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بررسی کارآیی مصرف انرژي و آنالیز اقتصادي تولید انگور در باغات شهرستان 

 کارون
 1نسیم منجزي

 
 چکیده

در استان خوزستان  1397-98منظور بررسی کارآیی مصرف انرژي و آنالیز اقتصادي تولید انگور در سال زراعی این تحقیق به
آوري طور تصافی، جمعباغدار، به 26انجام شد. بدین منظور اطالعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوري  با 

درصد بیشترین سهم و انرژي مربوط به تولید قلمه و احداث  88/28شد. نتایج تحقیق نشان داد انرژي کود شیمیایی نیتروژن با 
وري انرژي، خالص افزوده انرژي و درصد کمترین سهم مصرف انرژي را به خود اختصاص دادند. میانگین بهره 75/0ستان با تاک

برآورد شد. نتایج حاصل  34/11و  Kg MJ  96/0، 1-MJ ha 72/376884-1ترتیب نسبت انرژي ستانده به نهاده در این مزارع به
حاکی از این بود که میانگین کارآیی فنی، کارآیی فنی  هااز بررسی کارآیی مصرف انرژي با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده

ز آنالیز است. نتایج حاصل ا 97/0درصد و  96 /61درصد،  39/93ترتیب خالص و کارآیی مقیاس براي باغات انگور مورد مطالعه به
، 31/5ترتیب وري اقتصادي بههزینه، درآمد خالص، درآمد ناخالص و بهره –اقتصادي تولید انگور نیز نشان داد که نسبت فایده 

 .کیلوگرم در هزار ریال است 133/0ریال در هکتار و  1401120000ریال در هکتار، 1137129620
 

  هزینه -نسبت سودتحلیل پوششی داده، کارآیی فنی،  کلیدي: هايواژه
 

 مقدمه
 ناشی ايگلخانه گازهاي انتشار و انرژي بحران به توجه با

 آن بر هاتالش تمام فسیلی، هايسوخت رویهبی از مصرف
 بخش. یابد کاهش امکان حد تا انرژي که مصرف است

 اکثر در. نیست مستثنی این موضوع از نیز کشاورزي
 شده وارد انرژي حال توسعه، در حتی و پیشرفته کشورهاي

 را مختلف کشاورزي محصوالت تولید براي سطح واحد در
اند، کرده سعی انرژي کارآیی شاخص محاسبه با و بررسی
کنند  بهینه انرژي مصرف نظر از را خود کشاورزي سیستم

 انرژي ). نسبت1390ی و همکاران، ی(عجب شیرچی اسکو
 نوع و محصول نوع کشاورزي به مختلف هاياکوسیستم در

بررسی  دارد. بستگی تولید محصول در هاي مصرفینهاده
 سازيبهینه تولید، پایداري در تواندنسبت انرژي می

 کاهش و فسیلی هايسوخت حفظ ذخایر سامانه، اقتصادي
 .)Ozkan et al., 2004نماید ( ایفا اساسی نقش هوا آلودگی

ترین محصوالت باغی است که انگور یکی از با ارزش
تولید آن در دنیا و ایران اهمیت زیادي دارد. تنوع گونه و 
قابلیت خاص این محصول امکان پرورش و تولید آن را در 
مناطق مختلف آب و هوایی کشور ممکن ساخته است. 

                                                           
  monjezi@scu.ac.ir.N، اهواز، ایران. نویسنده مسئول ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهوازمهندسی بیوسیستمگروه  استادیار ۱

 استان در انگور تولید هايقطب از یکی کارون شهرستان
 آباد، اسالم بهر، بزرگ، غزاویه روستاهاي و است خوزستان

 منطقه این کشت زیر سطح بیشترین موران و علوه چمیان،
 شهرستان، این شده تولید محصول. هستند دارا را

 این تولید قطب و است خوزستان در انگور ترینمرغوب
 شهرستان سویسه بخش در بزرگ غزاویه روستاي محصول

 این کارون شهرستان انگور خوب هايویژگی از. است کارون
 شودمی برداشت ها،استان سایر انگور ورود از پیش که است

 آن از انگور، محصول برداشت از پیش. دارد مناسبی بازار و
 دیگر مصارف براي آن هايبرگ از و آبغوره تولید براي نیز

 براي باالیی اقتصادي ارزش محصول این و شودمی استفاده
جانبه تولید این بنابراین بررسی همه .دارد منطقه مردم

 .محصول در منطقه بسیار حائز اهمیت است
هاي مهم پایداري تولید انگور، تحلیل یکی از شاخص

به  Ozkan et al. (2007)انرژي و اقتصادي تولید آن است. 
ارزیابی جریان انرژي تولید انگور در فضاي باز و گلخانه 
پرداختند. نتایج نشان داد که کارآیی انرژي تولید انگور در 

 .Rajabi-Hamedani et alفضاي باز بیشتر از گلخانه بود. 

