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  چکيده
  

 جلگه منطقه در ها داده يپوشش ليتحل کيتکن از استفاده با گلرنگ توليد يها احدو انرژي کارايي ارزيابي منظور  به تحقيق اين
 يحضور مصاحبه و پرسشنامه از استفاده با گلرنگ ديتول مزرعه ۳۰ مجموع از ها داده .شد انجام ۱۳۹۵ سال در اصفهان استان
 است. هکتار بر مگاژول ۷۱/۶۷۵۸۵ و ۱/۳۰۸۴۳ بيترت به يخروج و يورود يانرژ زانيم که داد نشان جينتا .ديگرد يآور جمع

 %)۴۴/۱۲( مصرفي آب و %)۵۵/۲۴( سوخت %)،۱۸/۴۸( شيميايي كودهاي ترتيب به را مصرفي يانرژ سهم زانيم نيشتريب
 %،۲۸/۹۴ ترتيب به گلرنگ محصول اسيمق ييکارا و خالص يفن ييکارا ،يفن ييکارا نيانگيم .ندا داده اختصاص خود هب

 هاي نهاده به مربوط ترتيب به ناکارا واحدهاي مازاد مصرف زانيم نيشتريب CCR مدل براساس آمد. دست هب %۳۳/۹۴ و ۹۳/۹۹%
 ها سوخت .باشد يم %)۸( مصرفي بذر و %)۱۲( مصرفي آب %)،۱۸( ديزل سوخت %)،۵۸( اوره كود بخصوص و شيميايي كودهاي

 از استفاده با لذا ،دارند گلرنگ توليد در اي گلخانه گازهاي انتشار در را سهم بيشترين %۳۵ با اوره كود سپس و %۴۹ با
 اوره كود مصرف و يابد كاهش سوخت مصرف تا نمود كنترل را آالت ماشين كارگيري هب بايد شده مديريت مكانيزه هاي سيستم
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  مقدمه
 رشد و رييگ شکل در انرژي منابع روزافزون تياهم
 نيا از برداري بهره ضرورت نيهمچن و اقتصادي ندهاييفرآ

 داريپا توسعه و يطيمح ستيز هاي مالحظه هيبرپا منابع
 انرژي مصرف در ييجو صرفه موضوع ،ياجتماع و اقتصادي

 اقتصاد هاي ساخت ريز همه در مهم اي لهأمس عنوان به را
 کند يم مطرح جهان کشاورزي و خدمات عت،صن از اعم

)Abdollahpour & Zaree, 2011منابع از نهيبه ).استفاده 
 ممکن روش کي يانرژ مصرف يور بهره بهبود و يانرژ
 مصرف از يناش محيطي زيست يها انيز کاهش يبرا

 که شود يم محسوب ييغذا مواد ديتول در يانرژ يها نهاده
 هوا يآلودگ کاهش و يليفس منابع حفظ ،يمال ييجو صرفه

 ).Mohammadi et al., 2008( آورد يم ارمغان به را
 و ها نهاده يانرژ محاسبه يبرا شده  انجام فراوان قاتيتحق
 نيا تياهم از نشان ي،انرژ مصرف يساز نهيبه و ها دهنستا

 يکشاورز راهبرد به توجه با يکشاورز بخش در مطلب
 دارد ياقتصاد و يطيمح ستيز مشکالت کاهش و داريپا
)Streimikiene et al., 2007.( انرژي زانيم يابيارز با 

 شيخ ،فارس استان در آفتابگردان و کلزا ديتول در يمصرف
 انرژي کل که دنديرس جهينت نيا به همكاران و داوودي

 هکتار)، در مگاژول ۳۰۸۸۹( کلزا زارهاي کشت در يمصرف
 کودهاي و هبود آفتابگردان کشتزارهاي برابر ۳۵/۱
 را سهم ينشتريب بيترت به سوخت و تهيسيالکتر ،ييايميش

 مورد انرژي کل ).Sheikh Davoodi et al., 2009( داشتند
 در مگاژول ۱۸۹۳۱ هيترک در آفتابگردان ديتول براي ازين

 کودهاي يمصرف هاي نهاده نيب از که ديگرد اعالم هکتار
 نيشتريب %)۵/۲۸( يليفس سوخت و %)۳/۵۱( ييايميش

 مورد انرژي کل ).Uzunoz et al., 2008( داشتند را سهم
 در گاژولم ۱۰۴۹۰ وناني در آفتابگردان ديتول براي ازين

 را سهم نيشتريب ييايميش کودهاي که ديگرد اعالم هکتار
 و ۵/۴ ب،يترت به زين خالص انرژي و انرژي ييکارا و داشتند
 Kallivrousis et( شد محاسبه هکتار در مگاژول ۳۶۸۷۰

al., 2002.( از كه هايي داده براساس محققين از برخي 
 هاي سال در اي علوفه ذرت توليد در ها ستانده و ها نهاده
 با را كل وري بهره عامل ،آمد دست هب ۲۰۰۵ تا ۱۹۹۱
 قرار محاسبه و ارزيابي مورد ها داده پوششي تحليل تكنيك

