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ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺎﻓﯽ دﺳﺘﺠﺮدي ،*1اﻣﯿﺮ ﻻري

 .1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  ،ﮔﺮوه ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان،
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
 .2داﻧﺸﺠﻮ دوره دﮐﺘﺮي  ،ﮔﺮوه ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان،
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ – 1395 /5 /5 :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ(1395 /9 /1 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺮژي در ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺎزده اﻧﺮژي ،اﻓﺰوده ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺮژي ،اﻧﺮژي وﯾﮋه ،ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي ،ﺷﺪت اﻧﺮژي و اﻧﺮژي ورودي ﮐﻞ و ﺧﺮوﺟﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﺎورزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در ﺳﺎل زراﻋﯽ  1391- 92ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه از ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن 273 ،ﮐﺸﺎورز ﺑﺨﺶ زراﻋﺖ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري دادهﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ  0/91و دادهﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد در ﺑﯿﻦ اﻧﺮژي ورودي ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم در ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ) (28176MJ/haو
ﺳﻮﺧﺖ ) (22154MJ/haﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ) (85MJ/haﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي را داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎزده
اﻧﺮژي در ﻣﺰارع ﻧﻈﺮآﺑﺎد ) ،(2/74ﮐﺮج ) ،(2/57اﺷﺘﻬﺎرد ) (2/23و ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ) (2/5ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﺑﺎ
 0/086kg/MJو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺷﺘﻬﺎرد ﺑﺎ  0/070 kg/MJﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم داﺷﺘﻨﺪ در
ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﺑﺎ اﻓﺰوده ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺮژي  ،90802/42MJ/haﺷﺪت اﻧﺮژي  5/21MJ/m2و
اﻧﺮژي وﯾﮋه  11/57 MJ/kgاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﺑﺎزده اﻧﺮژي ،اﻓﺰوده ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺮژي ،ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي ،اﻧﺮژي وﯾﮋه ،ﺷﺪت اﻧﺮژي

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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اﻣﺮوزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮري ﻣﻬﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻷﺧﺺ ﮐﺸﺎورزي ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ،ﮐﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ و
ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزي ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ازﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در دﺳﺘﺮس
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و درواﻗﻊ ﺑﻬﺮه وري ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ
) .(Manafi Dastjerdi et al., 2014در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي زراﻋﯽ
ﮐﺸﻮر ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه و ﻏﯿﺮزﻧﺪهي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم آنﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي
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دارد ) .(Mehdi Damgani, 2005ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژي اﺳﺖ ،ﻫﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﻪ وﺟﻮد آورده
اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻫﻤﻪ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد؛ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺪهاي ﺑﻪ آن
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزده
اﻧﺮژي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ).(Molaeei and Afzalinia, 2012