 استان همدان در انگور تولید انرژي ارزیابی به (2011)



                                                           بررسی کارآیی مصرف انرژي و آنالیز اقتصادي تولید انگور در باغات شهرستان کارون

35 

عنوان  به الکتریسته و شیمیایی کودهاي. پرداختند
 مجموع. شدند شناخته تولید در انرژي پرمصرف هاينهاده

 در .بود هکتار بر مگاژول 42213 هکتار بر انرژي مصرفی
 آذربایجان استان در انگور تولید انرژي جریان مطالعه دیگري

 سهم با مصرفی نیتروژن کود. گرفت قرار مورد مطالعه غربی
 ترینپرمصرف عنوان به مصرفی، انرژي از مجموع درصد 36

 نیز انرژي وريبهره و انرژي کارآیی. شد انرژي گزارش منبع
شدند  گزارش مگاژول بر کیلوگرم 46/0 و 47/5 ترتیببه
)Mardani and Taghavifar, 2016  .(اشرفی تحقیق نتایج 
 تولید عوامل وريبهره عنوان بررسی با )1384( همکاران و

 از که بردارانیبهره نشان داد، خراسان استان در انگور
 داراي شوندمند میبهره اعتبارات و ترویجی خدمات

 کشت زیر که سطح کشاورزانی و باشندمی بیشتري وريبهره
 نحو به هاي تولیدنهاده از باشند،می باسواد و داشته بیشتري
 کارآیی )1381( پورحسن .کنندمی استفاده تريمطلوب

 هايشهرستان در را آن بر مؤثر عوامل و انگورکاران فنی
 مرزي متعالی تابع تولید از استفاده با گچساران و بویراحمد
 بین رابطه T و F آزمون استفاده از با. کرد برآورد تصادفی

 با باغ سن و تجربه کشاورز تحصیالت، سن، متغیرهاي
 غیر شغل آمده، ولی دستبه مثبت فنی کارآیی میانگین
سردار شهرکی و  .است داشته کارآیی بر منفی اثر باغداري

وري باغات انگور ) به ارزیابی کارآیی و بهره1398همکاران (
برداران منطقه سیستان پرداختند. نتایج نشان داد بهره

ها هاي زابل و هیرمند و زهک مقدار کارآیی آنشهرستان
برداران دهنده ناکارا بودن بهرهباشد که نشانکمتر از یک می

) در تحقیقی به 1396شد. نامور و نادي (باانگور کار می
تحلیل جریان انرژي تولید انگور در خراسان شمالی به روش 
شبکه عصبی مصنوعی پرداختند. نتایج نشان داد که مجموع 
انرژي مصرفی، انرژي خروجی و کارآیی انرژي انگور در 

مگاژول بر  61/52553ترتیب استان خراسان شمالی به
بود. کودهاي  39/5اژول بر هکتار و مگ 17/283513هکتار، 

مگاژول بر هکتار انرژي مصرفی،  98/35094شیمیایی با 
درصد از مجموع انرژي مصرفی را به  67سهمی در حدود 

) کارآیی 1393خود اختصاص دادند. میرزایی و همکاران (
فنی انگورکاران شهرستان دنا را برآورد کردند. میانگین 

درصد برآورد گردیده  71کاران کارآیی این گروه از انگور
 .است

                                                           
1 Data Envelopment Analysis 

) به بررسی عوامل مؤثر بر 1396تیموري و موسوي (
وري نیروي انسانی در تولید انگور در منطقه دشمن بهره

هاي پژوهش نشان زیاري شهرستان ممسنی پرداختند. یافته
داد سطح تحصیالت انگورکاران، اندازه باغات انگور، عضویت 

هاي آموزشی و ترویجی، ر برنامهدر شرکت تعاونی، شرکت د
بازدید مروجان از باغات انگور و سکونت انگور کار در روستا 

وري نیروي انسانی اثر یافتگی باال بر بهرهبا سطح توسعه
 يزمینه همچنین درداري داشته است. مثبت و معنی

 کارآیی مطالعه براي 1هاداده پوششی تحلیل کارگیريبه

 از خارج و داخل در بسیاري عاتتولیدي مطال واحدهاي

 روش توانایی تحقیقات این است. نتایج گرفته صورت کشور
 جهت مناسب ابزار یک عنوانرا به هاداده پوششی تحلیل
 نشان تولیدي در واحدهاي بهینه کارآیی به یابیدست

در بررسی الگوي  Canakci and Akinci (2006) .دهدمی
اي به تعیین مصرف انرژي براي تولید سبزي و صیفی گلخانه

ها پرداختند. نتایج نهاده و رابطه آن -نسبت انرژي ستاده
حاصل از این مطالعه نشان داد که نسبت کارآیی انرژي براي 

