده سوخت ديزل 

ليتار بار هکتاار كاه  33/10دست آمد  نهاده سوخت با صري به

ترين ساهم انارژی مگاژول بر هکتار است، بيش 1/0111معادل 

هاا داشات  مقادار درصد در بين ساير نهاده 01/11مصرفی را با 

 31/0101انرژی ايان نهااده بارای مياوه اناار در كشاور تركياه 

( 0111،  0درصد )آكاوزو همکاران 30/0ل بر هکتار، معادل مگاژو

مگااژول بار  11/1101و برای ميوه شليل در شهرساتان سااری 

، 9درصاد )قاسامی كردخيلای و همکااران 13/01هکتار، معاادل 

                                                                                           
1 - Canakci 

2 - Akcaoz 

3 - Qasemi-Kordkheili 

 ( گزارش شد  0109

كيلوگرم بر هکتار، دومين  33/90كود شيميايی از  با صري 

د در تولياد اناار دارد  ايان درص 11/01سهم انرژی مصرفی را با 

دسات آماده در تولياد اناار در تركياه توان با نتايج بهنتايج را می

 11/90مقايسه كرد كه مقدار انرژی مصارفی كودهاای ازتاه باا 

ترين انارژی مصارفی را در باين درصد بعد از سوخت ديزل بيش

ها داشت  در تحقيقا  مشابهی در اياران نياز، مقادار ساير نهاده

 1پورو همکارانترين نهاده در توليد بود)لقمانهاده پرمصرياين ن

 (   0109، 1و طباطبائی و همکاران 0109، 

های انرژی در توليد ميوه انار آورده شده شاخص 9در جدول 

های انرژی اين امکان وجود دارد كاه است  با استفاده از شاخص

لا  های توليد محصولا  در نقا، مختل  يا محصوبتوان سيستم

و  1ديگار مقايساه نماود )روياانمختل  يک منطقاه را باا ياک

                                                                                           
4 - Loghmanpour 

5 - Tabatabaie 

6 - Royan 
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 13/0(  نسبت انرژی برای توليد ايان محصاول 0100همکاران، 

ازای مصري يک دهد بهدست آمده است كه اين رقم نشان میبه

واحد انرژی توليد شده اسات  مقادار  13/0واحد انرژی در حدود 

( 0101)كاناكی،  31/0ه اين شاخص برای توليد ميوه انار در تركي

وری ( گزارش شد  شاخص بهره0111)آكاوز و همکاران،  11/0و 

گر اين اسات دست آمد  بيانكيلوگرم بر مگاژول به 10/1انرژی 

كيلاوگرم ساتانده  10/1ازای هر مگاژول انارژی مصارفی، كه به

دهناده تر باشاد نشاانحاصل شده است  هرچه اين نسبت بزرگ

باشد  مقدار اين شاخص بارای انرژی مصرفی میوری بالاتر بهره

كيلوگرم بر مگاژول )آكاوز و همکااران،  19/1توليد انار در تركيه 

كيلوگرم بار مگااژول  01/1( و برای ميوه گلابی در تهران 0111

دست آمد  شاخص شد  انرژی ( به0109)طباطبائی و همکاران، 

ازای دهد، باهدست آمد كه نشان میمگاژول بر كيلوگرم به 10/0

انرژی صري شده است  مقادار  10/0توليد هر يک كيلوگرم انار، 

مگاژول بر كيلوگرم )آكااوز  91/0اين شاخص برای انار در تركيه 

مگااژول  10/9(، برای گلابی در استان تهران 0111و همکاران، 

دست آمد  شااخص ( به0109بر كيلوگرم )طباطبائی و همکاران، 

-مگاژول بر هکتاار و مثبات باه 91/1190 افزوده خالص انرژی

تار از انارژی دهد انرژی خروجای بايشدست آمد، كه نشان می

 ورودی بوده است      

 

 انار ديتول در یانرژ یهاشاخص .0جدول 

 مقدار واحد هاشاخص

 13/0 - كارايی انرژی
 kg/MJ 10/1 وری انرژیبهره

 MJ/kg 10/0 انرژی ويژه
 MJ/ha 91/1190 افزوده انرژی

 های پژوهشممخذ: يافته
 

 ال ( بررسی كارايی باغا  انار حالت پايه

-ی كارايی باغا  انار را نشان میحالت پايه 1پس از جدول 

هاای با تغييار در مقادار انارژی 00تا  1دهد  با توجه به جداول 

ها و هم نين ستاده تولياد اناار تحات عناوان ساناريوهای نهاده

 كنيم  باغا  انار را بررسی می مختل  ميزان كارايی

 