اﻓﺰاﯾﺶ در ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﮐﺸﺖ ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺮژي در ﮐﺸﺎورزي ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ درزﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎارزش اﻧﺮژي ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي ﮐﺸﻮر ،ﺗﻨﻬﺎ راهﺣﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد و اﺻﻮﻟﯽ ،ارﺗﻘﺎء
ﺑﻬﺮه وري در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺳﻬﯿﻢ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ،ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﺎورزي ﺑﻮده
ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﻏﺬا ﺑﺮاي
ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ و
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مناسب ،به میزان زیادی وابسته به مصرف انرژی است
( .)Ghaffari Karabakh, 2011اندازهگیری بهرهوری و تعیین
راهبردها و سیاستهای اجرایي در جهت افزایش بهرهوری و
حساس سازی افکار عمومي برای مصرف بهینه انرژی ميتواند
زمینهساز تسهیل پذیرش پیام در گروههای هدف و توجه افکار
محیط كار و فعالیت گردیده و مدیران بنگاهها را در نیل به هدف
بهینهسازی مصرف انرژی كمک نماید (.)Jami alahmadi, 2011
استفاده زیاد سوختهای فسیلي در كشاورزی از حدود  70سال
پیش شروعشده و همچنان ادامه دارد .این موضوع زماني اهمیت
بیشتری پیدا ميكند كه حتي در بعضي از كشورها سیاستهای
تأثیرگذار بر بخش كشاورزی ،بهطور مستقیم تحت تأثیر قیمت
سوخت قرار ميگیرند ،بهطوریكه سایین و همکاران نیز به
درستي این مطلب در كشور تركیه اذعان داشتند ( Sayin et al.,
 .)2005گردش انرژی یکي از مباحث مهم در بومشناسي
كشاورزی است و در نقاط مختلف جهان نسبت انرژی خروجي و
ورودی در بوم نظامهای مختلف زراعي محاسبهشده است .در
این زمینه مطالعاتي كه در كشورها انجامشده است عمدتاً مربوط
به محصول زراعي ميباشد .بهطور مثال ميتوان به مطالعه
كاظمي و زارع در ارزیابي و مقایسه مصرف انرژی تولید گندم در
شهرستانهای گرگان و مرودشت انجام دادند اشاره كرد كه بازده
انرژی برای مزارع گرگان  2/91و در مزارع مرودشت 2/56
محاسبه گردید .همچنین انرژی ورودی و انرژی خروجي در
مزارع مرودشت باالتر از گرگان به دست آمد .متوسط بهرهوری
انرژی به ترتیب  0/125و  0/123كیلوگرم در مگاژول برای
مزارع این دو منطقه محاسبه شد ،در مجموع نتایج این تحقیق
نشان داد كه كشاورزان گرگان مدیریت بهتری داشتند و در
مصرف انرژی كارآمدتر بودند ( .)Kazemi and Zare, 2014طي
پژوهشي دیگر به منظور تجزیهوتحلیل میزان انرژی مصرفي و
كارایي انرژی مزارع گندم دیم دشت سیالخور از روش تحلیل
پوششي دادهها ،استفاده شد .زمین كشت گندم به سه دسته
(كمتر از  2هکتار 5- 2/1 ،هکتار و بیشتر از  5هکتار) تقسیم
گردید .نتایج نشان داد كه میانگین كارایي انرژی در سطوح
سهگانه زیر كشت به ترتیب  78 ،82و  68درصد است كه از این
میان سطح اول با وجود مصرف انرژی بیشتر در نهادهها به علت
باالتر بودن ستانده در این سطح نسبت به دو سطح دیگر كاراتر
است .میانگین كارایي فني واحدهای ناكار بر اساس مدل
بازگشت به مقیاس ثابت در سطوح سه گانه زیر كشت به ترتیب
 75/3 ،79/7و  68درصد ميباشد به این معنا كه به ترتیب
 24/7 ،20/3و  32درصد از همه منابع ميتواند بهوسیله باال
بردن كارایي این واحدها استفاده كرد (.)Oskouei et al., 2011

