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بهينهسازی انرژی مصرفی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای در توليد عدس آبی با استفاده از روش تحليل
پوششی دادهها
بهزاد الهامی ،1اسداله اکرم ،2مجيد خانعلی* 3
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد  ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .2دانشیار ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 . 3استادیار ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 1395 /6 /25 :تاریخ تصویب)1395 /9 /6 :

چکيده
در سالهای اخیر افزایش مصرف نهادههای کشاورزی منجر به افزایش انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانهای شده
است .از این رو ،بهینهسازی انرژی مصرفی و در نتیجه کاهش آالیندههای زیستمحیطی از اهمیت ویژهای برخوردارند.
بدینمنظور ،در این تحقیق ،بهینهسازی انرژی مصرفی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای در تولید عدس آبی استان
اصفهان با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها مورد مطالعه قرار گرفت .دادههای تحقیق به شکل تصادفی و از طریق
مصاحبه حضوری پرسشنامهای با  140تولیدکننده عدس آبی در سال زراعی  1393-94جمعآوری شدند .بر اساس دو
مدل "بازگشت به مقیاس ثابت" و "بازگشت به مقیاس متغیر" ،مقادیر متوسط کارایی فنی ،کارایی فنی خالص و کارایی
مقیاس به ترتیب برابر با  0/998 ،0/960و  0/961محاسبه شدند .در حالت مصرف بهینه نهادهها ،صرفهجویی در کل
انرژی  1031مگاژول بر هکتار (معادل  %3/12کل انرژی مصرفی) ،برآورد گردید .در این میان ،آب آبیاری و کود نیتروژن
به ترتیب با  %28و  %20دارای بیشترین سهم از کل انرژی ذخیره شده ،بودند .مقادیر کل انتشار گازهای گلخانهای در
شرایط واقعی و بهینه در یک هکتار زمین زراعی ،به ترتیب  930/45و  882/17کیلوگرم معادل دی اکسید کربن (%5/18
کاهش در انتشار گازهای گلخانهای) محاسبه شدند .نهادههای الکتریسیته و سوخت دیزل به ترتیب  %37و  %32از کل
کاهش انتشار گازهای گلخانهای را به خود اختصاص دادند.
واژههای کليدی :انتشار گازهای گلخانهای ،انرژی ،بهینهسازی ،تحلیل پوششی دادهها ،عدس

مقدمه

*

حبوبات از منابع با ارزش پروتئین گیاهی بوده که در رژیم غذایی
انسان و تعلیف دام بسیار ارزشمند میباشند .حبوبات ،پایداری و
بهرهوری خاک را افزایش داده و شانس استقرار بیماریها ،آفات و
علفهای هرز را برای محصول بعدی بهخصوص زمانی که در
تناوب با غالت قرار دارند ،کاهش میدهند ( Hematian et al.,
 .)2013عدس ) ،(Lens culinaris medicپس از لوبیا ،دال عدس
(لپه هندی) و نخود زراعی از لحاظ اهمیت غذایی در میان
حبوبات در ردهی چهارم قرار دارد ) .(Koocheki et al., 2011بر
اساس آمار فائو ،ایران با مجموع تولید حدود  79800تن ،در
ردهی یازدهم تولیدکنندههای عدس در جهان قرار دارد (FAO,
) .2014حدود  12درصد از کل تولید این محصول در ایران ،در
استان اصفهان کشت میشود ) .(Anonymous, 2014در
کشاورزی نوین ،بین عملکرد محصوالت کشاورزی و نهادههای
* نویسنده مسئول khanali@ut.ac.ir :

مصرفی نظیر کودهای شیمیایی ،سموم شیمیایی و بذور اصالح
شده همبستگی فراوانی ایجاد گردیده که نتیجهی آن ،تغییرات
چشمگیر در افزایش الگوی مصرف انرژی و متعاقبأ کاهش منابع
تجدیدناپذیر بودهاست ) .(Pishgar-Komleh et al., 2012aاز
سوی دیگر ،افزایش مصرف نهادههای انرژی در تولیدات
کشاورزی ،منجر به مشکالت متعدد زیستمحیطی همچون
کاهش تنوع زیستی و آلودگی زیستگاههای آبی شدهاست
) .(Mousavi- Avval et al., 2011در این بین ،سهم کشاورزی
در انتشار گازهای گلخانهای (GHG) 1حدود  12درصد از کل
انتشارات گازهای موجود در جهان میباشد Khoshnevisan et
) .)al., 2013aبر اساس نتایج  100سال گذشته ،میانگین دمای
کرهی زمین در اثر انتشار بیرویهی گازهای گلخانهای افزایش
یافتهاست .با توجه به منابع طبیعی محدود و اثرات نامناسب
استفاده از منابع مختلف انرژی بر روی سالمتی انسان و
1 .Greenhouse gas
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محیط زیست ،ضرورت بررسی الگوهای مصرف انرژی و کاهش
انتشار گازهای گلخانهای به منظور استفادهی موثر از آن در
بخش کشاورزی حیاتی است ( .(Tzilivakis et al., 2005بر این
اساس استفاده از روشهای نوین بهینهسازی ،یکی از فاکتورهای
کلیدی به منظور الگوی صحیح مصرف انرژی و همچنین کاهش
اثرات گلخانهای میباشد .بهینهسازی در یک سامانه ،فرآیندی
است که در طی آن ،با تغییر مقادیر ورودی یا خروجی میتوان
به بیشترین میزان سود یا کمترین میزان زیان دست یافت
) .(Thankappan, 2003یکی از روشهای بهینهسازی که به
صورت گسترده در جهت نیل به اهداف عالی سامانهها به کار
برده میشود؛ تحلیل پوششی دادهها (DEA) 1است .این تکنیک
یک مدل ریاضی غیرپارامتری 2بوده که برای اندازهگیری کارایی
نسبی مجموعه واحدهای تصمیم گیرندهی (DMU) 3مشابه که
چندین ورودی را به چندین خروجی تبدیل میکنند؛ به کار
برده میشود ) .(Zhang et al., 2009تحلیل پوششی دادهها از
چهار مدل اصلی شامل مدل بازگشت به مقیاس متغیر،(VRS) 4
مدل بازگشت به مقیاس ثابت ،(CRS) 5مدل بازگشت به مقیاس
7
6
افزایشی ) (IRSو مدل بازگشت به مقیاس کاهشی )(DRS
تشکیل شدهاست ( .)Gheisari et al., 2007هر کدام از
مدلهای مذکور دارای دو جهت مطالعاتی خروجیمحور و
ورودیمحور میباشد .منظور از مدل ورودی محور این است که
به چه میزان باید ورودیها را با ثابت نگهداشتن میزان خروجی-
ها ،کاهش داد تا واحد موردنظر به مرز کارایی بهینه برسد .در
اندازهگیریهای خروجیمحور سعی بر آن است که با ثابت نگه-
داشتن میزان ورودی به حداکثر میزان خروجی دست یافته و
واحد به مرز کارایی بهینه برسد ) .(Jacobs, 2006تاکنون
مطالعاتی در زمینهی بهینهسازی انرژی مصرفی و کاهش اثرات
گلخانهای صورت گرفته است؛ (Nabavi-Pelesaraei et al.,
;Khoshnevisan et al., 2014; Khoshnevisan et al., 2014
2015).2013b; Shamshirband et al.,

