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ABSTRACT
Efficient use of energy inputs in crop production is an important goal in sustainable agriculture. The purpose
of this study was to investigate energy consumption in two irrigation systems (flood and sprinkler irrigation
system) for agricultural production including wheat, barley and alfalfa. Required information including total
inputs, machinery and human labor, were collected from a 100 hectare farm placed in central region of
Hamadan province. The data belonged to the 2017-218 production period. The results revealed that the energy
ratio in the sprinkler irrigation system was higher than flood irrigation system for all crops. The results also
showed that use of sprinkler irrigation system led to decrease water consumption in all investigated crops. The
inputs investigation indicated that electricity input (about 60%) in flood irrigation system and diesel fuel and
electricity inputs (about 40 & 33%) in sprinkler irrigation system have the highest energy consumption. The
energy forms results showed that crops production depends mainly on non-renewable energy resources
(electricity, diesel fuel and chemical fertilizers) in the studied field. According to the results, it was found that
although the use of sprinkler irrigation systems increases water productivity, it also increases energy
consumption in crop production.
Keywords: Irrigation system, Energy use efficiency, Water productivity, Electricity.

*Corresponding Author’s Email: Mobtaker@ut.ac.ir

802

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،50شماره  ،4زمستان 1398

بررسی روند مصرف انرژی در دو سامانه آبياری غرقابی و تحتفشار :مطالعه موردی يک مزرعه صد
هکتاری در همدان
حسن قاسمی مبتکر

*1

 .1گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/2/31 :تاریخ بازنگری -1398/4/5 :تاریخ تصویب)1398/5/6 :

چکيده
یکی از مؤلفه های اصلی کشاورزی پایدار ،استفاده کارا از منابع انرژی در تولید محصوالت کشاورزی است .هدف از این
مطالعه بررسی روند مصرف انرژی در دو سامانه آبیاری غرقآبی و تحت فشار ،برای سه محصول گندم ،جو و یونجه بود.
اطالعات مورد نیاز ،شامل تمام نهادههای مصرفی و ساعات کارکرد ماشینها و نیروی انسانی از یک مزرعه  100هکتاری
واقع در قسمت مرکزی استان همدان در طول فصل زراعی  97-96ثبت شد .نتایج نشان داد که برای تمامی محصوالت
مورد بررسی ،شاخص نسبت انرژی در سامانه آبیاری غرقآبی بیشتر از سامانه آبیاری تحتفشار است .نتایج همچنین نشان
داد که استفاده از سامانه آبیاری تحتفشار باعث کاهش مصرف آب در هر سه محصول مورد بررسی میشود .بررسی میزان
مصرف نهادهها نشان داد نهاده الکتریسیته (حدود  60درصد) در سامانه آبیاری غرقآبی و نهادههای سوخت فسیلی و
الکتریسیته (حدود  40و  33درصد) در سامانه تحتفشار ،بیشترین میزان انرژی مصرفی را به خود اختصاص دادهاند.
بررسیها همچنین نشان داد تولید محصوالت موردمطالعه بهشدت وابسته به منابع انرژیهای تجدیدناپذیر (الکتریسیته،
سوخت فسیلی و کودهای شیمیایی) است .با توجه به نتایج بهدست آمده مشخص شد علیرغم اینکه استفاده از سامانههای
آبیاری بارانی بهرهوری نهاده آب را افزایش میدهد ،اما باعث افزایش مصرف انرژی در تولید محصوالت نیز مزرعه میگردد.
واژههای کليدی :سامانه آبیاری ،نسبت انرژی ،بهرهوری آب ،الکتریسیته.

