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  در استان گیالن بر اساس اندازه مزرعه راي تولید نارنگیانرژي ب هاي و شاخص الگوي مصرف تعیین

  
 3، ترحم مصري گندشمین2اشکان نبوي پله سرائی، *1سماء عمید

  دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی .1
 S_amid@yahoo.com*: *مسئولنویسنده 

  سیون کشاورزي دانشگاه تبریزدانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزا. 2
  استادیار گروه مهندسی ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسیون دانشگاه محقق اردبیلی. 3

  
  

  چکیده
. باشـد  ها و انرژي براي تولید نـارنگی در اسـتان گـیالن مـی     ثیر اندازه زمین بر میزان مصرف نهادهأهدف از این مطالعه بررسی ت

نتایج نشان داد که میزان . باشد باغ نارنگی در سه گروه باغات کوچک، متوسط و بزرگ می 60رد استفاده مربوط به هاي مو داده
 ٪68گیگاژول بر هکتار است که از این میـان مصـرف کـود شـیمیایی بـا       87/27انرژي مورد نیاز براي تولید نارنگی در منطقه 

وري انرژي، انـرژي ویـژه و    ، بهرهبازده مصرف انرژي میانگین. تصاص داده استها به خود اخ باالترین سطح انرژي را بین ورودي
مگاژول بر هکتـار بدسـت    21033ل بر کیلوگرم و مگاژو 08/1کیلوگرم بر مگاژول،  92/0؛ 75/1افزوده خالص انرژي به ترتیب 

مـدیریت مصـرف انـرژي در     و تـر بودنـد  مزارع بزرگ در استفاده از انرژي و نسبت انرژي موفـق  توان نتیجه گرفت که،  می. آمد
  .تواند با استفاده کارآمدتر از انرژي بهبود یابد سطح مزرعه می

  
  

  وري انرژي، انرژي ویژه، افزوده خالص انرژي، نارنگی بازده مصرف انرژي، بهره :کلیدي کلمات
  
  
  دمهقم

رهاي اصالح شده بطور سموم شیمیایی و بذسیستم تولیدات کشاورزي در دنیا به دلیل استفاده از مکانیزاسیون، کودها و 
بهبود . ]4[اي در جریان انرژي مصرفی در بخش کشاورزي ایجاد شده است مالحظه یافته و در نتیجه، تغییرات قابل عمیقی تغییر

لی، جویی ما باشد، زیرا صرفه هاي کلیدي براي کاهش مصرف انرژي می هاي کشاورزي یکی از راه وري مصرف انرژي سیستم بهره
کشاورزي به دو گروه مستقیم و انرژي مورد نیاز در بخش . ]3[کند حفاظت از منابع فسیلی و کاهش آلودگی هوا را فراهم می

سازي  هاي تولید محصول مانند آماده شود که انرژي مورد نیاز براي انجام وظایف مختلف مربوط به فرایند مستقیم تقسیم می غیر
مربوط به انرژي مستقیم  اي ي و تولیدات مزرعههاي کشاورز نقل نهاده و ، برداشت و حملزمین، آبیاري، کاشت و داشت، 

نقل کودهاي شیمیایی،   و بندي و حمل رژي مورد استفاده در تولید، بستهطرف دیگر، انرژي غیرمستقیم شامل ان و از. باشد می
توسعه پایدار در کشاورزي بررسی جریان انرژي هاي تحقیق و  یکی از راه. ]7[ آالت کشاورزي است ها و ماشین کش آفت

  . باشد ها در تولید محصول می ها و خروجی ورودي
دات کشاورزي صورت گرفته است که به برخی از مطالعاتی که در زمینه یتاکنون تحقیقات زیادي در زمینه مصرف انرژي در تول

به تحلیل مصرف انرژي در تولید مرکبات در  ،کان و همکاراناز. شود شده اشاره می اممیزان مصرف انرژي در محصوالت باغی انج
مگاژول در هکتار است  69/60949شده در تولید پرتقال  یج نشان داد که مقدار انرژي مصرفنتا. استان آنتالیاي ترکیه پرداختند

ي، کارایی انرژ. ستدرصد مربوط به سوخت دیزل ا 18/31درصد مربوط به کودهاي شمیایی و  44 که از این مقدار حدوداً
درصد از کل انرژي ورودي، غیرقابل تجدید و  75/95همچنین . دست آمد هکیلوگرم بر مگاژول ب 66/0وري انرژي  و بهره 24/1
ها و انرژي براي  به بررسی میزان مصرف نهاده اي موسوي اول و همکاران، ر مطالعهد .]7[درصد آن قابل تجدید برآورد شد 9/3

