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اي شهرستان یزدهاي گلخانهدر نظامانرژيسازي رفتار مصرفشبیه

1ولیمنصور شاهو *بیژن ابدي

)3/11/94؛ پذیرش:1/10/93(دریافت:

چکیده
در این کند. ها را از این منابع تعیین میبرداري آنگذاري منابع انرژي توسط کشاورزان، چگونگی بهرهنوع تلقی، تعامل، شناخت و ارزش

اي پرداخته است. هاي گلخانهسازي رفتار مصرف انرژي در نظامزیستی به شبیهنظر یک پارادایم علمی محیط، مطالعه حاضر از نقطهراستا
دار) بربهره2076) در شهرستان یزد بودند (تعداد 91-92کشاورزان تولیدکننده خیار داربستی (سال باغی ،مطالعه تحقیقموردجمعیت 

واحد آنان انتخاب و پیمایش شدند. از 322ايِ متناسب، گیري طبقهبا فرمول کوکران تعیین گردید و با نمونهپژوهشکه حجم نمونه 
براي تجزیههمچنین،داران با محیط فناوري استفاده شد.محور نیز براي تبیین تعامالت گلخانهشناسی انسانی و رفتار هدفهاي بومنظریه

افزار نرمافزار ورودياستفاده شد که نتایج آمار توصیفی این نرمSPSS12افزار از نرم،ه با ابزار پرسشنامهشدآوريهاي جمعتحلیل دادهو
داران با محیط فناوري تشکیل سازي عامل محور و نمایش چگونگی تعامل گلخانهشبیهيهارا براي انجام آزمایش.Netlogo5.0.1لوگو نت 

هاي آن با شناسی تعیین و میزان پایایی شاخصز با نظرات متخصصان ترویج و آموزش کشاورزي و جامعهدادند. روایی صوري پرسشنامه نی
ت یبین نهاي پیشاري و تغییر سازهتکسازي نشان داد که با دسهاي شبیهتعیین گردید. یافته95/0تا 76/0روش آلفاي کرونباخ در دامنه 

نگرش پیرامون تأثیرات طرح ”و “ هاي تغییر نگرش و رفتار مصرف انرژيمشوق”، “زیستیپارادایم محیط”رفتار مصرف انرژي نظیر 
وسایل و تجهیزات “ عمرِ”گردد. همچنین، با تغییر میزان پارامترِ جویی میدرصد در میزان مصرف برق صرفه15، “هدفمندي یارانه انرژي

هاي نهایت، در راستاي بهینه شدن مصرف انرژي در نظامد خواهد رسید. دردرص77تا 57ها به میزان ی در گلخانهیجواي، صرفهگلخانه
است. هاي، راهکارهاي بنیادي و کاربردي پیشنهاد شدگلخانه

سازي، رفتار مصرف، انرژي، ترویج کشاورزي.شبیه:هاي کلیديواژه

.ترویج و آموزش کشاورزي دانشکده کشاورزي دانشگاه شیرازبخشدانشکده کشاورزي دانشگاه مراغه و استاداستادیار به ترتیب، -1
abadi@maragheh.ac.irپست الکترونیک:مکاتبات،مسئول -*
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مقدمه
نقش کشورهااجتماعیو اقتصاديتوسعه رشد و انرژي در 
,Mostafaeipour(ددارکلیــدي  2010; Pereira et al.,

وري افـر و تولیـد  نظرنقطهاززي کشاوربخش و در )2008
اهمیـت خاصـی   ،الزمافـزوده ارزشدستیابی به محصول و

هـاي کشـاورزي  بهینه نهـاده يریکارگب، بنابراینست.ادارا
)Moraditochaee, 2012; Mohammadi & Omid, 2010(

از ارکـان  زیستمحیطمنابع تظاتولید منطقی و حفبراي 
ــدار  ــاورزي پای ــول کش ــیو اص ــدم ــتا . باش ــن راس ،در ای

و پایـدار منـابع   کـارا بـرداري  بهـره درهاي جدیدي دیدگاه
و کــه دیــد بلندمــدتدر قالــب کشــاورزي پایــدارانــرژي

استگرفتهشکلدارد، منابعاین پیرامون مصرفنگريکل
بخش). 1392رنجبر و کرمی، ؛ 1388عربیون و همکاران، (

انــرژي مصــرفدر یــک الگــوي پرفشــار ناکشــاورزي ایــر
و رویـه  ر از پیامدهاي مصـرف بـی  ثمتأآید که میحساببه

-Pishgar(اسـت انـرژي هاي بیرونی و منـابع  ناپایدار نهاده

Komleh et al., مصـرفی در  انرژي ، میزان واقعدر).2011
بطـور وري و توزیع محصـوالت کشـاورزي ایـران    اتولید، فر

Mohammadiباال است (یتوجهقابل & Omid, ) که 2010
زیست را بـه دنبـال دارد و   تهدیدات سالمت انسان و محیط

تولیـدات  اصـول  هـا مطـابق بـا    نهـاده مصـرف از ایـن نظـر   
Samavateanشود (مییک ضرورت تلقی پایدار کشاورزي 

et al., 2011; Pishgar-Komleh et al., 2011.(
ــا  ــزد ب ــر ســطح هکتــار74/1037شهرســتان ی کشــتزی

در تــن300436و بــا میــزان تولیــداي گلخانــهتولیــدات
ایـران قـرار دارد   درايگلخانـه خیـار جایگاه سوم تولیدات

معاونــت ؛ 1390ســازمان جهــاد کشــاورزي اســتان یــزد، (
اگرچه ایـن شهرسـتان   ).1389ریزي استانداري یزد،برنامه

در کشور جایگاه مناسبیاي محصوالت گلخانهتولید نظراز
ح ودر سـط و انـرژي  هـا  نهـاده نـه یبهریغمصرف ولی ،دارد

دیـده  هـاي ایـن شهرسـتان   گلخانـه فردي و سازمان تولید
هـا بـه   مصرف زیاد سوخت در گلخانـه براي مثال، شود.می

، )1391سـریزدي، یعباسـ (هـا نآدلیل طراحی نامناسب
دارانگلخانـه یسـت یزطیمحریغنگرش وپایینیفندانش 

کـه  سـازد مـی مطـرح  را ، این پرسش هانهادهيریکارگبدر 
انرژي را به شـکل  منابعدر این شهرستاندارانچرا گلخانه

، پرسـش ایـن  بـه  پاسـخ بـراي  ؟ نماینـد مصرف نمیبهینه 
بـه  شناسی انسانی که نظریه بوميریکارگبمطالعه حاضر با 

بـین  ی لـ روابـط ع بررسی (نه تعامل انسان و محیطبررسی

اي منطقــهو ح فــردي، ســازمان تولیــدودر ســطرهــا)متغی
الگـوي رفتـار   بازتولیـد بهسازي تکنیک شبیهبا ، پردازدمی

مطالعـه  ، زیربنـاي نظـري  درواقـع .پردازدمیمصرف انرژي 
الگوي زیراسازداین تکنیک را الزامی میيریارگبک،حاضر

داران بـا محـیط   رفتار مصرف انرژي نتیجه تعامـل گلخانـه  
جهــت هــاي معمــول روشدر ایــن راســتا، .فنــاوري اســت

اتیـ عملبهبـود فنـاوري و   بیشتر بـر  حفاظت منابع انرژي 
Carrico(دارنددیتأک & Riemer, بـر  کـه یدرحـال )، 2011

تأکیـد  بایـد  نیـز  و شـناختی فرهنگی،هاي اجتماعینشانه
,Raberg(شود باورهـاي  تـأثیر  ها یکی از این نشانه). 1997

نوع تلقـی،  که استبخش کشاورزي بردارانبهرهپارادایمی
چگـونگی  وگـذاري منـابع انـرژي   تعامل، شـناخت و ارزش 

، درواقـع .کنـد تعیین مـی از این منابع راهاآنبرداري بهره
ــارادایم ــا اســاس باورهــاي پ ــراده Guba(هســتنداف &

Lincoln, ها از این طریق به ادراك، شـناخت  آنکه )1994
,Terryپردازنـد ( و تفسیر اشیاء پیرامون خـود مـی   2000 .(

در رفتــار مصــرف منــابع انــرژي،لــذا، باورهــاي پــارادایمی
مـرور بـه همـین دلیـل، بـا     . دنـ دهرا شکل مـی کشاورزان

