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ABSTRACT
This study was conducted to analyze and optimize the energy consumption and greenhouse gas emissions for
sugarcane production in planted and ratoon farms using data envelopment analysis in Khuzestan Province.
Information needed for this study, related to the years of 2011-2016, were interviewed by company staff and
filled out questionnaire from Imam Khomeini Sugarcane Agro-Industrial Company. Based on two models of
constant return to scale and variable return to scale, the average values of technical efficiency, pure technical
efficiency and scale efficiency were calculated as 0.91, 0.98 and 0.93 in planted farms and 0.95, 0.98 and
0.96 in ratoon farms, respectively. In optimal consumption mode, total energy savings of 14763.1 (equivalent
to 8.52%) and 3205.17 (equivalent to 2.61%) MJ ha-1 was calculated planted and ratoon farms, respectively.
Of the total energy stored in plant farms, the largest share storage of electricity, water for irrigation and diesel
fuel belonged to 77.03%, 7.64% and 5.58%, respectively. Also, electricity, water for irrigation and diesel fuel
were 51.57%, 26.51% and 13.2%, respectively, also of the total energy stored in the ratoon farms, with the
highest percentage of storage compared to conventional consumption. The amount of total greenhouse gas
emissions were 5825.25 and 4310.76 kgCO2eq ha-1 in planted and ratoon farms, respectively and optimal
mode 5192.13 and 4200.75 kgCO2eq ha-1 respectively. The amount of was reduced to 633.12 and 110.1m
kgCO2eq, in planted and ratoon farms, respectively.
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تجزيهوتحليل و بهينهسازی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای در توليد نيشکر با استفاده از
تحليل پوششی دادهها
3

علی کعب ،1محمد شريفی ،*2حسين مبلی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشينهای کشاورزی ،دانشكده مهندسی و فناوری کشاورزی،
پردیس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2دانشيار ،گروه مهندسی ماشينهای کشاورزی ،دانشكده مهندسی و فناوری کشاورزی،
پردیس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .3استاد ،گروه مهندسی ماشينهای کشاورزی ،دانشكده مهندسی و فناوری کشاورزی،
پردیس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1396/11/14 :تاریخ بازنگری -1397/1/23 :تاریخ تصویب)1397/2/15 :

چکيده
این مطالعه بهمنظور تجزیهوتحليل و بهينهسازی انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانهای برای توليد نيشكر در مزارع
پلنت و راتون با استفاده از تحليل پوششی دادهها در استان خوزستان انجام گرفت .اطالعات الزم برای انجام این مطالعه،
مربوط به سالهای زراعی  1390-95میباشد که از طریق مصاحبه حضوری و تكميل پرسشنامه از کارکنان شرکت
کشت و صنعت نيشكر امام خمينی (ره) جمعآوری شدند .بر اساس دو مدل بازگشت به مقياس ثابت و بازگشت به مقياس
متغير ،مقادیر متوسط کارایی فنی ،کارایی فنی خالص و کارایی مقياس به ترتيب برابر با  0/98 ،0/91و  0/93در مزارع
پلنت و 0/98 ،0/95و  0/96در مزارع راتون محاسبه شدند .در حالت مصرف بهينه ،صرفهجویی در کل انرژی (انرژی
ذخيره شده) ( 14763/1معادل  )%8/52و ( 3205/17معادل  )%2/61مگاژول بر هكتار به ترتيب در مزارع پلنت و راتون
محاسبه شد .از کل انرژی ذخيرهشده در مزارع پلنت ،بيشترین سهم ذخيره انرژی مربوط به الكتریسيته ،آب آبياری و
سوخت دیزل به ترتيب با  %7/64 ،%77/03و  %5/58تعلق داشته است .همچنين از کل انرژی ذخيرهشده در مزارع راتون،
الكتریسيته ،آب آبياری و سوخت دیزل به ترتيب با  %26/51،%51/57و %13/2دارای باالترین درصد ذخيره نسبت به
حالت قبل از بهينه نهادههای مصرفی در شرکت بودند .ميزان کل انتشار گازهای گلخانهای در یک هكتار در مزارع پلنت و
راتون به ترتيب برابر با  5825/25و  4310/76کيلوگرم معادل کربن دیاکسيد بوده و در حالت بهينه  5192/13و
 4200/75محاسبه شد .در مزارع پلنت و راتون در حالت بهينه به ميزان  633/12و  110/01کيلوگرم معادل کربن
دیاکسيد کاهش یافت.
واژههای کليدی :انرژی ،انتشار گازهای گلخانهای ،نيشكر ،بهينهسازی ،تحليل پوششی دادهها

مقدمه

*

نيشكر مهمترین محصولی است که برای توليد شكر کشت
میشود .حدود  60درصد شكر جهان از نيشكر و حدود 40
درصد آن از چغندرقند توليد میشود .عالوه بر توليد شكر ،مواد
دیگری نيز مانند علوفه ،فيبر ،خوراک دام ،مالس از نيشكر توليد
میشود ( .)Taheri et al., 2010در کشور ایران به جهت افزایش
روزافزون جمعيت و باال رفتن مقدار شكر مصرفی ،هماکنون
مقدار زیادی شكر از خارج وارد کشور میشود .کشت نيشكر
بهعنوان محصولی استراتژیک با درصد شكر باال و داشتن

*

نویسنده مسئولm.sharifi@ut.ac.ir :

محصوالت جانبی میتواند نقش عمدهای در رفع این نياز و قطع
وابستگی ایفا کند .دوره تناوب محصول نيشكر دو تا پنج سال
طول میکشد و در بعضی موارد با توجه به شرایط مساعد خاک و
مزرعه تا هفت سال هم مزرعه میتواند عملكرد قابلقبول داشته
باشد .به مزارع نيشكری که سال اول کشتشده ،پلنت و به مزارع
سالهای بعد راتون گویند .مراحل کاری زراعت نيشكر شامل
آمادهسازی زمين ،کاشت ،مرحله داشت که شامل کوددهی،
علفکشی و آبياری و همچنين مرحله برداشت میباشد
).(Anonymous, 2013

تأمين و توليد انرژی و چگونگی مصرف آن در جهان از
دیرباز یكی از دغدغههای ذهن بشر و مباحث روز دنيا بوده است
و یكی از عوامل مهم و تأثيرگذار در توليد پایدار محصوالت

کعب و همکاران :تجزيه و تحليل و بهينهسازی مصرف انرژی و ...