 فناوري، تغيير جمله زا مختلفي هاي شاخص و دادند
 بر را غيره و سود رشد نرخ ها، نهاده از ناصحيح استفاده

 طي ).Zibaei et al., 2008( دانستند ثرؤم وري بهره

 و مصرفي انرژي ميزان تحليل و تجزيه منظور  به پژوهشي
 استان در سويا مزارع كارايي ميزان تعيين همچنين
 نتايج و شد استفاده ها داده پوششي تحليل از هم گلستان

 باعث تواند مي تكنيك اين از استفاده كه داد نشان
 اينكه بدون شود ها نهاده ميزان در درصدي ۲۰جويي صرفه
 Mosavi Avval et( يابد كاهش خروجي محصول ميزان

al., 2011.( براي راه ترين نزديک و تنها انرژي مديريت 
 انرژي منابع و موجود هاي سوخت از تر مناسب برداري بهره
 مدت کوتاه فوايد بر عالوه انرژي مناسب مديريت .است

 هاي سوخت به انتقال براي کافي زمان و مجال اقتصادي،
 کلي طور به ).Kocheki, 1994( آورد مي فراهم نيز را ديگر

 کنندة تعيين خروجي، و ورودي هاي انرژي بررسي و تحليل
 باشد. مي طبيعت در مؤثر انرژي مصرف يا انرژي بازده

 مصرفي انرژي بازده که است شده انجام مطالعاتي
 ذرت، ،زميني سيب از اعم کشاورزي مختلف محصوالت

 Unakitan et( اند کرده تعيين را آفتابگردان گل و گندم

al., 2010.(   
 يکودها از استفاده ليدل  به است ممکن N2O گاز انتشار

 اي و تروژنين تيتثب واکنش اي يآلريغ يکودها و يآل
 يگازها انتشار باشد. نيزم به محصول تفاله بازگشت
 سوزاندن از ستندين کربن دياکس يد يحاو که يا گلخانه

 ناشي يکشاورز فاضالب گريد يها بخش و محصول
 يگازها انتشار و يانرژ بحران به توجه با .شود مي

 تمام ي،ليفس يها سوخت هيرو يب مصرف از يناش يا گلخانه
 کاهش امکان حد تا يانرژ مصرف که است آن بر ها تالش

 .ستين يمستثن موضوع نيا از زين يکشاورز بخش و ابدي
 يانرژ توسعه، لحا در يحت و شرفتهيپ يکشورها اکثر در

 مختلف محصوالت ديتول يبرا سطح واحد در شده وارد
 يانرژ ييکارا شاخص محاسبه با و يبررس را يکشاورز

 مصرف نظر از را خود يکشاورز ستميس اند کرده يسع
 بخش سهم ).Nasirian et al., 2006( کنند نهيبه يانرژ
 يگازها کل درصد ۱۲ يال ۱۰ گازها نيا انتشار در يزراع

 يگازها زانيم از درست درک ن،يبنابرا است؛ شده منتشر
 مختلف يها نهاده مصرف از يناش شده  ديتول يا گلخانه
 يامر ي،اريآب ها کش آفت و کود ،يمصرف سوخت مانند
 ثراتا گريد از ).Lal, 2004( شود يم محسوب يضرور

 ياتيعمل يها نهيهز کاهش به توان يم يانرژ بازده شيافزا
 يکشاورز محصوالت ديتول از يناش يها نهيهز نيهمچن و

 بازده شيافزا در شرفتيپ ).Meul et al., 2007( کرد اشاره
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 در کمتر يانرژ منابع از يريگ بهره با ،يکشاورز يها سامانه
 يگازها ديتول کاهش به ،يديتول محصوالت با سهيمقا

  ).Dalgaard et al., 2001( کند يم کمک يا گلخانه
 محصول يک عنوان به گلرنگ توليد اهميت دليل به

 ضرورت و اصفهان، استان و کشور کل در استراتژيک
 کارايي ارزيابي و محاسبه آالينده، گازهاي روي بر مطالعه
   گرفت. قرار تحقيق اين هدف آن توليد انرژي

  
  هاروش و مواد
 اصفهان شهرستان در ۱۳۹۵ زراعي سال در تحقيق اين

 و آمارگيري طريق از ها داده گرفت. انجام جلگه) (منطقه
 پژوهش نيا يآمار جامعه آمد. دست به حضوري مصاحبه
 حجم كردن پيدا براي ندوبود جلگه منطقه كاران گلرنگ
 يبرا کوکران است. شده استفاده كوكران فرمول از نمونه

 يتصادف يريگ نمونه روش در )n( الزم نمونه تعداد محاسبه
  ).Mansorfar, 1997( است کرده ارائه را ريز معادله
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 نيزارع تعداد اي يآمار جامعه اندازه ،N آن در که
 نرمال فرض با که قبول قابل نانياطم بيضر t کار)، گلرنگ(

 دست به ودنتياست T جدول از موردنظر صفت عيتوز بودن
 جامعه در مطالعه مورد صفت انسيوار برآورد S2 ،ديآ يم

