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 خالصه

منجر به روند  ،رد و ارزش غذایي باالاي به دليل عملکذرت علوفهخصوص هب علوفهافزایش  تقاضا براي 

و  انرژيهاي نهادهکالن در کشور شده است. این حجم توليد نيازمند مصرف  محصولعودي توليد این ص

به  ،ايذرت علوفه چرخه زندگي توليد فهرست موجوديحاضر با فراهم آوردن  مطالعهمي باشد. انرژي غير

 ي تجمعيژبا استفاده از روش تقاضاي اکسر محصولن ي جریان توليد ایطمحيتجزیه و تحليل زیست

(CExD) در کشاورز 63 از توليد فصل در شده مصرف انرژي و ورودي مواد شامل اوليه هايدادهپردازد. مي 

داده  پایگاه از استفاده مورد هاينهاده توليد براي هاي مورد نيازداده. شد آوريجمع مطالعه مورد منطقه

در  .شده است استفاده اوليه هايداده تحليل و تجزیه براي سيماپرو افزارنرم از و شده است گرفته اکواینونت

سازي زمين تا کارکردي و مرز مطالعه از آماده واحد عنوان به شده توليد ايذرت علوفه تن این مطالعه یک

 57/1360در ایران  ياذرت علوفه تن. ميزان این شاخص براي توليد یک شد اي انتخاببرداشت ذرت علوفه

هاي اثر منابع گروه ي تجمعي،ژهاي اثر شاخص تقاضاي اکسرول معادل به دست آمد. در بين گروهژمگا

ول معادل ژمگا 92/420و 19/705با  بترتي به پتانسيل-یرذمنابع تجدیدپ و فسيلي-یرذغيرتجدیدپ

اثر منابع  گروهدرصد  25 همچنين سوخت دیزل )در حدود .بيشترین سهم را به خود اختصاص دادند

ترین مهمپتانسيل( -یرذاثر منابع تجدیدپ گروهدرصد  95( و الکتریسته )در حدود فسيلي-یرذغيرتجدیدپ

 .ار شناخته شدندذهاي تأثيرگورودي

 .ايتقاضاي اکسرژي تجمعي، ذرت علوفه اکسرژي، انرژي، :کلمات کلیدی

 
 

  مقدمه .1

جا گوي نيازهاي اساسي انسان در قرن حاضر نيست. از آنموجود پاسخطبيعي منابع  ،جهانجمعيت به دليل افزایش سریع 

-هاي راهبردي هر کشوري است و دیگر امکان توليد غذاي کافي با روشغذا از اولویت خصوصبهمين نيازهاي اساسي أکه ت

 شدن، نياز به مصرفراي صنعتي . برفته استهاي معمول گذشته وجود ندارد، توليد غذا نيز به سمت صنعتي شدن پيش 

-انرژي است، در نتيجه کشاورزي و دامداري که دو قطب اصلي توليد غذا در جهان هستند، انرژي زیادي مصرف مي بيشتر

 انرژي یک جز اساسي در روند توسعه اقتصادياز سوي دیگر،  .مين نمایندأرا ت)خوراک( کنند تا بتوانند نياز اوليه انسان 

چه باعث شود، همچنين آنهاي اقتصادي و کيفيت زندگي بشر مطرح مينوان ابزاري براي حفظ فعاليتکه به ع ،است

به عبارت دیگر کمبود انرژي یک محدودیت جدي  ،شود وجود منابع انرژي استیافتگي کشوري ميتوسعه یا عدم توسعه

کننده از جمله کشاورزي و هاي مصرف. استفاده درست از انرژي در همه بخشمد استآتوسعه کشورهاي کم در براي

شدن روند اتمام ذخایر فسيلي و جلوگيري از آلودگي هوا را در پي داشته تواند توليد پایدار، توليد اقتصادي، کنددامداري مي
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ود است هاي موجاز منابع انرژي و سوخت بيشتربرداري ترین راه براي بهره. بنابراین مدیریت انرژي تنها و نزدیک[9] باشد