مقدمه
امروزه افزایش روزافزون جمعیت جهان و رشد سریع اقتصادی
باعث نگرانی بشر در مورد وضعیت آینده زمین شده است.
زمینهای کشاورزی حاصلخیزی و باروری خود را از دست
دادهاند و میزان افزایش زمینهای قابل کشت با میزان تخریب
زمینهای کشاورزی مطابقت ندارد .با توجه به کاهش منابع
طبیعی و کاهش زمینهای بارور ،فشار زیادی بر کشاورزان برای
تولید غذا وجود دارد؛ این بهمعنی نیاز به تالش ویژه بهمنظور
مدیریت نهادههای کلیدی بدون تخریب منابع زیستمحیطی و
استفاده از روشهای دانشبنیان برای حفظ پایداری ،بهرهوری و
سودآوری کشاورزی میباشد ( .)Panwar et al., 2011کاربرد
روشهای سنتی در تولید محصوالت کشاورزی که با مصرف باالی
انرژی همراه است ،باعث چالشهای زیستمحیطی زیادی ازجمله
گرمایش جهان و آلودگی هوا شده است (.)Pahlavan et al., 2012
استفاده مؤثر از انرژی ،یکی از نیازهای اساسی کشاورزی پایدار
است که ضمن کاهش مشکالت زیستمحیطی ،از تخریب منابع
طبیعی جلوگیری کرده و کشاورزی پایدار را بهعنوان یک سامانه
* نویسنده مسئولMobtaker@ut.ac.ir :

تولیدی اقتصادی توسعه میدهد ( .)Erdal et al., 2007امروزه
تحلیل انرژی بهعنوان یک ابزار مهم بهمنظور طراحی ،مدلسازی
و بررسی عملکرد سامانههای کشاورزی توسط بسیاری از محققین
در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد (.)Kitani, 1999
عوامل زیادی در کارایی مصرف انرژی در کشاورزی دخیل
هستند که ازجمله میتوان به اندازه مزارع ،سطح مکانیزاسیون و
نوع محصول کشت شده اشاره کرد؛ بهعبارت دیگر مصرف انرژی
در سامانههای مختلف کشاورزی متفاوت هستند ( Mohammadi
 .)et al., 2014در بسیاری از مطالعات انجام شده در زمینه کارایی
مصرف انرژی در تولید محصوالت مختلف کشاورزی ،مصرف دو
نهاده سوختهای فسیلی و الکتریسیته که عمدت ًا برای استحصال
آب استفاده میشود ،بهعنوان مهمترین نهادهها ذکر شدهاند
( ;Zangeneh et al., 2010; Ghasemi-Mobtaker et al., 2012
.)Mohammadi et al.,2014; Nabavi-Pelesaraei et al., 2017
استفاده از روشهای آبیاری با راندمان باال عالوهبر افزایش
بهرهو ری آب باعث بهبود کارایی اقتصادی مزرعه نیز میشود
(.)Darouich et al., 2017
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مطالعات زیادی در راستای مقایسه مصرف انرژی در
سامانه های مختلف کشاورزی انجام شده است .در مطالعهای
مصرف انرژی تولید سیبزمینی در استان همدان در دو گروه
مزارع با نظام بهرهبرداری از ماشین و سطح فنآوری مختلف
بررسی شد .نتایج نشان داد مصرف انرژی در مزارعی که از ماشین
اجارهای بهره میگیرند و سطح فنآورانه پایینتری دارند بیشتر از
مزارع دیگر است ( .)Zangeneh et al., 2010در مطالعهای دیگر
باعنوان مقایسه کشت ذرت به دو روش مرسوم و ارگانیک نتایج
نشان داد که سهم نهادههای کود ،آبیاری ،بذر و ماشینها بهترتیب
بیشترین مقدار را در انرژی ورودی دارا بودند .در هر دو سامانه،
انرژی کود شیمیایی و نیروی انسانی بهترتیب بیشترین و کمترین
سهم را در انرژی ورودی داشتند .نتایج همچنین نشان داد مصرف
انرژی در روش مرسوم بیشتر از روش ارگانیک است ( Bilalis et
.)al., 2013
) Mohammadi et al. (2014کارایی مصرف انرژی را برای
محصوالت مختلف (گندم ،جو ،کلزا ،سویا ،ذرت علوفهای و برنج)
در استان گلستان بررسی کردند .نتایج نشان داد ازنظر مصرف
انرژی مزارع برزگتر ،کاراتر از مزارع کوچکتر بودند و وارد کردن
بقایای گیاهی در محاسبات بهعنوان محصول خروجی ،باعث بهبود
بهرهوری انرژی میشود .نتایج همچنین نشان داد که انرژی مورد
نیاز برای آبیاری غرقآبی در محصوالت سویا ،برنج و ذرت علوفهای
بخش اعظمی از انرژی ورودی را به خود اختصاص داده است که
این امر باعث افزایش انتشار گازهای گلخانهای میشود .آنها برای
بهبود بهرهوری انرژی توصیه کردند که از روشهای آبیاری با
راندمان باال در منطقه استفاده شود .در مطالعهای در کشور اسپانیا
گزارش شد استفاده از سامانههای آبیاری بارانی علیرغم اینکه
بهرهوری نهاده آب را افزایش میدهد و باعث بهبود شرایط کاری
کشاورزان میشود ،اما باعث افزایش مصرف انرژی و سرمایه در
تولید میگردد (.)Tarjuelo et al., 2015
) Pagani et al. (2017در مطالعهای بر روی سامانههای
مختلف تولید برنج گزارش کردند با کاهش حدود  50درصدی
مقدار انرژی ورودی در مزارع ارگانیک نسبت به مزارع مرسوم،
عملکرد محصول فقط حدود  8درصد کاهش مییابد .در مطالعهای
دیگر در شمال غرب ایران مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی در دو
سامانه مختلف کشت برای محصول گندم بررسی شد .سامانههای
مورد بررسی شامل شخم مرسوم با روش آبیاری غرقآبی (سامانه
 )1و شخم حفاظتی با روش آبیاری بارانی (سامانه  )2بودند که
دادههای مربوط به مصرف نهادهها و عملکرد در طول دو سال ثبت
شد .نتایج نشان داد که کل انرژی ورودی در سامانه ( )2کمتر از
سامانه ( )1بود .در تمامی شاخصهای انرژی ،سامانه ( )2بهتر از
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سامانه ( ) 1بود که نشان از پایداری این روش دارد
.)2019
در منطقه موردمطالعه استفاده از سامانههای آبیاری
تحتفشار چند سالی است که مورد استفاده قرار میگیرد که هیچ
مطالعه ای در ارتباط با روند مصرف انرژی در این سامانه یافت
نشد .لذا با توجه به نتایج اهمیت مصرف آب در کشاورزی و سهم
باالی انرژی موردنیاز برای استحصال آب در منطقه ،هدف از این
مطالعه بررسی روند مصرف انرژی و شاخصهای انرژی در تولید
سه محصول گندم ،جو و یونجه بهعنوان سه محصول مهم بخش
مرکزی همدان ،تحت سامانه تحتفشار و مقایسه نتایج با سامانه
آبیاری غرقآبی بود.

