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 چکیده

ای، سبب تمرکز بر تولید محصوالت مهم از منظر انررژی   توده برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ترویج تأمین انرژی از زیست

برای بررسی پیوند آب و انرژی زیستی، از شاخصی حاضر پژوهش  در ،رو افزایش مصرف آب شده است. از این ،و در نهایت

هرای اسرتان خوزسرتان     در دشرت  ای دانره  اطالعات مرتبط با محصرو  ررت  منظور،این  بهاستفاده شد.  «پای آب رد»عنوان  با

 ، میرانگینی برابرر برا   در سطح اسرتان پای آب محصو  ررت  شده مشخص شد که رد انجام. براساس محاسبات دش آوری جمع

(m3/ton )6/3355 ۀتود پای آب زیست دارد و رد ( آن نیز برابر باm3/ton )9/214 پرای آب انررژی    بررسی رد ،است. همچنین

و در  1/27( m3/GJدر دشرت بهبهران )   ترتیب بهواحد از انرژی  هرپای آب  بیشترین و کمترین رد ررت نشان داد ۀتود زیست

، وضعیت بهترری  13( m3/GJ) پای آب استان خوزستان با میانگین رد ،اساس وجود دارد. بر این 10( m3/GJ) آباد دشت عباس

، 200پای آب برابر برا   ترتیب با رد بهنسبت به کشورهایی نظیر زیمباوه، برزیل و آمریکا  ررت ۀتود زیست بآپای  رداز منظر 

هرای   پای آب نیز مشخص شد کره دشرت   ردتوده با رویکرد  پتانسیل تولید انرژی زیست ۀنقش ۀتهی( دارد. با m3/GJ) 18و  39

 1/27ترا   12برین   آنهرا   ۀترود  پرای آب انررژی زیسرت    دلیل آنکه رده ویژه بهبهان، امیدیه، هندیجان(، ب هجنوب شرقی استان )ب

(m3/GJ) آبراد،   عبراس ویرژه   بره هرای شرمالی و شررقی )    دشرت  ،ند و در مقابرل دارتوده  برای تولید زیست کمیاولویت  ،است

 ۀترود  برای استفاده از زیسرت  زیادیاولویت  ،(m3/GJ) 9/10تا  10پای آب انرژی زیستی  صیدون و قلعه تل( با رد اندیمشک،

 .نددارررت برای تولید انرژی 

 .ای توده، گازهای گلخانه زیست ،خوزستان، ررت :کلیدواژگان
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 مقدمه

انزژیی و   زافززو  افزایش جهانی قیمت سوخت، تقاضای رو

ها در مورد گژمایش جهانی، عوامل کلیزدی افززایش    نگژانی

هزای زیسز ی در سژاسزژ جهزا       منابع انزژیی  بژ سژ رقابت

درصزد از   3/19هزای تددیدذزریژ    . سهم انژیی[1] هس ند

 ،کل انژیی مصژفی در سطح جها  است که از ایز  مقزدار  

. ایز   [2] های زیسز ی اخ صزاد دارد   درصد به انژیی 1/9

هززای بززو  و  مانززد  شززامل بززاقیمنززابع انززژیی زیسزز ی 

 شود میکودهای جانوری محصوالت کشاورزی و اس فاد  از 

حزال توسز ه    که اغلب در مناطق روسز ایی کشزورهای در  

. [3] شزوند  بژای گژم کژد  آ  و یزا محزیا اسز فاد  مزی    

در  کزارکژد زیزادی  هزای زیسز ی    رود که انزژیی  ان ظار می

 کزه  از آندزا  .[4] داشز ه باشزند  هزای انزژیی    امانهس ۀآیند

محصوالت کشاورزی به عنوا  منبع مهمی بزژای   ۀماند باقی

تولیززد  ۀآینززدشززود،  تولیززد انززژیی زیسزز ی محسززو  مززی

 ،اکنزو   هزم کنزد.   محصوالت کشاورزی نیز اهمیت ذیدا می

منززاطق جهززا  بززا   دس ژسززی بززه آ  شززیژی  در بژخززی 

 چو  تغییزژ هممحدودیت مواجه بود  و با توجه به مسائلی 

دس ژسزی بزه آ    کزاهش   خطزژ اقلیم و افزایش جم یزت،  

بنزدا    ی نها در آیند  ،. بنابژای [5] افزایش نیز یاف ه است

انژیی زیس ی( نیز بزا   ،در ن یده دور، تولیدات کشاورزی )و

بزژای   یمنبزع مهمز   آ  شزیژی  مشکل مواجه خواهد شد. 