شود. در واقع کاهش زیست مي طکه شامل استفاده حداقل از منابع، استفاده از مواد بازیافتي، ضایعات و محافظت از محي

یر، استفاده بهينه از مواد، استفاده مجدد و بازیافت مواد و کنترل ذپل از منابع تجدیدصي حاژي، استفاده از انرژمصرف انر

تاکنون مطالعات مختلفي در رابطه با . [2] کنندکمک مي توليدستند که به پایداري یک ها از جمله مواردي هندهالیآ

هاي مختلف در توليدات کشاورزي ایران صورت گرفته است. اما مطالعه انرژي از سازي آن با روشمصرف انرژي و بهينه

 زارهاي. این شاخص در شالينداشته است پررنگيدر توليدات کشاورزي نقش  (CExD)منظر تقاضاي اکسرژي تجمعي 

منابع مواد معدني، -یرذمنابع غيرتجدیدپ ،فسيلي-یرذمنابع غيرتجدیدپ گروه اثر پنجاستان گيالن براي  کشت برنج

-گيري و بهينههاي مصرف اندازهآب با توجه به نهاده-یرذتجدیدپ منابع پتانسيل و-یرذمنابع تجدیدپلزات، ف-یرذغيرتجدیدپ

 رو، از ایننگرفته است مورد مطالعه قراردر ایران اي تقاضاي اکسرژي تجمعي در توليد ذرت علوفه .[6]سازي شده است 

ي ژکه به بررسي انراست ي ژبا مفهوم اکسر ايذرت علوفه چرخه زندگي توليد فهرست موجوديحاضر، ترکيبي از  مطالعه

اي پرداخته ذرت علوفهدر توليد  [3] تجمعي يژاز دیدگاه شاخص تقاضاي اکسر مصرف انرژيهاي کاهش تصمصرفي و فر

 است.

 

 هامواد و روش  .2

 منطقه مورد مطالعه      . 1. 2

درصد  48/14ادل ميليون تن برآورد شده که مع 16/11اي در کشور حدود ، ميزان توليد ذرت علوفه1394در سال زراعي 

 59/12 توليد با قزوین استان .باشداي ميتات علوفهدرصد کل ميزان توليد نبا 65/56توليد محصوالت زراعي و  ميزان

به دليل جایگاه مناسب . [1]قرار گرفته است  ایراناي در در جایگاه چهارم توليد ذرت علوفهاي کشور، ذرت علوفهاز   درصد

ستان براي ااین  ي دراهاي توليد ذرت علوفهعنوان یکي از قطباي، شهرستان البرز بهاستان قزوین در توليد ذرت علوفه

رستان به کشت اراضي کشاورزي این شه  هکتار از 1560 ،1394طبق اعالم رسمي در سال مطالعه و بررسي انتخاب شد. 

زیر کشت  اي از این ميزان سطحتن ذرت علوفه 800هزار و 85اي اختصاص داده شده است که در حدود ذرت علوفه

آمد. اطالعات  به دست کشاورز 63ن مطالعه از طریق مصاحبه مستقيم با اطالعات الزم براي ای .[1]برداشت شده است 

بياري آهاي تمکشت، ميزان عملکرد محصول، نوع و ميزان سموم شيميایي مصرفي، نوع سيساستخراج شده شامل سطح زیر

اي هه، ماشينهاي شيميایي و ارگانيک، سوخت، الکتریسيتهاي مصرفي از قبيل کودنوع و ميزان نهاده و آبرساني،

-مادهآمختلف  مورد استفاده جهت کشت و همچنين ميزان نيروي کارگري مورد استفاده در مراحل کشاورزي، ميزان بذر

 سازي زمين، کاشت، داشت و برداشت محصول بود.