در مطالعهای که در کشور فرانسه به منظور مقایسهی
بهرهوری انرژی در یک سیستم تناوبی ،بین محصوالت عدس،
آفتابگردان و گندم صورت گرفت ،مشخص گردید که محصول
عدس با نسبت انرژی  19/5و افزودهی خالص انرژی31062 8

مگاژول بر هکتار ،بهترین کارایی انرژی در این تناوب را به خود
اختصاص داده است .در این مطالعه سه نهادهی سوخت بنزین،
بذر مصرفی و ماشینهای کشاورزی به ترتیب با  700 ،2400و
 400مگاژول بر هکتار به عنوان نهادههای پرمصرف شناخته
شدند ) Patil et al., (2014) .(Risoud, 2000به روند مصرف
انرژی در محصول نخود در کشور هندوستان پرداختند .در این
پژوهش ،نیروی کارگری ،بذر مصرفی ،کودهای شیمیایی و
سموم شیمیایی به ترتیب با سهم  22/3 ،25/8 ،28/5و 14/8
درصد ،بیشترین سهم انرژی مصرفی را به خود اختصاص دادند.
در مطالعهای به منظور بهینهسازی انرژی مصرفی و انتشار
گازهای گلخانهای در محصول خیار در استان اصفهان با استفاده
از روش تحلیل پوششی دادهها ،به ترتیب کل انرژی مصرفی و
گازهای گلخانهای از مقادیر  1667/164گیگاژول بر هکتار و
 45177/3کیلوگرم معادل دی اکسید کربن بر هکتار در حالت
واقعی به مقادیر  1259/248گیگاژول بر هکتار و 34996
کیلوگرم معادل دی اکسید کربن در حالت بهینه کاهش یافتند
) .(Khoshnevisan et al., 2013aدر تحقیق دیگری که بر روی
میزان کاهش انرژی ورودی و انتشار گازهای گلخانهای در تولید
گندم شهرستان اهواز صورت گرفت ،مقادیر کارایی فنی،(TE) 9
کارایی فنی خالص (PTE) 10و کارایی مقیاس (SE) 11به ترتیب
برابر با  0/95 ،0/94و  0/98برآورد شدند .همچنین نتایج بهینه-
سازی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها موجب کاهش
 %9/13در انرژی مصرفی و  %7/28در انتشارات گلخانهای نسبت
به حالت اولیه گردید ). (Nabavi-Pelesaraei et al., 2016
مرور منابع مرتبط نشان داد باوجود گستردگی تحقیقات
در زمینه ی انرژی مصرفی حبوبات در کشاورزی ایران ،هیچ یک
از آنها از دیدگاه انتشار گازهای گلخانهای ،پیامدهای زیست-
محیطی ناشی از آن و بهینهسازی انتشار آالیندههای مرتبط با
آن ،به این مقوله نپرداختهاند .بنابراین هدف اصلی در این
مطالعه بهینهسازی انرژی مصرفی و کاهش اثرات گلخانهای در
سامانهی تولیدی محصول عدس با استفاده از روش تحلیل
پوششی دادهها در استان اصفهان میباشد.

مواد و روشها
نمونه برداری و جمعآوری اطالعات

1. Data Envelopment Analysis
2. Nonparametric
3. Decision making units
4 .Variable Return to Scale
5 .Constant Return to Scale
6 .Increase Return to Scale
7. Decrease Return to Scale
8 .Net energy gain

این مطالعه در سال زراعی  1393-94در پنج شهرستان فریدن،

9 .Technical Efficiency
10 .Pure Technical Efficiency
11 .Scale Efficiency

الهامی و همکاران :بهينهسازی انرژی مصرفی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای در...