غذایی و کشاورزی ،مقدار انرژی ورودی به ازای توليد یک واحد
از محصول است .انرژی نقشی تأثيرگذار در توسعهی بخشهای
مهم اقتصادی از قبيل حملونقل ،صنعت و کشاورزی دارد.
ارزیابی انرژی و آالیندههای زیستمحيطی یک فرآیند توليدی از
نظر ارائهی راهكارهای کاهش مصرف انرژی و انتشار آالیندهها،
دارای اهميت میباشد .به این دليل تحقيقات بسياری از محققان
به سمت مدیریت انرژی معطوف میباشد .از سوی دیگر،
استفادهی بيشازحد انرژی باعث بروز برخی از مشكالت مربوط
به سالمتی انسان و محيطزیست میشود؛ لذا بررسی انتشار
آالیندهها در فرایندها ی توليد مواد غذایی امری ضروری به نظر
میرسد ) .(Kouchaki-Penchah et al., 2016aامروزه یكی از
مهمترین بحثهای مطرحشده در توسعه پایدار کشاورزی مقدار
انرژی توليدی به ازای مقدار انرژی مصرفی میباشد .هر چه
مق دار انرژی توليدی نسبت به انرژی مصرفی بيشتر باشد ،یا
بهعبارتدیگر ،ميزان بهرهوری انرژی بيشتری داشته باشد ،در
جهت توسعه پایدار کشاورزی بوده و هر چه این نسبت کوچکتر
باشد ،تخریب محيطزیست و ناپایداری اکولوژیكی را نشان
میدهد ( .)Pishgar-Komleh et al., 2011در پژوهشی به
محاسبه ميزان مصرف انرژی و تجزیهوتحليل انتشار کربن
دیاکسيد در مزارع نيشكر پرداختهشده است .نتایج نشان داد
کل انرژی ورودی در مزارع پلنت و راتون به ترتيب  198و 144
گيگاژول بر هكتار بود و  %43انرژی مستقيم و  %57انرژی
غيرمستقيم در مزارع پلنت محاسبه شد %33 .و  %67به ترتيب
انرژی مستقيم و غيرمستقيم در مزارع راتون به دست آمد.
بيشترین مصرف انرژی مربوط به الكتریسيته و آب آبياری که به
ترتيب  %39و  %28بود و  8/2و 6/4تن کربن دیاکسيد به
ترتيب در مزارع پلنت و راتون به دست آمد .(Sefeedpari et al.,
)2014نتایج تحقيقی در خصوص تحليل انرژی در توليد نيشكر
در مزارع پلنت نشان داد کل انرژی نهادهها  148/02گيگا ژول
بوده و انرژی مربوط به سوخت و الكتریسيته باالبود ( Karimi et
.)al., 2008
استفاده بهينه از منابع انرژی و بهبود بهرهوری مصرف
انرژی یک مسير ممكن برای کاهش زیانهای زیستمحيطی
ناشی از مصرف نهادههای انرژی در توليد مواد غذایی محسوب
میشود که صرفهجویی مالی ،حفظ منابع فسيلی و کاهش
آلودگی هوا را به ارمغان میآورد .منابع طبيعی محدود و اثرات
سوءاستفاده نامناسب از منابع مختلف انرژی روی سالمتی انسان
و محيطزیست ،ضرورت بررسی الگوهای مصرف انرژی برای
استفاده مؤثر از آن را در بخش کشاورزی حياتی ساخته است
) .(Mousavi-Avval et al., 2011بر این اساس استفاده از
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روشهای نوین بهينهسازی ،یكی از فاکتورهای مهم بهمنظور
استفاده درست از مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای
گلخانهای میباشد .بهينهسازی در یک سامانه ،فرآیندی است که
در طی آن ،با تغيير مقادیر ورودی یا خروجی میتوان به بيشترین
ميزان سود یا کمترین ميزان زیان دستیافت ( (Elhami et al.,
 .2016aتحليل پوششی دادهها یک مدل ریاضياتی قوی بوده که
بهصورت گسترده در جهت نيل به اهداف عالی سازمان و
اندازهگيری کارایی یک سامانه توليدی بهکاربرده میشود .این
روش برای ارزیابی کارایی مجموعه واحدهای تصميمگيرنده
مشابه است که ورودیها را به خروجیها تبدیل میکنند
) .(Zhang et al., 2009و همچنين دارای چهار مدل اصلی