 تقاضای اکسرژی  شاخص .   2. 2

ي را ژاکسر .[7] مطرح شد ergonو  ex يونانیتوسط زوران رنت با استفاده از دو واژه  1956در سال  يعبارت اکسرژ

حرکت است،  ي، حرکت و یا توانایي توليدرژکه انر گرفت؛ درحاليي مفيد در نظژعنوان معياري از انرتوان بهمي

 .[7] ستي کار و یا توانایي توليد کار اژدیگر اکسرعبارتبه

ایي به تعادل با چشمه گرم است که سيستم را فرآیندین کار مفيد ممکن طي یک بيشترسيستم،  اکسرژي

که این  ، پتانسيل سيستم براي ایجاد یک تغيير است وقتياکسرژيکه محيط اطراف چشمه است، رساند. هنگاميمي

دل اف به تعاحيط اطرانرژي موجود براي استفاده است. بعد از اینکه سيستم و م اکسرژي، ،سيستم به تعادل با محيط برسد

 .[5،10] تفاوت بين انرژي و اکسرژي به اختصار ذکر شده است 1در جدول  د.شوصفر مي اکسرژيبرسند، 
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 های انرژی و اکسرژیمقایسه ویژگی -1جدول 

 مشخصات اکسرژي مشخصات انرژي

 ترکيبي از قانون اول و دوم ترمودیناميک است .برطبق قانون اول ترمودیناميک است

 ليد کار استکار یا توانایي تو .حرکت یا توانایي حرکت است

 به خواص جریان ماده، انرژي سيستم و شرایط محيط وابسته است .تنها به خواص جریان ماده و انرژي سيستم وابسته است

 .شودرود و نه توليد مينه از بين مي
 پذیرشتاي برگهفرآیندهاي برگشت پذیر نه از بين مي رود و نه توليد مي شود اما در فرآینددر 

 .روده از بين مي)واقعي( هموار

 .شوديکمي م وجود دارد و براساس توليد کار در اشکال مختلف )پتانسيل، جنبشي، کار و گرما( .ودشدر اشکال مختلف )پتانسيل، جنبشي، کار و گرما( کمي مي

 .گيردکميت و کيفيت انرژي را اندازه مي .کميت انرژي را اندازه مي گيرد

 .در شرایطي که سيستم در تعادل با خودش و محيط باشد، کميت برابر با صفر دارد يت غير صفري دارد.در شرایط تعادل با محيط، کم

ول و یا ي تمامي منابع موردنياز جهت توليد یک محصژعنوان مجموع اکسر به تقاضاي اکسرژي تجمعي شاخص

 ي تجمعيژتر یعني تقاضاي انریجمشابه شاخص را تقاضاي اکسرژي تجمعي شود. شاخصفراهم آوردن یک خدمت بيان مي

ات مواد معدني و فلز ي مانندژي و همچنين منابع غير انرژکيفيت منابع انر ،تقاضاي اکسرژي تجمعيبا این تفاوت که  است،

نياز براي ارائه  ز تمام منابع موردي اژعنوان مجموع اکسربه تقاضاي اکسرژي تجمعي شاخص .[3] کندرا نيز محاسبه مي

تقاضاي  اخصش .[4]شود مشخص مي (.MJ eq) ول معادلژصورت مگاو بهاست شده  و یا محصول تعریف دفرآینیک 

د معدني و یر، آب، مواذپهاي تجدیديژتوده، سایر انراي، آبي، زیستبه هشت زیرگروه منابع فسيلي، هسته اکسرژي تجمعي

ي در اک تن ذرت علوفهیي کل از طبيعت به منظور توليد گر حذف اکسرژکه در این مطالعه بيان [3] شودفلزات تقسيم مي

منابع هاي اثر روهدر گ تقاضاي اکسرژي شاخصلحاظ  از ايهفذرت علو توليددر این مطالعه  مرز سامانه تعریف شده است.

 منابع سيل،نپتا-یرذجدیدپتمنابع لزات، ف-یرذمنابع غيرتجدیدپمعدني، مواد-یرذمنابع غيرتجدیدپ ،فسيلي-یرذغيرتجدیدپ

 بررسي قرار گرفت.  مورد زیست توده-یرذمنابع تجدیدپآب، -یرذتجدیدپ

يين مرز کارکردي و تع، بيان هـدف و مشـخص کـردن واحـد تقاضاي اکسرژي شاخص مطالعهاولين گام در روش 

ست. صرفي امي اي براساس نهادهاتقاضاي اکسرژي در توليد ذرت علوفه هـدف بررسـي ،در این مطالعـه سيستم است.