هاي انسان پیرامون ها و سیر تکاملی دیدگاهپیشینه نگاشته
ــت ــرژي طبیع ــابع ان ــیو من ــارادایم ، ویژگ ــاي پ ــايه ه

وگرایـی گرایـی، انتقـادي، سـاخت   گرایـی، پسـااثبات  اثبات
ــارادایمشــدهبررســیمشــارکتی  ــک پ ــدعلمــیو ی جدی

حاضــر از تکنیــک پــژوهش.تعریــف شــدزیســتیمحــیط
دارانگلخانـه براي بازنمایی تعامالت محورعاملسازي شبیه

بازتولید ،سازيشبیهبا محیط فناوري استفاده نموده است. 
هـاي  سازهيکه از الگواسترفتار پویاي یک پدیده واقعی

Doniec(کندمیپیرويتیواقعشدهسادهذهنی و  et al.,

بـازآفرینی یـک نظـام    مجـازي بـه  ط یدر یک محو )2008
یژگـ یوروابـط تنها يآمارتحلیلدر کهیدرحالپردازد؛می
Richetin(شـود مییها بررسدهیپد et al., اهـداف  ).2010

) بررسـی تفـاوت   1از: نـد عبارتحاضـر  پژوهشاختصاصی 
) بررسـی  2مصرف انـرژي؛  میزان ازنظراي هاي گلخانهنظام

هاي شناختی، اجتماعی و اقتصادي مؤثر بر نیت تأثیر سازه
هاي شـناختی،  ) بررسی تأثیر سازه3وانرژي؛رفتار مصرف 

ساختاري، اجتماعی، اقتصادي و آموزشی مـؤثر بـر الگـوي    
اي.هاي گلخانهمصرف انرژي در نظام

داران، سازي رفتار مصـرف انـرژي در گلخانـه   هدف از شبیه
هاي متنوع هاي مختلف در گروهتعیین میزان مصرف انرژي

همچنین دفعات اسـتفاده  هاي مختلف وها، زمینهبا ویژگی
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هـاي  . انرژيلخانه استهاي موجود در گاز وسایل و فناوري
کـود و  ،در تحقیق حاضـر انـرژي الکتریسـیته   موردمطالعه

ــموم ــاورزيس Beheshti Tabar(کش et al., 2010;

Ghasemi Mobtaker et al., شـوند. مـی شـامل  را )2010
زیسـتی  محـیط ها تأثیرات دلیل انتخاب این دسته از انرژي

آالیندگی و تمرکز تحقیـق حاضـر بـر    تخریب وها مانندآن
ایــن ازحــدشیبــو یــا مصــرف سوءمصــرفمطالعــه رفتــار 

گـر، تبیـین   دیسـوي از ها در بخش کشاورزي است.انرژي
1نگـاره  . رفتار مصرف انرژي نیازمنـد بنیـان نظـري اسـت    

بر رفتار مصرف بهینه انرژي مؤثرچارچوب مفهومی عوامل
شناسـی  بـوم هیـ نظردهد که از دو داران را نشان میگلخانه

براي تبیین رفتـار پایـدار   هدف محوررفتار هینظرانسانی و 
هیـ نظرداران استفاده گردید. بر اساس مصرف انرژي گلخانه

، ابتـدا  )Goal-Based Theory (GBT)(هدف محـور رفتار 
گیرد، مـورد  شکل میکه از تمایل به انجام آنينیت رفتار

توجه است زیرا تمایـل بـه انجـام یـک رفتـار، انعکاسـی از       
ــار درك شــده و ،هنجارهــاي ذهنــی،نگــرش کنتــرل رفت

نیـت فرد است که غیرمستقیم برشدهینیبشیپاحساسات 
از پروجینـی و  هیـ نظرگذارند. هسته اصلی ایـن  او تأثیر می
Perugini(همکارانش & colleagues(اسـت شـده اقتباس

)Richetin et al., 2010(  .
,Robinson(شناسی انسانیمطابق الگوي بوم ) در 2004

نیت نظیر ی هایویژگیيدرون فرددر سطح حاضر پژوهش
انجام رفتار بهینه مصرف انرژي و باورهاي پارادایمی 

يفردنیفرایندهاي بسازمان تولیددر سطحداران، گلخانه
ايها و تجهیزات گلخانهو عمر فناورياعتمادو نظیر همدلی 
و هاي تغییر رفتار مصرف انرژيمشوقاجتماعیو در سطح 

شدند بررسی تأثیرات طرح هدفمندسازي یارانه انرژي
.دار در چارچوب نظري)هاي ستاره(سازه

سازي رفتار مصـرف  متغیرها و عوامل دخیل در شبیه1جدول 
هاي متعـدد  دهد. ازآنجاکه سازهداران را نشان میگلخانهانرژي

Stephensonفردي، اجتماعی، اقتصادي و سـاختاري (  et al.,

ها تأثیرگـذار  توانند بر رفتار مصرف انرژي در گلخانهمی)2010
طور براي پیشـگیري از پیچیـده شـدن الگـوي     باشند و همین

اقتصـادي  و با توجه به شـرایط خـاص اجتمـاعی   ،سازيشبیه
متغیرهـا و  نشیگزاي موردمطالعه بههاي گلخانهحاکم بر نظام

نـوان  بعمتغیر سـطح زیـر کشـت   از عوامل اصلی پرداخته شد. 
و مالـک، متوسـط  داران بزرگبندي گلخانهراي طبقهمعیاري ب

داران مختلف الگوهـاي  گلخانهزیراشداستفادهمالک خرده
در قالـب  و نظریـات اتمصرف انرژي متفاوتی دارند. مطالع

و همکـاران،  یولطور عام (شاهزیستی بههاي محیطپارادایم
ـ ؛ شاه1386 طـور خـاص   ) و مصـرف انـرژي بـه   1392، یول
پیرامـون باورهـا  تیـ دهند که ماه) نشان می1392،(ابدي

ــناخت و ارزش  ــونگی و روش ش ــت، چگ ــذاري آنطبیع ،گ
انـرژي  منابع گیري رفتار با طبیعت و در شکلامل مهمیع

ــل،    ــین دلی ــه هم ــتند. ب ــاي هس ــتیباوره ــی، هس شناس
کشاورزان در شناسی شناسی و ارزششناسی، روششناخت

شناسی یعنی هستیشدند.بررسیقالب یک پارادایم علمی
ــه    ــن مطالع ــت و در ای ــت چیس ــت واقعی ــت ،ماهی واقعی

توسط کشاورز پیرامون منابع انـرژي چیسـت؟   شدهساخته
ی ماهیت رابطه فرد شناسنده و واقعیت شناسی یعنشناخت
در این مطالعه ماهیت رابطـه کشـاورزان بـا منـابع     و اینکه

شناســی نیــز بــه معنــی روش انــرژي چگونــه اســت؟ روش
شناخت واقعیت و در مطالعه حاضر به ایـن پرسـش پاسـخ    

دهد که روش شناخت کشاورزان از منابع انرژي چگونـه  می
پردازد ها میماهیت ارزششناسی به است؟ و باالخره ارزش

هــایی بــراي حفــظ طبیعــتو در ایــن مطالعــه چــه ارزش
ارجحیت دارند؟ از عوامل اجتماعی و اقتصـادي حـاکم بـر    

توانـد در  مـی کـه  استهدفمندي یارانه انرژيکشور طرح 
باشد. بـراي مثـال، حـذف    مؤثر تغییر الگوي مصرف انرژي

شـاورزان را  یارانه کود و افزایش قیمت آن توسط دولـت، ک 
سـازد  تر مصرف آن ناگزیر مـی به جستجوي روش اثربخش

)Maya, شـود.  هـا منجـر مـی   ) که به کـاهش هزینـه  2002
هـا  اعتماد بر رفتـار مصـرف انـرژي آن   و، همدلیهمچنین

مؤثرند. براي مثال، همدلی ابزار و محرك توانمنـدي بـراي   
,Weesتغییر رفتار مصرف انرژي است ( 2010; Takahashi

& Kakino, بخـــش اصـــلی و مهـــم اعتمـــادو )2012
در قبـال مصـرف انـرژي   در افـراد تیگیـري مسـئول  شکل

Ricci(باشدمی et al., هـا و  از سوي دیگر، راهکـار ). 2010
ي، تشـویق اقتصـادي   گذاراتیمالهاي مختلف نظیر مشوق

Lindenمبتنی بر پـاداش (  et al., )، اشـکال مختلـف   2006
ــازخورد ( ــاب)Feedbackب ــاي ، صورتحس ــالعه ــدهاط دهن

)Bonino et al., انـدوز يانـرژ ي تجهیزات ریکارگب)، 2012
)Abrahamse et al., ی رســاناطــالع) و آمــوزش و 2005
)Wood & Newborough, ــر نیــت ) مــی2003 ــد ب توانن

رفتاري تأثیرگذار باشند.