هاي نیروي کارگري، ماشین و سوخت دیزل با  یج نشان داد که میزان مصرف نهادهنتا. طقه دماوند پرداختندتولید سیب در من
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داري  ه طور معنیمیزان انرژي کل نیز در باغات بزرگ نسبت به باغات کوچک و متوسط ب. یابد افزایش اندازه باغات کاهش می
ه طور انرژي در باغات متوسط به دلیل حداکثر بودن عملکرد بوري  همچنین، بازده مصرف انرژي و بهره. یابد میکاهش 

  . ]2[یابد داري افزایش می معنی
هدف از این مطالعه تعیین انرژي ورودي و خروجی صرف شده در هر هکتار براي تولید نارنگی بر اساس اندازه مزرعه در اسـتان  

ایش نسبت انـرژي و  منظور افز هاي کاربردي به ا تغییر شیوهتواند ب ه ذخیره انرژي میهمچنین شناسایی عملیاتی ک. گیالن است
  .کاهش مصرف انرژي براي تولید نارنگی تحقق یابد پیشنهاد بهبود

  
  

  ها مواد و روش
ه بحاصـ باغدار مرکبـات روسـتاهاي مختلـف شهرسـتان لنگـرود در قالـب پرسشـنامه و م        60اي مورد نیاز این مطالعه از ه داده

منـابع نهـاده انـرژي شـامل انـرژي مصـرفی در نیـروي کـارگري،         . آوري شـده اسـت   جمـع  1391-92حضوري در سال بـاغی  
که منابع انرژي سـتانده شـامل عملکـرد     حالی امی، سموم و الکتریسیته بودند درآالت، سوخت، کودهاي شیمیایی، کود د ماشین

ده و ضـرب آن در مقـدار نهـاده    د نهاده یا سـتان محاسبه انرژي مصرفی با استفاده از معادل انرژي مربوط به هر واح. نارنگی بود
  .اند شده هئارا 1ورد استفاده در جدول هاي انرژي م معادل. سطح انجام گرفتشده به ازاي هر واحد  شده یا ستانده تولید مصرف

 

 ها و ستانده در تولید نارنگی معادل ضرایب انرژي نهاده -1جدول
  مرجع  )MJ/Unit(معادل انرژي   واحد  بخش

        نهاده: فال
  ]h 96/1  ]6  نیروي انسانی

 ]h 7/62  ]5  آالت ماشین
  ]l 31/56  ]5  سوخت

        :کودهاي شیمیایی
  ]kg 14/66  ]9  نیتروژن
  ]kg 44/12  ]9  فسفر

  ]kg 15/11  ]5  پتاسیم
 ]kg 3/0  ]5  کود دامی

        :سموم
  ]kg 199  ]7  کش آفت
  ]kg 92  ]7  کش قارچ

  ]kWh 93/11  ]9  الکتریسیته
        ستانده: ب

  ]kg 9/1  ]7  نارنگی
  

هـاي مختلفـی    ده، شاخصنها و ستا شده براي نهاده هاي انرژي داده زي بر پایه معادلژي در بخش کشاوربراي ارزیابی مصرف انر
وري انـرژي، افـزوده خـالص انـرژي و انـرژي ویـژه        بازده مصرف انرژي، بهـره ها  ترین این شاخص از جمله مهم. شود میاستفاده 

  ]:1[ گردد محاسبه می) 4(الی ) 1(صورت روابط  هباشد که ب می
  

  

                                                                                            

)1(  

 

 



 

3 
 

 

                                                                                                      

)2(  
                                          )3(  

                                                                                                           

)4(  
ژي نهاده و ین تغییرات، در این تحقیق به بررسی عامل اندازه زمین بر میزان انرمنظور بررسی عوامل ایجادکننده ا بنابراین به

نرژي ورودي، ن ااندازه زمین بر پارامترهاي میزا منظور بررسی اثر به. شود هاي انرژي پرداخته می عملکرد و همچنین شاخص
 4و بیشتر از  هکتار 1-4هکتار،  0-1هاي  اندازهبا  هاي مختلف در سه گروه هاي انرژي، باغات با اندازه میزان عملکرد و شاخص

  .بندي شدند هکتار دسته
  

  

  نتایج و بحث
هـاي مختلـف بـا اسـتفاده از ضـرایب انـرژي و همچنـین         به میزان انرژي مصرفی توسط نهـاده نتایج محاسبات مربوط  2جدول 

طـور کـه مشـاهده     همان. دهد ي ورودي نشان میها و درصد انرژي هر نهاده را نسبت به کل انرژ میانگین انرژي هر یک از نهاده
  .مگاژول بوده است 27873کل انرژي مورد نیاز براي یک هکتار نارنگی در منطقه مورد نظر برابر با طور متوسط   هبشود  می

