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  :چکیده  

 ،یغرب ،یبالغلو، سردابه، شرق ،ی(ارشق شرق يهادهستان میو د یدر مزارع گندم آب يانرژ انیجر ،قیتحق نیدر ا      

 سهیو مقا یابیمورد ارز 1395-96 یدر سال زراع لیاردب شهرستان )ریکلخوران و ه ،یشمال يفوالدلو ،یجنوب يفوالدلو

 یکل و خروج يورود يو انرژ يانرژ يوربهره ،ي، شدت انرژيخالص انرژ افزوده ،يانرژ ییکارا يهاشاخص. قرار گرفت

به اندازه جامعه مورد  با توجه هایی طرح وپرسشنامه .ها تهیه گردیدبراي این شاخص GISو نقشه  محاسبه شدند کل

با روش چهره به پرسشنامه و  لیبا تکم هیاول يهادادهگردید.  نییفرمول کوکران تع قیاز طر هاحجم نمونه ،مطالعه

هاي ، آبیاري، سوخت، ماشینومها شامل بذر، کود، سمنهاده .ندشد يآورجمع اردبیل شهرستان چهره از کشاورزان

به دست آمده با استفاده از  يهادادهشامل دانه و کاه بودند.  و محصول خروجی ، حمل و نقلکشاورزي، نیروي انسانی

که  ها نشان دادداده لیو تحل هیتجز. شدند لیقابل استفاده تبد هیثانو يهابه داده ،مستخرج از منابع يانرژ يهامعادل

 زیحمل و نقل ن ریمتغ و را دارد يمصرف انرژ نیسوخت باالتر م،یو د یآبگندم کل در هر دو کشت  يورود ياز انرژ

رابر ب بیبه ترت میو د یآب گندم مزارع يبرا يورود ينشان داد که متوسط انرژ جیمقدار را دارا بود. نتا نیتر نییپا

 7/4برابر با  یمزارع آب يبه ورودي برا ینسبت انرژي خروج نیانگیمگاژول در هکتار بود. م 91/12102و  61/17730

مگاژول بر  9/6و  87/3برابر  بیبه ترت میو د یمزارع آب يبود. متوسط شدت انرژي برا 04/2برابر  میمزارع د يو برا

 افزودهمثبت بودن . از دیبر مگاژول برآورد گرد لوگرمیک 14/0و  34/0 بیوري انرژي به ترتو متوسط بهره لوگرمیک

 بوده ریپذ هیمناطق توج نیمحصول در ا نیکشت ا شد کهمنطقه مورد مطالعه مشخص  9کشت گندم در  يخالص انرژ

و در  داشتندها نسبت به سایر دهستان سردابه مدیریت بهتري دهستان میدهستان کلخوران و مزارع د یمزارع آباست. 

کارآمدتر  یآب در کشت ل،یمحصول گندم در شهرستان اردب دیتول يبرا يانرژ ری، سکلدر  .مصرف انرژي کارآمدتر بودند

و  هیاطالعات مزارع را مورد تجز یتوان تمامیم ییایاطالعات جغراف ستمیبا استفاده از سهمچنین  .بود میاز کشت د

  .بیشترین بهره را برد به کار رفته در تولید گندم یزراع يهانهادهاز  توانمی ینظام زراع تیریبا مدقرار داد و  لیتحل

  

  انرژي نسبت گندم، ،سیستم اطالعات جغرافیایی وري انرژي،بهره اردبیل، :هاواژه کلید
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 مقدمه -1-1

 فتلخم خود از منابع یگناهگاه و بهبود وضع بهداشت و زند، پغذا نیها جهت تامطول قرنانسان در 

 هاو موثر بوده است و بدون توجه ب يهاتیقابل دسترس انسان بر فعال ياستفاده کرده و مقدار انرژ يانرژ

کی، (کوچ تبوده اس يرژانصرف ه خود مجبور ب ییذاغ هیاول يازهاین نیتام يبرا شهیهم یمصرف يانرژ نوع

1373.(  

 رود.یم جهان در امر توسعه به شمار يمباحث مطرح در تمام کشورها نیترامروزه از مهم ،يانرژ نیتأم