فرنگی، فلفل، اي شامل گوجهچهار محصول اصلی گلخانه
 23/0و  31/0، 19/0، 32/0ا ترتیب برابر بخیار و بادمجان به

دهد که است. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان می
فرنگی بیشترین سودآوري را از میان محصوالت فوق، گوجه

 و فنی کارآیی میزان بررسی به Omid et al. (2011)دارد. 
 ایران در ايگلخانه واحدهاي منتخب در مقیاس کارآیی

تولید  و نهاده عنوانبه انرژي از استفاده فرآیند و پرداختند
 و ورودي نهاده 8 هاآن. دادند قرار بررسی مورد را خیار

از تحلیل  استفاده با گرفته و نظر در نیز را خیار ستانده
 تولیدي واحدهاي کارآیی تحلیل ها بهپوششی داده

 که صورتی در داد ها نشانآن تحلیل نتایج. پرداختند
 درصد 5/9را  انرژي از استفاده بتوانند ناکارا واحدهاي

 .گیرندمی قرار کارا مرز روي کاهش دهند،
Mohammadi and Omid (2010) عنوان تحت پژوهشی 

 محصول عملکرد به ورودي انرژي نسبت و بررسی اقتصادي
 نهایت در و نموده اجرا تهران استان در را ايخیار گلخانه

 برآورد را محصول این تولید اقتصادي و وري انرژيبهره
در نهایت، با توجه به تحقیقات انجام شده، تحلیل  .نمودند

ها روش مناسبی براي تحلیل کارآیی واحدهاي پوششی داده
 ابراین این تحقیق سعی دارد با استفاده از ـتولیدي است، بن
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 و انرژي در باغات انگور مصرف کارآییاین روش، 
کارون  شهرستان در انگور تولید اقتصادي همچنین تحلیل

 .را بررسی کند
 

 هامواد و روش
 آوري دادهجمع

در شهرستان کارون،  1397-98این مطالعه در سال زراعی 
استان خوزستان انجام شد. اطالعات مورد نیاز در این مطالعه از 

آوري گردید. حجم باغداران انگور با استفاده از پرسشنامه جمع
) برآورد گردید 1کوکران (رابطه ي نمونه در این مطالعه از رابطه

)Snedecor and Cochran, 1989:( 
 

n 1رابطه  =
N(s × t)2

(N − 1)d2 + (s × t)2
 

 
، تعداد باغداران منطقه مورد مطالعه به Nدر این رابطه 

در  96/1ضریب  اطمینان قابل قبول برابر  tنفر،  126تعداد 
برآورد واریانس صفت مورد مطالعه در  2Sدرصد،  5سطح 

نفر  26حجم نمونه که  nدقت احتمالی مطلوب و  dجامعه، 
پرسشنامه، ضریب  1براي سنجش قابلیت روایی دست آمد.به

  IBM SPSS افزار با استفاده از نرم 2آلفاي کرونباخ

Statistics 22.0 گردید ( محاسبهCronbach, 1951  .(
 آلفاي ضریب از استفاده با هاپرسشنامه روایی قابلیت

 ضریب مقدار به توجه با که شد محاسبه 74/0 برابر کرونباخ
 .گرفت قرار تأیید مورد آن پایایی کرونباخ، آلفاي

هاي استفاده شده در تولید محصول انگور در نهاده
دیزل،  سوخت کارگري، منطقه مورد نظر شامل، نیروي

آبیاري، الکتریسیته  آب شیمیایی، شیمیایی، سموم کودهاي
. نیز محصول انگور تولیدي بودستاده  نقل است. و و حمل

ارائه شده  1مشخصات کلی باغات مورد مطالعه در جدول 
ها و ستاده در تولید انگور است. مقدار و محتواي انرژي نهاده

بیان شده است. انرژي مصرفی نهاده  3و  2نیز در جدول 
 محاسبه گردید  2آب آبیاري با استفاده از رابطه 

)Kitani, 1999(. 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼 2رابطه  =
𝜌𝜌 × 𝑔𝑔 × 𝐻𝐻 × 𝑄𝑄

𝜂𝜂1 × 𝜂𝜂2
 

 
انرژي مصرفی نهاده آب آبیاري (ژول  DEدر این رابطه، 

، gکیلوگرم بر مترمکعب)،  1000چگالی آب (، 𝜌𝜌بر هکتار)، 
،  کل ارتفاع Hمتر بر مجذور ثانیه)،  8/9شتاب جاذبه (

، دبی کل آب مصرفی در فصل تولید Qدینامیکی (متر)، 
، بازده پمپ (تابعی از ارتفاع عموي 𝜂𝜂1(مترمکعب بر هکتار)، 

، بازدهی 𝜂𝜂2)، 9/0تا  7/0باالبر، سرعت و جریان آب معادل 
تا  18/0هاي برقی برابر کل تبدیل انرژي و توان (براي پمپ