فریدونشهر ،چادگان ،تیران و سمیرم واقع در استان اصفهان
اجرا گردید .این استان بین  30درجه و  43دقیقه تا  34درجه و
 27دقیقه عرض شمالی خط استوا و  49درجه و  36دقیقه تا
 55درجه و 31دقیقه طول شرقی نصف النهار گرینویچ قرار دارد
) .(Anonymous, 2013اطالعات اولیه با استفاده از تکمیل
پرسشنامه و مصاحبهی رودررو با کشاورزان عدسکار این
مناطق بهدست آمد .به منظور گردآوری دادههای موردنیاز،
پرسشنامهی تحقیق ،حاوی سواالتی در زمینهی مقدار مصرف
نهادههای تولیدی عدس در منطقه (سوخت دیزل ،آب آبیاری،
نیروی کارگری ،ماشینهای کشاورزی و  )...بود .به دلیل باال-
بودن حجم جامعه در این مطالعه ،از روش نمونهگیری تصادفی
ساده استفاده گردید .پس از جمعآوری دادههای مربوط به 25
پرسشنامه ،از شاخص نسبت انرژی برای اندازهگیری انحراف
معیار استفاده شد .سپس حجم نمونهی مورد نیاز برای محصول
عدس با استفاده از رابطهی کوکران( 1رابطهی  )1برابر با 134
نمونه برآورد گردید که برای باالبردن دقت ،تعداد پرسشنامهها
به  140نمونه در نظر گرفته شد ).(Elhami et al., 2016a
(رابطه)1
N×S2 ×t2

) n = (N−1)d2 +(S2 ×t2
)𝑠 × 𝑡(
=𝑑
𝑛√

که در آن  Nاندازه جامعه آماری یا تعداد کشاورزان
عدسکار منطقه مورد مطالعه t ،ضریب اطمینان قابلقبول که با
فرض نرمالبودن توزیع صفت مورد نظر از جدول تی-
استیودنت 2به دست میآید؛  S2برآورد واریانس صفت مورد
مطالعه در جامعه d ،دقت احتمالی مطلوب (نصف فاصله
اطمینان) و  nحجم نمونه است.
این مطالعه به دنبال مطالعهی انجام شده در استان
اصفهان که به مدلسازی شاخصهای انرژی و اقتصادی در تولید
عدس و نخود زراعی پرداختهاست ،اجرا شد (Elhami et al.,
) .2016bبر این اساس همارزهای انرژی و میزان مصرف هر یک
از نهادهها در تولید عدس از مطالعهی مذکور اقتباس گردید.
انرژی مصرفی در دو نهادهی ماشینهای کشاورزی و آب آبیاری
به ترتیب از روابط  2و  3محاسبه میگردد ;(Kitani, 1999
):Pishgar-Komleh et al., 2012a

(رابطه)2

G×Mp ×t
T

= ME

که در آن  MEانرژی ماشین در واحد سطح (مگاژول بر
هکتار) G ،جرم ماشین (کیلوگرم) MP ،هم ارز مربوط به ماشین
1 .Cochran
2 .t- student
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(مگاژول بر کیلوگرم) t ،زمان استفاده از ماشین (ساعت بر

هکتار) و  Tعمر مفید ماشین (ساعت) میباشد.
(رابطه)3

d×g×H×Q
η1 ×η2

= IE

در رابطهی  ،DE ،3انرژی مصرفی مستقیم (ژول بر
هکتار) ،ρ ،چگالی آب ( 1000کیلوگرم بر متر مکعب) ،g ،شتاب
جاذبه ( 9/8متر بر مجذور ثانیه) ،H ،کل ارتفاع دینامیکی بعالوه
افت اصطکاکی فشار (متر) ،Q ،دبی کل آب مصرفی در فصل
زراعی (متر مکعب بر هکتار) ،η1 ،بازده پمپ (تابعی از ارتفاع
عمودی باالبر ،سرعت و جریان آب معادل  0/7تا ،η2 ،)0/9
بازدهی کل تبدیل انرژی و توان (برای پمپهای برقی برابر
 0/18تا  )0/20میباشد ).(Kitani, 1999
همچنین سایر انرژی نهادههای مصرفی از ضرب هم-
ارزهای انرژی در میزان مصرف نهادهها بر هکتار محاسبه
گردیدند.
انتشارات گلخانهای

فرآیندهای تولید ،انتقال ،شکلگیری ،ذخیرهسازی ،توزیع و
کاربرد نهادههای کشاورزی از طرفی و مصرف سوختهای
فسیلی در اثر استفاده از ماشینهای کشاورزی از سوی دیگر،
موجب انتشار گاز دی اکسید کربن و دیگر انتشارات گلخانهای
به جو میگردد ) .(Khoshnevisan et al., 2013aدر این مطالعه،
میزان انتشار گاز دی اکسید کربن حاصل از مصرف نهادههای
ماشینهای کشاورزی ،سوخت دیزل ،الکتریسیته و کودها و
سموم شیمیایی ،از حاصلضرب مقادیر هر یک از نهادهها در
ضرایب انتشار مربوط به آن نهاده در هر هکتار محاسبه گردید.
میزان مصرف هر یک از نهادهها در تولید عدس و ضرایب انتشار
مربوطه در جدول  ،1نشان داده شدهاند.
تحليل پوششی دادهها

در این مطالعه ،تحلیل پوششی دادهها در سه مدل کارایی فنی،
کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس به منظور محاسبهی مقادیر
بهینهشده در انرژی مصرفی و انتشارات گلخانهای در محصول
عدس آبی به کار گرفته شد .به طور کلی ،تعریف کارایی که در
مدلهای تحلیل پوششی استفاده میشود بدین صورت میباشد
( :(Charness et al., 1978
مجموع خروجی وزن دار شده
(رابطه)4
=کارایی
مجموع ورودی وزن دار شده