 هيپا حالت در انار دارانباغ يیكارا. 4جدول 

 )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ
0 11/31 00 011 10 011 10 01/11 
0 11/31 00 011 10 13/11 10 011 
9 11/11 09 011 19 10/91 19 11/11 
1 11/11 01 011 11 011 11 011 
1 31/10 01 19/11 11 011 11 99/19 
1 11/11 01 10/11 11 11 11 11/11 
1 011 01 11/11 11 01/31 11 00/10 
3 13/10 03 01/10 13 11/11 13 13/10 
1 10/13 01 011 11 01/11 11 011 
01 011 91 11/11 11 011 11 91/11 
00 11/10 90 31/99 10 011 10 00/10 
00 01/31 90 10/31 10 91/19 10 11/01 
09 10/19 99 011 19 011 19 10/11 
01 011 91 011 11 99/39 11 10/39 
01 011 91 10/11 11 10/91 11 011 
01 00/13 91 31/31 11 11/10 11 31/30 
01 01/10 91 11/10 11 13 11 01/11 
03 011 93 01/13 13 11/11 13 10/11 



 9911ستان تاب، 2، شماره 7جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      212

01 011 91 91/01 11 011 11 01/91 
01 011 11 11/11 11 01/11 31 13/11 

 های پژوهشفتهاممخذ: ي

 

 م( بررسی كارايی باغا  انار در حالت سناريوی اجتماعی: 

تارين های اشتغال يا موضاوع كاار و بيکااری از مهامچالش

ی آينده به حساام آورد  باا توجاه باه چالش اجتماعی چند دهه

كار در باغا  انار، كارايی هيچ تغيياری رویبا افزايش ني 1جدول 

 كند نمی

 

 كاریروين شيافزا حالت در انار دارانباغ يیكارا. 9جدول 

 )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ
0 11/31 00 011 10 011 10 01/11 
0 11/31 00 011 10 13/11 10 011 
9 11/11 09 011 19 10/91 19 11/11 
1 11/11 01 011 11 011 11 011 
1 31/10 01 19/11 11 011 11 99/19 
1 11/11 01 10/11 11 11 11 11/11 
1 011 01 11/11 11 01/31 11 00/10 
3 13/10 03 01/10 13 11/11 13 13/10 
1 10/13 01 011 11 01/11 11 011 
01 011 91 11/11 11 011 11 91/11 
00 11/10 90 31/99 10 011 10 00/10 
00 01/31 90 10/31 10 91/19 10 11/01 
09 10/19 99 011 19 011 19 10/11 
01 011 91 011 11 99/39 11 10/39 
01 011 91 10/11 11 10/91 11 011 
01 00/13 91 31/31 11 11/10 11 31/30 
01 01/10 91 11/10 11 13 11 01/11 
03 011 93 01/13 13 11/11 13 10/11 
01 011 91 91/01 11 011 11 01/91 
01 011 11 11/11 11 01/11 31 13/11 

 های پژوهشممخذ: يافته
 

ج( بررسی كارايی باغاا  اناار در حالات ساناريوی كااهش 

 مصري آم:

های كمی مناابع آم، افزايش روزافزون جمعيت و محدوديت

در   نمايادروری میمديريت هدفمند منابع آم را بيش از پيش ض

 ر ؤگيری مچنين شرايطی تنها راهکار برای حل اين مشکل بهره

-می وری در اين بخشو بهينه از منابع محدود آم و بهبود بهره

درصدی آم برای باغا   11با كاهش  1با توجه به جدول  .باشد

 يابد  انار، تنها كارايی بيستمين باغ كاهش می

ر در حالات ساناريوی مکاانيزه د( بررسی كارايی باغاا  اناا

 شدن:

ماشينی كردن يا مکانيزه كردن ياا مکانيزاسايون باه معنای 

وسيله ماشين است  در مکانيزاسيون، فعاليت ماشين، انجام كار به

شاود  جايگزين يا مکمل فعاليت انساان در تولياد محصاول مای

مکانيزاسيون تمامی مرحله كشت و كار يعنی، كاشات، داشات و 
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هم وابسته كه هر مرحلاه تکميال صور  مکانيزه و بهبرداشت به

سازی برای مرحله بعادی كشات اسات كننده زمينه قبلی و آماده

 شود محسوم می

 
 