هاي مصرفی از باشد. همچنین سایر انرژي نهاده) می20/0
ها بر هکتار ارزهاي انرژي در میزان مصرف نهادهضرب هم
 .ردیدمحاسبه گ

 

 مشخصات کلی باغات مورد مطالعه -1جدول 
 هکتار 17/3 هامیانگین مساحت تاکستان

 دستی روش انجام عملیات (تهیه زمین، کاشت، داشت و برداشت)
 روش غرقابی، روش انتقال آب از رودخانه تا باغ: الکتروپمپ روش آبیاري

 رودخانه کارون منبع تأمین آب
 سال) 15سال (میانگین  25تا  10 هاسن تاکستان
 عسکري و سلطانی رقم انگور
 پشته و جوي و خزنده نوع باغات

 چال کود (کودهاي شیمیایی اوره، سوپر فسفات تریپل، سولفات پتاسیم) روش کوددهی
 اواخر زمستان تا اواسط تابستان دوره تولید میوه

 
  

                                                           
1 Reliability 2 Cronbach Alfa 



                                                           بررسی کارآیی مصرف انرژي و آنالیز اقتصادي تولید انگور در باغات شهرستان کارون

37 

 ها در تولید انگور در شهرستان کارونها و ستادهنهادهمقدار  -2جدول 
 مقدار )unit.ha-1 واحد ( عنوان

   هانهاده
 hr 85/2815 نیروي کارگري
 L 80/8 سوخت دیزل

   کودهاي شیمیایی
 Kg 95/15 نیتروژن
 Kg 89/78 فسفات
 Kg 55/291 پتاسیم
 Kg 01/274 گوگرد

   سموم شیمیایی
 Kg 84/3 کشقارچ
 Kg 25/5 کشحشره
 Kg 59/2 کشعلف

 3m 63/8535 آب آبیاري
 kWh 71/614 الکتریسیته
 hr 62/173 حمل و نقل
 Kg 1500 قلمه انگور

   ستاده
 kg 35028 انگور

 
 ها و ستاده در تولید انگورارز انرژي نهادههم -3جدول 

 مرجع )MJ unit-1ارز انرژي (هم واحد عنوان
    هانهاده

 hr 96/1 Bozoglu and Ceyhan, 2009 نیروي کارگري
 L 8/47 Canakci and Akinci, 2006 سوخت دیزل

    کودهاي شیمیایی
 Kg 14/66 Rafiee et al., 2010 نیتروژن
 Kg 44/12 Rafiee et al., 2010 فسفات

 Kg 15/11 Rafiee et al., 2010 پتاسیم

 Kg 12/1 Rafiee et al., 2010 گوگرد
 Rafiee et al., 2010   سموم شیمیایی

 Kg 216 Rafiee et al., 2010 کشقارچ

 Kg 2/101 Rafiee et al., 2010 کشحشره

 Kg 238 Rafiee et al., 2010 کشعلف

 3m 02/1 Hamedani et al. , 2011 آب آبیاري
 kWh 93/11 Singh et al. (2010) الکتریسیته

 hr 06/13 Ozkan et al., 2007 حمل و نقل
 kg 20/2 Tian et al., 2019 قلمه انگور

    ستاده
 kg 8/11 Ozkan et al., 2007 انگور
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 هاي انرژيشاخص

ها، میزان ستاده تولیدي و بر اساس میزان مصرف نهاده
) 2و  1ها و خروجی (جداول ارزهاي انرژي وروديهم

 خالص انرژي، وريانرژي شامل بهرههاي ترین شاخصمهم
مورد بررسی  نهاده به ستانده انرژي نسبت و انرژي افزوده

ها و قرار گرفت. بدین ترتیب که پس از تعیین ورودي
هاي انرژي آن  با استفاده از هاي انرژي، شاخصخروجی
محاسبه شد (شاقوزایی و نادي،  5و  4و  3روابط 
 ). Emadi et al., 2015; Sefeedpari et al., 2014؛1395
 

ER 3رابطه  =
OE(Mjha−1)
IE(Mjha−1)

 
 

EP 4رابطه  =
OY(kgha−1)
IE(Mjha−1)

 
 

NEG 5رابطه  = OE(Mjha−1) − IE(Mjha−1) 
 

انرژي  IEانرژي خروجی،  OEنسبت انرژي،  ERکه 
 NEGمحصول تولیدي و  OYوري انرژي، بهره EPورودي، 

 باشد.افزوده خالص انرژي می
 

 اقتصاديهاي شاخص
هایی که در بررسی وضعیت اقتصادي ترین شاخصمهم

 گیرند، عبارتند از واحد تولیدي مورد بررسی قرار می
؛ 1396؛ فتح اللهی و همکاران، 1395زاده و همکاران، (کریم