 Hassani et al.در پژوهشي كارایي مصرف انرژی در تولید
گندم آبي در منطقه اقلید محاسبه كردند .نتایج نشان داد كه
تیمار كم خاکورزی و كاشت با كمبینات بیشترین مقدار بازده
انرژی ( )1/46را در بین تیمارهای تحقیق داشت و كمترین
میزان بازده انرژی ( )1/4متعلق به تیمارهای خاکورزی مرسوم
بود .بیشترین انرژی خالص ( 47653مگاژول) مربوط به تیمار
كم خاکورزی و كاشت با كمبینات بود و كمترین انرژی خالص
( 41388مگاژول) به تیمار خاکورزی مرسوم و كاشت با خطي
كار همداني تعلق گرفت ( .)Hosseini et al., 2016مقایسه انرژی
ورودی ،انرژی خروجي و بهرهوری انرژی در تولید ذرت ارگانیک
و معمولي در یونان نشان داد كه انرژی ورودی (مصرفي) ذرت
ارگانیک در مقایسه با ذرت معمولي كمتر و انرژی خروجي و
بهرهوری انرژی آن بیشتر بود ( .)Bilalis et al., 2013در ایالت
ویسکانسین آمریکا ،انرژی مصرفي برای تولید یک كیلوگرم ذرت
دانهای 1/7 ،مگاژول بر كیلوگرم محاسبه گردید و كود اوره
بیشترین سهم انرژی مصرفي را به خود اختصاص داد ( Kraatz,
 .)2008در پژوهشي دیگر مالئي و افضلي نیا وضعیت
شاخصهای انرژی برای گندم و كلزا در كشت و صنعت دشت
نمدان اقلید بررسي كردند .نتایج نشان داد كه كارایي مصرف
انرژی برای تولید دانه گندم و كلزا به ترتیب  6/23و 3/44
بودند .بهرهوری انرژی در این دو محصول به ترتیب  0/49و
 0/21كیلوگرم بر مگاژول برآورد گردید .همچنین ،افزوده انرژی
خالص برای دانه گندم و كلزا به ترتیب  41065و 20914
مگاژول بر هکتار محاسبه شد .بنابراین از نظر موازنه انرژی،
تولید گندم بر تولید كلزا ارجحیت داشته است ( Molaeei and
 .)Afzalinia, 2012مطالعهای بهمنظور مقایسه مزارع گندم و جو
در رابطه با جنبههای مختلف مصرف انرژی در سال  2009در
استان سیستان و بلوچستان انجام شد .نتایج نشان داد كه كل
ورودی انرژی از مزارع گندم  32492/97MJو جو MJ
 25655/81در هکتار است .خروجي انرژیها برای مزارع گندم
 48517/24MJو جو  49800/87MJدر هکتار بیان شد؛ و
میزان كارایي استفاده از انرژی برای مزارع گندم  1/49و جو
 1/94به دست آمد .بنابراین ،تولید جو از جنبههای مختلف
مصرف انرژی بهجای گندم در منطقه موردمطالعه كارآمدتر بود
( .)Ziaei et al., 2014كامسینگ و همکاران با بررسي تجزیه
مصرف انرژی چند محصول در كشور تایلند ،گزارش كردند كه
محصول سویا چه در فصل خشک و چه در فصل مرطوب دارای
بازده انرژی پاییني نسبت به سایر گیاهان است (.)2-3/7
باالترین میزان بازده انرژی به گیاه نیشکر اختصاص یافت
( .)9/3-10/1گزارششده كه میزان انرژی ورودی در كشت 36
محصول عمده در كشور تركیه به ازای هر هکتار در طي 25
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سال از  17/4به  47/4گیگاژول در هکتار افزایشیافته است .در
حالي كه میزان انرژی خروجي طي همین مدت با رشدی كمتر
از  38/8به  55/8گیگاژول در هکتار رسیده است .در مجموع
طي  25سال كارایي مصرف انرژی در تركیه از  2/23به 1/18
كاهشیافته است ()Ozkan et al., 2004؛ بنابراین با توجه به
اهمیت انرژی و از طرف دیگر اهمیت كشت گندم در كشور ،این
مطالعه اولین بار به منظور ارزیابي و مقایسه جریان انرژی در
مزارع شهرستانهای استان البرز انجام شد .همچنین شناسایي
متغیرهای دخیل در كارایي مصرف انرژی و ارتقا آن برای تحلیل
مسائل مختلف در نظامهای كشاورزی پایدار ،حفظ منابع
محیطي ،جلوگیری از تخریب محیطزیست و بهینهسازی مصرف
انرژی از دیگر اهداف این پژوهش بود.

مواد و روشها

 935كشاورز ميباشد؛ بنابراین تعداد نمونه بر اساس جدول
مورگان  273كشاورزان بخش زراعت استان البرز تعیین گردید.
جامعه آماری و تعداد نمونه هر یک از شهرستانها به صورت
تفکیکشده در (جدول  )1آورده شده است.
درستي آمار و اطالعات كسب شده از كشاورزان توسط
كارشناسان و متخصصان زراعت در هر شهرستان مورد كنترل
قرار گرفت .پس از جمعآوری دادهها در هر شهرستان برای هر
متغیر میانگین گرفته شد .و تمام نهادههای مصرفي در یک
هکتار ميباشد .در گام بعدی دادههای مربوط به نهادهها ورودی
و خروجي و با در نظر گرفتن شدت انرژی برای هر نهاده (جدول
 )2میزان مصرف انرژی كل در شهرستانهای موردمطالعه،
حاصل شد.
جدول  .1جامعه آماری شهرستانهای استان البرز