مواد و روشها
این مطالعه در یک مزرعه در شهرستان همدان از توابع مرکزی
استان همدان انجام شد و کلیه اطالعات مربوط به نهادههای
مصرفی و ساعات کارکرد ماشینها و نیروی انسانی در فصل زراعی
 96-97ثبت شد .مزرعه مذکور دارای  100هکتار زمین زیرکشت
است و گندم ،جو و یونجه سه محصول عمده تولیدی آن هستند
که دو سامانه آبیاری غرقآبی (سامانه  )1و تحتفشار ویلمو
(سامانه  )2برای آبیاری آن استفاده میشود .هدف از این مطالعه
بررسی روند مصرف انرژی در تولید محصوالت مزرعه تحت دو
سامانه مختلف آبیاری بود ،لذا کلیه اطالعات مربوط به دو سامانه
در کل فصل کشت جمعآوری و ثبت شد.
نهادههای مورد نیاز برای تولید محصوالت فوق در هر هکتار
مشخص شدند و برای تبدیل مقادیر مختلف نهاده به واحدهای
انرژی از ضرایب و همارزهای استاندارد انرژی استفاده شد.
همچنین برای محاسبه مقدار انرژی خروجی از ضرایب مربوط به
محتوای انرژی محصوالت استفاده شد .این ضرایب در جدول 1
بهطور کامل تشریح شده است.
جهت تعیین انرژی مستقیم مصرفی برای استحصال آب از
رابطه ( )1استفاده گردید ( .)Kitani, 1999آب مورد استفاده برای
آبیاری این مزرعه از یک چاه به عمق  120متر و با استفاده از یک
الکتروموتور استحصال میشود که دبی آن با استفاده از پروانه
بهرهبرداری چاه تخمین و سپس مقدار آب مصرفی برای هر سامانه
آبیاری برحسب مترمکعب در هکتار ،با توجه به تعداد ساعات
آبیاری هر هکتار محاسبه گردید .در سامانه آبیاری تحتفشار یک
پمپ جداگانه که با یک موتور دیزلی کار میکند ،برای پمپاژ آب
وجود داشت که میزان مصرف سوخت ،روغن و همچنین انرژی
صرف شده برای ساخت تجهیزات آبیاری تحتفشار بهعنوان انرژی
مصرفی در آبیاری این سامانه لحاظ گردید.
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𝛿 ×𝘨 ×𝐻× Q