چزو  خنز    همتولید انژیی است و بژای مقاصد مخ لفزی  

شاورزی مهم از منظژ ها و تولید محصوالت ک نیژوگا کژد  

مخ لفزی   هزای  ذزووهش [. 6شود ] اس فاد  می ،تولید انژیی

مصزژ    و بژای بژرسی و شناخت ارتباط بی  تأمی  انزژیی 

ارزیزابی  ش و همکزاران لینزز   -گزاربنز  آ  اندام شد  است. 

 از منظزژ  مهزم  ذای آ  محصوالت کشزاورزی  ردجام ی از 

  ذزووهش آنهزا بیزانگژ   ن زای    [.7] اندام دادنزد  انژییتولید 

انزژیی   تولید توجهی از منابع آ  بژای درخورمصژ  حدم 

 ،بود  اسزت. همچنزی    محصوالت کشاورزی 1ۀتود از زیست

نفزت خزام(،    در مقایسه با سایژ منابع انژیی مژسوم )مانند

بزی  آ بزژ  کشزاورزی و   ۀتزود  زیسزت  تولید انژیی مژتبا بزا 

. دنز کن بژابژ( مصژ  می 70 حدودبیش ژی را )مژاتب آ   به

یکی از مقاصد مهم مصژ  آ ، تولید انژیی است.  ،بنابژای 

تولیزد   منزابع در تزژی    ذزا  از  ،تود  زیستانژیی حاصل از 

                                                            
1. Biomass 

کزه منبزع تزأمی  آ  محصزوالت      شزود  میو  سانژیی مح

ها هس ند.  محصوالت کشاورزی یا جلب  ۀماند غرایی، باقی

ویززو  محصززوالت  هززای انززژیی )بززه حامززلمصززژ  آ  ایزز  

 آ  منزابع دلیزل ارتبزاط مسز قیم آنهزا بزا      ه کشاورزی( بز 

هزایی کزه در    یکزی از شزاخ   . دارداهمیت  ، بسیار شیژی  

رود،  کززار مززیه مصززژ  آ  محصززوالت مخ لزز  بزز ۀزمینزز

. ایزز  [8] اسززت 2«ذززای آ  رد»شاخصززی تحززت عنززوا  

 یزا  مسز قیم و  مقزدار آبزی اسزت کزه     ۀدهند شاخ  نشا 

تولید محصولی خاد )کشاورزی، صن  ی غیژمس قیم بژای 

 مهزم  . یکزی از دسز اوردهای  [9] شزود  مصژ  می و غیژ (

بنزدی   تواند اولویت مقدار آ  مصژفی محصول، می ۀمحاسب

 منظزور، ای   بهکاال، بژای تولید باشند.  ۀتولیدکنندمناطق 

در مناطقی که بژای تولید محصولی خاد نسبت به دیگزژ  

در اولویت تولیزد قزژار    ،شود  ژی مصژ  میمناطق آ  کم

با ای  کار آمزایش سزژزمی     ،به ت بیژی کهخواهند گژفت 

بزه  شزود. بزا توجزه     ذای آ  اندام مزی  بژاساس شاخ  رد

از منظژ آنکه هژ دو منبزع بزا    آ  و انژیی ۀمقولاهمیت دو 

 ۀزمیندر  م  ددیهای  ند، ذووهشا محدودیت تأمی  مواجه

آ  و انژیی در محصوالت کشزاورزی مناسزب بزژای    ذیوند 

شزین  و ونهزام   تود  اندام شد  اسزت.   تولید انژیی زیست

ذزای آ  بزو  مصزژفی     [ در ذووهشی به بژرسزی رد 10]