 مورد مناطق در يانرژ ييکارا انسيوار تحقيق نيا در که

 فاصله (نصف مطلوب ياحتمال دقت d ت،اس مطالعه
 نمونه حجم ترتيب بدين است. نمونه حجم N و )نانياطم
 محاسبات دقت شيافزا جهت و شد زده تخمين نفر ۲۷

 متوسط مقادير سپس .افتي شيافزا نفر ۳۰ به رقم نيا
 و هكتار واحد در ورودي هاي نهاده از يك هر انرژي مصرف

 و گلرنگ (دانه شده برداشت محصول خروجي انرژي كل
   گرديد. استخراج کاه)

 و ديزل سوخت انرژي از عبارتند انرژي مصرف منابع
 بذر، انرژي انساني، نيروي انرژي آبياري، انرژي بنزين،
 و ها ماشين انرژي و شيميايي سموم انرژي کود، انرژي
 توليد در شده مصرف انرژي برآورد براي کشاورزي. ادوات

 انرژي معادل در ها نهاده از يک هر مصرفي مقدار گلرنگ،
 اثر با و )۱ (جدول گردد مي ضرب آنها به مربوط مخصوص

 بيان انرژي برحسب ها نهاده مقادير  ضرايب، اين دادن
 سيستم از درست ارزيابي و تحليل براي همچنين شود. مي

 انرژي راندمان نظير هايي شاخص انرژي، ديد با توليدي
)ER(، انرژي وري بهره )EP(، خالص انرژي )NEG( و 

 توان مي آنها کمک به که گرديد لحاظ )SE( ويژه انرژي
 با را سيستم يک گوناگون هاي قسمت در انرژي مصرف
 چند مقايسه امکان آن بر عالوه و نمود مقايسه يکديگر
  گردد. مي ميسر يکديگر با توليدي سيستم

  
  گلرنگ درتوليد ها ستانده و ها  نهاده يانرژ يها معادل -١ جدول

  منبع  واحد  )MJ/unit( انرژي محتواي مشخصه
       ها ورودي

 hr  Zangeneh et al., 2010 ۹۶/۱ انساني نيروي

  kg  Zangeneh et al., 2010  ۷/۶۲  آالت ماشين
  L Rafiee et al., 2010  ۳۱/۵۶  ديزل سوخت
  L Rafiee et al., 2010  ۳/۴۶  بنزين سوخت
  kg Zangeneh et al., 2010  ۱۴/۶۶  ازت کود
  kg  Zangeneh et al., 2010  ۴۴/۱۲  فسفاته کود

  kg Zangeneh et al., 2010  ۲/۱۰۱  کش حشره
  m3 Zangeneh et al., 2010  ۰۲/۱  مصرفي آب
  kg Zahedi et al., 2014  ۲۵  مصرفي بذر

       ها خروجي
  kg Zahedi et al., 2014  ۲۵  گلرنگ دانه

 kg Shabani et al., 2012  ۲/۴  گل

 kg Bahrami et al., 2011  ۵/۱۲  کاه
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 انرژي باالي مصرف احتمالي داليل ها شاخص اين کمک با
 به و شده کشف راحتي به خاصي سيستم يا و قسمت در

 ياري انرژي صحيح مصرف و اشکاالت رفع در محقق
 هستند زير قرار به ها شاخص اين ترين مهم رساند. مي

)Hatirli et al., 2005:(   
  انرژي بازده يا راندمان -۱

 از حاصل (توليدي) خروجي انرژي تقسيم از شاخص اين
 ورودي انرژي بر فرعي و اصلي محصول يا و اصلي محصول

 طبق است. واحد بدون عددي و آيد مي دست به (مصرفي)
 از دريافتي انرژي که دهد مي نشان شاخص اين تعريف،
 از باالتر اگر و است آن به شده وارد انرژي برابر چند مزرعه

 در ضمناً است. توجيه قابل انرژي توليد نظر از باشد يک
 مواد انرژي و خورشيد ورودي انرژي دو پژوهش اين

 فقط ورودي انرژي و نشده گرفته نظر در خاک در موجود
 سيستم به كشاورز وسيله به که است هايي انرژي شامل
   گردد: مي محاسبه زير معادله از و شود مي اضافه يا داده

)۲(                                              E.R = Eout / Ein 

  که:
E.R انرژي بازدهي نسبت، Eout سيستم از خروجي انرژي 

 سيستم در مصرفي انرژي Ein و هکتار) بر (مگاژول
  است. هکتار) بر (مگاژول

 خالص انرژي -۲

 اختالف ميزان بيانگر انرژي خالص افزوده يا خالص انرژي
 مزرعه به ورودي هاي انرژي و خروجي هاي انرژي بين

 چه توليد فرآيند در که دهد مي نشان شاخص اين است.
 محاسبه است. رفته دست از يا و آمده دست به انرژي مقدار

 انجام زير معادله از استفاده با انرژي افزوده شاخص
   شود: مي

)۳(                                            NEG = Eout - Ein 

 Eout ،هکتار) بر (مگاژول انرژي خالص افزوده NEG که
 انرژي Ein و هکتار) بر (مگاژول سيستم از خروجي انرژي