 ). ;1398Heidari et al., 2011سپهوند و همکاران، 
 

 =بازده ناخالص ارزش کل تولید (ریال)-کل هزینه متغیر (ریال) 6رابطه 

 
 درآمد کل تولید (ریال) =بازده خالص-هزینه کل تولید (ریال) 7رابطه 

 

 هزینه کل (ریال)/درآمد کل (ریال) =نسبت فایده به هزینه 8رابطه 

 
 وري اقتصاديهزینه کل (ریال)/عملکرد محصول (کیلوگرم) =بهره 9رابطه 

 

                                                           
1 Decision Making Unit 
2 Constant return to scale 

کود،  مانند جاري هايهزینه شامل تولید متغیر هايههزین
 مقدار با که است هاییهزینه وت، الکتریسیته سوخ سموم،

 نیز تولید ثابت هايهزینه و دارند ارتباط شده محصول تولید

 Asgharipour and استهدارایی و بهاي زمین شامل

Salehi, 2015).( 
 

 هاتحلیل پوششی داده
ها یکی از ابزارهاي مناسب و کارآمد تحلیل پوششی داده

عنوان یک روش وري است که بهي ارتقاي بهرهزمینهدر 
 1گیرندهمنظور محاسبه کارآیی واحد تصمیمناپارامتري به

)DMUشود () استفاده میLiu et al., 2013 .( مدل ابتدایی
ها داراي فرض بازده ثابت نسبت به تحلیل پوششی داده

هاي با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس است. در مدل
محصول براي هر  Mنهاده و  kاگر اطالعات براي  2مقیاس

بنگاه وجود داشته باشد، فرآیند محاسبه کارآیی  Nکدام از 
خواهد بود (اسفنجاري کناري و  10صورت رابطه به

 ):1394همکاران، 
 

 10رابطه 
Min θ,λ            θ,

s.t.   −yi+Yλ≥0,
θxi−Xλ≥0,

λ≥0

 

 
𝑁𝑁بردار  λاسکالر است،  θدر این رابطه،  × مقادیر   1

بردار ستونی  𝑦𝑦𝑖𝑖ام، iها براي باغ بردار ستونی نهاده 𝑥𝑥𝑖𝑖ثابت، 
Kمقادیر  xم، اiستاده براي باغ  × N ها، نهادهY  بردار

M × N ها، ستادهK هاي مصرف شده براي تولید تعداد نهاده
تعداد باغ  Nتعداد محصول بررسی شده و  Mمحصول انگور، 

میزان کارآیی فنی (انرژي)  θدهد. مقدار را نشان می
دهد که کمتر یا مساوي یک م را نشان میاiتولیدکننده 

است. مقدار یک نمایانگر باغ با کارآیی فنی کامل است. 
ها زمانی که همه باغ CRSگیري کارآیی فنی با مدل اندازه

کنند، به دلیل کارآیی مقیاس با در مقیاس بهینه عمل نمی
دست آمده از این راه یی فنی بهاشکال مواجه بوده و کارآ

خالص نبوده و با کارآیی مقیاس همراه است. بنابراین مدل 
CRS بسط داده  3گیري بازده متغیر به مقیاسبراي اندازه

شد. بنابراین براي تفکیک کارآیی فنی از کارآیی مقیاس، 
VRS گیري کارآیی فنی خالص استفاده منظور اندازهبه

3 Variable return to scale 
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NI′λبا اضافه کردن قید  VRSشود. مدل می = به مدل  1
CRS آیددست میبه. 

 11رابطه 
Min θ,λ            θ,

s.t.   −yi+Yλ≥0,
θxi−Xλ≥0,
NI′λ=1
λ≥0

 

به  مربوط محاسبات واحدها، کارآیی برآورد منظوربه
 از استفاده با هاداده پوششی تحلیل و انرژي هايشاخص

شد. مراحل  انجام Excel 2013 وEMS 1.4  افزارهاينرم
 .آورده شده است 1 تحقیق در شکل

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مراحل اجراي تحقیق -1شکل 
 

 نتایج و بحث
 تحلیل انرژي

منظور ارزیابی انرژي در تولید انگور در شهرستان به
کار گرفته هاي مصرفی و نوع عملیات بهکارون، میزان نهاده

شده به ازاي هر واحد کارکردي این سامانه تولیدي تعیین 
، مجموع انرژي 4ده در جدول دست آمبر اساس نتایج به شد.