اروذززا  ۀاتحادیززبززژای تززأمی  انززژیی در کشززورهای ع ززو  

میلیزارد   156ذژداخ ند. در ای  ذووهش مشخ  شزد کزه   

در سال بژای تأمی  انژیی حاصزل از بزو     آ  م ژمک ب

ذای آ  سبز )ناشی  ای  مقدار رد بیش ژشود که  مصژ  می

به سزایژ  یادشد  ذووهش  خا ( است. در تاز بارا  و رطوب

و ذ انسزیل ایز     های گیاهی )محصزوالت کشزاورزی(   گونه

مکزان  و  ذژداخ زه نشزد  اسزت.     ها بژای تولید انزژیی  گونه

ذای آ  اتانول زیس ی در آمژیکزا   ددر بژرسی رش همکاران

 یذای آبز  رد ،و بژزیل نشا  دادند که تولید اتانول از نیشکژ

حالی است  دارد و ای  در لی ژ اتانول / لی ژ آ  541بژابژ با 

ذزای آبزی بژابزژ بزا      رد ،که ی  لی ژ اتانول از محصول ذرت

محصول نیشکژ بژای تولید  ،. بنابژای [11] لی ژ دارد 1115

در ش م یوداکی  و همکاران. دارد ژی یشبارجحیت  اتانول

های مخ ل  انژیی )بزا تأکیزد بزژ     ذای آ  حامل بژرسی رد

 نزد کزه رد  دهای محصوالت کشاورزی( نشزا  دا  تود  زیست

                                                            
2. Water Footprint 
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های گیاهی  ماند  ذای آ  هژ واحد از انژیی تولیدی از باقی

بزا توجزه بزه اهمیزت     . [6] بسیار با یکزدیگژ تفزاوت دارنزد   

منزابع   ژ دواز منظژ آنکه هز  بژرسی ذیوند میا  آ  و انژیی

مدیژیت آنها به منظور تولید انزژیی   ۀشیومحدودی بود  و 

با اس فاد   حاضژ هشذوو ، درتود  در هم تنید  است زیست

تولید انژیی زیس ی حاصل  ذ انسیلذای آ ،  از شاخ  رد

 کشزور  ۀتولیدکننزد تژی  اسز ا    در اصلی ذرتمحصول از 

 د.شو میبژرسی  ،ی نی اس ا  خوزس ا 

 ها مواد و روش
 شده مطالعه ۀمنطق

تزژی    شناسزایی مهزم  ، حاضژ ذووهش اندامگام نخست در 

در سزطح کشزور    ای دانزه  اس ا  از منظژ مقدار تولید ذرت

شزد ، اسز ا     اندزام هزای   بزا بژرسزی   منظزور ای   به. است

تزز  در سززال زراعززی  4/351خوزسزز ا  بززا تولیززد م ززادل 

ای را داشز ه   اول در تولیزد ذرت دانزه   ۀرتبز  1394ز 1393

 محاسبات رد بژایاطالعات مورد نیاز  ،. بنابژای [12] است

ذرت  ۀتولیدکننزد کزه   دشت ای  اسز ا   20بژای  ذای آ 

های اس ا  در شکل  آوری شد. ذژاکنش دشت جمع هس ند،

با اس فاد  از روابا ریاضزی  در گام ب د آورد  شد  است.  1

 رد ۀمحاسبذای آ  و  شاخ  رد ۀمحاسب ۀزمینمطژح در 

هزای ایز     دشزت تود ، ذ انسیل  زیستذای انژیی حاصل از 

سزندید    ذای آ  آ  و رد تود  از منظژ تولید زیست اس ا 

سززیل تولیززد انززژیی نذ ا ۀنقشزز ۀارائززبززا  ،ذایززا  و در شززد

ذرت در اس ا ، آمایش سزژزمی  تولیزد انزژیی     ۀتود زیست

بزژای ایز  محصزول در     ذای آ ( مبنای رد )بژ تود  زیست

 . شد اندامسطح اس ا  

 

 ای در استان خوزستان محصول ذرت دانه ۀتولیدکنندهای  دشت. 1 شکل

 پای آب محصول ذرت رد ۀمحاسب

 و سزفید( در آبی، سبز  آ ذای  ذای آ  )رد انواع اجزای رد

شزد  توسزا    ارائزه بژاساس باربو  کزاری  حاضژ ذووهش 

[ 13[ و آبابایی و رم انی اع دالی ]9هوکس ژا و همکارا  ]

ذززای آ  آبززی  رد ،ایزز  اسززاس بززژمحاسززبه شززد  اسززت. 