 آب یدرصد 95 كاهش حالت در انار دارانباغ يیكارا. 1جدول 
()درصد يیكارا اغ ()درصد يیكارا باغ  ()درصد يیكارا باغ  ()درصد يیكارا باغ   
0 11/31 00 011 10 011 10 01/11 
0 11/31 00 011 10 13/11 10 011 
9 11/11 09 011 19 10/91 19 11/11 
1 11/11 01 011 11 011 11 011 
1 31/10 01 19/11 11 011 11 99/19 
1 11/11 01 10/11 11 11 11 11/11 
1 011 01 11/11 11 01/31 11 00/10 
3 13/10 03 01/10 13 11/11 13 13/10 
1 10/13 01 011 11 01/11 11 011 
01 011 91 11/11 11 011 11 91/11 
00 11/10 90 31/99 10 011 10 00/10 
00 01/31 90 10/31 10 91/19 10 11/01 
09 10/19 99 011 19 011 19 10/11 
01 011 91 011 11 99/39 11 10/39 
01 011 91 10/11 11 10/91 11 011 
01 00/13 91 31/31 11 11/10 11 31/30 
01 01/10 91 11/10 11 13 11 01/11 
03 011 93 01/13 13 11/11 13 10/11 
01 011 91 91/01 11 011 11 01/91 
01 01/30 11 11/11 11 01/11 31 13/11 

 های پژوهشممخذ: يافته
 

 آلات نيماش یدرصد 95 شيافزا حالت در انار دارانباغ يیكارا. 7جدول 

 )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ صد()در يیكارا باغ

0 11/31 00 011 10 011 10 01/11 
0 11/31 00 011 10 13/11 10 011 
9 11/11 09 011 19 10/91 19 11/11 
1 11/11 01 011 11 011 11 011 
1 31/10 01 10/31 11 011 11 99/19 
1 11/11 01 10/11 11 11 11 11/11 
1 011 01 11/11 11 011 11 00/10 
3 13/10 03 01/10 13 11/11 13 10/11 
1 10/13 01 011 11 01/30 11 011 
01 011 91 11/11 11 011 11 91/11 
00 11/10 90 31/99 10 011 10 00/10 
00 01/11 90 011 10 91/19 10 93/01 
09 10/19 99 011 19 011 19 10/11 
01 011 91 011 11 011 11 011 
01 011 91 10/11 11 10/91 11 011 
01 00/13 91 011 11 11/10 11 31/30 
01 01/10 91 11/10 11 13 11 01/11 
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03 011 93 01/13 13 11/11 13 10/11 
01 011 91 11/11 11 011 11 01/91 
01 011 11 11/11 11 01/11 31 011 

 های پژوهشممخذ: يافته

 آلات نيماش یدرصد 95كاهش حالت در انار نداراباغ يیكارا. 1جدول  

 )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ
0 11/31 00 011 10 011 10 01/11 
0 11/31 00 11/31 10 13/11 10 11/33 
9 11/11 09 011 19 13/01 19 11/11 
1 11/11 01 91/10 11 011 11 011 
1 31/10 01 19/11 11 00/11 11 99/19 
1 11/11 01 10/11 11 11 11 11/11 
1 011 01 11/11 11 01/31 11 00/10 
3 13/10 03 01/10 13 11/11 13 13/10 
1 10/13 01 011 11 01/11 11 011 
01 011 91 11/11 11 011 11 91/11 
00 11/10 90 11/01 10 10/19 10 00/10 
00 01/10 90 11/13 10 91/19 10 91/3 
09 10/19 99 11/11 19 11/31 19 10/11 
01 10/30 91 011 11 99/39 11 10/39 
01 011 91 10/11 11 10/91 11 01 
01 00/13 91 31/31 11 11/10 11 11/11 
01 01/10 91 11/10 11 01/19 11 01/11 
03 011 93 01/13 13 11/11 13 10/11 
01 011 91 31/01 11 011 11 19/03 
01 01/11 11 11/11 11 01/11 31 13/11 

 های پژوهشممخذ: يافته
 

شادن واحادهای توليادی مکاانيزه 3و  1با توجه به جاداول 

شود كه اين نتيجه ها میتری از واحدباعث كارا شدن تعداد بيش

( 0911( و محماادی و مهااری )0103مهاار )بااا مطالعااا  ايمااان

 مطابقت دارد 

اناار در حالات ساناريوی زيسات ح( بررسی كاارايی باغاا  

گيرد زيست از منابع گوناگونی صور  میمحيطی: آلودگی محيط

كه يکی از آن منابع مصري كود شيميايی در كشاورزی اسات  از 

تاوان باه جمله تم يرا  مخرم استفاده از ايان ناوع كودهاا مای

های سطحی و كشاورزی، مانادگاری آنهاا در محايط آلودگی آم

-ی محايطنسان، دام، طيور ، بر هم زدن چرخهزيست كه برای ا

 زيست و هم نين اختلال در چرخه اشاره كرد 

شيميايی واحدهای با كاهش مصري كود 1با توجه به جدول 

تر مصري شوند در نتيجه انرژی نيز كمتری كارا میتوليدی بيش

ی يعقاوبی و همکااران توان با مطالعاهشود  اين نتيجه را میمی

تاوان ايسه كرد، كاه در آن باا ماديريت صاحي  مای( مق0910)