  است. هکتار) بر (مگاژول سيستم در مصرفي
 انرژي وري بهره -۳

 فرآيند کيفيت بيانگر که است مهمي هاي شاخص از يکي
 يک مقابل در دهد مي نشان انرژي وري بهره باشد. مي توليد

 در است. شده توليد محصول کيلوگرم چند انرژي مگاژول
 وري بهره چگونگي ارزياب، يک صورت به شاخص اين واقع

 نشان را محصول هر توليدي مختلف هاي سيستم در انرژي
  شود: مي محاسبه زير معادله از و دهدمي

)۴(                                                  EP = Y / Ein 

 عملکرد Y ،مگاژول) بر (کيلوگرم انرژي وري بهره EP که
 در مصرفي انرژي Ein و هکتار) بر (کيلوگرم محصول
  است. هکتار) بر (مگاژول سيستم

 ويژه انرژي -۴

 يک توليد براي که دهد مي نشان ويژه انرژي شاخص
 واضح است. شده مصرف انرژي مقدار چه محصول کيلوگرم

 سيستم کارايي باشد تر کوچک شاخص اين هرچه که است
 محاسبه زير معادله از ويژه انرژي باشد. مي باالتر توليد

  شود: مي
)۵(                                                  SE = Ein / Y 

 انرژي Ein ،گرم) کيلو بر (مگاژول ويژه انرژي SE که
 عملکرد Y و هکتار) بر (مگاژول سيستم در مصرفي
 است. هکتار) بر (کيلوگرم محصول

 که است انرژي از قسمت آن مستقيم، انرژي همچنين
 مستقيم غير انرژي و شود مي مصرف مزرعه در واسطه بدون

 و ها ماشين ساخت صرف مزرعه از خارج در که است آن
 ها، ماشين مورد در مثال بطور است. شده ديگر ي ها نهاده

 گيرد مي قرار مستقيم انرژي بخش در آنها مصرفي سوخت
 بند) دنباله ادوات و گردان خود وسايل (شامل آنها خود ولي

 از خارج در که آنها نقل و حمل و ساخت انرژي به توجه با
 قرار غيرمستقيم هاي انرژي بخش در بوده، مزرعه

 انساني نيروي سوخت، شامل مستقيم هاي انرژي گيرند. مي
 آالت، ماشين شامل غيرمستقيم هاي انرژي و آبياري آب و

 باشند مي بذر و مصرفي برق شيميايي، كودهاي و سموم
)Hosain panahi & kafi, 2012.( هاي انرژي ضمن، در 

 باشند مي بازيافت قابل که هستند هايي انرژي پذير تجديد
 و )آبياري آب و انساني نيروي بذور، ،يدام يکودها (شامل

 قرار بازيافت غيرقابل يا ناپذير تجديد انرژي مقابل در
 کودهاي سوخت، هستند: زير موارد شامل که گيرند مي

 برآورد از پس آالت. ماشين و الکتريسيته، سموم، شيميايي،
 و شده مصرف کل انرژي قسمت، هر در شده مصرف انرژي

  گرديد. ارزيابي و محاسبه شده توليد انرژي نيز
 فني كارايي گيري اندازه و عملكرد ارزيابي منظور به

 دو به كه دارد وجود مختلفي هاي روش توليدي واحدهاي
 شوند. مي تقسيم غيرپارامتري و پارامتري هاي روش گروه

 مختلف هاي روش از استفاده با پارامتري هاي روش در
 زده تخمين مشخصي توليد تابع اقتصادسنجي، و آماري

 تعيين به نسبت تابع، اين كارگيري هب با سپس ؛شود مي
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 غيرپارامتري هاي روش دوم گروه گردد. مي اقدام كارايي
 است اين غيرپارامتري هاي روش ويژگي ترين مهم هستند.

 از ندارند. رياضي تابع خاص شكل يا توزيع به نياز كه
 پوششي تحليل غيرپارامتري، هاي روش ترين مهم
 و يتجرب تيماه ).Charnes et al.,1984( هاست داده

 ليتحل از استفاده علت ر،يپاگ و دست مفروضات نداشتن
 قيتحق نيا در است. ييکارا مرز نيتخم در ها داده يپوشش
 DEA solver 3 افزار نرم از ها داده يپوشش ليتحل براي

  شد. استفاده
 از استفاده با ها نامه پرسش توسط شده آوري جمع اطالعات

 و تجزيه DEA-Solver افزار نرم از استفاده با و DEA روش
 گرديد مشخص ناکارا و کارا هاي واحد ادامه در شد. تحليل

 داده توضيح ناکارا هاي واحد شدن کارا چگونگي سپس و
 مقياس به بازگشت مدل با ها داده تحليل و تجزيه شد.
 انجام BCC متغير مقياس به بازگشت مدل و CCR ثابت

 متفاوت تعريف سه در را كارايي پوششي، تحليل گرديد.
 و خالص فني كارايي فني، كارايي شامل كه دهد مي ارائه

 واحدهاي وسيله هب اساساً فني كارايي است. مقياس كارايي
 ديگر به وابسته كه عملكردشان براي شده ارزيابي

 خالص، فني كارايي شود. مي گيري اندازه واحدهاست،
 مقياس كارايي جابجايي از متأثر كه است فني كارايي