 زیآن ن فرمص شیزااف دازمنیبلکه ن ،يانرژ مصرف ازمندیکشورها نه تنها ن یو اجتماع ياقتصاد توسعه

 دهد که هرگونه شتاب در امریدر حال توسعه نشان م يدر کشورها يانرژ فبه روند مصر ی. نگاههست

 بعمنا ان ازجه یمصرف يهمراه بوده است. تا به امروز انرژ يانرژ فمصر زانیقابل توجه م شیبا افزا توسعه،

 يریذپ انیو پا تیودمتعدد از جمله محد يهاشده است؛ اما مشکل نیتأم یلیاز منابع فس شتریتلف و بخم

 گرید عمناب ینیگزیاز جیآن و ن فرمص يساز نهیبه ای يانرژ فدر مصر ییرفه جوصضرورت  ،یلیمنابع فس

    را آشکار نموده است. يانرژ

 ودخ راه حل مسئله انرژي را در چارچوب استراتژي توسعه اقتصادي دیکه هر کشوري با ستین یشک

ود ش روشن هر کشور است. الزم است داریاستراتژي توسعه پا یاز اجزاي اصل یکیانرژي  رایکند. ز نییتع

منظور  به قطعاً تر و پربارتر استفاده نمود.کارآمدتر، خردمندانه یبه صورت یکه چگونه از منابع محدود فعل

 قیشناخت دق کشاورزي، آن در بخش ییکارآ شیکاهش مصرف انرژي و افزا یبه راهکارهاي عمل یابیدست

  است. اتیضرور ها ازآن یکیاکولوژ یابیارزموجود و  یزراع هايستمیو همه جانبه س

 ورکش با صنعت به لحاظ مصرف انرژي سهم کمتري در کل انرژي سهیکشاورزي هر چند در مقا بخش

 ریچشمگ باال و اریهاي ورودي در آن بسانرژي زانیشود که میتامل و دقت مشخص م یبا اندک یدارد، ول

فاده به بهره برداري و است یمتاسفانه توجه چندان رانیانرژي در ا یو ارزان بودن نسب یفراوان لیبوده و به دل

  ).1386 صبور، انی(محمد شودیاز آن در کشاورزي نم نهیبه

 درویها، به کار مکردن آن زهیو مکان يکشاورز يانجام کارها يبرا ،ياز انرژ یامروزه قسمت قابل توجه

 هیخاطر، تجز نی. به همشودیصرف م يدر کشاورز از،یمورد ن يانرژ نیتأم يبرا یقابل توجه يهانهیهز و

 .رسدیبه نظر م يالزم و ضرور يدر کشاورز يانرژ گاهیمنابع، بازده و جا ،يدر مورد انرژ يادیبن لیتحل و

. اردد قرار ههر منطق یاعو اجتم ياداقتص ،یاسیس طیاشر ریتحت تأث داًیشد يدر بخش کشاورز راتییتغ
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داول مت یزراع ياهاست. نظام يورضر يانرژ لیو تحل هیتجز يعوامل برا نیاز ا یبیلذا در نظر گرفتن ترک

 یماعاجت ،ياقتصاد ،ياورفن ياهمختلف هستند از جنبه يهابه شکل نهاده يبه مصرف انرژ یکه کامالً متک

ه رابط نیدر ا يدیجد ياهدگاهید تمسیدر اواخر قرن ب لیدل نیو به هم رندیپذ بیآس یطیمح ستیو ز

صاد اقت ،یعیمنابع طب و ستیز طیها، حفاظت از محمصرف نهاده ییکارآ شیاند که در قالب افزامطرح شده

مختلف  نیتحت عناو ییهانظام تاراس نیند و در اباشیمطرح م ییغذا تیغذا و امن نیتأم تاًیو نها کیاکولوژ

 دیتجد يو کشاورز کیارگان يکشاورز اده،نهمک ياورزکش ک،یاکولوژ ياورزکش دار،یپا ياز جمله کشاورز

  ).1373،ینیو حس یکوچک(اند شده فیشونده تعر

 تنآن است، داش حیحمصرف و کاربرد ص اریاال، معب يبازده انرژ نکهیبا توجه به ا گر،یاز طرف د