اي شهرستان یزدهاي گلخانهدر نظامانرژيسازي رفتار مصرفشبیه

86

مطالعهموردعوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف انرژي در نمونه چارچوب مفهومی-1نگاره 

پژوهشروش 
زیستی یک مطالعه حاضر به دلیل ارائه پارادایم نوین محیط

منظوربهتحقیق بنیادي و به دلیل بررسی رفتار مصرف انرژي 
، یک تحقیق کاربردي و استفادهمورداصالح آن با نظریات 

ها، میزان نظارت و درجه کنترل نحوه گردآوري دادهازنظر
تغیرها و قابلیت تعمیم نتایج یک تحقیق پیمایشی است. م

کار (تعداد داران سبزي، تمامی گلخانهموردمطالعهتیجمع
دار) شهرستان یزد است (سازمان جهاد بربهره2076

ها ) که محصول عمده تولیدي آن1390کشاورزي استان یزد، 
تصادفیايطبقهگیرينمونهوشراز اي است. خیار گلخانه

نمونه از فرمول کوکران استفاده حجمتعیینبرايکهاست
. )1(فرمول شد

: t؛ موردمطالعه: حجم جامعه N: حجم نمونه؛ nدر این فرمول 
با فرض دوسویه بودن آزمون و tضریب اطمینان (مقدار آماره 

: واریانس s2است)؛ 96/1درصد برابر 95در سطح اطمینان 

: تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه dو موردمطالعهمتغیر 
براي وجود آن صفت در جامعه پژوهشگربا میزان تخمین 

). براي محاسبه تفاضل نسبت واقعی 1388، ایحافظ ناست (
اي با )، نمونهdان تخمینی آن (صفت در جامعه آماري با میز

اي مشابه جامعه آماري تحقیق دار از جامعهگلخانه32حجم 
(عملکرد موردمطالعهانتخاب شد که میزان واریانس متغیر 

محاسبه 15/3مترمربع) در این نمونه برابر 1000محصول در 
) مشخص گردید. الزم به ذکر است که 2شد که از فرمول (

17/0تا dنتایج، ضریب صحتدقت و افزایش منظوربه
تعدیل گردید. 

ه به موارد مذکور حجم نمونه مطابق ذیل مشخص شد:با توج

بـرداران در  پس از تخمین حجم نمونه، متناسب با تعداد بهـره 
ها اختصاص یافـت. بـا   هر طبقه، درصدي از حجم نمونه به آن

رفتار بهینه مصرف انرژي
دارانگلخانه

نیت انجام رفتار 
بهینه مصرف انرژي 

*دارانگلخانه

تمایل انجام رفتار بهینه 
کنترل رفتار درك شدهدارانمصرف انرژي گلخانه

هنجارهاي ذهنی

بینی شدهپیشاحساسات 

سطح اجتماعیسطح سازمان تولید
هاي دولتیهاي سازمانسیاست-
قوانین و مقررات سازمانی-
هاي تغییر رفتار مشوق-

*مصرف انرژي طرح هدفمندسازي یارانه -
*انرژي

سازمان ناظر بر تولید -
هاگلخانه

*همدلی-

تعاون-
رقابت-
*اعتماد-

*هاي و تجهیزات نظام تولید گلخانهفناوري-

ايهاي گلخانهالگوي فعالیت-
الگوهاي مصرف انرژي -
اي تولید راهکارهاي منطقه-

زیستیعضو انجمن محیط

زیستیآگاهی محیط

شناسیروش
طبیعت چگونه است؟روش شناخت 

شناسیارزش
ارزش طبیعت چگونه است؟

شناسیشناخت
رابطه انسان و طبیعت چگونه است؟

شناسیهستی
واقعیت طبیعت چگونه است؟

*زیستیباورهاي پارادایمی محیط

)1: فرمول (

)2: فرمول ( d = 1.96 × 0.61

336
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ها بـراي هـر طبقـه    داران، تعداد نمونهتوجه به فهرست گلخانه
اي متناسـب محاسـبه گردیـد و بـا     (دهستان) به روش طبقـه 

پرسشـنامه  322، نهایتـاً  درصد ریـزش پرسشـنامه  5احتساب 
و هـا دادهآوريدر تحقیق حاضـر ابزارهـاي جمـع   شد.تکمیل 

ســازي و ، مشــاهده، مســتندندمســاختارمصــاحبه اطالعــات
ابزار پرسشـنامه از سـؤاالت بـاز و بسـته     پرسشنامه بوده است. 

نـوع و تعـداد   هاي حقـایق ( تشکیل شد که سؤاالت باز به داده
از مورداسـتفاده تعـداد روزهـاي   ،سرمایشیو وسایل گرمایشی

و غیـره) و سـؤاالت   مقدار مصرف برق،ساعات کارکرد،وسایل
بـراي  شـدند.  مربـوط مـی  یسـنج نگـرش هـاي  بسته بـه داده 

گروهـی از متخصصـان بخـش    ،اطمینان از روایـی پرسشـنامه  
ــه     ــش جامع ــوزش کشــاورزي و بخ ــرویج و آم شناســی و ت

ریـزي دانشـگاه شـیراز آن را بـازبینی نمودنـد و نظـرات       برنامه
تعیــین پایــایی منظــوربـه اصـالحی خــود را پیشــنهاد دادنــد.  

هـاي تحقیـق و اصـالح پرسشـنامه نیـز یـک مطالعـه        شاخص
روش آلفـاي کرونبـاخ   ها باشد و میزان پایایی آنراهنما انجام 

لیـ وتحلهیـ تجزتعیـین گردیـد. بـراي    95/0تا 76/0در دامنه 
نتــایج آمــار کــهاســتفاده شــدSPSS12افــزار هــا از نــرمداده

Netlogo(لوگـو افزار نتهاي نرمورودي،فزارانرماین توصیفی 

عامـل محـور  سـازي  شـبیه يهـا شیآزمارا براي انجام )5.0.1
بـر  مطالعـه مـورد تشکیل دادند. الزم به ذکر است که پارادایم 

، شــدهلیتعــدگرایــی حفاظــت- اســاس مفــاهیم تولیــدگرایی
چنـد  دینـی،  - علمـی یـی گرالیتعدنگري، آینده- نگريگذشته

، یـی گراخـدا طبیعتی، ییگراتعلقگرایی، ارزش- تیذهنییگرا
، یشـمول جهـان مشـارکتی،  شناسی روشارزش ذاتی طبیعت، 

تقـرب الهـی، معیـار ارزش خـدایی و انسـان      - رهایی اجتماعی
گویـه در یـک   16براي سـنجش آن از  مسئول تعریف شد که 

نظـرم،  امتیازي شـامل خیلـی مخـالفم، مخـالفم، بـی     5طیف 
در مـورد ایـن متغیـر،    . موافقم و خیلی موافقم استفاده گردیـد 

داران انـه از گلخ، هـا گویـه پیرامـون  ینگـرش سـنج  عالوه بـر  
توجه و رعایت افـراد  میزان خواسته شد تا نظر خود را پیرامون 

وزندرصـد بیـان نماینـد (   صـورت بـه ها گویهجامعه نسبت به
ضـرب حاصلنمره پارادایم، مجموع )3(طبق فرمول درصدي).