ترتیب برابر با ورودي و خروجی در تولید محصول انگور به
مگاژول بر هکتار محاسبه  40/413330و  68/36445

هاي ورودي براي تولید مقدار مصرف هر یک از نهاده شدند.
ارائه شده است. بر  3انگور در شهرستان کارون در جدول 
هاي مختلف رف نهادهاساس نتایج این جدول، میزان مص

تولید محصول انگور شامل نیروي کارگري، سوخت دیزل، 
کودهاي شیمیایی، سموم شیمیایی، آب آبیاري، الکتریسیته 

، 67/5594، 79/420، 07/5519ترتیب و حمل و نقل به
مگاژول به  49/2267و  98/2212، 35/8706، 66/1979

ي مرحله ازاي یک هکتار برآورد شد. میزان مصرف انرژي در
مگاژول در  07/4120تهیه قلمه و احداث تاکستان نیز برابر 

 ها دست آمد که با توجه به میانگین سن تاکستانهکتار به

 
مگاژول  67/274طور متوسط برابر سال)، این مقدار به 15(

در هکتار براي یک دوره تولید برآورد گردید. در تحقیقی 
کارگري، سوخت  هاي نیرويمشابه، میزان مصرف نهاده

دیزل، کودهاي شیمیایی، سموم شیمیایی، آب آبیاري و 
حمل و نقل براي تولید یک هکتار انگور در شهرستان اراك 

، 50/724، 65/21126، 22/161، 47/3996ترتیب به
مگاژول گزارش شد (محسنی و  89/1129و  71/6125

). با مقایسه نتایج این دو تحقیق مشخص 1398همکاران، 
ه براي تولید یک هکتار انگور در شهرستان کارون است ک

استان خوزستان نسبت به تولید یک هکتار انگور در منطقه 
هاي نیروي کارگري، هزاوه استان اراك، میزان بیشتري نهاده

سوخت دیزل، سموم شیمیایی، آب آبیاري  و حمل و نقل و 
گیرد. مقدار کمتري کودهاي شیمیایی مورد استفاده قرار می

، کود نیتروژن، آبیاري و 4بنابراین بر اساس نتایج جدول 
 14/15و  89/23، 88/28ترتیب با سهم نیروي کارگري به

هاي مصرفی به خود درصد بیشترین سهم را در بین نهاده
 عنوانبه نیتروژن کود مصرف اختصاص دادند. میزان

 این باغداران نادرست باورهاي در نهاده، ریشه ترینپرمصرف

مع
 ج

حله
مر

ي 
آور

اده
 د

آوري هاي جمعداده
 شده شامل:

 

ص
اخ

 ش
ین

تعی
ي 

ها
ژي

 انر

هاي تعیین شاخص
 اقتصادي

 

، بازده ناخالص
نسبت ، بازده خالص

، نهیبه هز دهیفا
ياقتصاد يوربهره  

 

ل 
حلی

ت
اده

ی د
شش

پو
ها

و  جینتا 
 یابیارز

 مدل

 يکودها زل،یسوخت د ،يکارگر يروین
ي، اریآب آب ،ییایمیسموم ش ،ییایمیش

و میزان  حمل و نقل الکتریسیته،
 محصول تولیدي

و  CCRهاي مدل
BCC 

 

 انرژي، وريبهره
 افزوده خالص
 نسبت و انرژي
 به ستانده انرژي

 نهاده



 شماره اول 1398سال               مجله ترویجی انگور 

40 

 از آگاهی و کودها از بهینه و ي مناسباستفاده. دارد منطقه
 در سزاییبه تأثیر تواندمی هادر آن رفته کار به ترکیبات

منطقه،  این همچنین در .باشد داشته کود مصرف کاهش
. باال است در مرحله آبیاري باغات انرژي مورد استفاده

 صحیح انتخاب رویه در مصرف نهاده آب و عدماستفاده بی
 از یکی انتقال آب از رودخانه کارون، آبیاري براي هايپمپ

 عدم باعث که است بوده هاي باغکلیه در عمده اشکاالت

باال بودن سهم نیروي کارگري به  .شودنهاده آب می کارآیی
 شهرستان در انگور باغات مدیریت این خاطر است که در

 عدم دلیلبه و تولیدي سامانه بودن سنتی بخاطر کارون،
 عملیات منطقه، سطح در نیاز مورد ماشینی تکنولوژي وجود
) محصول برداشت و داشت و زمین،کاشت تهیه( تولید

 .شودمی انجام دستی صورتبه
 

 
 ها و ستاده تولید انگور در شهرستان کارون انرژي نهاده -4جدول 

 درصد % )MJha-1میانگین انرژي ( عنوان
   هانهاده

 14/15 07/5519 نیروي کارگري
 15/1 79/420 سوخت دیزل

   کودهاي شیمیایی
 88/28 41/10525 نیتروژن
 69/2 50/981 فسفات
 92/8 86/3250 پتاسیم
 84/0 90/306 گوگرد