(رابطه )1

𝜂1 × 𝜂0

= 𝐸𝐷

که در آن:

 : Hهد دینامیکی چاه ()m
 : gشتاب گرانش ()9/8 m/s2
 : η1بازده پمپ ()90-70%

 : DEانرژی مستقیم ()J/ha
 : Qکل آب مورد نیاز در دوره رشد ()m3/ha

 : η0بازده کلی توان وسیله الکتریکی یا دیزل ()22-18%

 : δچگالی آب ()1000 kg/m3
جدول  -1همارز انرژی برای نهادههای ورودی و خروجی
()Kitani, 1999; Ghasemi-Mobtaker et al., 2010; Ghasemi-Mobtaker et al., 2012; Mohammadi et al., 2014
نهادهها
 -1نیروی انسانی
 -2ماشینها
 تراکتور کمباین ماشینها -3سوخت
 -4کودهای شیمیایی
 نیتروژن ()N -فسفات ()P2O5

واحد
h

محتوای انرژی ()MJ unit-1
1/96

 -5کود حیوانی
 -6آفتکش
 -7الکتریسیته
 -8بذر (گندم و جو)

kg

L

138
116
62/70
56/31

kg

kg

0/30
120
11/93
14/7

kg
kWh
kg

نهادههای خروجی
 -1یونجه ( 15%رطوبت)
 -2گندم و جو
 -3کاه و کلش

kg
kg

نهادهها

واحد

محتوای انرژی ()MJ unit-1

66/14
12/44

همارز انرژی تراکتور و ادوات (ماشینها) براساس وزن
تراکتور و ادوات استفاده شده در مزرعه ،مدت عمر مفید کاری و
سطح متوسطی که آنها سالیانه تحت پوشش قرار میدهند،
بهدست میآید .برای محاسبه انرژی تراکتور و ادوات از روابط (2-
 )4استفاده شد (:)Kitani, 1999; Mousavi-Avval et al., 2011
(رابطه )2
𝑚𝑖𝐸 𝐸𝑚𝑎𝑐ℎ = 𝐸𝑡𝑟 +
𝑟𝑡𝐼𝐸 × 𝑟𝑡𝑊
𝑟𝑡𝑎𝐶 × 𝑟𝑡𝑡
𝑚𝑖𝐼𝐸 × 𝑚𝑖𝑊
=
𝑚𝑖𝑎𝐶 × 𝑚𝑖𝑡

(رابطه )3

= 𝑟𝑡𝐸

(رابطه )4

𝑚𝑖𝐸

که در آن:
 : Emachانرژی ماشین ()MJ/ha
 : EIimشدت انرژی ادوات ()MJ/kg
 : Etrانرژی تراکتور ()MJ/ha
 : ttrعمر مفید تراکتور ()h
 : Eimانرژی ادوات ()MJ/ha
 : timعمر مفید ادوات ()h
 : Wtrوزن تراکتور ()kg
 : Catrظرفیت واقعی تراکتور ()ha/h
 : Wimوزن ادوات ()kg
 : Caimظرفیت واقعی ادوات ()ha/h
 : EItrشدت انرژی تراکتور ()MJ/kg
با توجه به معادل انرژی ورودی و خروجی ،شاخصهای
انرژی محاسبه گردید .با استفاده از این شاخصها امکان مقایسه

kg
kg
kg

15/8
14/7
12/5

سامانههای مختلف فراهم میآید .با توجه به اینکه هدف این
پژوهش مقایسه دو سامانه آبیاری بود ،شاخص بهرهوری آب نیز
برای دو سامانه مذکور محاسبه گردید .برای محاسبه این
شاخصها از روابط ( )5-8استفاده شد ( ;Kitani, 1999
Tabatabaeefar et al., 2009; Khan et al., 2009; Ghasemi-

 .)Mobtaker et al., 2010کلیه اطالعات ثبت شده در طول فصل
زراعی در صفحه  Excelوارد شد و محاسبات با استفاده از این
نرمافزار انجام گردید.
𝑡𝑢𝑜𝐸
= 𝑅𝐸
(رابطه )5
𝐸
𝑛𝑖