کارایی فنی که بر اساس مدل بازگشت به مقیاس ثابت
معرفی میگردد ،اساسأ بهوسیلهی واحدهای ارزیابیشده برای
عملکردشان اندازهگیری میشود که وابسته به دیگر واحدها می-
باشد .این نوع کارایی از رابطهی زیر قابل محاسبه بوده که در
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واقع همان مدل برنامهریزی خطی در رابطهی  4میباشد:
(رابطه)5

) 𝑘𝑟𝑦 𝑘𝑟𝑢(∑𝑠𝑟=1
𝑚∑
) 𝑘𝑖𝑥 𝑘𝑖𝑣(𝑖=1
𝑠
) 𝑘𝑟𝑦 𝑘𝑟𝑢(∑𝑟=1
𝑗 ;≤ 1
𝑚∑
) 𝑘𝑖𝑥 𝑘𝑖𝑣(𝑖=1

= 𝑘𝑀𝑎𝑥 ℎ

𝑛 = 1, … . ,

;𝑢𝑟𝑘 , 𝑦𝑟𝑘 ≥ 0
= 𝑟
𝑚 1, … , 𝑠; 𝑖 = 1, … ,

به طوری که؛
در این رابطه k :مقادیر مربوط به ورودیها y ،خروجی
مورد نظر m ،و  sبه ترتیب تعداد ورودیها و خروجیهای
تولیدی توسط واحدهای تصمیمگیرنده ،و  vikو  urkبه ترتیب
ماتریس اوزان ورودیها و خروجیها میباشد.

جدول  .1ضرايب و ميزان انتشار گازهای گلخانهای در توليد محصول عدس در استان اصفهان

نهاده (واحد)

ميزان مصرف هر

ضريب انتشار گلخانهای

نهاده (واحد بر

(کيلوگرم معادل دی

هکتار)

اکسيد کربن بر واحد)

631/70

0/071

)(Dyer and Desjardins, 2006

134/31
131/35
75/28
5/13
108/39
565

1/3
0/2
0/2
5/1
2/76
0/608

)(Lai, 2004
)(Lai, 2004
)(Lai, 2004
)(Lai, 2004
)(Dyer and Desjardins, 2003
)(Khoshnevisan et al., 2013b

 -1ماشینها (مگاژول)
-2کودهای شیمیایی (کیلوگرم)
الف) نیتروژن
ب) فسفات
ج) پتاسیم
 -1سموم شیمیایی (کیلوگرم)
-2سوخت دیزل (لیتر)
-3الکتریسیته (کیلو وات ساعت)

کارایی فنی خالص ،همان کارایی فنی بوده بوده که متأثر
از جابهجایی کارایی مقیاس بر اساس مدل بازگشت به مقیاس
متغیر است .در این مدل با تغییر یک واحد در ورودیها خروجی
با نسبت متغیری افزایش یا کاهش پیدا میکند .رابطهی خطی
زیر نحوه محاسبهی کارایی فنی خالص را نشان میدهد
(:)Banker et al., 1984

(رابطه)6

𝑀𝑎𝑥 𝑧 = 𝑢yj − uj

vX i = 1; −vX + uY − u0 e ≤ 0
v ≥ 0, u ≥ 0

بهطوری که:

که  Xو  yبه ترتیب مقدار ورودی و خروجی مدل و  u0و
 zبه ترتیب مربوط به ماتریس اوزان ورودی و خروجی مدل
است.
کارایی مقیاس نیز بنا به تعریف ،پتانسیل بالقوهی
دستیابی به مقدار بهینه برای یک واحد تصمیمگیرنده میباشد و
از رابطهی زیر قابل محاسبه است ( Mousavi – Avval et al.,
:)2011
) (TEکارایی فنی
(رابطه)7
= ) (SEکارایی مقیاس
) (PTEکارایی فنی خالص

وقتی که مقادیر کارایی فنی و کارایی فنی خالص یکسان
باشند نشان از کارایی مقیاس بوده و در غیر این صورت پارامتر
مقیاس ناکارا است .نکتهی قابل ذکر در این است که کشاورزانی
که دارای کارایی فنی برابر یک هستند حتماً دارای کارایی فنی
خالص برابر یک نیز میباشند .بنابراین وقتی کشاورزی دارای

مرجع

کارایی فنی کمتر از یک میباشد یعنی بر روی خط بازگشت به
مقیاس ثابت قرار نگرفتهاند و برای تعیین نوع بازگشت به
مقیاسی (افزایشی یا کاهشی) ،یک آزمون اضافی نیاز است .بر
این اساس ،اگر نتایج حاصل از مدل بازگشت به مقیاس کاهشی
و مدل بازگشت به مقیاس متغیر نزدیک به هم باشند ،در این
صو رت ،کشاورزان با کارایی فنی خالص ،دارای بازگشت به
مقیاس کاهشی میباشند و در غیر این صورت بازگشت به
مقیاس آنها افزایشی است ) .(Khoshnevisan et al., 2013bبه
منظور تعیین سطح عدم کارایی در انرژی مصرفی از رابطهی
محاسبه نسبت انرژی صرفهجویی شده به شکل زیر استفاده شد
):(Ghasemi-Mobtaker et al., 2012

(رابطه)8
× 100

انرژی ذخیره شده مطلوب
انرژی ورودی واقعی

=  (ESTR)j1نسبت انرژی صرفهجویی شده

در این رابطه ،محدودهی نسبت انرژی صرفهجویی شده
بین صفر و یک میباشد .هر چه نسبت این کسر بیشتر شود
ناکارایی کشاورزان موردمطالعه در انرژی مصرف شده افزایش
یافته و قابلیت میزان انرژی ذخیره شده نیز افزایش مییابد
) .(Ghasemi-Mobtaker et al., 2012همچنین در این مطالعه
از روش ورودی محور برای ارزیابی مقادیر بهینه یافتهی نهادهها
1 .energy saving target ratio

الهامی و همکاران :بهينهسازی انرژی مصرفی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای در...