میباشد که عبارتاند از :مدل بازگشت به مقياس ثابت )،)CRS
مدل بازگشت به مقياس متغير ( ،(VRSمدل بازگشت به مقياس
افزایشی ( )IRSو مدل بازگشت به مقياس کاهشی (.)DRS
هرکدام از مدلهای مذکور دارای دو جهت مطالعاتی خروجی
محور و ورودی محور میباشند .منظور از مدل ورودی محور این
است که به چه ميزان باید ورودیها را با ثابت نگهداشتن ميزان
خروجیها ،کاهش داد تا واحد موردنظر به مرز کارایی برسد .در
اندازهگيریهای خروجی محور سعی بر آن است که با ثابت
نگهداشتن ميزان ورودی به حداکثر ميزان خروجی دستیافته و
واحد به مرز کارایی برسد .در کشاورزی به دالیل اقتصادی و
زیستمحيطی سعی بر حداقل کردن ميزان ورودی است
) .(Jacobs, 2006تحليل پوششی دادهها در سه تعریف متفاوت
کارایی فنی ( ،)TEکارایی فنی خالص ( )PTEو کارایی مقياس
( )SEfمطرح میگردد
تاکنون مطالعات زیادی درزمينهی بهينهسازی مصرف
انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای با استفاده از تحليل
پوششی دادهها صورت گرفته است ;(Elhami et al., 2016a
).(Nabavi-Pelesaraei et al., 2016

Khoshnevisan et al., 2013a; Nabavi-Pelesaraei et al.,
2014; Amid et al., 2016; Payandeh et al., 2016).

در تحقيقی به بهينهسازی مصرفی انرژی برای توليد
عدس آبی در استان اصفهان شهرستان فریدونشهر با استفاده از
تحليل پوششی دادهها پرداختند .بر اساس نتایج بهينهسازی
 %3/12از کل انرژی مصرفی عدس قابليت ذخيرهسازی است
) .(Elhami et al., 2016aدر مطالعهای به بررسی انرژی ورودی
برای توليد گندم در پنج منطقه در پنجاب هند از تابع توليد
مرزی استفاده کردند و به این نتيجه رسيدند که بدون تغيير در
سطح عملكرد از وضعيت فعلی میتوان از کل انرژی ورودی در
مناطق  4 ،3 ،2 ،1و  5به ترتيب  7/1 ،9/8 ،20/8 ،22/3و15/9
درصد ذخيره کرد ) .(Singh et al., 2004در پژوهشی بهمنظور
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بهينهسازی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای در محصول
خيار در استان اصفهان با استفاده از روش تحليل پوششی دادهها،
کل انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانهای در حالت واقعی به
ترتيب  1667/16گيگاژول بر هكتار و  45177/3کيلوگرم معادل
کربن دیاکسيد بر هكتار محاسبه شدند و در حالت بهينه انرژی
مصرفی  1259/24گيگاژول بر هكتار و انتشار گازهای گلخانهای
 34996کيلوگرم معادل کربن دیاکسيد بر هكتار محاسبه شدند
).(Khoshnevisan et al., 2013a

با وجود گستردگی تحقيقات در زمينهی انرژی مصرفی و
انتشار گازهای گلخانهای در نيشكر ایران ،هيچیک از آنها از
دیدگاه بهينهسازی مصرف انرژی و انتشار آالیندههای
زیستمحيطی مرتبط با آن ،به این مقوله نپرداختهاند .بنابراین
هدف اصلی در این مطالعه بهينهسازی انرژی مصرفی و کاهش
انتشار گازهای گلخانهای برای توليد محصول نيشكر در مزارع
پلنت و راتون با استفاده از روش تحليل پوششی دادهها در
شرکت کشت و صنعت نيشكر امام خمينی (ره) میباشد.

که در آن  Nاندازه جامعه آماری یا تعداد مزارع منطقه
موردمطالعه t ،ضریب اطمينان قابلقبول که با فرض نرمال بودن
توزیع صفت موردنظر از جدول تی استيودنت به دست میآید،
S2برآورد واریانس صفت موردمطالعه در جامعه؛  dدقت احتمالی
مطلوب (نصف فاصله اطمينان) و  nحجم نمونه است .(Elhami
)et al., 2016b

انرژی ورودی و خروجی

انرژی ورودی برای منابع مختلف ورودی سامانه شامل
ماشينهای کشاورزی ،نيروی انسانی ،سوخت دیزل ،کودهای
شيميایی ،سموم شيميایی ،قلمه نيشكر ،الكتریسيته و آب
آبياری در نظر گرفته شدند .همچنين خروجی سامانه شامل
نيشكر میباشد .معادل انرژی هر یک از نهادههای ورودی و
خروجی در جدول ( )1آورده شده است .انرژی نهادههای مصرفی
از ضرب همارزهای انرژی در ميزان مصرف نهادهها بر هكتار
محاسبه گردیدند.
جدول  .1ضريبهای استاندارد انرژی نهادهها و ستاندهها برای توليد نيشکر

مواد و روشها
این تحقيق در یک دوره پنجساله در سالهای زراعی -1395
 1390در اراضی کشت و صنعت نيشكر امام خمينی (ره) به
عنوان یكی از شرکتهای هفتگانه وابسته به شرکت توسعه
نيشكر و صنایع جانبی استان خوزستان انجام شد .این شرکت در
موقعيت جغرافيایی بين  48درجه و  35دقيقه تا  49درجه و
 12دقيقه طول شرقی و  31درجه و  36دقيقه تا  32درجه و
 26دقيقه عرض شمالی قرارگرفته است (Ministry of Jihad-e-
) .Agriculture, 2013کل مزارع موجود در منطقه مورد مطالعه
برابر با  480مزرعه میباشد .از این مجموع ،مزارع پلنت شامل
 106مزرعه و مزارع راتون شامل  374مزرعه هستند .در این
واحد ،مزارع در قالبهای  25هكتاری تقسيم شدهاند.
با توجه به گسترده بودن جامعه آماری در این پژوهش از
روش نمونهگيری تصادفی ساده برای تعيين حجم نمونه استفاده
شد .حجم نمونه مورد نياز برای محصول نيشكر با استفاده از
رابطه کوکران (رابطه  )1برابر با  92نمونه در این تحقيق برآورد
گردید .جهت تكميل آمار و اطالعات مربوط به وضعيت کشاورزی
در منطقه موردمطالعه در سالهای زراعی  ،1390-95سعی
گردید در مراحل مختلف تحقيق با کارشناسان کشت و صنعت،
مصاحبه به عمل آید و نظرات آنها نيز لحاظ گردد.
(رابطه )1