(رابطه )6
(رابطه )7
(رابطه )8

𝑛𝑖𝐸 𝑁𝐸𝐺 = 𝐸𝑜𝑢𝑡 −
𝑌
𝑛𝑖𝐸
𝑌
𝑛𝑖𝑊

= 𝑃𝐸

= 𝑃𝑊

که در آن:
 : ERنسبت انرژی ()-
 : EPبهرهوری انرژی ()kg/MJ
 : Eoutمقدار انرژی خروجی ()MJ/ha
 : Yعملکرد محصول ()kg/ha
 : Einمقدار انرژی ورودی ()MJ/ha
 : WPبهرهوری آب ()kg/m3
 : NEGافزوده خالص انرژی ()MJ/ha
 : Winمقدار آب ورودی ()m3/ha

نتايج و بحث
مقدار مصرف انرژی و منابع آن برای تولید محصوالت مختلف در
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دو سامانه آبیاری در جدول ( )2آمده است .همچنین سهم هر یک
از نهادهها در تولید محصوالت در شکل ( )1نشان داده شده است.
نتایج نشان داد که مقدار مصرف آب در یک هکتار مزارع گندم،
جو و یونجه در سامانه ( )1به ترتیب  3629 ،4536و12442
مترمکعب و در سامانه ( )2بهترتیب  2333 ،2916و 6610
مترمکعب بود .مقایسه مصرف آب در دو سامانه نشان میدهد که
استفاده از سامانه آبیاری تحتفشار باعث کاهش  36درصد مصرف
آب در محصول گندم و جو و  47درصد مصرف آب در محصول
یونجه میشود .نتایج مشابهی در مطالعات مختلف گزارش شده
است (.)Andrés and Cuchí, 2014; Tarjuelo et al., 2015
بررسی میزان مصرف نهادههای مختلف نشان داد در سامانه
( )1در هر سه محصول موردبررسی ،مصرف نهاده الکتریسیته
بیشترین میزان انرژی مصرفی را به خود اختصاص داده است
(بهترتیب  50 ،52و  76درصد در تولید گندم ،جو و یونجه) .نهاده
الکتریسیته برای استحصال آب از چاه استفاده میشود و دلیل
مصرف باالی انرژی الکتریسیته ،عمق زیاد چاه مزرعه و بازده
پایین سامانه آبیاری غرقآبی میباشد که نیاز به آب زیادی دارد.

805

با توجه به جدول ( ،)1استفاده از روش آبیاری تحتفشار باعث
کاهش مصرف الکتریسیته میشود .در سامانه ( )2در کشت گندم
و جو ،نهاده سوخت بیشترین میزان انرژی مصرفی را دارا بود
(بهترتیب  39و 40درصد) .دلیل این موضوع مصرف زیاد سوخت
برای پمپاژ آب در این سامانه بود .در مزرعه موردمطالعه برای
پمپاژ آب به آبپاشها از یک موتور دیزلی استفاده میشود که
آب را از داخل یک استخر به آبپاشها پمپاژ میکند و این امر
سبب باال رفتن مصرف سوخت و نهایتاً کل انرژی مصرفی در این
سامانه شده است .قابلذکر است که بهواسطه فاصله زیاد مزرعه از
چاه ،امکان استفاده از انرژی الکتریسته برای پمپاژ آب به
آبپاشها وجود ندارد ،ناگزیر از موتور دیزلی استفاده میشود.
بهمن ظور کاهش مصرف سوخت در این بخش پیشنهاد شد که از
پنلهای خورشیدی برای تأمین انرژی این بخش استفاده شود .در
مطالعه ای که بر روی مزارع یونجه در استان همدان انجام شد
الکتریسیته بهعنوان مهمترین نهاده مصرف شده معرفی شد که
حدود  76درصد از کل انرژی مصرفی را به خود اختصاص داده
بود (.)Ghasemi-Mobtaker et al., 2012