اعتبـار  ،آن است. ایـن روش درصدينگرش فرد و میزان وزن
دهد.مفهومی سازه الگو را افزایش می

گویـه ارزش :θنمره کـل شـاخص پـارادایم؛    : Tدر این فرمول 
هـاي گویـه وزن معادل مربـوط بـه  : ωو زیستیمحیطپارادایم 

شاخص پارادایم است.  
نقطـه  ،دارانسازي رفتار مصرف انرژي گلخانهشبیهدر رابطه با 
اي اسـت کـه   یـا پدیـده  مسألهسازي توجه به یک شروع شبیه

,Sokolowski & Banksسازي شود (قرار است شبیه 2009 .(
بـراي کشـف پاسـخی    ، سؤالی وجود دارد که پـژوهش  درواقع

ایـن  موردنظرحاضر سؤال پژوهش. در یابدتدوین میبراي آن 
داران رفتار بهینه مصـرف انـرژي ندارنـد و    است که چرا گلخانه

لــذا، ســازي (بازنمــایی) کــرد؟ شــبیهتــوان آن را چگونــه مــی
سـازي و مشـاهده آن بـراي    شـبیه به تعریف هـدف پژوهشگر

Gilbertپردازد (الگو میهیاولفراهم نمودن عوامل و شرایط  &

Troitzsch, ). مرحله بعد، تدوین الگـوي مفهـومی اسـت    2005
که شکلی از بازنمایی ریاضی، منطقی و کالمـی مسـأله اسـت    

شـود.  اي خوانده مـی اي آن، الگوي رایانهرایانهنوع که با اجراي 
وهیـ تجزاي به ترتیب از طریق مرحلـه  الگوي مفهومی و رایانه

شـکل  اجـرا ونویسـی کـامپیوتري  سازي و برنامـه الگو،لیتحل
لـذا، در ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از الگـوي نظـري        گیرند. می

اعتمـاد، راهکارهـاي تغییـر    ت، همـدلی، نیـ (پارادایم، پژوهش
نگرش و رفتار مصرف انرژي، نگرش نسبت به طرح هدفمندي 

گیـري  اي، نحـوه تصـمیم  مر تجهیزات گلخانـه عیارانه انرژي)، 
هـا (کوچـک و   داران و نوع گلخانـه مصرف انرژي توسط گلخانه

اسیــمقبــزرگشخصــی و اسیــمقبــزرگمتوســط مقیــاس، 
ــه برنا  ــدام ب ــاهی)، اق ــهبنگ ــرژي   م ــرف ان ــار مص ــی رفت نویس

شد که نهایتاً میزان مصرف هفتگی و ماهانـه بـرق   دارانگلخانه
شـود. محـیط الگـو نیـز     در یک دوره کشت نمـایش داده مـی  

) رنگی است کـه نماینـده   Patchesع شکل (بشامل قطعات مر
است کـه بـا هـر    yو xکننده انرژي با مختصات وسایل مصرف

را شـده مصـرف هـا میـزان بـرق    دار به آندفعه مراجعه گلخانه
يریارگبکـ دار بر اساس میزان کنند. لذا، گلخانهگیري میاندازه

کننده انرژي و مـدت زمـان کـارکرد    ادوات و تجهیزات مصرف
مرحلـه آزمـایش بـه اجـراي     کنـد.  ها انرژي را مصـرف مـی  آن

ــایش ــهآزم ــوي رایان ــتنتاجاي االگ ــایی ختصــاص دارد و اس ه
,Sargentدهـد ( پیرامون مسأله تحقیـق را شـکل مـی    2000 .(

اي و تغییـر  ) مدل رایانهRunبنابراین، در این مرحله به اجراي (
هـاي  از دکمـه اسـتفاده میزان پارامترهاي الگو با يکاردستو 

لغزنده پرداخته شد تا میزان بهینه مصرف انرژي حاصل شـود.  
,Robinsonرابینسـون ( مطـابق نظـر   )، ایـن مرحلـه بـه    2004
پردازد که به معناي تغییـر  می“اگر،شودچه می”تحلیل گزاره 

دروندادهاي الگو، اجراي الگو، استنتاج نتایج و یادگیري جدیـد  
ســـنجی و اعتبـــار) Verification(هاســـت. تأییـــد از آن

)Validation(ا بـ کـه يطوربهسازي هستند ، مراحل مهم شبیه
شـده يسـاز هیشبنواقص الگوي مفهومی یا الگوي آزمون الگو،

Parnell(گردد مشخص می et al., مطابق بـا ،). بنابراین2010
دار مجـازي در برنامـه  ، بـه گلخانـه  نویسـی شـده  برنامـه الگوي

میــدانیاطالعــاتشــود کــه مطـابق بــا  اعــالن مـی لوگــونـت 
، به مصـرف انـواع انـرژي در شـرایط     مطالعهموردداران گلخانه

موقعیـت  برحسـب اي را و تجهیـزات گلخانـه  طبیعی بپـردازد  

)3(: فرمول 
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، گرمــایش،تغذیـه زمـانی دوره کشـت بکـار گیـرد و اقـدامات      
بـا  ، روشنایی، تهویه و نیـاز مراقبتـی را انجـام دهـد.     سرمایش
کند که در هـر هفتـه   برنامه کشت مشخص میکهنیاتوجه به 

هـا اقـدام   ، عامـل بـه مصـرف آن   شـود اده اسـتف چه نوع انرژي
نمایـد.  مـی نظرصرفها ن، از بکار بردن آعدم نیازکند و در می

هـا، انـرژي   و نوع نیاز به انرژينظرموردبسته به زمان بنابراین،
مصرفی متفاوت خواهد بود. هر مرحله زمانی به شکل هفتگـی  

ی شود (هـر تیـک الگـو، یـک مقیـاس زمـان      در نظر گرفته می
سازي تعـداد مـاه و   دهد) و الگوي شبیهرا نشان مییساعتکی

کند.سال را محاسبه می
ها و بحثیافته
هـاي  ویژگـی بر اساس اي گلخانهتولیدهايبندي نظامگروه

ساختاري
بنـدي  گـروه عامـل محـور  سـازي  یکی از مراحل انجـام شـبیه  

,Kagayaباشد (ها میعامل کـه  دهـد  ). مطالعه نشان می2005
بـراي هـاي کشـاورزي معیـار مناسـب    سطح کشـت در نظـام  

ــروه ــدي کشــاورزان اســت ( گ ,Karamiبن ــدول . )2006 2ج
داران را بــر اســاس ســطح کشــت نظــام بنــدي گلخانــهگــروه
دهد.  اي نشان میگلخانه
هـاي تولیـد   درصـد نظـام  19/29اسیـ مقکوچکهاي گلخانه
1800هـا کمتـر از   شـوند. مسـاحت آن  اي را شامل میگلخانه

ها شخصی اسـت. گـروه   مترمربع است و نوع سازمان تولید آن
داران متوسط مقیاس بـا سـازمان تولیـد شخصـی     دوم، گلخانه

سـازمان تولیـد شخصـی دارنـد و     یهستند. گروه سوم نیز نوع
مترمربع است. گـروه  02/6172ها نمیانگین مساحت گلخانه آ

داراي میـانگین مسـاحت   ،چهارم بـا سـازمان تولیـد بنگـاهی    
بـراي اطمینـان از تفـاوت    . هستندمترمربع54/6961گلخانه 

آزمـون  ،اي بـا توجـه بـه سـطح کشـت     هاي تولید گلخانهنظام
دهـد  نشـان مـی  3انجام شد. جدول طرفهکیتحلیل واریانس 

میـزان سـطح کشـت    ازنظـر اي انـه هـاي تولیـد گلخ  که نظـام 
)001/0=Sig 07/37؛=F (آمـاري اخـتالف معنـاداري    ازنظر

دارند.  
سازي  شبیهاجراي الگوي نتایج 

سناریوها و فرضیات تحقیق براي یـک سـال زراعـی آزمـایش     
يشـده در هـر بـار اجـراي الگـو     مشـاهده شدند. پارامترهـاي 

اي، میزان مصرف کل و دفعات کاربرد وسایل و تجهیـزات  رایانه
کننده انرژي برق را در سطح نظام تولید گلخانـه نشـان   مصرف

دوره ،براي کالیبره نمـودن الگـو و اعتبارسـنجی آن   دهند. می
در نظر گرفتـه شـد و   1392تا 1391سازي سال زمانی شبیه

ل سـناریو  عنـوان ورودي بـراي تحلیـ   بـه 1392خروجی سال 

الگو، نتـایج حـد   هیمورداستفاده قرار گرفت. در زمان اجراي اول
واسط براي اطمینان از وجود خطا در برنامه نشان داده شـدند.  