عنوان

واحد

محتوای انرژی
)(MJ/unit

منبع

نهادهها
 .1نيروی انسانی

h

 .2ماشينها

kg

تراکتور و ادوات
خودگردان
هاروستر
سایر ماشينها

1/96

)Kitani, (1999

9-10

)Kitani, (1999

8-10
6-10

)Kitani, (1999

l

56/31

 .4سموم شيميایی

kg
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. 5کودهای شيميایی

kg

 .3سوخت دیزل

Nabavi-pelesaraei et al.,
)(2014

)Kitani, (1999
Kouchaki-Penchah et
)al., (2016b
Pishgar-Komleh et al.,
)(2012

78/1
17/4

)Kitani, (1999

 .6آب آبياری

m3

1/02

Mohammadi et al.,
)(2010

 .7الكتریسيته

kWh

 .8قلمه نيشكر

kg

12
1/2

نيتروژن
فسفر

)Kitani, (1999

)Kitani, (1999
)Ricaud, (1980

ستانده
 .1نيشكر

kg

1/2

)Fluck, (1992

انرژی مربوط به نهادههای ماشينی یكی از مهمترین اقالم
انرژی مصرفی در کل فرآیند موازنه انرژی توليدات کشاورزی
است .برای محاسبه انرژی ماشينهای استفادهشده از رابطه ()2
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استفاده شد ): (Pishgar-Komleh et al., 2012

(رابطه )2

G×M P ×t
T

23

جدول  .2ضرايب استاندارد انتشار گازهای گلخانهای

=ME

که در آن  MEانرژی ماشين در واحد سطح )، (Mg/ha
 Gجرم ماشين ) M P ،(kgانرژی ماشين ) t ،(MJ/kgزمان

عنوان
سوخت دیزل ()l

2/76

الكتریسيته ))kWh

0/608

استفادهشده از ماشين در واحد سطح ) (hو  Tعمر مفيد

ماشينهای کشاورزی

ماشين ) (hاست.

)(kg year

انرژی موردنياز برای تأمين آب موردنياز برای آبياری و

0/071

منبع
Dyer and Desjardins.,
)(2006
Nabavi-Pelesaraei et
)al., (2014
Dyer and Desjardins.,
)(2006

کودهای شيميایی
))kg

انرژی الزم برای زهكشی و آبياری در طی فصل رشد شامل انرژی

نيتروژن )(N

مستقيم و انرژی غيرمستقيم میباشد.

فسفات )(P2O5

انرژی مستقيم شامل مصرف انرژی جهت باال آوردن و

ضرایب استاندارد
(کيلوگرم بر
واحد)CO2

سموم شيميایی ))kg

1/3
0/2
6/3

)Lal, (2004
)Lal, (2004
)Lal, (2004

ایجاد فشار متناسب با نياز سامانه آبياری میباشد که از رابطه ()3

تحليل پوششی دادهها

محاسبه میشود.

در این مطالعه ،تحليل پوششی دادهها در سه مدل کارایی فنی،
کارایی فنی خالص و کارایی مقياس بهمنظور محاسبهی مقادیر
بهينهشده در انرژی مصرفی و انتشارات گازهای گلخانهای برای
محصول نيشكر در مزارع پلنت و راتون به کار گرفته شد.
بهطورکلی ،تعریف کارایی که در مدلهای تحليل پوششی
استفاده میشود طبق رابطه ( )4میباشد :(Charness et al.,

(رابطه )3
در رابطه ( DE ،)3انرژی مستقيم آبياری ) ρ ،(J/haچگالی
آب )  g ،)1000kg/m3شتاب جاذبه ) Q ،)9/8m/s2دبی کل آب
مصرفی در فصل زراعی ) H ، (m3 /haکل ارتفاع دیناميكی به

)1978

عالوه افت اصطكاکی فشار ) η1 ،(mبازده پمپ ،تابعی از ارتفاع
عمودی باالبر ،سرعت و جریان آب معموالً معادل 0/9 -0/7در
نظر گرفته میشود η2 ،بازدهی کل تبدیل انرژی و توان ،برای
پمپهای برقی معموالً معادل  0/20-0/18در نظر گرفته
میشود.
انرژی غيرمستقيم آبياری شامل انرژی تجهيزات
مورداستفاده در عمليات پمپاژ آب ،آبياری و حفر چاه و
بهطورکلی شامل انرژی مواد خام مصرفی و همچنين ساخت و

(رابطه )4
کارایی فنی که بر اساس مدل بازگشت به مقياس ثابت
معرفی میگردد ،اساسأ بهوسيلهی واحدهای ارزیابیشده برای
عملكردشان اندازهگيری میشود که وابسته به دیگر واحدها
میباشد .این نوع کارایی از رابطهی ( )5قابلمحاسبه بوده که
درواقع همان مدل برنامهریزی خطی در رابطهی ( )4میباشد:

انتقال کليه عواملی که در آبياری دخالت دارند ،میباشد که با
توجه به طول عمر سامانه محاسبه میشود ).(Khan et al., 2009

(رابطه )5

انتشار گازهای گلخانهای

انتشار گازهای گلخانهای برای توليد نيشكر در مزارع پلنت و

در این رابطه hk ،کارایی فنی x ،مقادیر مربوط به
ورودیها y ،خروجی موردنظر m ،و  sبه ترتيب تعداد ورودیها