ش مسـاحت  که با افـزای  دده را نیروي انسانی تشکیل می ٪74/12از کل انرژي مورد نیاز براي تولید نارنگی ، 1با توجه به شکل 
از کل انرژي را تشکیل داده  ٪46/4 و ٪16/5 و ماشین االت مورد نیاز انرژي حاصل از سوخت. یابد زمین این نسبت افزایش می

در باغـات بـزرگ مقـدار    دهـد کـه    هاي مختلف زمین نشان مـی  در مساحت آالت و ماشین سوخت دیزلو مقایسه میزان انرژي 
آالت در باغـات   از ماشـین  دلیـل اسـتفاده کمتـر   ه یابد و این ب غات متوسط کاهش میالت نسبت به باآ ماشینمصرف سوخت و 

  .باشد بزرگ می
از  ٪72از کل انرژي ورودي را به خود اختصاص داده است که نیتروژن محاسـباتی بـا    ٪14/68 انرژي کود شیمیایی در مجموع

ـ   . باشد می ٪34/8و فسفات با  ٪6/19کل انرژي کود شیمیایی بیشترین مقدار و بعد از آن پتاسیم با  دسـت   همطابق بـا نتـایج ب
که مقدار فسفات و پتاسـیم بـر روي باغـات     حالی روي مزارع بزرگ بیشترین بودند درآمده از کود شیمیایی نیتروژن مصرفی بر 

 کمترین مقـدار سـهم   ٪8/1ها با  کش ها و قارچ کش شامل آفتسموم شیمیایی  .از باغات بزرگ استفاده شده بود بیشتر متوسط
باشد که میزان آنهـا در   از کل انرژي ورودي را دارا می ٪92/5 ،همچنین انرژي الکتریسیته .انرژي را به خود اختصاص داده است

  .باشد باغات بزرگ و متوسط تقریبا نزدیک به هم بوده و بیشتر از باغات کوچکتر می
مگاژول بر هکتار بوده است که در باغات بـا انـدازه    48906متوسط برابر  طوره دهد که انرژي ستانده ب همچنین نتایج نشان می
  .باشد میتوجهی بیشتر  ه طور قابلک و متوسط بکوچ بزرگتر نسبت به باغات
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  )MJ/ha(هاي مختلف اندازه باغات براي تولید نارنگی  ها و ستانده در گروه انرژي نهادهمقادیر  -2جدول

رصد از کل د  میانگین  اندازه باغ  ها بخش
  4بیشتر از   1 -4  0-1  انرژي

            :ها نهاده
  74/12  51/3551  44/3601  89/3617  57/2981  نیروي انسانی

  46/4  50/1242  38/1333  05/1271  68/881  آالت ماشین
  16/5  29/1438  47/1473  89/1489  23/1001  سوخت

            کود شیمیایی
  10/49  42/13686  65/16243  72/13365  13/11776  نیتروژن
  68/5  01/1584  38/1819  61/1643  65/754  فسفات
  36/13  63/3724  96/3623  15/3829  93/3125  پتاسیم

  77/1  34/494  95/475  74/503  456  کود دامی
            سموم

  71/0  43/198  51/239  73/200  3/113  کش آفت
  08/1  75/302  05/340  64/317  4/131  کش قارچ

  92/5  12/1650  1683  11/1648  06/1610  الکتریسیته
            :ستانده
    48906  6/54537  49400  33/35897  نارنگی

  
بنابراین متوسط نسبت .  دست آمد همگاژول بر هکتار ب 48906و  27873متوسط مجموع انرژي ورودي و خروجی به ترتیب 

رعه، بازده مصرف انرژي اندازه مز محاسبه شد که با افزایش 75/1، )1(انرژي خروجی به انرژي ورودي با توجه به فرمول 
وري  ها در آن آمده است، بهره که مقادیر شاخص 3مطابق با جدول . یابد و انرژي خالص نیز بیشترین مقدار را دارد افزایش می

اي دهد به از باشد که نشان می می 93/0و  93/0، 83/0ب برابر با انرژي براي باغات با اندازه کوچک، متوسط و بزرگ به ترتی
 93/0و  93/0، 83/0هاي کوچک، متوسط و بزرگ مقدار تولید به ترتیب برابر  مگاژول انرژي در باغات با اندازهمصرف هر یک 

همچنین انرژي ویژه براي باغات با اندازه متوسط و . آید دست می هخواهد بود که در مزارع متوسط بیشترین مقدار محصول ب
 .اغات کوچک، بیشترین مقدار را داراستر ببزرگ کمترین مقدار را داشته ولی د

   
  

  
  ها در میزان انرژي ورودي در تولید نارنگی سهم هر یک از نهاده -1شکل
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  هاي مختلف اندازه باغات براي تولید نارنگی هاي انرژي در گروه شاخص -3جدول