مصري انرژی و در نتيجه مصري كود شيميايی را كاهش داده و 

 كارايی را افزايش داد  

 سناريوی افزايش توليد و سود:

هدي كشاورز از توليد حداكثر كردن درآمد و سود حاصال از 

باشد  در ايان ساناريو باا افازايش كاشت محصولا  مختل  می

توليد انار در باغا  مختل  كارايی آن را مورد بررسی قرار  ميزان

 10و  10، 01دهيم  با افزايش تولياد ميازان كاارايی باغاا  می

 ( 01يابد )جدول كمی افزايش می

، باا كااهش اساتفاده از 00با توجه به نتايج حاصل از جدول 

يابد و اين حالت دارای كمترين آلا  كارايی نيز كاهش میماشين

انگين كارايی و حالت كااهش مصاري كاود شايميايی، دارای مي
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باشد، به اين معنی كاه باا كااهش ترين ميانگين كارايی میبيش

توان ميازان كاارايی را استفاده از كود شيميايی در باغا  انار می

 باشد ها تقريبا مشابه هم میبالا برد  ميانگين كارايی بقيه حالت

 

 يیايميش كود یدرصد 95كاهش حالت در انار دارانباغ يیكارا. 5جدول 

 )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ
0 011 00 011 10 011 10 01/11 
0 011 00 011 10 13/11 10 011 
9 10/11 09 011 19 10/91 19 11/11 
1 11/11 01 011 11 011 11 011 
1 31/10 01 19/11 11 011 11 99/19 
1 11/11 01 10/11 11 13/13 11 00/31 
1 011 01 11/11 11 011 11 00/11 
3 13/10 03 01/10 13 11/11 13 13/10 
1 10/13 01 011 11 01/11 11 011 
01 011 91 11/11 11 011 11 91/11 
00 11/10 90 31/99 10 011 10 00/10 
00 11/13 90 011 10 91/19 10 09/09 
09 10/19 99 011 19 011 19 11/11 
01 011 91 011 11 011 11 011 
01 011 91 10/11 11 10/91 11 011 
01 00/13 91 011 11 11/10 11 011 
01 01/10 91 11/10 11 13 11 01/11 
03 011 93 01/13 13 11/11 13 10/11 
01 011 91 09/10 11 011 11 01/91 
011 011 11 11/11 11 01/11 31 011 

 های پژوهشممخذ: يافته

 

 ديتول یدرصد 95شيافزا حالت در انار دارانباغ يیكارا. 65دول ج

 )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ )درصد( يیكارا باغ

0 11/31 00 011 10 011 10 01/11 
0 11/31 00 011 10 10/11 10 011 
9 11/11 09 011 19 10/91 19 11/11 
1 11/11 01 011 11 011 11 011 
1 31/10 01 19/11 11 011 11 99/19 
1 11/11 01 10/11 11 11 11 11/11 
1 011 01 11/10 11 01/31 11 00/10 
3 13/10 03 01/10 13 11/11 13 13/10 
1 10/13 01 011 11 01/11 11 011 
01 011 91 11/11 11 011 11 91/11 
00 11/10 90 31/99 10 011 10 11/19 
00 01/31 90 10/31 10 91/19 10 11/01 
09 10/19 99 011 19 011 19 10/11 
01 011 91 011 11 99/39 11 10/39 
01 011 91 10/11 11 10/91 11 011 
01 00/13 91 31/31 11 11/10 11 31/30 
01 01/10 91 11/10 11 13 11 01/11 
 03 011 93 01/13 13 11/11 13 10/11 

01 011 91 91/01 11 011 11 01/91 
01 011 11 11/11 11 01/11 31 13/11 
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 های پژوهشممخذ: يافته

 وهايسنار يیكارا یكم یهایژگيو. 66جدول 

 حداقل حداكثر ميانگين كارايی سناريو

 11/01 011 10/10 حالت پايه
 11/01 011 11/10 افزايش اشتغال

 11/01 011 00/10 مصري آم %11كاهش 
 93/01 011 11/11 آلا استفاده از ماشين %11افزايش 
 91/3 011 00/11 استفاده از ماشين آلا  %11كاهش 
 09/09 011 01/11 مصري كود شيميايی %11كاهش 