استفاده گردید؛ زیرا چندین نهاده به عنوان ورودی مدل
مشخص شده است؛ این در حالی است که تنها یک خروجی
(عملکرد عدس) وجود دارد.
به منظور تحلیل دادهها ،ابتدا دادهها قبل از اجرا به صورت
یک کاربرگ در نرم افزار اکسل  2013آماده شد تا نرم افزار
1
بتواند آنها را درک کند .از نرم افزار اندازهگیری کارایی سامانهها
) (EMS V1.3برای تجزیه و تحلیل دادهها و بررسی کارایی
واحدها استفاده شد .مزارع از نظر مصرف انرژی و عملکرد تولید
و همچنین روند انتشار گازهای گلخانهای مورد ارزیابی قرار
گرفتند .سپس واحدهای کارا و ناکارا مشخص شده و میزان
انرژی نهادهها و انتشارات گلخانهای در حالت بهینه محاسبه و
تفاوت آنها با حالت واقعی مشخص گردید.

نتايج و بحث
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روند مصرف انرژی در کشت عدس در استان خراسان رضوی
پرداختند .براساس نتایج بهدست آمده ،انرژیهای ورودی و
خروجی به ترتیب  14114/8و  25282/5مگاژول بر هکتار
گزارش شدند .همچنین سوخت دیزل و آب آبیاری به ترتیب
 %24و  % 19از کل انرژی ورودی در تولید عدس این استان را به
خود اختصاص دادند .در پژوهشی دیگر ،به مقایسهی روند
مصرف انرژی در تولید عدس برای دو کشت ارگانیک و مرسوم
در شهرستان کوهدشت پرداخته شد .نتایج نشان داد که کل
انرژی ورودی برای کشت مرسوم و ارگانیک به ترتیب برابر با
 5062و  6196/5مگاژول بر هکتار محاسبه گردیدند؛ در حالی
که نسبت انرژی برای کشت ارگانیک ( )2/12نسبت به کشت
یکپارچه ( )2/05مقدار بیشتری بهدست آمد .همچنین سوخت
دیزل و بذر مصرفی در هر دو کشت به عنوان پرمصرفترین
نهادههای مصرفی شناخته شدند ).(Asakereh et al., 2010

سهم هر يک از نهادهها در مصرف انرژی

بر اساس نتایج بهدست آمده در ستون سوم جدول  ،2مجموع
انرژی ورودی و خروجی در تولید محصول عدس آبی به ترتیب
برابر با  32970/1و  29746/5مگاژول بر هکتار محاسبه شدند.
همانطور که در شکل  1مشخص شدهاست ،کود نیتروژن،
الکتریسیته ،سوخت دیزل و آب آبیاری به ترتیب با سهم ،%32
 %16 ،%21و  %12بیشترین سهم را در بین نهادههای مصرفی به
خود اختصاص دادهاند.
میزان مصرف کود نیتروژن به عنوان پرمصرفترین نهاده،
ریشه در باورهای نادرست کشاورزان این منطقه دارد .استفادهی
مناسب و بهینه از کودها و آگاهی از ترکیبات به کار رفته در
آنها میتواند تأثیر به سزایی در کاهش مصرف کود داشته باشد.
در این منطقه تقریبأ کل نهادهی الکتریسیته به منظور پمپاژ آب
آبیاری استفاده میشود .عدم انتخاب صحیح پمپهای آبیاری
برای استخراج آب از چاهها ،یکی از اشکاالت عمده در کلیهی
مزارع بوده است که باعث عدم کارایی پمپ در بازدهی باال
میشود .همچنین بیشترین میزان مصرف سوخت در منطقه
مورد مطالعه ،مربوط به عملیات خاکورزی بوده که با وجود
سهم پایین ماشینها در کل انرژی نهادهها ،میزان سوخت باالیی
در طی این فرآیند مصرف میشود .این مطلب حاکی از کارایی
پایین ماشینها در اثر عدم تعمیر به موقع ،عدم نگهداری

مناسب و عدم تعویض به موقع آنها میباشد.
) Koocheki et al., (2011نیز در مطالعهای ،به ارزیابی
1. Efficiency Measurement System

شکل  .1سهم نهادههای مصرفی در توليد عدس آبی در منطقه مورد مطالعه

نتايج تحليل پوششی دادهها در روند انرژی مصرفی
برآورد انواع کارايی در بهينهسازی مصرف انرژی

نتایج مدل نرخ بازگشت به مقیاس ثابت و نرخ بازگشت به مقیاس
متغیر در شکل  2نشان داده شده است .همان طور که مشاهده
میشود از کل  140تولیدکنندهی عدس 110 ،کشاورز با
استفاده از مدل بازگشت به مقیاس متغیر دارای کارایی فنی
خالص برابر  1بودند .همچنین کارایی فنی  44کشاورز بر اساس
مدل بازگشت به مقیاس ثابت برابر با  1بود .بنابراین  66کشاورز
دارای کارایی فنی خالص برابر  1و کارایی فنی کمتر از  1بوده
که این اختالف به دلیل نامناسببودن مقیاس تولید برای آنها
میباشد .همچنین کارایی مقیاس  74کشاورز برابر با یک بود.در
ضمن از مجموع کل کشاورزان ناکارا 30 ،و  74کشاورز بهترتیب
دارای کارایی فنی خالص و کارایی فنی در محدوده  0/9تا 1
بودند.
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جدول .2مقادير مصرف واقعی و بهينه انرژی معادل نهادههای مختلف در توليد عدس
نهادهها (واحد)
 -1بذر (کیلوگرم)