طـور  نویسی بهلوگو در صورت خطاي برنامهافزار نتبعالوه، نرم
طـور قسـمتی از   نمایـد. همـین  میخودکار خطاها را مشخص

اشـت کـه در صـورت وجـود میـزان      بر این داللت دیسینوکد
ارزش صفر، تغییر رنگ مربعات زمینـه الگـوي   مصرف انرژي با

بـراي  سازي اتفاق بیفتد که این کار نیـز صـورت گرفـت.   شبیه
کالیبره نمـودن الگـو ازنظـر میـزان مصـرف بـرق، در مطالعـه        

داران پرسـیده شـد   پیمایشی میزان کل برق مصرفی از گلخانه
اي مشـخص شـود.   بـه نـوع نظـام گلخانـه    تا دامنه آن با توجه 

سازي با توجـه بـه ایـن دامنـه     میزان برق مصرفی الگوي شبیه
مرتبط با مصرف شدهيسازهیعدد شبکهيطورکالیبره شد؛ به

برق براي یک دوره کشت بایـد تقریبـاً نزدیـک و درون دامنـه     
موردنظر قرار گیرد.

عوامل مؤثر بر نیت رفتار مصرف انـرژي بـا اسـتفاده از الگـوي     
ــر شــدرگرســیون خطــی بررســی   ــه ســه متغی ــارادایم ”ک پ

نگرش پیرامـون تـأثیر طـرح هدفمندسـازي     ”،“زیستیمحیط
راهکارهــاي تغییــر رفتــار و نگــرش مصــرف ”و “یارانــه انــرژي

نیــت رفتــار مصــرف انــرژي در نیبــشینــوان پــعهبــ“انــرژي
درصـد  55اي شناخته شـدند. ایـن متغیرهـا    خانههاي گلنظام

نماینـد. بـراي   بینـی مـی  تغییرات را در متغیـر وابسـته پـیش   
بین متغیرهـاي مسـتقل نیـز از    یاطمینان از وجود اثر همخط

تورم واریانس استفاده شد کـه مقـادیر کمتـر از    عاملشاخص 
.)4(جدول باشددهنده نبود این اثر مینشان10

اي ازنظر مصرف انرژيتولید گلخانههايتفاوت نظام
اي ازنظـر  هـاي تولیـد گلخانـه   ل نشان داد که نظـام وآزمایش ا

مترمربع گلخانه تفاوت دارنـد.  1000رفتار مصرف برق به ازاي 
اسیـ مقاي کوچـک طبق ایـن آزمـایش، نظـام تولیـد گلخانـه     

ــووات ســاعت و نظــام 52/2781 ــه کیل ــد گلخان ــاي تولی اي ه
اسیـ مقکیلـووات سـاعت، بـزرگ   97/4651متوسط مقیـاس  

بنگـاهی  اسیـ مقکیلووات ساعت و بـزرگ 50/8092شخصی 
بـرق مصـرف   مترمربـع  1000در کیلووات ساعت 11/12234
و نظـام شخصـی اسیـ مقبـزرگ هاي تولید کنند. لذا، نظاممی

ــهتولیــد بنگــاهی اي کوچــک و بیشــتر از نظــام تولیــد گلخان
ــاس در  ــع گلخ1000متوســط مقی ــرق مصــرف مترمرب ــه ب ان

عالوه، بـراي اطمینـان از تفـاوت مصـرف بـرق در      ه کنند. بمی
طرفـه کیـ اي از آزمون تحلیل واریانس هاي تولید گلخانهنظام

اي ازهاي تولید گلخانـه که نظامداداستفاده شد و نتیجه نشان 
نظر میزان مصرف انرژي بـرق نیـز اخـتالف معنـاداري دارنـد      

)001/0 =Sig 36/26؛=F( جدول)5(.
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موردمطالعهداران گلخانهسازي رفتار مصرف انرژيمتغیرها و عوامل براي شبیه-1دول ج
کارکرددامنهویژگی یا متغیر

کردن (غیرقابل تغییر)اجرامقادیر 
داران)ها (گلخانهسطح عامل

کشتریزسطح 
از مقداري مانند الفترکوچک

مقداري بین الف تا ب
از مقداري مانند بتربزرگ

کندداران را از هم متمایز میگلخانه

اقدامات
کند مقدار و دفعات استفاده از کود را مشخص میفهرست رفتارهاي انتخابیتغذیه

فهرست رفتارهاي انتخابیگرمایش/سرمایش
نوع و تعداد وسایل گرمایشی/ =انرژي مصرفی 

ساعات × مورداستفادهتعداد روزهاي ×  سرمایشی 
در یک ساعتمقدار مصرف برق× کارکرد 

فهرست رفتارهاي انتخابیروشنایی
تعداد ×  ها تعداد المپ× انرژي مصرفی = توان المپ 

مقدار × ساعات روشن بودن × مورداستفادهروزهاي 
در یک ساعتمصرف برق 

فهرست رفتارهاي انتخابیتهویه
تعداد روزهاي × انرژي مصرفی = تعداد وسایل تهویه 

در مقدار مصرف برق× ساعات کارکرد × مورداستفاده
یک ساعت

مورداستفادهمقدار سم × یپاشسمدفعات فهرست رفتارهاي انتخابینیاز مراقبتی
دهد احتمال نیت انجام رفتار بهینه را نشان می5بین صفر تا مصرف انرژينیت رفتار 

سطح واحد تولید گلخانه
کنندهمصرفيجابههمدلی (خود را 

5بین صفر تا گذاشتن)
کندت رفتار مصرف انرژي را تعیین مینی

اعتماد (انتظار و توقع تکیه بر عهد و 
5بین صفر تا گفتار دیگران)

کندمینیت رفتار مصرف انرژي را تعیین

کندنیت رفتار مصرف انرژي را تعیین می5بین صفر تا زیستیمحیطپارادایم
نگرش نسبت به طرح هدفمندي 

5بین صفر تا هاي انرژيیارانه
کندنیت رفتار مصرف انرژي را تعیین می

کندنیت رفتار مصرف انرژي را تعیین می5بین صفر تا هاي تغییر رفتارشرایط و مشوق
متغیرهاي وضعیتی  (تغییرپذیر)

داران)ها (گلخانهسطح عامل
تغذیهکار کنونی

سرمایشوگرمایش
روشنایی

تهویه
نیاز مراقبتی

شودنیاز گیاه به یکی از اقدامات انجام میبرحسب

هاي رفتاري در یکی از انتخابنقشه کاري (پالن)
میان فهرست مربوط 

دار براي رفع نیاز محصول، هر اقدام جاري فرد گلخانه
آیتم (نقشه کاري) 100موردنظرهاي یک از لیست

موردنظریکی را از لیست دار)عامل (گلخانهدارد که 
کندانتخاب می

سطح واحد تولید گلخانه
عدد معادل است با مقدار کل برق مصرفیکیلووات ساعتکل انرژي الکتریسیته

عدد معادل است با مقدار کل کود و سم مصرفیکیلوگرم یا لیترانرژي کود و سمکل 
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هاي ساختاري نظام تولید گلخانهداران بر اساس ویژگیبندي گلخانهگروه-2جدول 
الفسازمان تولیددرصدتعدادنوع نظام گلخانه

شخصی9419/29ع)مترمرب1800(کمتر از اسیمقکوچک
شخصی9843/30ع)مترمرب2700تا 1800(توسط مقیاس م

شخصی9126/28ع)مترمرب2700(باالي اسیمقبزرگ
بنگاهی/تعاونی تولید3912/12

الف: نظام تولید شخصی بر مدیریت شخصی و نظام تولید بنگاهی بر مدیریت تعاونی یا شرکتی نظام تولید گلخانه داللت دارد. 