 11/01 011 10/10 توليد %11افزايش 

 های پژوهشممخذ: يافته     

 

توان نتيجه گرفات كاه باا كااهش می 00با توجه به جدول 

توان باغا  ي كود شيميايی و يا بهينه مصري كردن آن میمصر

زيست نياز تر محيطتری را كارا كرد و از آلودگی هرچه بيشبيش

 جلوگيری كرد  

 

 گيری و پيشنهاداتنتيجه

نتايج ارزيابی ميازان مصاري انارژی در تولياد مياوه اناار د 

دهاد ميازان ولاا ، نشاان مایآباد، شهرساتان ماهروستای دوغ

کرد انار در اين روستا پايين است، كه علت پايين بودن آن را عمل

توان پايين بودن ميزان انرژی ورودی يا بهينه نباودن ميازان می

انرژی مصرفی در توليد اين محصول دانست  كارايی انرژی توليد 

-دست آمد كه برای بهبود آن باياد باهانار در اين روستا پايين به

كه زايش عملکرد محصول بود و يا اينكارهايی جهت افدنبال راه

های جويی كرد  در بين نهادههای ورودی صرفهدر مصري انرژی

تارين نهااده مصرفی، نهاده سوخت ديزل باه عناوان پرمصاري

دست آمد، كه دليل بالا بودن مصري اين نهاده انرژی در توليد به

تواند باشد  پس از سوخت دوماين نهااده ها میفرسودگی ماشين

رمصري كود شيميايی ازته بود كه دومين سهم انرژی مصارفی پ

برداری از خا  و بارگ را در توليد انار داشت  انجام نشدن نمونه

-ی كود شيميايی و اساتفاده بایبرای تعيين مقدار مصري بهينه

رويه از آن باعث افزايش سهم اين نهااده در انارژی كال شاده 

تارين مقادار انارژی را كامها است  نهاده سم در بين ساير نهاده

پاشی در روساتا باود  داشت، كه دليل آن پايين بودن دفعا  سم

دست آمد كه اين به 13/0نسبت انرژی برای توليد اين محصول 

ازای مصاري ياک واحاد انارژی در حادود دهد بهرقم نشان می

وری انارژی واحد انرژی توليد شاده اسات  شااخص بهاره 13/0

دسات آماد و هرچاه ايان نسابت ول باهكيلوگرم بر مگاژ 10/1

باشد  وری بالاتر انرژی مصرفی میدهنده بهرهتر باشد نشانبزرگ

مگاژول بر كيلوگرم و شاخص افزوده خاالص  10/0شد  انرژی 

-دسات آماد  هاممگاژول بر هکتار و مثبت به 91/1190انرژی 

ها نشان داد كه در حالت كاهش اساتفاده چنين نتايج تحليل داده

باغ انار كارا است و ميانگين كارايی در اين  01آلا  تنها ماشيناز 

طور با كااهش مصاري ترين مقدار را داشت  و همينحالت پايين

شوند ياا باه سامت تری كارا میهای بيشكودهای شيميايی باغ

 كنند كارايی ميل می

شود كه از كودهای شيميايی در باغا  انار كمتار پيشنهاد می

آلاا  در ايان و هم نين چون بکاار باردن ماشاين استفاده شود

تاوان در كارهاايی كاه شود، میباغا  باعث افزايش كارايی می

پذير است با بکاار باردن آلا  امکانی ماشينها بوسيلهانجام آن

جويی كرد و هم ميازان های كشاورزی هم در وقت صرفهماشين

 كارايی را بالا برد 
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Abstract 

In this study, the amount of energy consumption and its efficiency for pomegranate fruit 

production in areas of Mahwalat city of Khorasan-Razavi, was investigated by data envelopment 

analysis approach. The information required for the study was completed by completing 80 garden 

among pomegranate orchard farmers in 2017. According to the data collected from the field study 

on how to perform agricultural operations on this crop, the amounts of input and output energies 

were calculated and their efficiency was evaluated. The results showed that the energy of two inputs 

of fuel and nitrogen fertilizer with 44.15 and 29.64%, respectively, were the most consumed energy 

inputs in production. The average production of pomegranate in Dughabad village was 7043.75 kg 

/ ha and the total energy consumption in pomegranate orchards was 13383 MJ / ha. The results also 

showed that with decreasing the use of chemical fertilizers and increasing the use of machinery in 

pomegranate orchards, the average efficiency increases. Therefore, it is recommended to use less 

chemical fertilizers in pomegranate orchards. It is also suggested to increase the use of agricultural 

machinery to save time and increase efficiency. 
Keywords: Energy, Performance, Pomegranate, Mahvelat city, Consumption Pattern 
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