 كارايي بر فني كارايي تقسيم از مقياس كارايي باشد. مي
 نظر از توليدي واحد يك شود.اگر مي حاصل خالص فني
 مدل نظر از پائيني كارايي مقدار ولي كارا كامالً BCC مدل

CCR كل كارايي ولي كاراست موضعاً آنگاه باشد، داشته 
 مقياس ناكارايي از ناشي ناكارايي حالت اين (در ندارد
 باشد %۱۰۰ از كمتر كارايي مدل دو هر در اگر اما .است)

 ناكارايي يا مقياس ناكارايي از ناشي ناكارايي حالت اين در
 است. مديريتي ناكارايي همچنين و توليدي واحد شرايط

 واحد يك مقياس ناكارايي است منطقي اصوالً بنابراين
 گردد مشخص كارايي دو اين وسيله هب توليدي

)Ghojabeige et al., 2009.(  
  

  اي گلخانه گازهاي انتشار ميزان تعيين
 ديتول هاي نهاده از يناش يا گلخانه هاي گاز انتشار مقدار

 منابع در موجود بيضرا براساس يکشاورز محصوالت
 برحسب گازها نيا زانيم .شود يم محاسبه معتبر
 ،ييايميش يکودها زل،يد (سوخت يورود هاي نهاده
 انتشار بيضر توسط و )يارآبي آب و برق ها، کش آفت

 يانرژ مثال، براي .شود يم يرگي اندازه آنها، با متناظر
 ليتبد تهيسيالکتر يانرژ به ياريآب آب تهيه يبرا يمصرف

 ياريآب از منتشرشده يگازها زانيم برآورد يبرا و شود يم
 گازهاي انتشار بيضر د،يتول هاي نهاده از يکي عنوان به

 Khoshnevisan( شود يم محاسبه برق، مصرف اي گلخانه

et al., 2013b.( هر يبرا يا گلخانه يگازها انتشار زانيم 
  :دآي يم دست به ريز رابطه قطري از ها نهاده از کي
)۶(     HGemissions= SIconsumption × ECemission  

 يا گلخانه انتشارگاز زانيم GHGemissions آن در که
 هکتار، واحد در کيلوگرم برحسب نهاده يبرا منتشرشده

SIconsumption توجه با هکتار واحد در نهاده هر مقدار 
 استاندارد انتشار بيضر ECemissions و مربوطه واحد به

 است شده داده نشان ۲ جدول در که است
)Khoshnevisan et al., 2013b.(  

 
  يا گلخانه يگازها نشر استاندارد بيضرا -٢ جدول

 واحد منبع
  استاندارد بيضرا

 واحد) بر CO2 لوگرمي(ک
 عنوان

Dyer & Desjardins, 2006 MJ هانيماش ٠٧١/٠ 

Dyer & Desjardins, 2003 L سوخت ٦٧/٢ 

Lal, 2004 kg ها كش علف ١/٥ 

Lal, 2004 kg تروژنين کود ٣/١ 

Lal, 2004 kg فسفاته کود ٢/٠ 

  
  بحث و نتايج

 ميانگين و ۱ جدول انرژي تبديل ضرايب از استفاده با
 و انرژي ميانگين هكتار، در ها نهاده از يك هر مصرف

 توليد انرژي هاي ستانده و ها نهاده مصرفي انرژي درصد
 براساس است. شده ارائه ۳ جدول در و محاسبه گلرنگ

 بيشترين %۶۷/۴۷ با ازت كود ها، نهاده ميان در جدول اين
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  داراست. را توليدي انرژي بيشترين %۹۳/۵۰ با گلرنگ كاه ها، ستانده ميان در و انرژي مصرف
 

  گلرنگ توليد انرژي هاي ستانده و ها نهاده - ٣ جدول

  معادل انرژي ميانگين  هکتار در مصرف ميانگين  واحد عنوان
(MJ ha-1) 

 (%) مصرفي انرژي درصد

          ها ورودي -الف
  hr  ۵۳/۸۷  ۵۶/۱۷۱ ۵۶/۰  انساني نيروي

  آالت ماشين
  

hr  ۸۱/۲۹  ۹۷/۱۸۶۸ ۰۶/۶ 

  L  ۱۴/۷۲  ۹۹/۴۰۶۱ ۱۷/۱۳  ديزل سوخت
  L ۸۳/۷۵  ۸۱/۳۵۱۰  ۳۸/۱۱  بنزين سوخت
 L  ۵/۰  ۵۶/۵۷ ۱۹/۰  کش حشره

 kg  ۳۱/۲۲۲  ۹/۱۴۷۰۳ ۶۷/۴۷ (اوره) ازت کود

  kg  ۵۶/۱۲  ۶۸/۱۵۵  ۵/۰ فسفات کود
  m3  ۵/۴۹۷۱  ۹۳/۵۰۷۰ ۴۴/۱۶  مصرفي آب
  kg  ۶/۴۹ ۶۶/۱۲۴۱  ۰۳/۴ مصرفي بذر