جدول ( )2آورده شده است .در توليد نيشكر برای محاسبهی

و خروجیهای توليدی توسط واحد تصميمگيرنده n ،تعداد
u
v
نهادهها و  ikو  rkبه ترتيب ماتریس ورودیها و خروجیها
میباشد.
کارایی فنی خالص ،همان کارایی فنی بوده که متأثر از
جابهجایی کارایی مقياس بر اساس مدل بازگشت به مقياس
متغير است .در این مدل با تغيير یک واحد در ورودیها ،خروجی

راتون محاسبه شد .ضرایب انتشار مربوط به کربن دیاکسيد در
انتشار گاز کربن دیاکسيد نهادهها شامل سوخت دیزل،
ماشينهای کشاورزی ،الكتریسيته ،سموم شيميایی ،نيتروژن و
فسفات میباشد .ميزان انتشار از حاصلضرب مقادیر هر یک از
نهادهها در ضرایب انتشار مربوط به آن نهاده در هر هكتار
محاسبه گردید.
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با نسبت متغيری افزایش یا کاهش پيدا میکند .رابطهی خطی
( )6نحوه محاسبهی کارایی فنی خالص را نشان میدهد

استفاده گردید؛ زیرا چندین نهاده بهعنوان ورودی مدل
مشخصشده است؛ این در حالی است که تنها یک خروجی
عملكرد نيشكر وجود دارد.
بهمنظور تحليل دادهها ،ابتدا دادهها قبل از اجرا بهصورت
یک کاربرگ در نرمافزار اکسل آماده شد تا نرمافزار  EMSبتواند
آنها را شناسایی کند .از نرمافزار اندازهگيری کارایی سامانهها
)(EMS V1.3برای تجزیهوتحليل دادهها و بررسی کارایی واحدها
استفاده شد ) .(APERC, 2002مزارع ازنظر مصرف انرژی و
عملكرد توليد و همچنين روند انتشار گازهای گلخانهای مورد
ارزیابی قرار گرفتند .سپس واحدهای کارا و ناکارا مشخصشده و
ميزان انرژی نهادهها و انتشارات گازهای گلخانهای در حالت
بهينه محاسبه و تفاوت آنها باحالت واقعی مشخص گردید.

وقتیکه مقادیر کارایی فنی و کارایی فنی خالص یكسان
باشند نشان از کارایی مقياس بوده و در غير این صورت پارامتر
مقياس ناکارا است .بهمنظور تعيين سطح عدم کارایی در انرژی
مصرفی از رابطهی ( )8محاسبه نسبت انرژی صرفهجویی شده
استفاده شد ). (Hu and Kao, 2007
(رابطه )8

نتايج و بحث

):(Banker et al., 1984

(رابطه )6

کارایی مقياس نيز بنا به تعریف ،پتانسيل بالقوهی دستيابی
به مقدار بهينه برای یک واحد تصميمگيرنده میباشد و از رابطهی
( )7قابلمحاسبه است ). (Mousavi – Avval et al., 2011
(رابطه )7

در رابطه ( ،)8محدودهی نسبت انرژی صرفهجویی شده
بين صفر و یک میباشد .هر چه مقدار انرژی ذخيرهشده مطلوب
نسبت به انرژی ورودی واقعی بيشتر شود ناکارایی مزارع
موردمطالعه در انرژی مصرفشده افزایشیافته و قابليت ميزان
انرژی ذخيرهشده نيز افزایش مییابد .همچنين در این مطالعه از
روش ورودی محور برای ارزیابی مقادیر بهينه یافتهی نهادهها

تجزيهوتحليل انرژی ورودی و خروجی

بر اساس نتایج بهدستآمده در جدولهای  3و  4مقدار واقعی
انرژی ورودی در توليد محصول نيشكر در مزارع پلنت و راتون به
ترتيب  172884/70و  122801/15مگاژول بر هكتار و انرژی
خروجی برابر با  120000و 98850مگاژول بر هكتار محاسبه
شدند .در شكلهای  1و  2سهم نهادههای مصرفی در مزارع
پلنت و راتون مشخص شدهاند .در مزارع پلنت الكتریسيته ،آب
آبياری ،سوخت دیزل و نيتروژن به ترتيب با سهم ،%49/46
 %11/84 ،%14/3و  %8/31و در مزارع راتون الكتریسيته ،آب
آبياری ،نيتروژن و سوخت دیزل به ترتيب ،%18/22 ،%54/95
 %10/68و  %8/38بيشترین سهم را در بين نهادههای مصرفی به
خود اختصاص دادهاند.

جدول  .3مقادير بهينه و ذخيرهشده انرژی برای توليد نيشکر در مزارع پلنت

نهادهها
 -1سوخت دیزل
 -2نيروی انسانی
 -3ماشينها
 -4الكتریسيته
 -5کودهای شيميایی
الف) نيتروژن
ب) فسفات
 -6سموم شيميایی
 -7آب آبياری
 -8قلمه نيشكر
کل انرژی نهادهها
کل انرژی خروجی

انحراف معيار
نهادهها

مقدار واقعی مصرف
(مگاژول بر هكتار)

مقدار بهينه مصرف
(مگاژول بر هكتار)

مقدار انرژی ذخيرهشده
(مگاژول بر هكتار)

صرفهجویی ()%

2023/94
34/03
527/34
8129/26

20472/80
361/69
6789/34
85507/17

19682/25
334/39
6647/49
74134/1

790/54
27/29
206/83
11373/06

3/86
7/54
3/01
13/3

1265/58
260/62
590/04
2441/7
782/98

14372/10
2830/34
6525/08
24715/37
11245/83

13953/2
2672/25
6206/73
23586/78
10904/33

418/89
158/09
318/34
1128/57
341/48

2/91
5/58
4/87
4/56
3/03

172884/70
120000

158121/6
-

14763/1
-

8/52
-
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جدول  .4مقادير بهينه و ذخيرهشده انرژی برای توليد نيشکر در مزارع راتون