انحراف معیار
نهادهها
)(SD
93/66

مقدارواقعی مصرف
(مگاژول در هکتار)

مقدار بهینه مصرف
(مگاژول در هکتار)

مقدار انرژی ذخیره
شده (مگاژول در
هکتار)

درصد صرفهجویی
(ESTR)j

1099/35

1083/53

15/81

1/40

-2کودهای شیمیایی(کیلوگرم)
الف) نیتروژن
ب) فسفات

2141/42
414/40

10537/92
2285/61

10335/97
2250/55

201/94
35/06

1/90
1/50

ج) پتاسیم

580/22

1031/34

944/28

87/05

8/40

 -3کود دامی (کیلوگرم)

576/55

267/85

139/67

128/18

47/80

 -4سموم شیمیایی (کیلوگرم)

100/35

803/75

789/63

14/12

1/70

 -5ماشینها (کیلوگرم)

199/45

631/70

591/70

39/86

6/30

 -6سوخت دیزل (لیتر)

611/70

5181/17

5068/01

113/16

2/10

 -7نیروی کارگری (ساعت)

29/66

394/17

390/42

3/78

0/90

484/52
1284/84

3957/21
6780/00

3665/92
6679/15

291/29
100/84

7/36
1/40

32970/10
29746/50

31938/87
-

1031/23
-

3/12
-

 -8آب آبیاری (متر مکعب)
 -9الکتریسیته(کیلووات ساعت)
کل انرژی ورودی
کل انرژی خروجی

استان اصفهان بهترتیب برابر با  0/99 ،0/94و  0/94گزارش
گردید .همچنین مشخص شد که به علت پراکندگی زیاد در
مقدار کارایی فنی ،کشاورزان مورد مطالعه نهادههای مختلف را
بیش از حد نیاز مصرف کردهاند (.)Elhami et al., 2016a
جدول  .3مقادير مختلف کارايیهای مختلف کشاورزان در مصرف انرژی برای
توليد عدس در استان اصفهان

شکل .2فراوانی کشاورزان از نظر امتياز کارايی فنی ،کارايی فنی خالص و
کارايی مقياس در مصرف انرژی عدس

مقادیر میانگین کاراییهای مختلف و انحراف معیار آنها
برای تولیدکنندگان محصول عدس در جدول  3ارائه شده است.
همان طور که مشاهده میشود مقادیر کارایی فنی ،کارایی فنی
خالص و کارایی مقیاس برای کشاورزان به ترتیب برابر با ،0/960
 0/998و  0/961تعیین شدند .با توجه به مقادیر مربوط به
انحراف معیار ،پراکندگی کارایی فنی نسبت به کارایی فنی
خالص بسیار زیادتر است .این نتیجه نشان میدهد که همهی
کشاورزان از روشهای صحیح تولید آگاهی نداشته و یا
نهاده های مختلف را در زمان مناسب و به مقدار بهینه استفاده
نکردهاند.
در مطالعهای مقادیر کارایی فنی ،کارایی فنی خالص و
کارایی مقیاس برای کشاورزان تولیدکنندهی نخود زراعی در

عنوان

میانگین

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

کارایی فنی
کارایی فنی
خالص
کارایی مقیاس

0/960
0/998

0/062
0/003

0/747
0/977

1
1

0/961

0/062

0/750

1

بهينهسازی مصرف انرژی و ميزان ذخيره انرژی در هر يک از
نهادههای مصرفی

در ستون چهارم جدول  2مقادیر انرژی مورد نیاز در وضعیت
مصرف بهینه انرژی برای تولید عدس آبی در منطقهی مورد نظر
نشان داده شدهاند .همان طور که نتایج نشان میدهد میزان کل
انرژی مورد نیاز در حالت مصرف بهینه نهادهها برابر 31938/87
مگاژول بر هکتار به دست آمد .بنابراین ،بدون کاهش در عملکرد
عدس ،میتوان  %3/12در انرژی ورودی کل صرفهجویی کرد.
همچنین انرژی کود دامی با اختالف چشمگیری نسبت به سایر
نهادهها با  %47صرفهجویی انرژی و پس از آن کود پتاسیم ،آب
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آبیاری و ماشینهای کشاورزی به ترتیب با  %7/36 ،%8/4و
 %6/3صرفهجویی انرژی در رتبههای بعدی قرار گرفتند .در
مطالعهای به منظور بهینهسازی انرژی مصرفی در تولید کلزا در
استان گلستان گزارش گردید که اگر کشاورزان از توصیههای
ارائه شده در تحقیق پیروی کنند ،کل انرژی مصرفی برای تولید
این محصول میتواند به اندازهی  %20/12بدون تغییر در
عملکرد محصول ،کاهش داشته باشد .همچنین نهادههای
الکتریسیته و ماشینها به ترتیب با  %35و  %9بیشترین کاهش
مصرف انرژی را در تولید کلزا به خود اختصاص دادند