ردیف
1
2
3
4

مشخصات جغرافيايی محل انجام تحقيق

منبع

الف – انرژی ورودی
كودهای شیمیایي
شیميایي

برای محاسبه شاخصهای انرژی نیاز به جمعآوری دادهها از
منطقه موردمطالعه بوده كه این دادهها برحسب نوع داده از
طریق مختلف از جمله مطالعات كتابخانهای ،استفاده از
آمارنامهها ،نتایج تحقیقات انجامشده در چهار شهرستان استان
البرز (اشتهارد ،كرج ،نظرآباد و ساوجبالغ) و انجام عملیات
میداني بهویژه مصاحبه با كشاورزان جمعآوری گردید .برای این
منظور پرسشنامه طراحي شد و بین كشاورزان چهار شهرستان
استان البرز پخش و دادهها جمعآوری گردید .جامعه آماری
شامل كلیه كشاورزان شاغل در بخش زراعت استان البرز بودند
كه بر اساس آخرین آمار سازمان جهاد كشاورزی استان برابر با

معادل انرژی
مگاژول
واحد

متغیر

كشاورزی

روش جمعآوری دادهها

284
175
309
167
935

83
51
90
49
273

جدول  -2معادلهای مقادير انرژی ورودی و انرژی خروجی در مزارع گندم

سموم

.)jahad keshavarzi, 2013

ساوجبالغ
كرج
نظرآباد
اشتهارد
كل استان البرز

ماشینهای

استان البرز سي و یکمین استان ایران كه با وسعت 5800
كیلومترمربع در شمال ایران و در دامنه رشتهكوههای البرز
مركزی كه از شمال با استان مازندران ،از غرب با استان قزوین،
از شرق و جنوب شرقي با استان تهران و از جنوب غربي با
استان مركزی همسایه است و ازنظر جغرافیایي در  51درجه
درازای خاوری و  35درجه و  49دقیقه پهنای شمالي و در
 1360متر از سطح دریا قرار دارد .شهرستانهای آن كرج،
ساوجبالغ ،نظرآباد ،اشتهارد و طالقان است .محصوالت زراعي و
باغي تولیدشده در سال  1390بالغبر  1٫512هزار تن بوده است
كه سهم محصوالت زراعي با  1110220تن (معادل درصد
 )73/4از كل تولیدات كشاورزی استان را به خود اختصاص
دادهاند از قابلیتهای عمده تولیدات زراعي این استان ميتوان به
گندم ،جو ،یونجه ،ذرت علوفهای ،سیبزمیني و پیاز و انواع
سبزیها اشاره كرد ( Statistics and Information office of

شهرستان

تعداد كشاورزان

تعداد نمونه

نیتروژن ()N

kg

78/1

)(Akcaoz et al., 2009

فسفر ()P2O5

kg

17/4

)(Akcaoz et al., 2009

پتاس ()K2O

kg
lit
lit

13/7
238
238

)(Akcaoz et al., 2009

تراكتور

hr

93/1

كمباین

hr

87/63

ادوات و ماشینآالت

hr

62/7

kg
hr
lit

13
1/96
46/3

حشرهكش
علفكش

گندم
بذر
نیروی كارگری
سوخت

)(Tzilivakis et al., 2005
)(Kaltschmitt et al., 1997
(Karkacıer and Goktolga,
)2005
(Karkacıer and Goktolga,
)2005
(Karkacıer and Goktolga,
)2005
)(Ozkan et al., 2004
)(Yilmaz et al., 2005
)(Erdal et al., 2007