هاگلخانهبراي مقایسه میانگین مساحت آزمون تحلیل واریانس - 3جدول 
داريسطح معنیFمیزان انحراف معیار)عمترمرب(مساحت گلخانهتعدادايهاي تولید گلخانهنظام

1800شخصی کمتر از 
2700تا 1800شخصی 

2700شخصی باالتر از 
2700بنگاهی باالتر از 

9429/1291 a72/259

*07/37001/0
9871/2176 b43/250
9102/6172 c39/6840
3954/6961 d50/4465

دار استمعنی001/0در سطح *

ین نیت رفتاري مصرف انرژيبمدل رگرسیون خطی عوامل پیش-4جدول 

ضریب بینمتغیر پیش
B

خطاي 
ßTاستاندارد

عامل تورم 
واریانس 

)VIF(

سطح 
داري معنا

04/222/020/975/3001/0عدد ثابت
25/005/024/070/238/2001/0زیستیپارادایم محیط

09/008/393/0- 004/004/003/0یستیزطیمحریغپارادایم 
تأثیرات طرح هدفمندي یارانه 

12/005/018/044/206/602/0انرژي

رفتار -راهکارهاي تغییر نگرش
15/005/047/014/346/3002/0مصرف انرژي

09/008/393/0- 004/004/0002/0همدلی
005/003/0001/006/098/478/0اعتماد

Sig: 001/0*F 79/47=R2
Adjusted 55/0=R2

= 54/0R= 74/0
استمصرف انرژيمتغیر وابسته نیت رفتار

دار استمعنی001/0در سطح *

ايهاي گلخانهدر نظامبرقمقایسه میانگین مصرف برايآزمون تحلیل واریانس -5جدول 
داريسطح معنیFمیزان انحراف معیارالفبرقانرژيتعدادمتغیر

نظام 
تولید 

18009476/4550شخصی کمتر از  a72/654

*36/26001/0
27009841/4894تا 1800شخصی بین  a93/600

27009195/9766از شخصی باالتر b32/9176
27003977/11058بنگاهی باالتر از  b82/6761

دار استمعنی001/0در سطح*
ab داللت دارددارتفاوت معناوجودغیرمشابه بر حروف
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هفته 15مصرف برق را در نوسانات،3و 2، 1هاينمودار
مطابق ایند. ندهاي نشان میاول، دوم و سوم کشت گلخانه

انتقال هواي گرم به اتیعملبه برق مصرفیینربیشت، هانگاره
عملیات تغذیه ،گلخانه توسط فن بخاريمحیط ن ودر

و عملیات مراقبت توسط دستگاه تغذیهمحصول توسط
برق مصرفی ینبیشتر، گریدعبارتبه.شودمیمربوط پاشسم

ها هاي بخاري در مقایسه با روشنایی المپاندازي فنبراي راه
توسط الکتروپمپ و کاربرد سموم مغذيو پمپاژ آب و مواد 

کمترین طور،. همینشودبراي مراقبت محصول مصرف می
“دفعات”که به دلیل باشدمیها توسط المپنیز یبرق مصرف

در یمیزان انرژي برق مصرفهاآنکاربردکم“طول زمان”و 
باشد.طول دوره کشت ناچیز می

اگرچه بیشترین برق مصرفی توسط فن بخاري، دستگاه تغذیه
وضعیت تقریباً اي هاي تولید گلخانهدر تمام نظامپاشسمو 

ها در دارند؛ ولی تعداد تجهیزات و میزان مصرفی آنمشابهی 
سازي نشان ، این بخش از شبیهواقعدرساعت متفاوت است. 

اي و براي دهد که بیشتر برق توسط کدام تجهیزات گلخانهمی
و شکلکیها به اورينشوند. لذا، فچه اقدامی مصرف می

دهند، مصرف میزان انرژي را متناسب با کاري که انجام می
کننده تفاوت کیفیت تجهیزات مصرف،درواقعکنند.نمی

مصرف انرژي را کاهش یا افزایش دهد.تواندمی،انرژي

اسیمقکوچکگلخانه شخصیاسیمقبزرگگلخانه 

گلخانه متوسط مقیاسبنگاهیاسیمقبزرگگلخانه 
اياي در چهار نظام تولید گلخانهکشت گلخانهاولهفته 15مصرف برق در نوسانات-1نمودار
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اسیمقکوچکگلخانه شخصیاسیمقبزرگگلخانه 

گلخانه متوسط مقیاسبنگاهیاسیمقبزرگگلخانه 
اياي در چهار نظام تولید گلخانهکشت گلخانهدومهفته 15نوسانات مصرف برق در - 2نمودار

اسیمقکوچکگلخانه شخصیاسیمقبزرگگلخانه 

گلخانه متوسط مقیاسبنگاهیاسیمقبزرگگلخانه 

اياي در چهار نظام تولید گلخانهکشت گلخانهسومهفته 15نوسانات مصرف برق در -3نمودار

هـاي  هفتـه در فواید نمودارهاي مصرف انـرژي  نیترمهماز 
مختلــف ایــن اســت کــه بیشــترین بــرق مصــرفی توســط  

نشـان  مختلـف را اتیـ عملتجهیزات مختلـف بـراي انجـام    
ارائـه  هـاي الزم را  توان توصـیه بر این اساس میو دهند می

آموزش مصـرف بهینـه انـرژي ایـن     هايیکی از چالشداد. 

ریـ غمصـرف  ، کدام رفتارکهنیاپیرامون یتاطالعااست که 
Steg، وجود ندارد (شودمیانرژي را منجر نهیبه & Vlek,

شخصـی و  اسیـ مقبـزرگ هـاي  گلخانه، یطورکلبه).2009
هـاي کوچـک و متوسـط مقیـاس     بنگاهی بیش از گلخانـه 
سـازي در  کنند. طبق نتـایج شـبیه  شخصی برق مصرف می
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بـیش از  ،سه نمودار فـوق، فـن بخـاري و دسـتگاه تغذیـه     
کنند. بـه همـین دلیـل بـه     برق مصرف میدیگر تجهیزات 

آمده 6جدول ها پرداخته شد که در آنهاي ویژگیبررسی 
تعـداد فـن   بـین  تفـاوت معنـادار   است. طبق این جـدول،  

ــاري در  ــ1000بخ ) F= 72/28؛ Sig= 001/0(،عمترمرب
میــزان کــهیدرحــال؛ وجــود دارداي گلخانــههــايدر نظــام

اي گلخانـه هـاي  در نظـام سـاعت  واحـد  در آنبرقمصرف
نظام گلخانه ، لذا). F= 67/1؛ Sig= 17/0دار نیست (یمعن

عمترمربـ 1000در بخـاري  تعـداد فـن   84/13بنگاهی بـا  
دار یتفـاوت معنـ  بعالوه، .بردبکار میرا آنبیشترین تعداد 

ــداد  ــ1000پمـــپ در الکتروتعـ ؛ Sig= 001/0(عمترمربـ
51/118=F؛ وجــود دارداي ) در بــین انــواع نظــام گلخانــه

هـاي  در نظـام در سـاعت  آنمیزان مصرف برق کهیدرحال
نظـام  ). F=26/1؛ Sig= 28/0دار نیسـت ( یاي معنگلخانه

ــا   ــاهی ب ــه بنگ ــداد 02/2گلخان ــپتع 1000در الکتروپم
نمایند.را استفاده میآن بیشترین تعداد ،عمترمرب

آزمون حساسیت الگو
ي پارامترهاي الگويکاردستو در این بخش به تغییر

براي مشاهده تغییرات الگوي رفتار مصرف سازيشبیه
شوداي پرداخته میهاي تولید گلخانهداران در نظامگلخانه

زیرا براي کاهش مصرف انرژي برق (آزمون حساسیت الگو)
هاي کارا اي باید به دنبال روشهاي تولید گلخانهدر نظام

بود که هدف تحقیق حاضر است. 
اسیمقکوچکاي نظام گلخانه

کمترین میزان برق اسیمقکوچکاي نظام تولید گلخانه
آزمایش، با افزایش ارزش نیاولمصرفی را دارا است. در 

تأثیر نیت رفتاري به مشاهدهواحد 5/0پارامترها به میزان 
هاي داران در مصرف انرژي پرداخته شد. در نظامگلخانه

با افزایش مقادیر اسیمقکوچکاي تولید گلخانه
تغییري در الگوي ،همدلی و اعتماديفردنیبمترهاي پارا

هاي که با یافتهشودرفتار مصرف انرژي ایجاد نمی

Takahashiمطالعات تاکاهاشی و کاکینو ( & Kakino,

,Weesو ویس ()2012 در سطح ) متناقض است.2010
، زیستیمحیطپارادایم تغییربا اعمالاي، فردي و منطقه

راهکارهاي تغییر رفتار و نگرش نسبت به مصرف انرژي و 
متغیرهاي عنوانبهطرح هدفمندسازي یارانه انرژي 

بین نیت رفتار مصرف انرژي تغییرات زیر مشاهده پیش
مترمربع گلخانه از 1000میزان برق مصرفی در گردید: 

ساعت کاهش یافت. لوواتیک15/2454به 33/2918
کننده برق براي رد تجهیزات مصرفبیشترین دفعات کارب

47/2دفعه در هفته) و دستگاه تغذیه (58/2(پاشسم
، با مداخله متغیرهاي لذاشود. دفعه در هفته) مربوط می

به 58/2از پاشسمدفعات کاربرد ،بین نیت رفتاريپیش
دفعه در هفته 62/1به 47/2و دستگاه تغذیه از 49/1

متغیرهاي میزان ، با افزایش چنینکاهش یافت. هم
برق مصرفی در میزانبین نیت رفتاري، کاهش بیشتر پیش

ها و عوامل انسانی نظیر نگرشغیر ازبهرایزدشایجاد ن
Lingyunها، هنجارهاي شناختی و اجتماعی (ارزش et al.,

2011; Paço et al., National) و تأثیرات فرهنگی (2010

Energy Board, و فناوري نیز بر یفنوامل )، ع2009
بیشترین تعدد کهنیاتوجهقابلنکته مصرف انرژي مؤثرند.