  4بیشتر از   1-4  0-1  میانگین  اندازه باغ  شاخص ها
  ha/MJ(  78/22831  53/27887  8/30833  27873(انرژي ورودي 

  MJ/ha(  33/35897  49400  6/54537  48906(ی انرژي خروج
  75/1  77/1  77/1  57/1  بازده مصرف انرژي

  MJ/ha(  56/13065  47/21512  8/23703  21033(افزوده خالص انرژي 
  kg/MJ(  83/0  93/0  93/0  92/0(وري انرژي  بهره

  MJ/kg(  21/1  07/1  07/1  08/1(انرژي ویژه 
  

سهم انرژي ورودي . گروه نشان میدهد 3ناپذیر را در  دپذیر و تجدیدغیرمستقیم، تجدیهاي مستقیم و  نیز سهم انرژي 4جدول 
براي انرژي غیرمستقیم مقایسه شد و نتایج مطالعـه نشـان داد کـه متوسـط انـرژي       ٪18/76از کل انرژي با  ٪82/23مستقیم 

انـرژي تجدیدپـذیر در مـزارع متوسـط      رطـو  و همین براي انرژي تجدیدناپذیر بود ٪48/85در مقایسه با  ٪52/14تجدیدپذیر 
   .باشد کمتر از مزارع بزرگ می

  

  )MJ(ناپذیر براي تولید نارنگی پذیر و تجدید یم، تجدیدژي ورودي به شکل مستقیم، غیر مستقکل انر -4جدول 
  میانگین  اندازه باغ  انواع انرژي

  4بیشتر از   4-1  1-0
  92/6639  91/6757  89/6755  85/5592  1انرژي مستقیم

  07/21233  89/24075  64/21131  92/17238  2انرژي غیرمستقیم
  85/4045  39/4077  63/4121  57/3437  3پذیر دانرژي تجدی

  15/23827  41/26756  9/23765  21/19394  4ناپذیر انرژي تجدید
  شامل نیروي انسانی، سوخت و الکتریسیته 1
  آالت، کودهاي شیمیایی، کود دامی و سموم شامل ماشین 2
  شامل نیروي کارگري و کود دامی 3
  آالت، سوخت، کودهاي شیمیایی، سموم و الکتریسیته شامل ماشین 4
 

 گیري نتیجه
هکتـار از لحـاظ مصـرف     4هکتار و بـیش از   4تا  1هاي زیر یک هکتار،  در این تحقیق از باغات با اندازههاي مورد استفاده  داده

ـ . مقایسه شدند ها و انرژي در واحد سطح با یکدیگر نهاده طـور  ه نتایج این تحقیق نشان داد که تولید نارنگی در منطقه گیالن ب
به دلیل مصرف کود شیمیایی و بخصوص نیتروژن با سـهم   گیگاژول در هکتار انرژي ورودي نیاز دارد که عمدتاً 87/27متوسط 

و  92/5، 74/12ترتیب با به سوخت  لکتریسیته وا ایی، نیروي انسانی،بعد از کود شیمی. باشد درصد از کل انرژي ورودي می 49
در . دست آمـده اسـت   هب گیگاژول در هکتار 9/48متوسط انرژي خروجی نیز برابر با . هاي بعدي قرار دارند درصد در رتبه 16/5

ار آن یش سـطح باغـات مقـد   باشـد و بـا افـزا    هکتار مـی  4تولید نارنگی بیشترین انرژي مصرفی مربوط به سطح تولیدات باالي 
هاي مختلف نشان داد که این شاخص در باغات متوسـط و بـزرگ    انرژي در باغات با اندازه مقایسه بازده مصرف. یابد افزایش می

بیشتر بوده و بیانگر این است که مصرف انرژي در باغات با اندازه هاي بزرگتر بیشترین بازده را داشـته و انـرژي خـالص نیـز در     
همچنین انرژي ویژه براي باغات با اندازه متوسط و بزرگ کمترین مقدار را داشته ولـی در  . دار را داردباغات بزرگتر بیشترین مق
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ناپـذیر   انرژي مسـتقیم و انـرژي تجدیـد    هاز طرف دیگر سهم انرژي غیرمستقیم نسبت ب. باغات کوچک، بیشترین مقدار را دارد
  .باشد نسبت به انرژي تجدیدپذیر بیشتر می

کودهـاي  شـود مقـدار مناسـب     تولید نـارنگی در اسـتان گـیالن پیشـنهاد مـی      برايهاي انرژي  بهبود شاخص جهت نهایت،در  
و سیاسـت   صورت پـذیرد کشاورزان جهت استفاده از کودهاي آلی ترویج تعیین و همچنین  این محصولکشت شیمیایی جهت 

 .افزایش سطح کشت و کاهش از پراکندگی قطعات کاشت توسعه یابد
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