  MJ ha-1   ------ ۱/۳۰۸۴۳  ۱۰۰ ورودي  انرژي کل
 (%) انرژي درصد  هكتار در انرژي  هكتار در عملكرد ميانگين    خروجي -ب

  kg  ۲۲/۱۳۰۸  ۶۸/۳۲۷۰۵  ۳۹/۴۸ گلرنگ دانه
  kg ۸/۱۰۹  ۱۶/۴۶۱  ۶۸/۰  گلرنگ گل
  kg ۵/۲۷۵۳  ۸۷/۳۴۴۱۸  ۹۳/۵۰  گلرنگ کاه

  ۱۰۰  ۷۱/۶۷۵۸۵  ۵۲/۴۱۷۱ ------   کل
          

 كود خصوص هب شيميايي كودهاي مصرف ۱ شكل مطابق
 پارامتر بيشترين هكتار بر مگاژول ۱۴۷۰۳ /۹ ميزان با اوره

 محيط سالمت بر كه است ورودي هاي انرژي افزاينده
 كود مصرف بودن باال داشت. خواهد مخربي اثر نيز زيست

 منطقه هاي خاك نيترات كمبود دهنده نشان (اوره) ازت
 از استفاده با مديريتي برنامه يك با بايد و بوده جلگه

  نمود. برطرف مدت دراز در را مشكل اين دامي كودهاي
  

  گلرنگ ديتول يها نهاده يانرژ مصرف زانيم - ١ شکل

 گلرنگ ديتول مختلف يها نهاده سهم كه ۲ شكل مطابق
 شيميايي كودهاي ترتيب به است، شده داده نشان

 %)۴۴/۱۶( آبياري آب و %)۵۵/۲۴( سوخت %)،۱۸/۴۸(
 باال دارند. گلرنگ توليد انرژي مصرف در را سهم بيشترين

 دليل به نهاده، دومين عنوان به سوخت مصرف بودن
 و تراكتورها خصوص به و كشاورزي هاي ماشين فرسايش

 ها ماشين دهي سرويس و استفاده در بهينه مديريت عدم
 به دليل به مصرفي آب انرژي باالي ميزان باشد. مي

 توليد در آب اتالف و آبياري سنتي هاي سيستم كارگيري
  باشد. مي
 آالت ماشين و مصرفي سوخت نهاده تحقيقات، ساير در

 سنتي توليد در نهاده ترين پرمصرف عنوان به كشاورزي
 است گرديده معرفي كردستان استان مزارع در زميني سيب

)Hosain panahi & kafi, 2012.( مصرف بودن باال 
 گلرنگ، توليد در اوره کود خصوص هب و شيميايي كودهاي

 در محيطي زيست خطرات انرژي باالي مصرف بر عالوه
 بر عالوه دامي كودهاي جايگزيني لذا دارد. پي در را منطقه
 سازگار نيز زيست محيط لحاظ از انرژي، و هزينه كاهش
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 نهاده مصرف ميزان همكاران، و مبتكر قاسمي است.
 را همدان استان مزارع در يونجه توليد در الكتريسته

 اند كرده گزارش مصرفي انرژي كل از درصد ۷۹/۷۵
)Ghasemi mobtaker et al., 2010.( ۴ جدول 

 ويژه، انرژي انرژي، وري بهره انرژي، بازده هاي شاخص
 نشان را گلرنگ محصول عملكرد همچنين و خالص انرژي

  دهد. مي

  
  گلرنگ توليد در مختلف هاي نهاده سهم - ٢ شکل

  
  گلرنگ کشت در انرژي هاي شاخص مقادير - ٤ جدول

  مقدار  شاخص
  ۱۹/۲ انرژي راندمان

  kg/MJ( ۱۴/۰( انرژي وري بهره
  MJ/kg( ۳۹/۷( ويژه انرژي
  MJ/ha( ۶۱/۳۶۷۴۲( خالص انرژي

  ton/ha( ۳۱/۱(  دانه عملكرد
  ton/ha( ۱۱/۰(  گل عملکرد
  ton/ha( ۷۵/۲(  کاه عملكرد

  ha( ۸۹/۰(  زمين مساحت متوسط
  MJ/ha( ۱۶/۳۴۶۵۵(  انرژي ضريب

 سهيمقا و مطالعه امکان انرژي هاي شاخص از استفاده با
 محصوالت اي مختلف نقاط در محصوالت ديتول يها ستميس

 نسبت .باشد يم ريپذ امکان گريکدي با منطقه کي مختلف
 ييکارا يبررس يبرا يفاکتور عنوان هب که (راندمان) يانرژ
 محصول يبرا رود، يم کار به محصوالت ديتول در يانرژ

 که کند يم مشخص نسبت نيا آمد. دست به ۱۹/۲ گلرنگ
 يانرژ ژول مگا ۱۹/۲ يورود يانرژ ژول مگا کي هر يازا به
 عملکرد توان يم شاخص نيا بهبود يبرا است. شده ديتول