جدول  -2ميزان مصرف انرژی نهادههای مصرفی برای توليد محصوالت ()MJ/ha

گندم

نهادهها

یونجه

جو

سامانه ()1

سامانه ()2

سامانه ()1

سامانه ()2

سامانه ()1

سامانه ()2

195/61
1576/26
5698/57

89/77
1792/86
18480/94

168/17
1649/86
5698/57

80/56
1699/19
15890/68

310/65
1924/14
3153/36

208/35
2566/19
32040/39

6084/88
566/02
1500
168
22096/75
4704
42590/09

6084/88
566/02
1500
168
14205/05
4704
47591/52

4563/66
566/02
1500
144
17677/40
3528
35495/68

4563/66
566/02
1500
144
11364/04
3528
39336/15

10648/54
2264/08
600
360
60608/22
79868/99

10648/54
2264/08
600
360
32198/12
80885/67

نهادههای ورودی
 -1نیروی انسانی
 -2ماشینها
 -3سوخت
 -4کودهای شیمیایی
 نیتروژن ()N فسفات ()P2O5 -5کود حیوانی
 -6آفتکش
 -7الکتریسیته
 -8بذر
کل انرژی نهادهها

نهادههای خروجی
(%15

 -1یونجه
رطوبت)
 -2گندم
 -3جو
 -4کاه و کلش
کل انرژی خروجی

-

-

-

-

254380

232260

83790
43750
127540

86730
50000
136730

77910
31250
109160

82320
37500
119820

254380

232260

دو نهاده نیروی کارگری و آفتکشها کمترین میزان
مصرف انرژی برای تمام محصوالت مزرعه و در هر دو سامانه را به
خود اختصاص داده بودند .نتایج همچنین نشان داد در سامانه ()2

نیروی کارگری کمتری نسبت به سامانه ( )1نیاز است که این امر
بهدلیل استفاده از نیروی کارگری کمتر برای انجام آبیاری در این
سامانه است .نتایج مشابهی در مطالعات دیگر گزارش شده است
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که نیروی کارگری بخش کمی از انرژی ورودی در تولید
محصوالت را به خود اختصاص داده است ( ;Kizilaslan, 2009
Mohammadi et al., 2014; Nabavi-Pelesaraei et al., 2016

) .بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت استفاده از سامانه آبیاری

تحتفشار عالوهبر افزایش بهرهوری آب ،باعث کاهش نیاز به
نیروی کارگری میشود و بهبود کارایی اقتصادی مزرعه نیز
میگردد (.)Darouich et al., 2017