مراقبت از محصول اتیعملبراي انجام پاشسمکاربرد 
از محققشود. در این راستا، نتایج مشاهدات مربوط می

ها عدم رعایت نکات فضاي درون و محیط پیرامون گلخانه
دهد. ها را نشان میانهبهداشتی محیط درون و اطراف گلخ

هاي قبل و تخلیه ، تجمع بقایاي محصول دورهدرواقع
ها، شرایط مناسب هاي شهري در اطراف فضاي گلخانهزباله

ها به را براي آفات و هجوم گسترده آنیگذرانزمستان
ها کشکنند که بر تعدد کاربرد آفتها ایجاد میگلخانه

خود منجر به مصرف و اینافزایدداران میتوسط گلخانه
شود.بیشتر برق می
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کننده برقهاي تجهیزات مصرفمقایسه ویژگیبرايآزمون تحلیل واریانس - 6جدول 
انحراف الف مقدار پارامترتعدادايهاي گلخانهنظامویژگی تجهیزات

Fمیزان معیار
سطح 

داريمعنی

تعداد فن 
بخاري 

18009463/3شخصی کمتر از  a26/1

*72/28001/0
27009804/6تا 1800شخصی  b88/19

27009145/12شخصی باالتر از  c43/13
27003984/13بنگاهی باالتر از  d10/9

مصرف برق در 
ساعت

18009401/408/0شخصی کمتر از 

67/117/0
270098401/0تا 1800شخصی 

27009103/431/0شخصی باالتر از 
27003915/496/0بنگاهی باالتر از 

تعداد 
پمپالکترو

180094a201/0شخصی کمتر از 

*51/118001/0
270098a00/110/0تا 1800شخصی 

270091b81/164/0شخصی باالتر از 
270039c02/262/0بنگاهی باالتر از 

مصرف برق در 
ساعت

1800942/201/0شخصی کمتر از 

26/128/0 2700982/208/0تا 1800شخصی 
2700912/201/0شخصی باالتر از 
2700392/212/0بنگاهی باالتر از 

است.شدهمحاسبهگلخانه مترمربع1000در الف:
دار است.یمعن001/0در سطح *

مقیاسمتوسطاي نظام تولید گلخانه
در سـطوح  سـازي شـبیه الگـوي  يهـا شیآزمـا انجام نتایج 

به شـرح زیـر   ايهاي گلخانهبراي این گروه از نظاممختلف
بــا افــزایش مقــادیر ، يفــردنیبــدر ســطح روابــط اســت:

در الگـوي يو اعتماد تغییرهمدلیيفردنیبپارامترهاي 
دلیل ایـن موضـوع بـه    .شودایجاد نمیمصرف انرژي رفتار 

توجـه بـه  بـا  تواند مرتبط باشد. براي مثـال،  نوع انرژي می
تر مصرف کودها و سموم شیمیایی واثرات مستقیم و عینی

ها نسبت به این انرژيبیشترخطراتازاندارآگاهی گلخانه
و همــدلی تیمســئولاحســاس هــاآن، الکتریســیتهانــرژي

در سـطح فـردي و   هـا دارنـد.  انرژيبیشتري نسبت به این
پارامترهاي تغییر دهد که نشان میيهاشیآزمااي،منطقه
اي تـأثیر قابـل   نظـام گلخانـه  این نیت رفتاري در بینپیش
با تغییر پـارامتر  د.ها ندارآنبر الگوي مصرف انرژي هیتوج

مصـرف  سرعتبهسال 2به 92/8اي از مر وسایل گلخانهع
کیلـووات  33/697بـه سـاعت  کیلـووات  11/3110برق از
هـا اصـالح   بنابراین، در ایـن گلخانـه  یابد.کاهش میساعت 

هـا الگوي رفتار مصرف از طریق اصالح تجهیزات و فنـاوري 
نسبت به اصـالح الگوهـاي بـاوري و ارزشـی     نتیجه بهتري 

هــاي مطالعــات آبراهمــاس و کــه بــا یافتــهدهــدمــیارائـه  
Abrahamseهمکاران ( et al., ) و ویلیس و همکاران 2005

)Willis et al., ــع) ســازگار اســت.2010 توســعه ،درواق
ــاوري ــر رفتارهــا و     فن ــی و هشــداردهنده ب هــاي نمایش

گـذارد  هاي پیرامون حفاظت انـرژي تـأثیر مـی   العملعکس
)Willis et al., 2010  .(

شخصیاسیمقبزرگاي نظام تولید گلخانه
ـ ر پارامترهـاي  دابا افزایش مقـ  ،و اعتمـاد همـدلی يفـرد نیب

سـطح  در .شـود الگوي مصرف انـرژي ایجـاد نمـی   تغییري در 
اي از با تغییر پـارامتر عمـر وسـایل گلخانـه    ايفردي و منطقه

بـرق  و کاهش میزان مصرف سال6نظام به این سال در 92/8
بـا ثابـت   الگـو ، ینمیزان پیشسومکیاندازهبهواحد ساعتدر 
سرعتبهکننده برق دفعات کاربرد تجهیزات مصرفداشتننگه

ساعت کیلووات 72/2345به6/6974ازرامیزان مصرف برق
هـا اصـالح الگـوي    . بنابراین، در این نوع گلخانهدهدمیکاهش 

تجهیـزات و  و نوسازي رفتار مصرف انرژي برق از طریق اصالح 
فناوري نتیجـه بهتـري نسـبت بـه اصـالح الگوهـاي بـاوري و        

دهد.ارزشی ارائه می
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بنگاهیاسیمقبزرگاي نظام تولید گلخانه
يفردنیببا افزایش مقدار پارامترهاي ،يفردنیبسطح در 

تغییري در الگوي مصرف انرژي ایجاد ،همدلی و اعتماد
در ارتباط با تغییر ، ايسطح فردي و منطقهدر شود.نمی

میزان مصرف انرژي برق با مداخله این نوع پارامترها، نتایج 
دهد که تأثیر این متغیرها بر الگوي رفتار آزمایش نشان می

در عوض، با تغییر باشد. نمیمالحظهقابلچندان آنمصرف 
سال در نظام تولید 92/8اي از ر عمر وسایل گلخانهپارامت

و کاهش میزان به نصف این میزان اسیمقبزرگاي گلخانه
میزان پیشین، سومکیاندازهبهمصرف برق در واحد ساعت 

کننده دفعات کاربرد تجهیزات مصرفداشتننگهبا ثابت الگو
کیلووات به6/6974میزان مصرف برق را ازسرعتبهبرق 

توجهقابلنکته دهد. کاهش میساعتکیلووات02/2960
اي این است که این واحدهاي تولید همانند نظام تولید گلخانه

مر کمتر پارامتر عتغییرات کاهشیشخصی، بااسیمقبزرگ
در واحد ساعت برقاي و میزان مصرف انرژيوسایل گلخانه

تحت تأثیر قرار سرعتبهالگوي مصرف انرژي برق را 
کوچک و ايهاي تولید گلخانهنظامدرکهیدرحال؛ دهندمی

مر وسایل بیشتر پارامتر عکاهشی متوسط مقیاس با تغییرات 
، در لذا. شودحاصل میمصرف انرژي بهینه الگوي ،ايگلخانه

هاي تولید نیز اصالح الگوي رفتار مصرف انرژي نظاماین نوع 
نتیجه بهتري نسبت ،تجهیزات و فناوريبرق از طریق اصالح 

دهد.هاي باوري و ارزشی ارائه میبه اصالح الگو
و پیشنهادهاگیرينتیجه
تغییر رفتار يراهکارهاارائه ، پارادایماصالحسه پارامترتلفیق

که طرح هدفمندي یارانه انرژي داران و گلخانهو نگرش 
غیرمستقیم بر مصرف انرژي طوربهمستقیماً بر نیت رفتاري و 

سازيبهینهي بهترین نتیجهبکار گرفت زیرا باید را ،مؤثرند
به همراه خواهد موردمطالعهداران در گلخانهمصرف انرژي را 

این سه و مفاهیممحتوادر بهبود مصرف انرژي به لذا، . داشت
: براي مثالبا توجه به اجزاء پارادایم عنصر باید توجه نمود. 