 اهشو ک يانرژ عاتیاز ضا يریجلوگ ،يانرژ اجاتیبرآورد احت يمشخص در سطح کالن، برا يهااستیس

 يرورض وددر استفاده موثر از منابع موج رفتهشیپ ياورفن يریبه کارگ يدراز مدت برا يهاارائه برنامه ها،آن

صرف م قیتشو و ،يژانر حیحالزم در استفاده ص يهادر کنار آموزش دیمنابع جد يریبه کارگ نیاست. همچن

به  زاین لیبه دل است. یاتیح اریدر سطح خرد، بس يدر مصرف انرژ ییجو در جهت صرفه يکنندگان انرژ

 یکل يهاشاخص و میاهبا مف یمباحث مشخص 1970 يهااز سال يانرژ تیو مطالعه وضع زینظام آنال کی

 ،یالماس(شد  شروع يژانر هنیهز شیزااف لیبه دل ياقتصاد یابیخصوص از نظر ارز به يدر رابطه با انرژ

1380.(  

 بخش در يورود يبه کل انرژ یلیفس يهاسوخت ينسبت انرژ شیافزا ،يانرژ متیمداوم ق شیافزا

ابع من نیاز ا يترنهیلزوماً خواهان استفاده به ،یلیفس يهاسوخت يو کاهش روزافزون منابع انرژ يکشاورز

  ).Singh et al., 1999(مختلف است  محصوالت دیدر تول

 ه مصرفکه به نحو میقد يمبنا ،يکشاورز دیبر اصول جدو بنا داریپا يکشاورز نینو دگاهید شیدایپ با

 کناردر يژبود، منسوخ شده و به بازده انر دیمطلق تول شیمزرعه، افزا ریتوجه نداشته و تنها هدف مد يانرژ

 املش ،يمحصوالت کشاورز دیمختلف تول يهادر نظام ،ي. مصرف انرژشودیم يشتریتوجه ب دیتول

 يانرژ فمصر زانیت آوردن مبدس ي. براشودیبه کار گرفته م د،یمختلف تول اتیاست که در عمل ییهانهاده

 تایعمل محصول مشخص گردد. دیتول يبرا ازیمورد ن يهاو نهاده يکشاورز يهااتیالزم است که تمام عمل

ت، کاش ه،یثانو ياك ورزخ ه،یاول يورز شامل خاك عمدتاًصوالت مختلف متفاوت است، مح يکه برا ینیماش

است  برگرداندار به طور معمول، شخم با گاو آهن هیاول يورز . خاكباشدیداشت، برداشت و حمل و نقل م

 یکش و ماله زدن کسیشامل د ه،یثانو يورز که تعداد دفعات آن، در مناطق مختلف متفاوت است. خاك

نوع محصول و  به ت،اش. روش ککندیمناطق فرق م طیبا توجه به شرا زدن سکیاست که تعداد دفعات د

 نیجشامل و داشت، اتی. عملمتفاوت است گریکدیها با آن يدارد که مصرف انرژ یبستگ يامنطقه طیشرا
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ردد. مجزا معلوم گ طوره ب دیبا کیهر  يکه مصرف انرژ باشدیم یو سمپاش یکود افشان ،یکردن، سله شکن

ت، برداش يهانیماش يانرژ فمتنوع است که مصر اریمختلف، بس يهابرداشت، نسبت به محصول اتیعمل

 يانرژ زانیم نی. همچناست بهقابل محاس یکار، عملکرد و وزن به راحتعرض ،يشرویبا داشتن سرعت پ

 ي. برادباشیقابل محاسبه م از،ین وردآب م نیامو نحوه ت ياریبا توجه به نوع آب ،ياریآب اتیدر عمل یمصرف

ها ساعات کارکرد آن نیهمچن و ازیالزم است، تعداد نفرات مورد ن ،یانسان يروین یمصرف يانرژ نییتع

   ).1380الر،يبهروز(گردد  نییتع

سامانه،  ياقتصاد يساز نهیبه د،یتول يداریدر پا ینقش اساس يدر بخش کشاورز ياستفاده موثر از انرژ