نيروی انسانی

نيروی انسانی

ماشينها

ماشينها

سوخت

سوخت

کودهای شيميايی

کودهای شيميايی

کود حيوانی

کود حيوانی

آفتکش

آفتکش

الکتريسيته

الکتريسيته

بذر

بذر

گندم (سامانه)2

گندم (سامانه )1

نيروی انسانی

نيروی انسانی

ماشينها

ماشينها

سوخت

سوخت

کودهای شيميايی

کودهای شيميايی

کود حيوانی

کود حيوانی

آفتکش
الکتريسيته

آفتکش

بذر

الکتريسيته
بذر

جو (سامانه)2

جو (سامانه )1

نيروی انسانی

نيروی انسانی

ماشينها

ماشينها

سوخت

سوخت

کودهای شيميايی

کودهای شيميايی

کود حيوانی

کود حيوانی

آفتکش

آفتکش
الکتريسيته

الکتريسيته

یونجه (سامانه)2

یونجه (سامانه )1
شکل  -1سهم نهادهها در توليد محصوالت
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بررسی میزان مصرف انرژی نشان داد در هر سه محصول
مورد مطالعه میزان مصرف انرژی در سامانه ( )2بیشتر از سامانه
( )1بود .نتایج مشابهی در برخی مطالعات گزارش شده که استفاده
از سامانه آبیاری تحتفشار علیرغم اینکه باعث افزایش کارایی
آبیاری میشود ،اما مصرف انرژی در تولید محصوالت را نیز افزایش
میدهد که این میتواند باعث افزایش انتشار گازهای گلخانهای
شود ( .)Lal, 2004; Tarjuelo et al., 2015همانطور که اشاره
شد در مزرعه مورد مطالعه از یک موتور دیزلی برای پمپاژ آب به
آبپاشها استفاده میشود که این مسئله باعث مصرف باالی
سوخت میشود .با بررسی انجام شده ،اگر بتوان مصرف سوخت را
از انرژی خورشیدی و با استفاده از سامانه فتوولتائیک تأمین کرد؛
میتوان در مصرف انرژی نهادههای محصوالت مورد بررسی
صرفه جویی کرد .در این صورت همزمان با کاهش مصرف آب،
مصرف نهاده های سوخت و الکتریسیته نیز کاهش خواهد یافت.
بهطور کلی علیرغم اینکه استفاده از سامانه آبیاری تحتفشار
باعث استفاده بهینه از نهادههای آب ،نیروی انسانی و الکتریسیته
میشود ،اما بهدلیل نیاز به سوخت فسیلی بیشتر برای پمپاژ آب
به آبپاشها ،باعث افزایش این نهاده و در نهایت کل انرژی ورودی
در محصوالت تولیدی مزرعه میشود .این مسئله علیرغم هزینه
زیادی که دارد ،بهخاطر نیاز بیشتر به سوختهای فسیلی ،باعث
افزایش اثرات زیستمحیطی تولید این محصوالت میشود.
نتایج مربوط به شاخصهای انرژی برای محصوالت مورد
بررسی در جدول ( )3نشان داده شده است .نسبت انرژی که
بهعنوان شاخصی برای بررسی کارایی انرژی در تولید محصوالت
کشاورزی بهکار میرود ،برای تمامی محصوالت مزرعه بزرگتر از
یک بهدست آمد .در تمامی محصوالت مورد بررسی شاخص نسبت

انرژی در سامانه ( )1بیشتر از سامانه ( )2بهدست آمد .این موضوع
نشان میدهد باوجود اینکه سامانه ( )2از نهادههای ورودی
بهخصوص آب و نیروی انسانی بهصورت کارا استفاده میکند ،ولی
بهعلت باال بودن مصرف سوخت فسیلی و الکتریسیته ،بازده در
این سامانه کمتر است .بهعبارت دیگر استفاده از موتور دیزلی مجزا
برای پمپاژ آب سبب کاهش کارایی مصرف انرژی در محصوالت
مورد بررسی میشود .شاید بهترین راهحل برای این موضوع
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نظیر سامانههای فتوولتائیک
باشد .با توجه به نتایج جدول ( )3مشاهده میگردد در تمامی
محصوالت مورد بررسی شاخص بهرهوری آب در سامانه ( )2بهتر
از سامانه ( )1میباشد .همانطور که قبالً هم اشاره شد ،استفاده
از سامانه آبیاری تحتفشار باعث صرفهجویی باالیی در مصرف
نهاده آب میشود .این موضوع بهخاطر کاهش حجم ذخایر آبهای
زیرزمینی در منطقه که بهعنوان مهمترین منبع تأمین آب
کشاورزی هستند ،میتواند بسیار جذاب باشد.
در جدول ( )3همچنین مقدار هر یک از انواع انرژی شامل
انرژی مستقیم ،غیرمستقیم ،تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در تولید
محصوالت ارائه شده است .همانطور که مشخص است در تمامی
محصوالت مورد بررسی سهم انرژیهای مستقیم به مراتب بیشتر
از انرژیهای غیرمستقیم است .دلیل این موضوع ،مصرف باالی
نهادههای الکتریسیته و سوخت میباشد .در تقسیمبندی دیگر
همانطور که مشاهده میشود ،سهم انرژیهای تجدیدناپذیر
بسیار بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر است .نتایج نشان داد سهم
انرژیهای تجدیدناپذیر در تولید تمامی محصوالت باالتر از 85
درصد است .این موضوع وابستگی شدید تولیدات محصوالت
کشاورزی در منطقه به منابع تجدیدناپذیر را نشان میدهد.

جدول  -3شاخصهای انرژی و آب در توليد محصوالت مزرعه

شاخصها

واحد

نسبت انرژی
بهرهوری انرژی
افزوده خالص انرژی
*
بهرهوری آب
انرژی مستقیم
انرژی غیرمستقیم
انرژی تجدیدپذیر
انرژی تجدیدناپذیر

-

*

Kg/MJ
MJ/ha
kg/m3
MJ/ha
MJ/ha
MJ/ha
MJ/ha
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گندم