 دو هر اي و داد کاهش را يورود هاي يانرژ اي برد باال را
 ،۸/۴ پنبه ،۸/۲ گندم انرژي نسبت مطالعات ساير رد مورد.
 پنبه )،Canakci et al., 2005( ،۵/۱  کنجد و ۸/۳ ذرت
۷۴/۰ )Yilmaz et al., 2005( يور بهره است. شده گزارش 
 يازا به دهد يم نشان که آمد دست به ۱۴/۰ گلرنگ يانرژ
 لوگرميک ۱۴/۰ حدود ورودي انرژي مگاژول کي هر

 خالص افزوده است. شده ديتول وكاه) گل (دانه، محصول
 نشان که آمد دست به هکتار بر مگاژول ۶۱/۳۶۷۴۲ يانرژ

 است. مثبت يانرژ تراز گلرنگ محصول ديتول در دهد يم
 شد. تعيين هكتار بر مگاژول ۱۶/۳۴۶۵۵ نيز انرژي ضريب
 يفن ييکارا ،يفن ييکارا مقدار نيانگيم ۵ جدول مطابق
 بيترت به گلرنگ واحد ۳۰ يبرا اسيمق ييکارا و خالص
 ,.Haidari et al( اي مطالعه در است. ۹۴/۰ و ۹۹/۰ ،۹۴/۰

 اريخ ديتول يها گلخانه يمصرف يانرژ يرو بر )2010
 و خالص يفن ييکارا ،يفن ييکارا نيانگيم زدي استان

 ۸۸۸۰/۰ و ۹۲۷۳/۰ ،۸۲۳۵/۰ بيترت به اسيمق ييکارا
 خالص فني كارايي داراي ۸ و ۷ ،۵ واحدهاي شد. محاسبه
 بنابراين نيست كامل آنها فني كارايي ولي باشند مي ۱۰۰%
 از ناشي آنها ناكارايي و هستند كارا موضعاً واحدها اين

 كارايي است. توليدي واحد شرايط يا مقياس ناركارايي
 كمتر CCR و BCC مدل دو هر در ۱۷ و ۱۴ ،۹ واحدهاي

 از ناشي واحدها اين ناكارايي براينبنا است %۱۰۰ از
 و توليدي واحد شرايط ناكارايي يا مقياس ناكارايي

 به بازده شدن مشخص با است. مديريتي ناكارايي همچنين
 به بازده از يناش يها ييناکار ازين مورد ماتيتنظ اسيمق
 BCCيکارا واحد کي يوقت .ميده يم صيتشخ را اسيمق

 مشخص يخروج وزن از اسيمق به بازده تيوضع است
 اسيمق به بازده باشد يك از تر کوچک اگر ؛شود يم

 ابتث اسيمق به بازده باشد يك يمساو اگر و است يشيافزا
 اسيمق به بازده ها واحد اغلب جدول، مشاهده با است.
 اسيمق به بازده ۹ و ۸ ،۷ ،۵ يها واحد و دارند ثابت
 توان ينم يشيافزا اسيمق به بازده در دارند. يشيافزا
 تينها يب تا را آن توان يم اما داد کاهش را واحد اسيمق

 يرو نقطه هر يبرا يورود به يخروج نسبت داد. شيافزا
 شيافزا يعني ،است يکاهش ريغ يورود به نسبت کارا زمر
 يورود با متناسب يا اندازه به حداقل همواره يخروج در

  است.

 

 نيروي انساني
۰/۵۶% 

 ماشين آالت
۶/۰۶% 

 سوخت
۲۴/۵۵% 

 سموم
كود  ۰/۱۹%

 شيميايي
۴۸/۱۸% 

 آب آّبياري
۱۶/۴۴% 

 بذر مصرفي
۴/۰۴% 
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 گلرنگ کشت در اسيمق به بازگشت و ييکارا انواع ريمقاد - ٥ جدول

 يديتول يواحدها
(DMUs)  

  يفن ييکارا
(ECCR) 

 خالص يفن ييکارا
(EBCC)  

 اسيمق ييکارا
(ES) 

  اسيمق به بازگشت
  ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠ ١
  ثابت %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠  ٢
 ثابت %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠  ٣

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ٤

 يشيافزا %٦٦  %١٠٠  %٦٦  ٥

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ٦

 يشيافزا %٦٥/٤٦  %١٠٠  %٦/٤٦  ٧

 يشيافزا %٥٢/٧٢  %١٠٠  %٥/٧٢  ٨

 يشيافزا %٧٧/٥٦  %١٨/٩٩  %٣/٥٦  ٩

 ثابت %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠  ١٠

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ١١

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ١٢

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ١٣

 ثابت %٤٥/٩٣  %٨٦/٩٩  %٣/٩٣  ١٤

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ١٥

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ١٦

 ثابت %٤٨/٩٤  %٩٩  %٥/٩٣  ١٧

 ثابت %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠  ١٨

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ١٩

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ٢٠

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ٢١

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ٢٢

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ٢٣

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ٢٤

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ٢٥

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ٢٦

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ٢٧

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ٢٨

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ٢٩

 ثابت %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ٣٠

   %٣٣/٩٤  %٩٣/٩٩  %٢٨/٩٤  نيانگيم
  

 ناکارا واحدهاي مصرف مازاد زانيم نيشتريب مدل اين در
 و شيميايي كودهاي هاي نهاده به مربوط ترتيب به
 آب %)،۱۸( (ديزل سوخت %)،۵۸( اوره كود خصوص هب