این مطالعه واحد  در که [8]باشد مورد بررسي مي فرآیندواحد کارکردي یک توصيف کمي از سيستم خدمات یا محصول 

ف اید با هدبانتخاب مرز سيستم  ،است. از سوي دیگر در نظر گرفته شده اي توليد شدهتن ذرت علوفه یککارکردي 

ا گيري باید بصميمتود. سيستم باید شناسایي و تشریح ش معيارهاي مورد استفاده در برقراري مرز و مطالعه سازگار باشد

ند. در این رگيلعه قرارنيز باید مورد مطا هارآیندف-اند، سازگار باشد و جزئيات واحدهایي که در مطالعه وارد شدهفرآیند-واحد

ا توجه بستفاده شده اي ختم شده است. منابع ابرداشت ذرت علوفهسازي زمين شروع و به از آمادهمرزهاي سيستم مطالعه 

ها و يورودد به واحد کارکردي و مرز سامانه تعيين شده و در نهایت فهرست موجودي با توجه به اطالعاتي در مور

روه اول گ وگروه تقسيم شدند.هاي سيستم تهيه شد. اطالعات مورد نياز در این مطالعه به دفرآیندهاي فيزیکي يخروج

اي هفرآیند) ي مصرفيهاها و گروه دوم اطالعات مربوط به ساخت و حمل و نقل نهادهاطالعات مرتبط با ميزان مصرف نهاده

ل ما به دليست آمد. ادهکشاورزان بمصاحبه مستقيم با هاي مصرفي از باال دستي( است که اطالعات مربوط به مقدار نهاده

افزار رموجود در نکواینونت مهاي باالدستي از اطالعات موجود در پایگاه داده افرآیندتوليد با نبود اطالعات کافي در رابطه 

 سيماپرو استفاده شده است. 

 نتایج و بحث           .3

 مصرفی براساس تقاضای اکسرژی تجمعیتعیین انواع انرژی .    1. 3

منابع این اساس  بر رسي نشان داده شده است.هاي اثر مورد برتقاضاي اکسرژي تجمعي براي گروه 2در جدول 

اي به خود مگاژول( را براي توليد هر تن ذرت علوفه 19/705فسيلي بيشترین تقاضاي اکسرژي تجمعي )-یرذتجدیدپغير

ترین سهم را در فسيلي عمده-یرذتجدیدپغيرمنابع برنج نيز  توليددهد در اند. نتایج تحقيقات مشابه نشان مياختصاص داده
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این مطلب تأکيدي است براي استفاده از منابع تجدیذیر انرژي  .[6]اند ص دادهاتقاضاي اکسرژي تجمعي به خود اختص

گروه اثر مورد بررسي   6ميزان کل تقاضاي اکسرژي تجمعي براي  در توليدات و خدمات مختلف.جهت سوخت مصرفي 

 برآورد شده است. ول معادلژمگا 57/1360
 ایتولید ذرت علوفهدر  یتجمع یاکسرژ یبراساس روش تقاضا ینواع انرژا ریمقاد -2جدول 

 اثرگذارترین نهاده تقاضاي اکسرژي تجمعي )مگاژول بر تن( گروه اثر

 سوخت دیزل 405.19 فسيلي-یرذمنابع غيرتجدیدپ

 کود فسفاته 26.9 مواد معدني-یرذمنابع غيرتجدیدپ

 کود فسفاته 1.2 لزاتف-یرذمنابع غيرتجدیدپ

 الکتریسته 148.44 آب-یرذتجدیدپ منابع

 الکتریسته 42.92 پتانسيل-یرذمنابع تجدیدپ

 کود پتاسه 58.24 زیست توده-یرذمنابع تجدیدپ

 بر این ست. انشان داده شده  مورد بررسيانرژي منابع هاي مصرفي در انواع سهم هر یک از نهاده 1در شکل  

ر جایگاه د نيتراته و کود اوره ديشترین سهم مربوط به سوخت دیزل است و کو، بفسيلي-یرذمنابع غيرتجدیدپاساس در 