نهادهها
 -1سوخت دیزل
 -2نيروی انسانی
 -3ماشينها
 -4الكتریسيته
 -5کودهای شيميایی
الف) نيتروژن
 -6سموم شيميایی
 -7آب آبياری
کل انرژی نهادهها
کل انرژی خروجی

انحراف معيار
نهادهها

مقدار واقعی مصرف
(مگاژول بر هكتار)

مقدار بهينه مصرف
(مگاژول بر هكتار)

مقدار انرژی ذخيرهشده
(مگاژول بر هكتار)

صرفهجویی ()%

816/32
17/56
125/85
5040/43

10292/34
249/75
3725/85
67461/92

9869/27
244/83
3672/56
65733/76

424/37
4/88
49/42
1653/03

4/12
1/95
1/32
2/45

1051/94
258/37
1485/36

13115/98
5575/73
22379/57

13035/33
5495/99
21544/22

134/14
79/51
849/74

1/02
1/42
3/79

122801/15
98850

119596
-

3205/17
-

2/61
-

شکل  .1سهم نهادههای مصرفی در مزارع پلنت

شکل  .2سهم نهادههای مصرفی در مزارع راتون

در مطالعاتی دیگر انرژی نهادهها در مزارع پلنت و راتون
به ترتيب  174283/76و  145117/79مگاژول بر هكتار

محاسبه شد و سهم الكتریسيته از کل انرژی مصرفی  54و 52
درصد به ترتيب در مزارع راتون و پلنت به دست آمد .پس از
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الكتریسيته ،کودهای شيميایی با سهم  19و  16درصد به ترتيب
در مزارع راتون و پلنت بيشترین سهم از کل انرژی مصرفی را به
خود اختصاص دادند و همچنين انرژی مصرفی برای آبياری
بيشترین سهم از نهادههای انرژی مصرفی را در عمليات زراعی
کشت نيشكر به خود اختصاص داده است .(Haroni et al.,
) 2015غدیریانفر و همكاران ( )2013مطالعهای روی چرخهی
کامل انرژی در توليد اتانول از مالس نيشكر انجام دادند .مقدار
انرژی مصرفی برای مزارع پلنت برابر با  194283مگاژول بر
هكتار به دست آمد و مقدار انرژی مصرفی در کل بخش
کشاورزی از زمان تهيه زمين و کاشت تا انتقال به کارخانه توليد
شكر در یک هكتار برابر  208344مگاژول محاسبه گردید و از
بين نهادههای مصرفی ،قلمه نيشكر با  11/53درصد ،پس از
آبياری و سوخت به ترتيب با  67/81و 11/79درصد ،بيشترین
سهم را از نهادههای انرژی در مزرعه نيشكر داشت .پس از این
موارد ،کود و سم با  8/88درصد بيشترین سهم نهادهها را
تشكيل میدهند ).(Ghadirian-Far et al., 2013

اصلی آن است .با توجه به این که کارایی فنی و کارایی مقياس
در مزارع راتون نسبت به مزارع پلنت باالتر میباشد این نتيجه
نشان میدهد که در مزارع راتون نهادههای مختلف را در زمان
مناسب و به مقدار بهينه استفاده کردهاند.
در مطالعهای مقادیر کارایی فنی ،کارایی فنی خالص و
کارایی مقياس برای کشاورزان توليدکنندهی نخود زراعی استان
اصفهان به ترتيب برابر با  0/99 ،0/94و  0/94به دست آمد.
همچنين مشخص شد که به علت پراکندگی زیاد در مقدار
کارایی فنی ،کشاورزان موردمطالعه نهادههای مختلف را
بيشازحد نياز مصرف کردهاند (.)Elhami et al., 2016b

برآورد انواع کارايی در بهينهسازی مصرف انرژی با استفاده از
تحليل پوششی داده ها

نتایج مدلهای نرخ بازگشت به مقياس ثابت و نرخ بازگشت به
مقياس متغير در مزارع پلنت و راتون به ترتيب در شكلهای  3و
 4نشان دادهشده است .بر این اساس از مجموع  92واحد
بررسیشده در مزارع پلنت و راتون به ترتيب بر اساس مدل
بازگشت به مقياس ثابت 14 ،و  20مزرعه دارای کارایی فنی 1
بوده و این در حالی است که بر اساس مدل بازگشت به مقياس
متغير 49 ،و  40مزرعه دارای کارایی فنی خالص 1
شناختهشدهاند .همچنين مقدار کارایی مقياس برای  16و 21
مزرعه برابر  1بهدستآمد .از دورههای ناکارا در مزارع پلنت به
ترتيب  78و  43دوره دارای کارایی فنی و کارایی فنی خالص
کمتر از  1و در مزارع راتون از دورههای ناکارا به ترتيب  72و
 52دوره دارای کارایی فنی و کارایی فنی خالص کمتر از 1
بودهاند.
مقادیر ميانگين کاراییهای مختلف برای دورههای مختلف
برای مزارع پلنت و راتون به ترتيب در جدولهای  5و 6
ارائهشده است .بر این اساس ،ميانگين کارایی فنی ،کارایی فنی
خالص و کارایی مقياس برای دورههای مختلف به ترتيب برابر
0/98 ،0/91و0/93و 0/98 ،0/95و0/96به ترتيب برای مزارع
پلنت و راتون ارائهشده است و نتایج بر آن است که کارایی فنی
دارای بيشترین انحراف معيار و بازهی تغيير بوده و عدم آگاهی از
روشهای صحيح توليد و عدم تخصيص بهينه منابع مسبب

شکل  .3فراوانی مزارع از نظر امتياز کارايی فنی ،کارايی فنی خالص و کارايی
مقياس در مصرف انرژی مزارع پلنت