   سموم شیمیایی
 28/2 56/829 کشقارچ
 46/1 47/531 کشحشره
 70/1 63/618 کشعلف

 89/23 35/8706 آبیاري
 07/6 98/2212 الکتریسیته
 22/6 49/2267 حمل و نقل

 75/0 67/274 تاکستان احداث و قلمه تولید
 100 68/36445 کل انرژي ورودي

   ستاده
 100 40/413330 انگور

 
انرژي  و مصرفی هاينهاده انرژي به توجه با ادامه در

است  شده محاسبه انرژي هايشاخص انگور تولیدي محصول
مشخص است،  5همانگونه که از نتایج جدول  .)5(جدول 

کیلوگرم بر  96/0وري انرژي در باغات انگور، شاخص بهره
کند که به ازاي مگاژول است. در واقع این شاخص بیان می

کیلوگرم محصول  96/0هر مگاژول در هکتار انرژي مصرفی، 
است. هر چه این نسبت باالتر باشد، بیانگر  تولید شده

گونه که وري باالتر انرژي مصرفی است. همچنین همانبهره
 34/11مشخص است، نسبت انرژي برابر  5از نتایج جدول 

محاسبه شده است، این نسبت  بیانگر این است که تولید 
انگور از نظر مصرف انرژي از کارآیی نسبتاً باالیی در منطقه 

ار است. همچنین در تحقیقاتی مشابه، نسبت انرژي برخورد
(نامور و نادي،  39/5براي تولید انگور در خراسان شمالی، 

(غفاري قره باغ و  65/7)؛ در آذربایجان غربی، 1396
 Rajabi-Hamedani(  95/4)، در همدان، 1392همکاران، 

et al., 2011 ،( 99/2) و در ترکیهOzkan et al., 2007 (
دهد که نسبت انرژي گزارش شد. مقایسه نتایج نشان می

براي تولید انگور در شهرستان کارون استان خوزستان از 
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خراسان شمالی، آذربایجان غربی، همدان و ترکیه بیشتر 
، مقدار شاخص 4است. همچنین بر اساس نتایج جدول 

افزوده خالص انرژي براي تولید انگور در شهرستان کارون 
دست مگاژول بر هکتار به 72/376884بت و  برابر عددي مث

آمد که در تحقیقی مشابه این شاخص براي تولید انگور در 
مگاژول بر هکتار  57/230959استان خراسان شمالی برابر 

). مثبت بودن و 1396گزارش شده است (نامور و نادي، 
بزرگ بودن این عدد داللت بر میزان باالي عملکرد انگور و 

جه انرژي خروجی بیشتر نسبت به مطالعه مشابه در نتی
 .مذکور دارد

 

 
 هاي انرژي در باغات انگور شهرستان کارونشاخص -5جدول 

 مقدار واحد شاخص انرژي

 96/0 کیلوگرم بر مگاژول وري انرژيبهره
 34/11 - نسبت انرژي

 72/376884 مگاژول بر هکتار افزوده خالص انرژي
 

 تحلیل کارآیی
در این پژوهش، از الگوهاي بازده به مقیاس ثابت و بازده 
به مقیاس متغیر ورودي محور، براي ارزیابی کارآیی فنی، 
کارآیی فنی خالص و کارآیی مقیاس باغات انگور شهرستان 

، انواع کارآیی و نیز بازده به 6کارون استفاده شد. در جدول 
ئه شده است. باغ انگور مورد بررسی، ارا 26مقیاس هر یک از 

شود، کمترین کارآیی مالحظه می 5همانطور که در جدول 
، کمترین کارآیی فنی 21مربوط به باغ شماره  86/0فنی با 

و  19درصد مربوط به باغ شماره   26/90خالص با مقدار 

 9مربوط به باغ شماره  91/0 مقیاس با  کارآیی کمترین
 باشد.می

معیار، بیشینه و کمینه نیز، میانگین، انحراف  7جدول 
کارآیی فنی، کارآیی فنی خالص و کارآیی مقیاس باغات 

دهد. میانگین کارآیی انگور شهرستان کارون را نشان می
فنی، کارآیی فنی خالص و کارآیی مقیاس براي باغات انگور 

 .دست آمدبه 97/0و  96/0، 93/0ترتیببه
 

 
 ورودي محور در باغات انگور BCCو  CCRارزیابی انواع کارآیی و بازده به مقیاس با دو مدل  -6جدول 

 باغ
کارآیی 
 فنی (%)

کارآیی فنی 
 خالص (%)

کارآیی 
 مقیاس

بازده نسبت 
 به مقیاس

 باغ
کارآیی 
 فنی (%)

کارآیی فنی 
 خالص (%)