(WFblue( و سبز )WFgreen از ،)محاسبه  2و  1روابا ق یطژ

 .[9] شوند می

(1) 𝑊𝐹𝑏𝑙𝑢𝑒 =
𝐶𝑊𝑈𝑏𝑙𝑢𝑒

𝑌
  

(2) 𝑊𝐹𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 =
𝐶𝑊𝑈𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛

𝑌
  

تژتیب مصزژ  آ    به CWUgreenو  CWUblueکه در ای  روابا 

. آ  آبی است( tonعملکژد ) Y( و m3آبی و سبز توسا گیا  )

اشار  به مقدار آبزی دارد کزه توسزا منزابع آ  سزطحی یزا       

 در ،گیزژد  صورت آبیاری در اخ یار گیا  قزژار مزی  ه زیژمینی ب

که آ  سبز مقدار آبی است که از طژیق بارا  یا رطوبت   حالی

رسد که  ماند  در خا  ذ  از آبیاری به اس فاد  گیا  می اقیب

 باید بی  ای  دو نوع آ  تمایز قائل شد.
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 ،طی فصل رشزد  آبی گیا  ذرت مصژ اطالعات مژتبا با 

محاسبات دست آمد. در ه ب OPTIWATافزار  نژمبا اس فاد  از 

شزود کزه    شود که آبیاری زمانی اندام می ای  بخش فژض می

درصد وض یت اولیه )بالفاصله ذ   50کل آ  در دس ژس به 

بزه رژفیزت    ریشزه  ۀتوسز   ۀناحی( رسید  و رطوبت از آبیاری

تفاوت میا  تبخیزژ و   بژاساسبارش مؤثژ .   باشددیزراعی رس

( IR) آبی خال  گیا م ژ( و نیاز  ، میلیETcق ی گیا  )ت ژ  وا

( بزژای  4و  3آید. مصار  آ  آبی و سبز )روابزا   دست میه ب

( بژ حسزب  IEآبیاری ) میزا گژف    محصول ذرت، با در نظژ

م زژ و بزارش    ( بژحسب میلزی GIآبیاری خال  گیا  )درصد، 

  .[9] شود م ژ محاسبه می ( بژحسب میلیPeffمؤثژ )

(3) CWUblue = IR = 10 × IE × GI  

(4) CWUgreen = 10 × Peff = 10 × (ETc – IR) 

که بزه   استذای آ  سفید  ذای آ ، رد از دیگژ اجزای رد

توزیع و غیزژ ( اشزار  دارد. ایز      ۀسامانتلفات بخش آبیاری )

 .[14] شود محاسبه می 5 ۀرابطذای آ  از طژیق  جزء از رد

(5) 𝑊𝐹𝑤ℎ𝑖𝑡𝑒 =
10×(𝐺𝐼−𝐼𝑅)

𝑌𝑖
  

 آب تولید انرژی زیستیپای  محاسبات رد

ذای آ  تولید انژیی زیس ی حاصزل از   به منظور بژرسی رد

( بژاساس BYتود  ) وری کل زیست بهژ  بایدمحصول ذرت، 

 .[7] ( محاسبه شودHIشاخ  بژداشت محصول )

(6) 𝐵𝑌(𝑖) =
𝑌(𝑖)

𝐻𝐼(𝑖)
 

( و ton/ha)بژحسزب   i وری محصزول  بهزژ   Y(i)که در آ  

HI(i)       شاخ  بژداشزت اسزت. شزاخ  بژداشزت بژاسزاس

 در 41/0طزور میزانگی    ه بز [ 15] حنطه و امینیا  ۀمطال 

 در نظژ گژف ه شد. حاضژ ذووهش 

تزود (   مانزد  )زیسزت   ذزای آ  بزاقی   رد ۀمحاسزب  بژای

ذزای آ    (، ردm3/ton)( بژحسزب  WFM)محصول مد نظزژ  

 (.7 ۀرابطشود ) تود  تقسیم می کل زیستوری  گیا  بژ بهژ 

(7) 𝑊𝐹(𝑀) =
𝑊𝐹(𝑖)

𝐵𝑌(𝑖)
 

i (m3/ton )ذزای آ  محصزول    ، ردWFiکه در ایز  رابطزه   

 .است

 میانگی  مقدار انژیی محصول ۀمحاسببه در گام ب دی 

i بژ( حسبGJ/tonاقدام می )   .بایزد   منظزور، ایز    بزه شزود

اجززای گیزاهی    1 ژیشبهای مژتبا با مقادیژ گژمایش  داد 

( با اطالعات تژکیب گیا  مد نظزژ  kJ/g  =GJ/ton)بژحسب 

 [.7] هم تژکیب شوند با 8 ۀرابططبق 

(8) 