شکل  .4فراوانی مزارع از نظر امتياز کارايی فنی ،کارايی فنی خالص و کارايی
مقياس در مصرف انرژی مزارع راتون
جدول  .5مقادير کارايیهای مختلف در مصرف انرژی برای مزارع پلنت

عنوان

ميانگين

انحراف
معيار

حداقل

حداکثر

کارایی فنی
کارایی فنی
خالص
کارایی
مقياس

0/91

0/06

0/783

1

0/98

0/02

0/901

1

0/93

0/05

0/786

1
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جدول  .6مقادير کارايیهای مختلف در مصرف انرژی برای مزارع راتون

عنوان
کارایی فنی
کارایی فنی
خالص
کارایی
مقياس

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

0/95
0/98

0/035
0/017

0/859
0/936

1
1

0/96

0/03

0/882

1

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

جدولهای  3و  4مقادیر انرژی بهينه ،انرژی ذخيرهشده و درصد
ذخيره برای توليد نيشكر به ترتيب در مزارع پلنت و راتون را
نشان میدهند .همانطور که نتایج نشان میدهد ميزان کل
انرژی موردنياز در حالت مصرف بهينه نهادهها به ترتيب در
مزارع پلنت و راتون برابر با  158121/6و  119596مگاژول بر
هر هكتار به دست آمد .بنابراین ،بدون کاهش در عملكرد نيشكر
میتوان در مزارع پلنت و راتون به ترتيب %8/52و  %2/61در

شکل  .5سهم نهادههای مختلف در ذخيرهسازی انرژی درمزارع پلنت

انرژی ورودی کل صرفهجویی کرد.
به ترتيب سهم هر یک از نهادههای انرژی در ميزان کل
انرژی ذخيرهشده در مزارع پلنت و راتون در شكل  5و  6نشان
دادهشده است .بر این اساس ،از کل انرژی ذخيرهشده در مزارع
پلنت ،بيشترین سهم ذخيره انرژی مربوط به الكتریسيته ،آب
آبياری و سوخت دیزل به ترتيب با  %7/64 ،%77/03و %5/58
تعلق داشته است .همچنين نتایج بهدستآمده در مزارع راتون
الكتریسيته ،آب آبياری و سوخت دیزل به ترتيب با ،%51/57
 %26/51و  %13/2دارای باالترین درصد ذخيره نسبت به حالت
قبل از بهينه نهادههای مصرفی در شرکت بودند .بهمنظور کاهش
مصرف انرژی الكتریكی توصيه میشود الكتروموتورهای اضافی
در شرکت را خاموش کرده و همچنين الكتروموتور مستهلکشده
را با الكتروموتور نو تعویض کرده تا مصرف برق مصرفی به
حداقل برسد .و همچنين بهمنظور کاهش مصرف سوخت دیزل
توصيه میشود تا حد امكان از تردد بيشازحد ماشينها در مزرعه
جلوگيری شود و این کار از طریق استفاده از ماشينهای کم
خاکورزی و بی خاکورزی در عمليات مختلف زراعی ميسر
خواهد بود .بهمنظور کاهش مصرف آبياری توصيه میشود که
سامانههای سنتی آبياری بازنگری شده و تا حد امكان کارایی
آبياری در مزارع افزایش یابد و همچنين با اجرای آبياری قطرهای
برای توليد نيشكر میتواند یكی از راههای کاهش مصرف انرژی
مربوط به آبياری باشد.

شکل  .6سهم نهادههای مختلف در ذخيرهسازی انرژی در مزارع راتون

مقايسهی مقادير واقعی و بهينهشده در انتشار گازهای
گلخانهای

نتایج بهينه انتشار گازهای گلخانهای بر اساس بهينهسازی
مصرف انرژی حاصلشده است .بنابراین ميزان انتشار گازهای
گلخانهای برای مزارع پلنت و راتون به ترتيب در حالت واقعی و
بهينهشده در جدولهای  7و  8نشان دادهشده است .بر اساس
نتایج بهدستآمده ميزان کل انتشارگازهای گلخانهای در یک
هكتار در مزارع پلنت و راتون به ترتيب برابر با  5825/25و
 4310/76کيلوگرم معادل کربن دیاکسيد بوده که الكتریسيته،
سوخت دیزل و کود نيتروژن در مزارع پلنت به ترتيب ،%74/37
 %17/22و  %4/1و همچنين در مزارع راتون الكتریسيته و
سوخت دیزل به ترتيب  %79/29و  %11/7بيشترین سهم از کل
انتشار گازهای گلخانهای را به خود اختصاص دادهاند.
مصرف کودهای شيميایی بيش از نياز گياه ،عالوه بر انتشار
فراوان گازهای گلخانهای سبب آلودگی آبوخاک نيز میگردد.
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همچنين انتشارات مربوط به مصرف سوخت دیزل به دليل
استفاده از تراکتورهای فرسوده در عمليات مختلف کشاورزی،
عدم تناسب ظرفيت توانی بين ماشينها و تراکتور و ایجاد انرژی
بسيار زیاد ناشی از عمليات شدید خاکورزی میباشند .استفاده
از روشهای مناسب خاکورزی نظير روش استفاده از ماشينهای

کم خاکورزی و بی خاکورزی ،موجب کاهش سوخت مصرفی
میگردد .همچنين استفاده از الكتروموتورهای جدید و باقابليت
اطمينان کاری باال باعث کاهش انتشارات گازهای گلخانهای
مربوط به الكتریسيته مصرفی میگردد.