ب – انرژی خروجي
دانه
كلش و كاه

kg
kg

13
12/5

)(Rajaby et al., 2012b
)(Rajaby et al., 2012b

در این پژوهش مصرف انرژی در قسمت ماشینها و
سوخت برای انجام عملیات مزرعهای شامل خاکورزی ،كاشت،
داشت و برداشت و نیز مصرف انرژی در قسمتهای كود ،سموم
شیمیایي ،بذر و نیروی انساني بررسي گردید سوخت مصرفي
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اﻋﻢ از ﮔﺎزوﺋﯿﻞ و روﻏﻦ ﺑﻮد .و از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮفﺷﺪه در
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژي
ﻣﺼﺮفﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﺪم اﻃﻼع دﻗﯿﻖ ﮐﺸﺎورزان از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﻤﻞﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ
ﺷﺪه ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﮐﻞ اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮل
اﺻﻠﯽ )داﻧﻪ( و ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﯽ )ﮐﺎه و ﮐﻠﺶ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
روش ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺬﮐﻮر ازﻟﺤﺎظ ﻫﺪف ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ و از
ﻟﺤﺎظ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺣﺴﺐ ﻧﺤﻮه ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ،
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯿﺰان
اﻫﻤﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﺮدد .و ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
اﻧﺮژي از ﻧﺮماﻓﺰار  Excelاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻧﺮژي

ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺎراﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي در ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺮژيﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر از

2

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزده اﻧﺮژي ،(ER) 1اﻓﺰوده ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺮژي
5
) ،(Negﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي ،(EP) 3اﻧﺮژي وﯾﮋه (SE) 4و ﺷﺪت اﻧﺮژي
) (EIﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺮژي ﻧﻬﺎدهﻫﺎ
و ﺳﺘﺎﻧﺪه از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻧﺮژي ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ) (1ﺗﺎ )(5
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ).(Almasi et al., 2008
)راﺑﻄﻪ(1
)راﺑﻄﻪ(2

=
− Energy

Neg = Energy

)راﺑﻄﻪ(3

=

)راﺑﻄﻪ(4

= SE

)راﺑﻄﻪ(5
در راﺑﻂ ) (1ﺗﺎ ) ،(5اﻧﺮژي ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ.

= EI

1. Energy Ratio
2 .Net Energy Gain
3. Energy Productivity
4 .Specific Energy
5. Energy Intensity

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻧﺮژي

ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺖ
ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در )ﺟﺪول  (3ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وروديﻫﺎي اﻧﺮژي ﺑﺮاي
ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﺎدهﺳﺎزي زﻣﯿﻦ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت زراﻋﯽ و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎده در ﻫﺮ
ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎﻻﺳﺖ )ﺟﺪول  .(3ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز از  455ﻟﯿﺘﺮ
در ﻫﮑﺘﺎر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج ﺗﺎ  502ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ادوات،
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت زراﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺑﻮدن
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات
زراﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﻨﺪﮐﺎره )ﮐﻤﺒﯿﻨﺎت( اﺳﺖ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮدد ﻣﮑﺮر ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ادوات ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن را در ﻣﺰرﻋﻪ
ﮐﺎﻫﺶ داده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ در ﺧﺎك
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﻣﺼﺮف
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺖ ﮐﻮدﻫﺎي
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎده ﺳﻮﺧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر
زﯾﺎد ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮي
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺬر
اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن
اﻟﺒﺮز ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎي )ﺷﮑﻞ (1ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻮد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  %55در اﺷﺘﻬﺎرد %47 ،در ﻧﻈﺮآﺑﺎد و  %52در
ﺳﺎوﺟﺒﻼغ و ﮐﺮج ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﮐﻞ اﻧﺮژي ورودي ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم را
در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺪوداً
ﻧﺼﻒ اﻧﺮژي ورودي ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﻧﻬﺎده ﮐﻮد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
در ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺑﻮد

دستجردی و الری :ارزيابی و مقايسه شاخصهای انرژی 775 ...