).(Mousavi-Avval et al., 2011
سهم هر یک از نهادههای انرژی در میزان کل انرژی
ذخیرهشده با استفاده از مدل نرخ بازگشت به مقیاس متغیر در
شکل  3نشان داده شده است .بر این اساس ،نهادههای آب
آبیاری ،کود نیتروژن و کودامی به ترتیب با  %20 ،%28و %12
دارای بیشترین سهم از کل انرژی ذخیره شده هستند.
به منظور کاهش مصرف انرژی معادل آبیاری ،توصیه می-
شود که سامانههای سنتی آبیاری در کشت عدس در استان
اصفهان ،مورد بازنگری قرار گرفته و کارایی آبیاری در مزارع
عدس منطقه مورد مطالعه ،تا حد امکان افزایش یابد .بدین -
منظور یکپارچهسازی مزارع ،تسطیح مناسب زمینها و ایجاد
شیب مناسب برای آبیاری میتواند زمینه را برای تحقق این
هدف مهیا سازد .همچنین مقایسهی بین نتایج این تحقیق و
مطالعهی انجام شده بر روی محصول عدس در استان خراسان
رضوی ) (Koocheki et al., 2011نشان میدهد که استفادهی
بیرویه از نهادهی کودهای شیمیایی ،به علت عدم آگاهی
کشاورزان از میزان مصرف صحیح این نهاده میباشد .کوددهی
بر اساس نیاز گیاه ،تناوب زراعی صحیح محصوالت مورد مطالعه
با گیاهان خانوادهی بقوالت ،کاربرد کودهای کمپوست و
کودهای سبز میتواند در کاهش مصرف کودهای شیمیایی به
ویژه کودهای نیتروژن مفید واقع شود.

شکل  .3سهم نهادههای مختلف در ذخيرهسازی انرژی در توليد عدس با
روش نرخ بازگشت به مقياس متغير

707

مقايسهی مقادير واقعی و بهينهشده در انتشارات گلخانهای

میزان انتشار گازهای گلخانهای در حالت واقعی و بهینهشده در
جدول  4درج شده است .بر اساس نتایج بهدست آمده میزان کل
انتشارات گلخانهای در یک هکتار زمین زراعی برابر با 930/5
کیلوگرم معادل کربن اکسید بوده که الکتریسیته ،سوخت دیزل
و کود نیتروژن به ترتیب با  %32 ،%37و  %19بیشترین سهم از
کل انتشارات گلخانهای را به خود اختصاص دادهاند .مصرف
کودهای شیمیایی (به خصوص کود نیتروژن) بیش از نیاز گیاه،
عالوه بر انتشار فراوان گازهای گلخانهای سبب آلودگی آب و
خاک نیز میگردد .همچنین انتشارات مربوط به مصرف سوخت
دیزل به دلیل استفاده از تراکتورهای فرسوده در عملیات مختلف
کشاورزی ،عدم تناسب ظرفیت توانی بین ماشینها و تراکتور و
ایجاد انرژی بسیار زیاد ناشی از عملیات شدید خاکورزی می-
باشند .استفاده از روشهای مناسب خاکورزی نظیر روش
استفاده از ماشینهای کمبینات ،موجب کاهش سوخت مصرفی
در منطقه میگردد .از طرفی در مزارع کوچکتر به منظور پخش
کودهای شیمیایی و آفت کشهای مصرفی ،استفاده از نیروی
کارگری به جای ماشینهای کشاورزی باعث کاهش سوخت
مصرفی در منطقهی مورد مطالعه میشود .همچنین استفاده از
الکتروموتورهای جدید و با قابلیت اطمینان کاری باال و کسب
آگاهی کشاورزان از نیاز واقعی آب در مراحل مختلف تولید
محصول عدس ،باعث کاهش انتشارات گلخانهای مربوط به
الکتریسیته مصرفی میگردد.
) Khakbazan et al., (2009به مقایسهی انتشارات
گلخانهای در کشت تناوبی محصوالت گندم و نخود پرداختند .بر
این اساس کل انتشارات گلخانهای در تولید یک هکتار محصول
نخود و گندم به ترتیب برابر با  250و  768کیلوگرم معادل دی
اکسید کربن بهدست آمدند .همچنین نسبت عملکرد محصوالت
به کل انتشارات گلخانهای در محصوالت نخود و گندم نیز به
ترتیب برابر با  12/6و  3/65کیلوگرم عملکرد بر کیلوگرم معادل
دی اکسید کربن برآورد شدند که نشان از بازدهی بیشتر
محصول نخود نسبت به گندم میباشد .در مطالعهای به منظور
محاسبهی انتشارات گلخانهای در تولید گندم در استان اصفهان،
الکتریسیته مصرفی و کود نیتروژن به ترتیب با )%74( 2004/7
و  )%14( 371/2کیلوگرم معادل دی اکسید کربن بر هکتار
دارای بیشترین سهم مصرفی از بین دیگر نهادهها بودهاند
( .)Khoshnevisan et al., 2013bهمچنین Pishgar-Komleh
) et al., (2012bنشان دادند که کودهای شیمیایی با 370
کیلوگرم معادل دی اکسید کربن ( 37درصد از کل انتشارات) و
سوخت دیزل با  325/5کیلوگرم معادل دی اکسید کربن (33
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درصد از کل انتشارات) بیشترین میزان انتشارات گلخانهای را در
تولید یک هکتار سیبزمینی تولید میکنند.
همان طور که در ستون آخر این جدول قابل مشاهده
است ،روش تحلیل پوششی دادهها قادر به کاهش کل انتشارات
گلخانهای به میزان  48/28کیلوگرم معادل دی اکسید کربن
میباشد .در مطالعهای بر روی میزان کاهش انتشار گازهای
گلخانه ای در تولید توت فرنگی استان گیالن ،نشان داده شد که
تکنیک تحلیل پوششی دادهها قابلیت کاهش  5774کیلوگرم
معادل دی اکسید کربن در کشت یک هکتار محصول تولیدی را

دارد .همچنین گاز طبیعی با سهم  %65بیشترین پتانسیل
کاهش انتشارات گلخانهای را داشته است (Khoshnevisan et
) .al., 2014همچنین ) Pahlavan et al., (2012در مطالعهای که
به بهینه سازی انرژی مصرفی در کشت گل رز با استفاده از
تحلیل پوششی دادهها در استان اصفهان پرداختند ،نشان دادند
که کود دامی ،کودهای شیمیایی و الکتریسیته به ترتیب با ،19
 18/19و  18/14درصد ،بیشترین سهم را در کاهش انتشارات
گلخانهای به خود اختصاص میدهند.