یونجه

جو

سامانه ()1

سامانه ()2

سامانه ()1

سامانه ()2

سامانه ()1

سامانه ()2

2/99
0/216
84950
2/03
27991
14599
6400
36190

2/87
0/208
89138
3/40
32776
14816
6294
41298

3/08
0/220
73664
2/15
23544
11952
5196
30300

3/05
0/219
80484
3/69
27335
12001
5109
34228

3/18
0/202
174511
1/29
640722
15797
911
78958

2/87
0/182
151374
2/22
64447
16439
808
80077

* بهره وری انرژی و آب برای محصوالت گندم و جو با احتساب وزن دانه و کاه انجام شده است.
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در تولید یونجه ،انرژیهای تجدیدپذیر تنها  1درصد از کل
انرژی ورودی را شامل میشود .این نتایج در راستای نتایج
مطالعات زیادی است ( Kizilaslan, 2009; Mohammadi and
 .)Omid., 2010; Ghasemi-Mobtaker et al., 2012بررسیهای
بیشتر نشان داد استفاده از روشهای نوین آبیاری بهواسطه
اف زایش راندمان استفاده از آب ،تا حدودی باعث افزایش سهم
انرژیهای تجدیدپذیر در تولید محصوالت میشود.
سامانه 1
سامانه 2

80,000

60,000
40,000

20,000
0
يونجه

جو

گندم

شکل  -2مصرف انرژی در دو سامانه مورد بررسی (بدون احتساب
سوخت فسيلی مورد نياز برای پمپاژ آب)

همانطور که نتایج نشان داد ،علیرغم اینکه استفاده از
سامانه آبیاری تحتفشار باعث استفاده کارا از نهادههای آب،
نیروی انسانی و الکتریسیته میشود ،اما بهدلیل نیاز به سوخت
فسیلی بیشتر برای پمپاژ آب به آبپاشها ،باعث افزایش کل انرژی
ورودی در محصوالت تولیدی مزرعه میشود .لذا در این مطالعه
مصرف انرژی ورودی دو سامانه بدون احتساب سوخت فسیلی
مورد نیاز برای پمپاژ آب مورد بررسی قرار گرفت (شکل  .)2نتایج
نشان داد بدون احتساب سوخت فسیلی مورد نیاز برای پمپاژ آب،
میزان مصرف انرژی در سامانه ( )2کمتر از سامانه ( )1بود.

بهعبارت دیگر در مقایسه با روش آبیاری غرقآبی ،سامانه آبیاری
تحتفشار در تولید محصوالت گندم ،جو و یونجه بهترتیب ،19
 18و  35درصد مصرف انرژی کمتری دارد .این موضوع اهمیت
استفاده از سامانههای نوین آبیاری در کشاورزی (بدون وابستگی
به سوختهای فسیلی) را نشان میدهد.

نتيجهگيری کلی
در این مطالعه ،انرژی مصرفی در تولید سه محصول گندم ،جو و
یونجه در دو سامانه آبیاری غرقآبی و تحتفشار مورد بررسی قرار
گرفت .مهمترین نتایج این تحقیق به شرح زیر میباشد:
برای هر سه محصول مورد مطالعه ،مصرف انرژی در سامانه
آبیاری تحتفشار بیشتر از سامانه آبیاری غرقآبی بود .این موضوع
بهخاطر مصرف باالی سوخت فسیلی در سامانه آبیاری مزرعه بود
که از یک پمپ مجزا با سوخت فسیلی بهره میگیرد.
نهاده الکتریسیته در سامانه آبیاری غرقآبی و نهادههای
الکتریسیته و سوخت فسیلی در سامانه آبیاری تحتفشار،
بیشترین میزان انرژی مصرفی را به خود اختصاص دادهاند که این
امر وابستگی شدید تولید محصوالت مزرعه (بهخصوص در سامانه
آبیاری تحتفشار) به انرژیهای تجدیدناپذیر را نشان میدهد.
استفاده از روشهای نوین آبیاری بهواسطه افزایش راندمان
استفاده از آب ،تا حدودی باعث افزایش سهم انرژیهای
تجدیدپذیر در تولید محصوالت میشود.
وابستگی شدید تولید محصوالت به انرژیهای تجدیدناپذیر،
بهخصوص در سامانه آبیاری تحتفشار ،بیانگر ناپایداری سامانه
آبیاری تحتفشار در مزرعه مورد مطالعه است .پیشنهاد میشود
مطالعاتی در راستای امکان استفاده از سامانههای فتوولتائیک برای
استحصال و پمپاژ آب انجام شود.
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