 تواند دریم يدر کشاورز يانرژ لیو تحل هی. تجزهوا دارد یو کاهش آلودگ یلیفس يهاسوخت ریحفظ ذخا

ها آن رییو تغ يانرژ انیجر يموجود در الگوها یطیانسان بر تعادل و ثبات مح يهاتیفشار فعال یابیارز

 شیموجب افزا يکشاورز جیرا يهادر سامانه ونیزاسیسطح مکان شی. اگر چه افزاردیگ قرار مورد استفاده

 کاهش یمصرف يانرژ ییو کارآ شیافزون افزابطور روز يدر بخش کشاورز ياما مصرف انرژ دهیگرد دیتول

  ).1386زاده و همکاران، یمیرح(است  افتهی

نطقه در م محصول نیه اک ییااز آنج و باال بودن مصرف سرانه گندم لیبه دل ،يانرژ ریس یبررس يبرا

 يمصرف انرژ تیریکنترل و مد .ددر نظر گرفته ش ،دشویعمده محسوب م یجزء محصوالت زراع اردبیل

 تیمؤثر خواهد بود. با عنا تمام شده آن متیق و هاآوردهفر ياداقتص دیدر تول اًتینهامحصول  نیا دیدر تول

 طیو حفظ مح داریپا يبا نگرش بر کشاورز يانرژ فو کنترل مصر تیریدر مد رانیتوسعه ا يهابه برنامه

 داتیش تولدر بخ یدر باال بردن توان رقابت تواندیم نهیزم نیدر ا يزیر برنامه ،گرید يوو از س ستیز

  .باشد ؤثرم ياورزکش

اطالعات  از سامانۀ توانیهستند، م یزمان - یمکان تیماه يدارا هاي کشاورزيکه فعالیتاز آنجا 

کرد که با آن بتوان در موارد  جادیا را ییهااستفاده کرد و مدل هافعالیت نیا یدر بررس )GIS( ییایجغراف

   .کرد يریگمیتصم انیو در پا تیریمد ،يزیر مختلف، برنامه

   

1-2- پژوهش: تیضرورت و اهم  

 يکل انرژ به یلیفس يهاسوخت ينسبت انرژ شیافزا ،يانرژ متیمداوم ق شیامروزه با توجه به افزا

 ياانهخگل يو انتشار گازها یلیفس يهاسوخت يکاهش روزافزون منابع انرژ ،يش کشاورزخدر ب يورود

امکان حد تاي انرژ فها را بر آن ساخته است که مصر، تمام تالشیلیفس يهاسوخت هیرو یب فاز مصر یناش

  .دابیکاهش 
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توان مشاهده کرد که یم يانرژ فمصر هیرو یب شیاز افزا یناش یاجتماع يهانهیلحاظ کردن هز با

 یناشی طیمح ستیو خسارات ز يش کشاورزخدر ب يانرژ يباال فاز مصر یناش ياقتصاد يهاانیز ساله هر

  .ابدییگسترش م ياانهخگل يگازها شیاز افزا

 محصوالت دیتول يبرا حوارد شده در واحد سط ي، انرژو در حال توسعه شرفتهیپ يکشورها اکثر

 زا را يکشاورز دیتول يهااند نظامکرده یسع يانرژ يهاو با محاسبه شاخص یرا بررس يکشاورز تلفخم

  کنند. نهیبه يانرژ فنظر مصر

  

  اهداف -1-3

 گندم، محصول یدمختلف در تول يهانهاده يبرا يسهم انرژ نییضمن تع ق،یتحق نیا يهدف اجرا

  .است فوق لمحصو يبرا درکشت دیم و آبی يانرژ يهاشاخص یبررس

  عبارتند از: قیتحق نیو مهم از انجام ا یطور خالصه اهداف کل به

  هاي مصرف انرژي محصول گندم در کشت آبی و دیم در شهرستان اردبیل.تعیین شاخص -

  شهرستان اردبیل. هايدهستان هاي آبی و دیم محصول گندم درانرژي در کشت هايشاخصمقایسه  -

  اردبیل.هاي آبی و دیم شهرستان انرژي محصول گندم در کشت هايشاخص براي GISتهیه نقشه  -