جدول  .7مقادير واقعی و بهينه انتشارات گازهای گلخانهای برای توليد نيشکر در مزارع پلنت

مقدار واقعی انتشار
(کيلوگرم معادل کربن
دیاکسيد بر هكتار)

مقدار بهينه انتشار (کيلوگرم معادل
کربن دیاکسيد بر هكتار)

کاهش انتشارات گازهای
گلخانهای (کيلوگرم معادل
کربن دیاکسيد بر هكتار)

 -1سوخت دیزل
 -2ماشينها
 -3الكتریسيته
 -4کودهای شيميایی
الف) نيتروژن
ب) فسفات
 -5سموم شيميایی

1003/46
53/56
4332/36

964/71
51/9
3756/12

38/75
1/66
576/24

3/86
3/09
13/3

239/22
32/2
164/43

232/25
30/71
156/40

6/97
1/49
8/03

2/91
4/62
4/88

کل انتشارات گازهای گلخانهای

5825/25

5192/13

633/12

10/86

نهادهها

کاهش انتشار ()%

جدول  .8مقادير واقعی و بهينه انتشارات گازهای گلخانهای برای توليد نيشکر در مزارع راتون

مقدار واقعی انتشار
(کيلوگرم معادل کربن
دیاکسيد بر هكتار)

مقدار بهينه انتشار (کيلوگرم معادل کربن
دیاکسيد بر هكتار)

کاهش انتشارات گازهای گلخانهای
(کيلوگرم معادل
کربن دیاکسيد بر هكتار)

کاهش
انتشار ()%

 -1سوخت دیزل
 -2ماشينها
 -3الكتریسيته
 -4کودهای شيميایی
الف) نيتروژن
 -5سموم شيميایی

504/47
29/39
3418/07

483/67
29
3334/31

20/8
0/39
83/75

4/12
1/32
2/45

218/31
140/5

215/26
138/5

3/05
12

1/39
8/54

کل انتشارات گازهای گلخانهای

4310/76

4200/75

110/01

2/55

نهادهها

همانطور که در جدولهای  7و  8مشاهده میشود روش
تحليل پوششی دادهها قادر به کاهش انتشار گازهای گلخانهای
به ميزان  633/12و  110/01کيلوگرم معادل کربن دیاکسيد
به ترتيب در مزارع پلنت و راتون میباشد.
در مطالعهای بر روی ميزان کاهش انتشار گازهای
گلخانهای در توليد گندم استان اصفهان ،نشان دادند که تكنيک
تحليل پوششی دادهها قابليت کاهش  40کيلوگرم کربن
دیاکسيد درکشت یک هكتار محصول توليدی را دارد
(Khoshnevisan et al., 2013b).

نتيجهگيری
در این مطالعه به تجزیهوتحليل و بهينهسازی مصرف انرژی و
کاهش انتشارات گازهای گلخانهای در سامانهی توليدی محصول

نيشكر در شرکت کشت و صنعت نيشكر امام خمينی (ره) به
روش تحليل پوششی دادهها پرداخته شد و نتایج این تحقيق
عبارت است از:
متوسط مصرف انرژی برای کشت یک هكتار نيشكر در
منطقه موردمطالعه در مزارع پلنت و راتون به ترتيب
 172884/70و 122801/15و مقدار انرژی ستانده  120000و
 98850مگاژول بر هكتار محاسبه شد.
حدود  %15و  %21از مزارع به ترتيب در مزارع پلنت و
راتون با استفاده از مدلهای بازگشت به مقياس ثابت و حدود
 %53و  %43با استفاده از مدل بازگشت به مقياس متغير به
ترتيب در مزارع پلنت و راتون به مقياس متغير کارا شدند.
مقدار بهينه متوسط مصرف انرژی در مزارع پلنت و راتون
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 کيلوگرم معادل کربن110/01  و633/12 حالت بهينه به ميزان
.دیاکسيد کاهش یافت
کاهش مصرف الكتریسيته و کودهای شيميایی بهطور
عمده نيتروژن و آب برای آبياری از راههای مهم مدیریت بهتر
 بدین.انرژی در توليد نيشكر در مزارع منطقه مورد مطالعه است
 با تجزیهوتحليل پارامترهای خاک برای تعيين نيازهای،منظور
 کاهش توليد گازهای گلخانهای در اثر مصرف باالی کود،خاک
 استفاده از پمپها با بازدهی باال و اصالح سامانه،شيميایی
 استفاده از ماشينهای کم خاکورزی و بی خاکورزی،آبياری
جهت کاهش تردد و استفاده کم از ماشينهای کشاورزی که
 میتوان،باعث کمينه شدن ميزان سوخت مصرفی میشود
مصرف انرژی و ميزان انتشار گازهای گلخانهای را بهصورت
.چشمگيری کاهش داد

 مگاژول بر هكتار محاسبه شد119596  و158121/6 به ترتيب
 در%2/61  در مزارع پلنت و%8/52 و ميزان ذخيره انرژی حدود
.مزارع راتون در حالت بهينه به دست آمد
 بيشترین سهم،از کل انرژی ذخيرهشده در مزارع پلنت
 آب آبياری و سوخت دیزل،ذخيره انرژی مربوط به الكتریسيته
. تعلق داشته است%5/58  و%7/64 ،%77/03 به ترتيب با
 آب،همچنين ازکل انرژی ذخيرهشده در مزارع راتون الكتریسيته
%13/2  و%26/51 ،%51/57 آبياری و سوخت دیزل به ترتيب با
دارای باالترین درصد ذخيره نسبت به حالت قبل از بهينه
.نهادههای مصرفی در شرکت بودند
ميزان کل انتشارات گازهای گلخانهای در یک هكتار در
4310/76  و5825/25 مزارع پلنت و راتون به ترتيب برابر با
کيلوگرم معادل کربن دیاکسيد بوده و در حالت بهينه
 در مزارع پلنت و راتون در. محاسبه شد4200/75  و5192/13
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