 ).۳ (شكل باشد يم %)۸( مصرفي بذر و %)۱۲( مصرفي
 با گلرنگ دانه و %۶۴ ميانگين با كاه ۴ شكل براساس
 در را سهم بيشترين ناكارا واحدهاي بين در %۳۶ ميانگين

 چنين موجود هاي ورودي با يعني دارند. ها خروجي كمبود
 دست به ،امارود مي انتظار مربوطه واحدهاي از هايي خروجي

 هاي نهاده اي گلخانه گازهاي انتشار ميزان است. نيامده
 شده داده نشان ۵ شكل در اي گلخانه گاز كننده توليد
 ۳۸/۴۰۸ توليد با بنزين و ديزل هاي سوخت مصرف است.

 در كربن اكسيد دي كيلوگرم ۲۸۹ توليد با اوره كود و
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 حساب به گلرنگ توليد در آلودگي منبع بيشترين هكتار
  آيند. مي

  

 
 ورودي CCR مدل گلرنگ توليد مازاد هاي نهاده سهم - ٣ شکل

  محور

 CCR مدل لرنگگ توليد خروجي كمبود سهم - ٤ شکل
  محور ورودي

 

 
  گلرنگ توليد در اي گلخانه گازهاي انتشار ميزان - ٥ شکل

 
 سهم بيشترين %۳۵ با اوره كود سپس و %۴۹ با ها سوخت

 دارند گلرنگ توليد در اي گلخانه گازهاي انتشار در را
 مكانيزه هاي سيستم از استفاده با لذا ).۶ (شكل

 تا نمود كنترل را آالت ماشين بكارگيري بايد شده مديريت
 با يدبا نيز را اوره كود مصرف .يابد كاهش سوخت مصرف

 از ناشي آلودگي تا نمود اصالح دامي كودهاي جايگزيني
 منطقه آبي منابع آلودگي و اي گلخانه گازهاي انتشار
  يابد. كاهش

 

 
  گلرنگ ديتول در يا گلخانه يگازها انتشار درصد - ٦ شکل

 
  گيري نتيجه

 ۱/۳۰۸۴۳ گلرنگ توليد دوره يک مصرفي انرژي کل
 مگاژول ۷۱/۶۷۵۸۵ خروجي انرژي کل و هکتار بر مگاژول

 دهد مي نشان آمده دست به نتايج گرديد. محاسبه هکتار بر
 ترتيب به را مصرفي يانرژ سهم زانيم نيشتريب که

 آب و %)۵۵/۲۴( سوخت %)،۱۸/۴۸( شيميايي كودهاي
 عملکرد .ندا داده اختصاص خود هب %)۴۴/۱۲( مصرفي
 بر کيلوگرم ۵۲/۴۱۷۱ متوسط طور به گلرنگ محصول

 دانه، %۳۹/۴۸  مقدار اين از كه گرديد برآورد هکتار
 انرژي نسبت شود. مي كاه به مربوط %۹۳/۵۰ و گل ۶۸/۰%

 وري بهره ،۱۹/۲ مطالعه مورد منطقه در انرژي) (راندمان
 انرژي ضريب و مگاژول بر کيلوگرم ۱۴/۰ انرژي
 انرژي كارايي آمد. دست به هكتار بر مگاژول ۱۶/۳۴۶۵۵

 بنزين، سوخت ديزل، سوخت نهاده نه با گلرنگ توليد
 حشره فسفاته، كود اوره، کود آالت، ماشين انساني، نيروي
 هاي انرژي و ورودي عنوان به مصرفي آب و بذر كش،

 براساس ها خروجي عنوان به كاه و گل دانه، شامل خروجي
 کارايي ميانگين گرديد. ارزيابي BCC-I و CCR-I مدل دو

 ترتيب به مقياس کارايي و خالص فني کارايي فني،
 مدل براساس شد. برآورد ۹۴۳۳/۰ و ۹۹۹۳/۰ ،۹۴۱۸/۰
CCR و BCC، هاي واحد از واحد ۲۷ و ۲۴ ترتيب به 

 ميزان بيشترين  CCR مدل براساس بودند. کارا توليدي
 هاي نهاده به مربوط ترتيب به ناکارا واحدهاي مازاد مصرف

 نيروي انساني
۰% 

 ماشين آالت
۱% 

 سوخت ديزل
 سوخت بنزين ۱۸%

۱% 
 حشره كش

۱% 
 كود اوره

۵۸% 

 كود فسفاته
۱% 

 آب مصرفي
۱۲% 

 بذر مصرفي
۸% 

 دانه
۳۶% 

 گل
۰% 

 كاه
۶۴% 
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 سوخت %)،۵۸( اوره كود خصوص به و شيميايي كودهاي
 %)۸( مصرفي بذر و %)۱۲( مصرفي آب %)،۱۸( (ديزل

 ميانگين با گلرنگ دانه و %۶۴ ميانگين با كاه باشد. مي
 كمبود سهم ينبيشتر ناكارا واحدهاي بين در ۳۶%
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