کارآیی 
 مقیاس

بازده نسبت 
 به مقیاس

 )IRSافزایشی IRS( 14 11/90 15/92 98/0 )افزایشی ( 95/0 07/97 21/92 1
 )IRSافزایشی IRS( 15 49/89 25/91 98/0 )افزایشی ( 98/0 100 73/97 2
 )IRSافزایشی IRS( 16 10/97 100 97/0 )افزایشی ( 95/0 13/99 16/94 3
 )IRSافزایشی CRS( 17 69/97 100 98/0 )ثابت ( 1 100 100 4
 )CRSثابت IRS( 18 100 100 1 )افزایشی ( 93/0 69/95 19/89 5
 )IRSافزایشی IRS( 19 00/88 26/90 97/0 )افزایشی ( 94/0 100 35/94 6
 )IRSافزایشی IRS( 20 09/90 10/92 98/0 )افزایشی ( 99/0 100 30/99 7
 )IRSافزایشی IRS( 21 55/86 26/90 96/0 )افزایشی ( 96/0 100 20/96 8
 )IRSافزایشی IRS( 22 66/90 78/96 94/0 )افزایشی ( 91/0 65/95 01/87 9
 )IRSافزایشی IRS( 23 06/99 100 99/0 )افزایشی ( 97/0 28/90 75/87 10
 )CRSثابت IRS( 24 100 100 1 )افزایشی ( 94/0 57/96 86/90 11
 )IRSافزایشی CRS( 25 37/89 49/93 96/0 )ثابت ( 1 100 100 12
 )IRSافزایشی IRS( 26 81/89 79/93 96/0 )افزایشی ( 94/0 34/97 55/91 13
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 در باغات انگور BCCو  CCRمیانگین انواع کارآیی انرژي بر اساس الگوهاي  -7جدول 
 مقدار حداکثر مقدار حداقل انحراف معیار میانگین انواع کارآیی

 100 55/86 61/4 39/93 کارآیی فنی (%)
 100 26/90 66/3 61/96 کارآیی فنی خالص (%)

 1 91/0 02/0 97/0 کارآیی مقیاس
 

 تحلیل اقتصادي
ها و سهم هر کدام از هزینه کل ، هزینه نهاده7جدول 

هاي ثابت، دهد. هزینهدر باغات مورد مطالعه را نشان می
متغیر و کل تولید یک هکتار انگور در شهرستان کارون 

ریال  263990380و  208990380 ،55000000ترتیب به
محاسبه شد. نتایج نشان داد نیروي کارگري و سوخت دیزل 

ترتیب بیشترین و کمترین سهم درصد به 01/0و  66/66با 
از هزینه متغیر تولید یک هکتار انگور را به خود اختصاص 

 دادند.
هاي اقتصادي در تولید یک هکتار ، شاخص8در جدول 

است. طبق نتایج، درآمد کل حاصل از انگور نشان داده شده 
تولید یک هکتار انگور با توجه به قیمت فروش محصول 

ریال محاسبه شد. درآمد خالص از تفاضل  1401120000
 1137129620آید که دست میهزینه کل از درآمد کل به

دهنده سوددهی این ریال در هکتار برآورد شد که نشان
باغات بوده است. شاخص نسبت فایده به هزینه در تولید 

باشدکه نشانگر این است که باغات می 31/5یک هکتار انگور 
تولید انگور در شهرستان کارون به لحاظ اقتصادي از 

در تحقیقی مشابه، قره  وضعیت مناسبی برخوردار هستند.
) شاخص نسبت سود به هزینه را در 1392و همکاران (باغ 

 دست آوردند.به 81/1باغات انگور شهرستان ارومیه، 
 

 ترویجی توصیه
 14/15دست آمده، نهاده نیروي کارگري بر اساس نتایج به
هاي درصد از هزینه 66/66هاي مصرفی و درصد از سهم انرژي

آنجا که در مدیریت متغیر تولید را به خود اختصاص داده است. از 
خاطر سنتی بودن سیستم باغات انگور در شهرستان کارون، به

دلیل عدم وجود تولید، احداث باغات کامالً سنتی بوده و به
تکنولوژي ماشینی مورد نیاز در سطح منطقه، عملیات تولید 

ورزي و تهیه زمین،کاشت و داشت و برداشت محصول شامل خاك
ود. به همین خاطر سهم انرژي شصورت دستی انجام میبه

 مصرفی نیروي کارگري در سامانه تولید نسبتاً باالست. بنابراین
 و هزینه مدیریت در بسزایی نقش کار، نیروي از صحیح استفاده

 لذا اگر باغداران بتوانند در انجام این عملیات،  .دارد انرژي

وري نیروي کارگري خود را افزایش دهند، میزان انرژي بهره
یابد. ورودي و هزینه تولید در باغات به طور چشمگیري کاهش می

درصد، بیشترین سهم  88/28همچنین کود شیمیایی نیتروژن با 
هاي مصرفی را دارد. بنابراین استفاده از کود حیوانی به در انرژي

شکل چال کود در باال بردن تولید و کاهش انرژي مصرفی نهاده 
 .ر استکود شیمیایی بسیار تأثیرگذا
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