زمانهمطوربهباید بخش کشاورزيآموزشی هاي سیاست- 
طورهمین.زیست را شامل شوندتولید و حفاظت محیط

گیري بر نحوه تصمیمهاي گذشته بخش کشاورزيسیاست
وضعیت ژهیوبهاین بخش حال و آیندهوضعیتپیرامون

تواندقیق میریزي با برنامه. لذا،ندگذارتأثیرآن مصرف انرژي
و را بررسی نمودبخش کشاورزيگذشته اجراییهاي سیاست

نتایج ،زیستیاز ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و محیط
.کردارزیابی را هامثبت و منفی آن

تنگناها و تدوین راهکارهاي ات،واقعیبراي بازتاب نیازها،- 
برداران در بهرهنمایندگانِ،تولید و مصرف بهینه منابعبهبود

، بایدايو منطقهیمحلهاي ریزيها و برنامهگیريتصمیم
.داشته باشندرکت اشمهاتبراي بازتاب واقعی

جداناپذیرياصل ”باید برداري منابع انرژي ابتدا ر بهرهد- 
را در محتواي “کشاورزانزندگی و تولیدمحلازطبیعت 
به تا لحاظ نمودو ترویج کشاورزيزیستیهاي محیطآموزش

نباید ”هاي تولیدتدر انجام فعالیکشاورزان آموخت که
“بین مزرعه خویش و محیط پیرامون تلقی کنندرايحدومرز

به نکات انرژي پایدار ق مصرف براي تحقاز طرف دیگر،و
محیط داخل يسازپاك(نظیر درونهاي محیطبهداشت 

هاي بیرونمحیطو گلخانه از بقایاي محصول سال پیش) 
ه نمایند. توجگلخانه 

نظیر خدامحوريآموزهاي دینی و اخالقیدر این راستا، - 
فردي و زندگی امور ،و مکانیدر شرایط مختلف زمانیباید 

. اجتماعی کشاورزان را تحت تأثیر قرار دهند
منابع انرژي و حل بحران از برداري بهرهکارايدر مدیریت- 

نظرخواهی و مشارکتی، تشویقی،هايروشتوان می،هاآن
کارشناسان تاالزم استبه همین دلیل، .گرفتبکار راگفتگو 

مالقات آنان گلخانهمحلبرداران را در ، بهرهجهاد کشاورزي
هاي علمی صیهونه که کشاورز دستاوردها و توگنمایند و همان

، کارشناسان نیز از بردمیبکار در عمل و ردیگیفرامرا 
. نمایندآموزي تجربهآنانهاي دیدگاه

هاي فناورييریکارگبه،براي مدیریت بهتر منابع انرژي- 
و نه دارامانت”انسان نظیر دینیهايباید با آموزهافتهیبهبود
واقعی تیماهخودشناسی و شناخت ”،“منابع انرژيمالک

نسبت به حفظ منابع انسان مسئول ”،“انسان و منابع انرژي
تمام منشأ عنوانبهمعنوي طبیعت - ارزش ذاتی”و “انرژي
. بنابراین، تعدیل و اصالح دستاوردهاي شونداصالح “هاانرژي
ي بهتري براي نقشهبا علوم دینیدر بخش کشاورزيعلمی

هم افرانرژي منابعرویهناشی از مصرف بیهايبحرانحل
ارزش ”را به بردارانبهرههاي حفاظتی باید آموزهکند.می

منابع انرژي واقف سازند. “ذاتی
میزان ”،بر مصرف انرژيمؤثرساختاريهايویژگیاز - 

. استايتجهیزات گلخانه“عمر”و “انرژي مصرفی در ساعت
انرژي، براي صرف مدر این تجهیزات“عمر”تأثیر ه بهبا توج

هاي حمایتی سیاست،ايگلخانهخرید و نوسازي تجهیزات 
تسهیالت بانکی از بهرهبهره و یارانهنظیر اعطاي تسهیالت کم
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کننده کمک،بانک کشاورزيژهیوبهها بانکهمکاريطریق
.خواهد بود

بیشترین دفعات ،مراقبت از محصولاتیعملبراي انجام - 
پاشسمهايدستگاهبه “برق”کننده کاربرد تجهیزات مصرف

مجزا ،عدم رعایت نکات بهداشتی، درواقع. شودمربوط می
هاي مناسب، کامل فضاي گلخانه با پوششنکردنيساز

آوري ها، جمعهاي مناسب ورود به گلخانهدربنکردن تعبیه 
هاي شهري در هاي قبل و زبالهبقایاي محصول دورهکردن ن

را فراهم آفاتیزمستان گذرانشرایط هااطراف فضاي گلخانه
شود. منجر میرا ها ها به گلخانههجوم آنهمچنین و آورده

با محتوايآموزشیي هادورهطراحی ، به همین دلیل
نکات نشدن این رعایت پیامدهاي باداران ي گلخانهسازآشنا

براي هریک از این نکات ضروري حلارائه راهلزومبهداشتی و
.است

در مصرفجوییداران براي صرفهدر گلخانهدات ایجاد تعه- 
داران براي گلخانهينقدریغهاي نقدي و ، ارائه پاداشانرژي
سازي آگاهوو مدیریتی تولیدیفنهايآموزشارائه ؛جوصرفه

از کشورت بحران منابع انرژي در داران از وضعیگلخانه
برايموردمطالعهدر سطح منطقه راهکارهاي پیشنهادي 

تخصیص تسهیالت همچنین، . هستندانرژي بهینهمصرف

تسهیالت جو و داران صرفهنقدي نظیر پرداخت وام به گلخانه
به برخی از آنان،رایگانخدمات ارائه نظیر ينقدریغ

داران را ایجاد خواهد جویی در دیگر گلخانهانگیزه صرفه
نمود.

افزایش اختالف ،اگرچه طرح هدفمندي یارانه انرژي-
را منجر پا و بزرگ مالک طبقاتی بین کشاورزان خرده

هاينظامکارایی مصرف انرژي در تواند می؛ ولی شودمی
ها و سیاستبهبود بخشد. لذا، اي را نیزتولیدات گلخانه

داران ها براي کاهش اختالف طبقاتی گلخانهریزيبرنامه
دسترسی کشاورزان مختلف به ”باید،پا و بزرگ مالکخرده
،“دارانگلخانهکلیهه به نیازهاي توج”،“هاي تولیدنهاده

دارانگلخانهریزي غیرمتمرکز براي مشارکت تمام برنامه”
سازي ارائه تعادلم”و “مصرف انرژيسازيبهینهبراي

در را “دارانگلخانهبرداري از منابع انرژي به تسهیالت بهره
شامل شود.سطح منطقه

ازنظرهمدلی و اعتماد اجتماعی يفردینبهاي سازه-
ند. ولی در آماري بر رفتار مصرف انرژي آنان تأثیر ندار

می بر بهبود الگوي مصرف انرژي ها نقش مهعمل آن
کننده است. لذا، دارند. همدلی عامل مؤثر بر رفتار مصرف

بیشتري الزم است تا تأثیر این دو متغیر بر هايپژوهش
روند مصرف انرژي در بخش کشاورزي بررسی شوند. 
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Abstract
The energy reality constructed by farmers, whose connections with energy resources, the ways they perceive
them and the kind of valuing the energy sources, all determine the modality of energy consumption in agriculture
community. As a result, present study aims at simulating the greenhouse farmers’ energy consumption behavior
in Yazd county. Research population consisted of all the greenhouse farmers raising cucumber in 2012-2013.
from 2076 greenhouse farmers, 322 ones were selected in random stratified sampling. The human ecology and
goal-based theories were theoretically base used to explain the interactions of greenhouse farmers with the
energy resources. To analyze the data and simulate energy consumption scenarios, the software of SPSS (version
12) and Netlogo were used, respectively. It was found that after changing in the value of the predictor parameters
of the behavioral intention, e.g., “environmental paradigm, “incentives of changing the energy use behavior and
attitude” and “attitude towards the targeted energy subsidy plan”, the power-saving amounted to about 15% in
greenhouse systems. Furthermore, by changing the life-time of appliances, the power-saving amounted between
57% and 77%. In order to optimize the energy consumption, paper recommends some practical solutions and
implications.
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