ابع منلزات و ف-یرذمنابع غيرتجدیدپبعدي قرار دارند. از سوي دیگر کود فسفاته دليل اصلي تقاضاي اکسرژي در 

صرف مان بهينه ه به ميزتمواد معدني است. به دليل تجدیدناپذیر بودن این منابع  توصيه مي شود کود فسفا-یرذغيرتجدیدپ

آب، -ریذبع تجدیدپمناپتانسيل و -یرذمنابع تجدیدپترین نهاده در شده و یا با کودهاي ارگانيک جایگزین شود. مهم

نابع مي در . نکته مهم در تقاضاي اکسرژي در این مطالعه تأثير مثبت استفاده از کودمرغالکتریسته مصرفي است

يایي ودهاي شيمکجاي ن دهنده اهميت هر چه بيشتر جایگزیني کودهاي ارگانيک بهآب است. این مطلب نشا-یرذتجدیدپ

ر توليد ذرت دتقاضاي اکسرژي تجمعي براي هر نهاده مصرفي  2در شکل  است )با توجه به در خطر بودن منابع آبي(.

در بين سایر ا ري تجمعي شود الکتریسته بيشترین تقاضاي اکسرژطور که دیده ميعلوفه اي نشان داده شده است. همان

نشان  ايعلوفه وليد ذرتاین نتيجه لزوم استفاده بهينه از این نهاده را در ت به خود اختصاص داده است.هاي مصرفي نهاده

اند تواال ميراندمان ب ها و موتورهاي باهاي توربيني )شفت و غالف( به پمپ شناور و استفاده از پمپتبدیل پمپ دهد.مي

تر الت منطقيد محصوف الکتریسته در مزارع را کاهش دهد تا عالوه بر حفاظت از انرژي، سود اقتصادي در توليميزان مصر

 .شود

 
 ایتقاضای اکسرژی تجمعی تولید ذرت علوفه در  انواع انرژی مصرفیدر  یمصرف یهااز نهاده کیسهم هر -1شکل 
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 ای براساس منابع انرژیدر تولید ذرت علوفهتقاضای اکسرژی تجمعی برای هر نهاده مصرفی  -2شکل 

 

 گیرینتیجه       .4

منابع هم است که سول ژمگا 57/1360 تقاضاي اکسرژي تجمعي اينتایج این تحقيق نشان داد در توليد ذرت علوفه

سته اد الکترید هاي اثر است. همچنين نتایج نشانتر از سایر گروهپتانسيل بيش-یرذمنابع تجدیدپ و فسيلي-یرذغيرتجدیدپ

عي ژي تجمبيشترین سهم را در ميزان تقاضاي اکسرژي تجمعي به خود اختصاص داده است. براي کاهش تقاضاي اکسر

رف زیع و مصهاي توليد، توسازي و نوسازي سيستمناشي از مصرف این نهاده، کاهش الکتریسته مصرفي از طریق به

 در مزارع توصيه مي شود. الکتریسته
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ABSTRACT 
Growth of demand for forage specifically maize because performance and high nutritional value, is lead to up 

trend of the production of this product in the country. This volume of production is required to huge 

consumption of non-energy and energy inputs. Present study by providing life cycle inventory of maize 

production analyze environmental of the current production of this product by the cumulative exergy demand 

(CExD) method. The initial data including input materials and used energy during production season was 

collected from 63 farmers in the studied region. Required data for the production of used inputs were taken 

from the EcoInvent database, and SimaPro software was employed to analyze primary data. In this study, one 

ton of produced maize was chosen as the functional unit and the boundary of study selected from ground 

preparation to harvesting maize. The rate of this indicator for production per ton maize in Iran was obtained 

1360.57 MJ eq. Among the impact categories of CExD, non-renewable-fossil and renewable-potential had 

the largest share with 705.19 and 420.92 MJ eq., respectively. Also, diesel fuel (about 25% of the non-

renewable- fossil category) and electricity (about 95% the renewable-potential category) were identified as 

the most influential inputs. 
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