(جدول  .)4این مقدار انرژی مصرفي در شهرستان اشتهارد
بیشتر از مناطق دیگر بود ،زیرا مصرف كود نیتروژن در مزارع
این شهرستان بهطور متوسط  340كیلوگرم نیتروژن خالص در

هکتار ميباشد (جدول  .)3در بسیاری از گزارشها بیشترین
انرژی ورودی به مزارع مربوط به كودهای شیمیایي از جمله كود
نیتروژن اعالم شده است.

جدول  -3مقادير متغيرهای ورودی و خروجی در مزارع گندم شهرستانهای استان البرز
نظرآبادی
ساوجبالغ
اشتهارد
كرج
واحد
متغیر

الف – ورودی
كودهای شیمیایي

kg
kg
kg
lit
lit
kg
hr
hr
lit

نیتروژن ()N
فسفر ()P2O5
پتاس ()K2O
حشرهكش
علفكش
گندم

سموم شیمیایي
بذر

ماشینهای كشاورزی
نیروی كارگری
سوخت

280

340

290

190

200

210

205

90

150

160

145

90

0/58
1
200
11/78
37/78
455

0/78
1
250
11/33
49/33
478

0/89
1
225
11/32
46/67
479

0/73

4240
6360

4150
6225

4300
6450

1/25
220

10/67
43/32
502

ب -خروجی

kg
kg

دانه
كلش و كاه

4500
6750

جدول  -4مقادير انرژی ورودی و خروجی در مزارع گندم شهرستانهای استان البرز)(MJ/ha

اشتهارد

متغیر

كرج

نیتروژن ()N
كودهای شیمیایي فسفر ()P2O5
پتاس ()K2O
حشرهكش
سموم شیمیایي
علفكش
گندم
بذر
ماشینهای كشاورزی
نیروی كارگری
سوخت

21868
3480
2055
137/46
319/7
2600
738/82
74/049
21066/5

ساوجبالغ

نظرآباد

الف – انرژی ورودی
26554
3654
2192
184/86
336/38
3250
710/6
96/687
22131/4

22649
3567
1986/5
210/93
278
2925
709/56
84/907
22177/7

19525
3393
1781
173/01
347/5
2860
668/8
81/673
23242/6

ب – انرژی خروجي
دانه
كلش و كاه

55120
79500

تناوب زراعي مناسب ،استفاده از ریز جانداران آزادكننده
عناصر غذایي ،كود دامي ،كود سبز و كودهای آلي ميتواند به
كاهش وابستگي كشاورزان به نهادههای شیمیایي بیانجامد .آتش
زدن بقایای گیاهي مزارع گندم و جو بعد از برداشت محصول
بهطور گسترده در مزارع استان جهت آمادهسازی زمین برای
محصول بعدی انجام ميشود و عالوه بر پیامدهای زیستمحیطي
باعث كاهش حاصلخیزی خاک و مصرف بیشتر كودهای
شیمیایي ميشود .كمترین مقدار انرژی ورودی به مزارع هر
چهار منطقه به متغیر نیروی انساني تعلق داشت (شکل .)1

53950
77812/5

55900
80625

58500
84375

ارزیابي دادههای جمعآوریشده نشان داد كه در كشت گندم،
حداقل به میزان  74/049مگاژول در هکتار (شهرستان كرج) و
حداكثر به مقدار  96/687مگاژول در هکتار (شهرستان اشتهارد)
نیروی كارگری موردنیاز است (جدول .)4
بیشترین مقدار انرژی خروجي محصول اصلي (دانه) در
مزارع گندم شهرستانهای استان البرز به شهرستان نظرآباد با
ضریب  58500مگاژول در هکتار و كمترین مقدار انرژی
خروجي به شهرستان اشتهارد با ضریب  53950مگاژول در
هکتار تعلق دارد همچنین بیشترین و كمترین مقدار انرژی

 776ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺮان ،دورة  ،47ﺷﻤﺎرة  ،4زﻣﺴﺘﺎن 1395

ورودي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ  59109/93و  52072/58ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ

ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ .از اﻗﻼم ﻣﻬﻢ ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻫﮑﺘﺎر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺷﺘﻬﺎرد و ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول
 .(4در ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎه و
ﮐﻠﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﺧﺮوﺟﯽ داﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي

اﻧﺮژي ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ،آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ ،ﻗﺎرچﮐﺶﻫﺎ ،
ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎ ،ﮐﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ ،ﺑﺬر ،ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﺑﯿﺎري ﻣﺰارع
اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول  5و ﺷﮑﻞ  2از ﮐﻞ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ در

ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ اﻧﺮژي ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ

ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺮژي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺮژي ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

 48517/24MJدر ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﺗﺮﺗﯿﺐ  32492/ 97MJو
ﮐﺮدﻧﺪ ).(Ziaei et al., 2014
اﻧﺮژي ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﺎورزي را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه

ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺷﺘﻬﺎرد ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژيﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ

ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد :اﻧﺮژي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﻧﺮژي ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ .اﻧﺮژي
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺮژي ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ،ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺮق،

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد از ﻧﻈﺮ اﻧﺮژيﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و از

آب و ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮفﺷﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد

ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ و ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اﺷﺘﻬﺎر از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  .1ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﮐﻞ اﻧﺮژي ورودي در ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز
ﺟﺪول  :5ﮐﻞ اﻧﺮژي ﺟﺬبﺷﺪه و اﺟﺰاي ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻓﺮم اﻧﺮژي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

ﻧﻮع ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ

ﮐﺮج

ﺳﺎوﺟﺒﻼغ

اﺷﺘﻬﺎرد

ﻧﻈﺮآﺑﺎد

ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي
)(MJ/ha
52072/58

ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي
)(%
---

ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي
)(MJ/ha
54588/59

ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي
)(%
---

ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي
)(MJ/ha
59109/93

ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي
)(%
---

ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي
)(MJ/ha
52339/52

ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي
)(%
---

اﻧﺮژيﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

21140/55

40/60

22228/1

40/72

22262/61

37/66

23324/27

44/56

اﻧﺮژيﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

30932/03

59/40

32360/49

59/28

36847/32

62/34

29015/25

55/44

اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ

2674/049

5/14

3346/69

6/13

3009/91

5/09

2941/67

5/62

اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ

49398/53

94/86

51241/9

93/87

56100/02

94/91

49397/85

94/38

ﮐﻞ اﻧﺮژي ورودي
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ﮐﺮج ،ﺳﺎوﺟﺒﻼغ و اﺷﺘﻬﺎرد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول  .(5ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﺗﻌﻠﻖ
دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  0/086ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ اﻧﺮژي
در ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ در ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺮژي وﯾﮋه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد ) 11/57ﻣﮕﺎژول در
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ Kazemi .و  Zareدر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺰارش
ﺷﮑﻞ  .2ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﮐﻞ اﻧﺮژي ورودي در ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي
اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ) (2/ 5ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎزده اﻧﺮژي در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺷﺘﻬﺎرد را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ و ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﺎزده اﻧﺮژي در ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﻧﻈﺮآﺑﺎد
رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﺎوب زراﻋﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮاﯾﺪ آن در زراﻋﺖ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ .ﮐﺸﺖ ﻣﺪاوم ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل در ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﻫﺠﻮم ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ،آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺠﻮم اﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺸﺎورز را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺷﻮد Molaeei .و  Afzaliniaدر
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎزده اﻧﺮژي  2/29ﺑﺮاي
ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي
اﺷﺘﻬﺎرد ) (2/23وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ) (2/61ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ

).(Molaeei and Afzalinia, 2012

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي ﺣﺪود ، 0/ 081 ،0/086

 0/079و  0/ 070ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻣﮕﺎژول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﻧﻈﺮآﺑﺎد،

ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار  0/125و  0/ 123ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻣﮕﺎژول ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎن و ﻣﺮودﺷﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ اﻧﺮژي وﯾﮋه ﺑﺮاي
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  8/ 01و  8/13ﻣﮕﺎژول در
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ).(Kazemi and Zare, 2014
ارﻗﺎم ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰوده ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺮژي در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﻨﺪم در ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اﺷﺘﻬﺎرد ﺑﺎ  72652/ 57ﻣﮕﺎژول و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﺑﺎ
 90802/ 42ﻣﮕﺎژول ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰوده ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺮژي را
دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺪت اﻧﺮژي ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺮژي
ورودي در ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد ) 5/ 21ﻣﮕﺎژول در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺳﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول  .(5ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻠﯿﺪ درﺑﺎره ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰوده ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺮژي )47653
ﻣﮕﺎژول( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻢ ﺧﺎكورزي و ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﯿﻨﺎت ﺑﻮد
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰوده ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺮژي ) 41388ﻣﮕﺎژول( ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر
ﺧﺎكورزي ﻣﺮﺳﻮم و ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺎ ﺧﻄﯽ ﮐﺎر ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد
).(Hosseini et al., 2016

ﺟﺪول  -6ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺮژي در ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻧﺮژي

واﺣﺪ

ﻧﻈﺮآﺑﺎد

ﺳﺎوﺟﺒﻼغ

اﺷﺘﻬﺎرد

ﮐﺮج

) (Total energy inputاﻧﺮژي ورودي ﮐﻞ
) (Total energy outputاﻧﺮژي ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻞ
) (Energy Ratioﺑﺎزده اﻧﺮژي
) (Net Energy Gainاﻓﺰوده ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺮژي
) (Energy Productivityﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي
) (Specific energyاﻧﺮژي وﯾﮋه
) (Energy intensityﺷﺪت اﻧﺮژي

MJ/ha

52072/58
142875
2/74
90802/42
0/086
11/57
5/21

54588/59
136525
2/50
81936/41
0/079
12/70
5/46

59109/93
131762/5
2/23
72652/57
0/070
14/24
5/91

52339/52
134620
2/57
82280/48
0/081
12/34
5/23

MJ/ha
MJ/ha
kg/MJ
MJ/kg
MJ/m 2

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺮژي ورودي ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻋﺎﯾﺖ
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي ﻓﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ

اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺧﺎك ،اﺻﻼح ﺧﺎكﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻮدﻫﺎي داﻣﯽ ،ﮐﻮد ﺳﺒﺰ و ﺗﻨﺎوب ﺑﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺨﻮد و
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ زﯾﺎدي را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد روشﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ زﻣﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ
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كمتر و انرژی خروجي بیشتر نسبت به شهرستانهای مورد
 در بین مناطق مورد بررسي كارایي انرژی.مطالعه برخوردار بود
كشت گندم شهرستان اشتهارد از نظر شاخصهای انرژی نسبت
.به سه شهرستان دیگر از وضعیت خوبي برخوردار نبود
)همانطور كه از افزوده خالص انرژی كشت گندم (منفي نبودن
 كشت این محصول.در چهار منطقه مورد مطالعه مشخص است
در این چهار منطقه توجیهپذیر بود ولي با توجه به نتایج موازنه
انرژی بهدستآمده در چهار شهرستان استان البرز ميتوان
نتیجهگیری كرد كه كشت گندم در شهرستان نظرآباد در
.مقایسه با سه شهرستان دیگر استان ارجحیت دارد

، اصالح روشهای آبیاری،استفاده از روشهای كم خاکورزی
 نگهداری و كاربرد،استفاده از پمپهای برقي با كارایي باال
،صحیح ماشینآالت و افزایش بهرهوری انتقال آب در مزارع
ميتوان كارایي مصرف انرژی سوخت را در هر چهار منطقه
 در بین چهار منطقه مورد مطالعه برای كشت.افزایش داد
 افزوده،)2/74( محصول گندم شهرستان نظرآباد بازده انرژی
،)5/21MJ/m2(  شدت انرژی،)90802/42MJ/ha( خالص انرژِی
) از11/57MJ/kg( ) و انرژی ویژه0/086kg/MJ( بهرهوری انرژی
شرایط بهتری نسبت به سه شهرستان دیگر استان البرز
 شهرستان نظرآباد همچنین از انرژی ورودی.برخوردار است
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