جدول .4ميزان کاهش انتشارات گازهای گلخانهای در حاالت مصرف واقعی و بهينه نهادههای توليدی کشت عدس در استان اصفهان
مقدارواقعی مصرف (کیلوگرم معادل دی
اکسید کربن بر هکتار)

مقدار بهینه مصرف (کیلوگرم
معادل دی اکسید کربن بر
هکتار)

کاهش انتشارات گلخانهای
(کیلوگرم معادل دی اکسید
کربن بر هکتار)

 -1ماشینهای کشاورزی
 -2کودهای شیمیایی
الف) نیتروژن
ب) فسفات
ج) پتاسیم
 -3سموم شیمیایی
 -4سوخت دیزل
 -5الکتریسیته

44/85

42/27

2/57

175/40
26/27
15/05
26/18
299/16
343/50

163/31
24/85
12/57
25/12
290/31
323/71

12/09
1/41
2/48
1/05
8/84
19/80

کل انتشارات گلخانهای

930/455

882/178

48/28

نهاده (واحد)

سهم هر یک از نهادههای مصرفی در کاهش پتانسیل
انتشارات گلخانهای در شکل  4مشخص شده است .با توجه به
این شکل الکتریسیتهی مصرفی ،سوخت دیزل و کود نیتروژن
بیشترین پتانسیل کاهش انتشارات گلخانهای به ترتیب با  %37و
 %32و  %19از سهم کل کاهش یافتهی انتشارات را به خود
نسبت دادهاند.

شکل  .4سهم نهادههای توليدی در کاهش انتشار گازهای گلخانهای در توليد
عدس در استان اصفهان با مصرف بهينه نهادههای توليدی

نتيجهگيری
در این مطالعه برای بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش انتشارات
گلخانهای در سامانهی تولیدی محصول عدس در استان اصفهان
از روش تحلیل پوششی دادهها استفاده شد .حدود  %78و %28

از تولیدکنندگان منطقه به ترتیب با استفاده از مدلهای
بازگشت به مقیاس ثابت و بازگشت به مقیاس متغیر کارا شدند.
کل انرژی مصرفی و انتشارات گلخانهای به ترتیب از 32/97
گیگاژول بر هکتار و  930/45کیلوگرم معادل دی اکسید کربن
بر هکتار در حالت واقعی به  31/93گیگاژول بر هکتار (%3/12
ذخیره انرژی) و  882/17کیلوگرم معادل دی اکسید کربن بر
هکتار ( %5/18کاهش انتشارات) در حالت بهینه کاهش یافت.
همچنین آب آبیاری و کود نیتروژن به ترتیب با  %28و %20
دارای بیشترین سهم از کل انرژی ذخیره شده را به خود
اختصاص دادند .عدم کارایی سیستمهای آبیاری ،استفاده از
الکتروموتورهای فرسوده و عدم آگاهی کشاورزان از نیاز واقعی
آب مورد نیاز گیاه ،از دالیل افزایش انرژی مصرفی در منطقهی
مورد مطالعه میباشد .بنابراین توصیه به بازنگری سامانههای
فرسوده و از کارافتاده در بخش آبیاری میگردد .مدیریت مصرف
کودهای شیمیایی ،تحقیقات کاربردی بهمنظور تعیین میزان نیاز
گیاه به مواد غذایی در مراحل مختلف رشد و تعیین مقدار
مناسب کود شیمیایی مورد نیاز خاک با استفاده از آزمون خاک
نیز عالوه بر کاهش انرژی مصرفی این نهاده ،نقش بهسزایی در
کاهش انتشارات گلخانهای در منطقهی مورد مطالعه دارد.
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎ
s
T

3 ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ در ﻣﺪل راﺑﻄﻪي
ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ

d
DE

دﻗﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻄﻠﻮب
اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ

t
t
x

زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ
%5 ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﺳﻄﺢ
4 ﻣﻘﺎدﯾﺮ ورودي در ﻣﺪل راﺑﻄﻪي

G
g
H

ﺟﺮم ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺸﺎورزي
ﺷﺘﺎب ﺟﺎذﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮع ارﺗﻔﺎع دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و اﻓﺖ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻓﺸﺎر

y
z

4  و3 ﻣﻘﺪار ﺧﺮوﺟﯽ در ﻣﺪل راﺑﻄﻪي
4 ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اوزان ﺧﺮوﺟﯽ در ﻣﺪل راﺑﻄﻪي

k
ME

3 ﻣﻘﺎدﯾﺮ ورودي در ﻣﺪل راﺑﻄﻪي
اﻧﺮژي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺸﺎورزي

ρ

ﭼﮕﺎﻟﯽ آب آﺑﯿﺎري

Mp

ﻫﻢ ارز اﻧﺮژي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺸﺎورزي

ﺑﺎزده ﭘﻤﭗ
ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژي و ﺗﻮان

m
N

3 ﺗﻌﺪاد وروديﻫﺎ در ﻣﺪل راﺑﻄﻪي
اﻧﺪازه ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري

4 ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اوزان ورودي در ﻣﺪل راﺑﻄﻪي

n

ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ

3 ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اوزان ﺧﺮوﺟﯽ در ﻣﺪل راﺑﻄﻪي
3 ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اوزان ورودي در ﻣﺪل راﺑﻄﻪي

Q
S2

دﺑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ آب در ﻓﺼﻞ زراﻋﯽ
وارﯾﺎﻧﺲ ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
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