𝐸(𝑖) = 𝐻𝐼𝐶 × 𝐷𝑀𝑌(𝑖)

× ∑ 𝐶𝑖 × 𝐴𝑦.𝑖 + (1 − 𝐻𝐼𝐶)

5

𝑖=1

× 𝐷𝑀𝑟(𝑖) × ∑ 𝐶𝑖 × 𝐴𝑟.𝑖

5

𝑖=1

 

خشزز  در محصززول  ۀمززادکسززژی از  DMY(i) کززه در آ 

خشزز  در  ۀمززادکسززژی از  DMr (i)، شززد ( بژداشززت) نهززایی

، گژمای اح ژا  مزاد   Cمحصول(،  ۀماند ماند  )باقی قسمت باقی

در  i ۀمزاد مقدار جززء یزا    A( و kJ/gدر  ژ یشب)مقدار گژمایش 

 . است (g/gماند  از آ  ) یا کسژ باقی نهاییخش  محصول  ۀماد

ذززای آ  انززژیی حاصززل از    در گززام نهززایی نیززز رد  

ذززای آ   قسززیم ردت( از m3/GJ) (WFE(C)تززود  ) زیسززت

ه ذرت بژ مقدار انژیی حاصزل از ایز  محصزول بز    محصول 

 (.9 ۀرابطآید ) دست می

(9)  𝑊𝐹𝐸 (𝐶) =
𝑊𝐹𝑀(𝐶)

𝐸(𝑐)
 

میزانگی    ۀمحاسبشد، بژای  گف ه 8 ۀرابططور که در  هما 

(، نیاز است تزا اطالعزات   ذرتنظژ )در ایندا  انژیی محصول مد

گیزا   اجزای گیاهی و تژکیزب   ژ یشبمژتبا با مقادیژ گژمایش 

شد  یادهای  مد نظژ اس خژاج شود. اطالعات مورد نیاز در زمینه

 .[7] ارائه شد  است 2و  1 های تژتیب در جدول به

 (kJ/g. گرمای احتراق اجزای گیاهی )1جدول 

 گرمای احتراق اجزای گیاهی

 3/17 کژبوهیدرات

 7/22 ذژوتئی 

 7/37 ها بژبی

 9/29 لیگنی 

 9/13 اسیدهای آلی

 0 م دنی مواد

                                                            
1. Higher Heating Values (HHV) 
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 محصول گندم ۀدهند تشکیلهای اجزای  . ویژگی2جدول 

 ذرت محصول

 41/0 (HIشاخص برداشت )

 مواد م دنی لیآاسیدهای  لیگنی  ها بژبی ذژوتئی  کژبوهیدرات -

 75 8 4 11 1 1 (g/gشد  ) بژداشتخش  در محصول  ۀماد

 62 10 2 20 2 4 ( g/gمحصول ) ۀماند خش  در باقی ۀماد
 

 بحث و نتایج

بژرسی تأثیژ تولید محصول ذرت بزژ منزابع آ  اسز ا      بژای

محصززول ذرت در ذززای آ  بززژای  خوزسزز ا ، شززاخ  رد

اس ا  محاسزبه شزد کزه ن زای  آ  در      کشت زیژهای  دشت

دشت بهبهزا   ، 2 شکل با توجه بهآورد  شد  است.  2شکل 

م ژمک زب بزژ تز (     5/7076ذای آ  ) رد یزا مبا بیش ژی  

بژای تولیزد محصزول ذرت، حزداکتژ تزأثیژ را بزژ منزابع آ        

حزالی   اسزت. ایز  در  هزا داشز ه    اس ا  نسبت به سایژ دشت

م ژمک ب بزژ   2/2613آباد با اخ صاد  است که دشت عباس

ت ، کم ژی  تأثیژ را بژ منابع آ  در ازای تولید ی  ت  ذرت 

هزای جنزو     نمودار، در دشتبا توجه به ای   ارد.در اس ا  د

اس ا  مقدار مصژ  آ  بژای تولید ای  محصول بیش  شژقی

ذای  ذای آ ، جزء رد هاست. در بی  اجزای رد از سایژ دشت

 75)سزهم   ذای آ  داشز ه  آبی بیش ژی  سهم را در انواع رد

که تمژکز بژ منابع آ  سطحی و  م نا ای است. به  درصدی(

و توانایی خا  به است زیاد ول زیژزمینی در تولید ای  محص

، نوع بافت خا  و غیزژ  در  مای زیاددالیل گوناگونی مانند د

اسزت و آبیزاری مسز قیم تولیزد      کمنگهداری رطوبت خا  

اسزت   یزادآوری شایا   ،کند. همچنی  محصول را کن ژل می

توجهی از مصژ  آ   درخورذای آ  سفید نیز بخش  که رد

ای  اس ا  به خود اخ صزاد  را بژای تولید محصول ذرت در 

 کم که ای  موضوع  درصد آ  مصژفی( 24حدود ) است داد 

جنوبی و جنزو   های  در دشت خصود بهآبیاری  بازد بود  

 .  دهد را نشا  میاس ا   شژقی

با توجه به رویکژد بژرسی تولید انژیی زیس ی  ،در ادامه

 ای تود  زیستذای آ   ، ردحاضژ ذووهش در محصول ذرت

بزژای تولیزد انزژیی اسز فاد       محصزول  که ذ  از بژداشت

، با محاسبات منظورای   به. شدبژرسی شود، محاسبه و  می

مشزخ  شزد کزه هزژ تز  از      ذرت  ۀتود زیستذای آ   رد

ذرت بززژای تولیززد انززژیی در سززطح اسزز ا    ۀتززود زیسززت

 ،میززا م ژمک ززب آ  اسززت. از ایزز    9/214 خوزسزز ا ، 

های جنوبی مانند بهبها ، هندیدا  و امیدیه نسزبت   دشت

ذای آ  بیشز ژی بزه خزود اخ صزاد      ها رد به سایژ دشت

ذرت در دشزت   ۀتود تکه هژ ت  زیس شکلبه ای   ،اند داد 

 ای  در کند. میم ژمک ب بژ ت  آ  مصژ   4/453بهبها  

 4/167آبزاد ایز  مقزدار بزه      حالی است که در دشت عباس

 هزژ واحزد   ،. بنزابژای  (3 )شزکل  رسزد  م ژمک ب بژ ت  می

که ایز   ی نیاز دارد آ  بیش ژ ،های جنوبی در دشتانژیی 

و  افزایش توس ه در ای  نزواحی  چو هممواردی موضوع با 

 . در ت ارض است ،به آ  بیش ژ اح یاج

 
 های استان خوزستان پای آب محصول ذرت در دشت . اجزای مختلف رد2 شکل
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 های استان خوزستان ذرت در دشت ۀتود پای آب زیست . رد3 شکل

ذززای آ  هززژ واحززد انززژیی    بژرسززی رد بززه منظززور 

ذرت، مشزخ  شزد کزه بزژای      ۀتزود  آمد  از زیست دست هب

ذرت در دشزت   ۀتزود  تولید هژ گیگزایول انزژیی از زیسزت   

شود که ای  مقزدار   می م ژمک ب آ  مصژ  1/27بهبها ، 

هزای اسز ا  اسزت.     م ژمک ب بیش ژ از میانگی  دشت 15

هززای  هززای شززمالی و غژبززی اسزز ا  ماننززد دشززت  دشززت

آباد، دزفول، آزادگا  و اندیمش  بژای تولیزد انزژیی    عباس

نزد. بزه   ا ذای آ  در اولویزت  تود  از منظژ شاخ  رد زیست

مقدار انژیی  توا  ازای مقدار آ  کم ژی می  که به ام نای  

چزو  بهبهزا  و   همهایی  مشابه را در مقایسه با سایژ دشت

توا   را می یبنی  موضوع ۀسژبشمدست آورد. ه جایز  ب

شزژایا   ،تحت تأثیژ عوامل مخ لفزی دانسزت. بزژای متزال    

، بزادخیز بزود  و   مزا دبزود   زیاد اقلیمی ی  منطقه مانند 

ذای آ  آبی و سزبز   تواند بژ جزء رد می نوع،عواملی از ای  

کاررف زه در   هآبیزاری بز   ۀسزامان نوع  ،د. همچنی گرارب ژیثتأ

ذززای آ  محصززول  رد هززا نیززز بززژ مقززدار  هژیزز  از دشززت

در تحقیقزی توسزا بوکزاال و     ،است. بژای متالژگرار یثتأ

آبیاری  ۀسامانصورت تبدیل  مشخ  شد که در شهمکاران

 توا  از رد میدرصد  10ای، تا  آبیاری قطژ  ۀسامانکژتی به 

هزای   در دشزت  ،. بنزابژای  [16] ذای آ  محصزول کاسزت  

در تولید  ژی یشبآباد که اولویت  شد  مانند دشت عباسیاد

ذزای   بزود  رد  کمذرت دارند،  ۀتود انژیی زیس ی از زیست

ناشزی از مزدیژیت صزحیح     تزوا   مزی  آ  انژیی زیسز ی را 

 مزرعه و یا مسائل طبی ی مانند شژایا اقلیمی دانست. 

 
 ذرت ۀتود زیستپای آب تولید هر واحد انرژی از  . مقدار رد4 شکل
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 پای آب انرژی زیستی رد ۀمقایس. 5 شکل

در کشزور  شزود،   مزی   دیزد  5طور کزه در شزکل    هما 

ذرت،  ۀتزود  تولید هژ گیگایول انژیی از زیستزیمباو  بژای 

شزود و در   م ژمک ب آ  مصزژ  مزی   200طور م وسا ه ب

ک زب بزژ گیگزایول    مم ژ 9هلنزد بزا داشز       ،سوی دیگزژ 

تزود  از ذرت   تژی  منطقه بژای تولید انژیی زیسزت  مطلو 

ذزای آ    رد حاضژ تحقیق شود. بژاساس ن ای  محسو  می

موق یزت اقلیمزی اسز ا      انژیی زیس ی ذرت بزا توجزه بزه   

خوزس ا ، عدد قابل قبولی را به خود اخ صاد داد  کزه از  

 ،چو  آمژیکا نیز کم ژ است. بنابژای همکشورهای صن  ی 

کزاهش   به منظورگراری بیش ژ  با اعمال مدیژیت و سژمایه

 توا  شاهد کزاهش رد  مصژ  آ  در مزارع تولید ذرت، می

 . بزه منظزور  بزود  محصزول ذرت  ۀتود ذای آ  انژیی زیست

ت یی  اولویت آ  محور اس ا  خوزس ا   سندی و ذ انسیل

  .شد  استارائه  6از منظژ تولید انژیی زیس ی ذرت، شکل 

 

 پای آب های استان خوزستان با در نظرگرفتن شاخص رد . پتانسیل تولید انرژی زیستی محصول ذرت در دشت6 شکل
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اسز ا   های شزمالی و مژکززی    دشت، 6بژاساس شکل 

 ۀتزود  مطلوبیت بیش ژی بژای تولید انژیی زیست خوزس ا ،

های جنو  شزژقی   حالی است که دشت . ای  درنددارذرت 

تززژی  شززژایا را از منظززژ تولیززد انززژیی  اسزز ا  نامناسززب

، شزود  مزی مشزاهد    طزور کزه   هما ذرت دارند.  ۀتود زیست

کشت محصول ذرت قژار دارد  مساحت زیادی از اس ا  زیژ

تزوجهی از منزابع آ     درخزور درصزد   ،مزی  نسزبت  و به ه

، شزود. بنزابژای    اس ا  بژای تولید ای  محصول اس فاد  می

های  ذرت در دشت ۀتود با تمژکز بژ تولید انژیی زیست باید

واحزد انزژیی )ماننزد     تولید هژ ذای آ  کم ژ به ازای با رد

تزا   10آباد، قل ه تل، صیدو  و اندیمشز  بزا طیز      عباس

م ژمک ب بژ گیگایول(، از کاشزت ایز  محصزول در     9/10

 ،م ژمک زب بزژ گیگزایول دارنزد     12بیش از  هایی که دشت

جلوگیژی شد  و تمژکز تولید بزه محصزوالت دیگزژی کزه     

ذزای آ  کم زژ، از منظزژ تولیزد      بزا رد  زمزا   همتوانند  می

 م طو  شود.  ،تود  نیز حائز اهمیت باشند زیست

 گیری نتیجه

تبدیل و تغییزژ   ۀدهند اریوهای تأمی  انژیی، نشا تمام سن

حالی  ای  در و [17ند ] ریژدذددیهای نو و ت منابع به انژیی

کمبزود   ،در جهزا   عالو  بژ بحژا  انژییزما   هم است که 

مقدار مصژ  آ   ،. بنابژای نیز وجود دارد شیژی  منابع آ 

عنزوا   )به  تود  انژیی زیست ۀتولیدکنندبژای تأمی  منابع 

ایز    بزه . دارداهمیت  بسیارتددیدذریژ(  مهم منابع یکی از

بژرسی ذیوند میا  ای  دو منبزع ی نزی آ  و    منظور، بژای

تزژی    ذرت در مهزم  ۀتزود  ذای آ  انژیی زیسزت  رد انژیی،

اسز ا   ایز  محصزول در کشزور، ی نزی      ۀتولیدکننداس ا  

ذزای آ  ذرت در   خوزس ا  بژرسی شد. ن زای  بژرسزی رد  

ذای آ  ایز    میانگی  رد های اس ا  نشا  داد دشت سطح

ژمک ب بزژ تز  اسزت    م  6/3355محصول در سطح اس ا  

، 5/74تژتیزب سزهم    بزه ذای آ  آبی، سفید و سزبز   که رد

 ،ایز  اسزاس   درصدی در ای  مقدار داش ند. بزژ  1و  5/24

هزای اسز ا     های آبیاری در دشزت  سامانه شود مشخ  می

ذای  گیژ بود  ردمکه سبب بش داش ه کمیبسیاری  بازد 

ه آ  سفید و آبی محصول ذرت در ای  اس ا  شد  است. ب

تواند بحث اقلزیم   تژی  آ  می دلیل مسائل مخ لفی که مهم

ذزای آ    درصزد از رد  1 فقا ذای آ  سبز اس ا  باشد، رد

توانایی اند  خزا  در   بیانگژود اخ صاد داد  که را به خ

دیگژ ذووهش نیز مشخ  . در بخش استنگهداری رطوبت 

میزانگی    طزور ه ذرت بز  ۀتزود  ذزای آ  زیسزت   رد شد کزه 

 7/3140واقزززع  تزز  اسززت و در   م ژمک ززب بززژ   9/214

شزود. از   ت  توسا خود محصول بژداشت مزی  م ژمک ب بژ

 ۀتولیدکننزد هزای   ذای آ  تولید انژیی در دشزت  منظژ رد

واحزد از انزژیی    ، مشخ  شزد کزه بزژای تولیزد هزژ     ذرت

م ژمک زب و در دشزت    1/27بها  در دشت به )گیگایول(،

 شززود کززه بززه م ژمک ززب آ  مصززژ  مززی 10آبززاد  عبززاس

ازای  هبز  مصزژ  آ   بیش ژی  و کم ژی  مقادیژ ،تژتیب ای 

 ۀنقشز  ۀتهیاند. با  ود اخ صاد داد را به خ واحد انژیی ی 

هزای خوزسز ا  )بزا     ل تولید انژیی زیس ی در دشتیذ انس

هزای جنزو     دشزت ذای آ ( نشا  داد  شد که  رویکژد رد

دلیزل  ه ویو  بهبها ، امیدیه، هندیدا (، ب بهشژقی اس ا  )

تا  12ای بی   در باز آنها  ۀتود ذای آ  انژیی زیست آنکه رد

  زژی از اولویزت کم  ،م ژمک ب بژگیگایول قزژار دارد  1/27

هزای شزمالی و    ند و دشزت  تود  بژخوردار بژای تولید زیست

آباد، اندیمش ، صیدو  و قل ه تل( بزا   ویو  عباس بهشژقی )

بزژای  ی زیاداولویت   9/10تا  10ذای آ  انژیی زیس ی  رد

. نززددارتززود  ذرت بززژای تولیززد انززژیی  اسزز فاد  از زیسززت

بزا مزدیژیت مزرعزه، مزواردی      شزود  ذیشنهاد مزی  ،بنابژای 

چو  افزایش شاخ  سطح بژداشت )در صورت امکا (، هم

آبیاری و اس فاد  از  بازد های آبیاری، افزایش  بهبود سامانه

هزای   تود  در دشت ذای آ  انژیی زیست کا  و کلش، از رد

جنو  شژقی اس ا  کاس ه شود تا تواز  منطقی میا  آ  

ها  ذرت در ای  دشت ۀتود مصژفی و انژیی تولیدی از زیست

  بژقژار شود.
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