  

   وهشژپ هايلسوا -1-4 

  ؟کرد هیته GISنقشه  يش کشاورزخدر ب يانرژ فمصر يتوان برایم ایآ -1

  ؟موثر واقع خواهد بود يانرژ فمصر تیریدر مد GISکاربرد  ایآ -2

  ؟کرد تیریرا مد یمصرف يتوان مقدار انرژیم  GISيهابا استفاده از نقشه ایآ -3

  در شهرستان یک الگوي بهینه است؟آیا الگوي مصرف انرژي  -4

  

  وهشژپ يهاهیفرض -1-5

  .ستین نهیبه يالگو کیشهرستان  يانرژ فمصر يالگو -1

  خواهد بود. ریپذدر شهرستان امکان يانرژ فمصر تیریمد GISي هابا استفاده از نقشه -2

  خواهد بود. یسنت تیریتر و موثرتر از مدآسان اریبس GISبا  يانرژ فمصر تیریمد -3

  تهیه کرد. GISتوان نقشه براي مصرف انرژي در کشاورزي می -4

  



 

 

  

  

  

 

 

 

  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  يدر کشاورز يمصرف انرژ -2-1

 و اقتصادي یاسیس تیاز عوامل موثر در وضع یکیمنابع و مصارف انرژي  ستمیدوم قرن ب مهیاز ن

ا بر هآن استفاده از یمنف ریو تاث یلیمختلف به شمار رفته است، با کاهش منابع انرژي فس کشورهاي

و  ديیهاي اساي، بارانگازهاي گلخانه دیتول دکربن،یغلظت اتمسفري دي اکس شیافزا نظر از ستم،یاکوس

در منابع  ییجوهاي صرفهدر روش قیمحققان را بر آن داشته است تا ضمن تحق ن،یزم شدن گرم دهیپد

 ،ییاگرم نیانرژي زم وانرژي،یآب، باد، ب دي،یانرژي خورش ریشونده نظ دیمنابع تجد نیتام جهت موجود، در

 زیکشاورزي ن نهی. در زمندیتالش نما هاانوسیاق عیو انرژي امواج در پهنه وس اهایدر یحرارت انیگراد انرژي

رفته گ محصوالت صورت دیتول اتیمصارف انرژي در مراحل مختلف عمل یاز نظر بررس یعیوس هايتیفعال

  ).1373،ینیو حس یاست (کوچک

ها تمام تالش ایامروزه در دن باشد.یقابل انکار م ریکشاورزي مدرن غ یینقش انرژي در توسعه و کارا

ر د ي. انرژو به حداقل برسد ابدی کاهش مختلف يندهایدر انجام فرآ ياستوار است که مصرف انرژ نیبر ا

 در حال يکشورها مهم است. در اریبس ارزش شیافزا يبرا دیپس از تول ندیو فرآ دیاز نظر تول يکشاورز

 رگذاریاثت ي. از پارامترهاگرددیم ییخودکفا و يرشد اقتصاد شبردیپ هیما يرشد کشاورز ران،یتوسعه مثل ا

کشت  ریسطح ز ون،یزاسیبه سطح مکان يانرژ مصرف .باشدیم يمصرف انرژ ،يکشاورز يو سودآور دیتول در

تر از بخش صنعت سخت يکشاورز دینهاده در تول يانرژ . برآورددارد یو تعداد کارگر فعال مزرعه بستگ

 ها درنهاده يری. نحوه به کارگاست يکشاورز دیتول در رگذاریتاث ياز تعدد پارامترها یناش نیاست و ا

ت است متفاو زیحاصله ن يانرژ ییکارا د،یتول ستمیس هر متفاوت بوده و در يمختلف کشاورز يهاستمیس

  .)1388 ،يسبزوار( گردد يکشاورز يدارایمنجر به ناپ تواندیکه م يبه نحو

 صرفم خود مجبور به ییغذا هیاول يازهاین نیتأم يبرا شهیهم یمصرف يانسان بدون توجه به نوع انرژ

گردد.  رسیم رو به گسترش، تیجمع يغذا نیفراوان باعث شده است که تأم یلیفس يبوده است. انرژ يانرژ

 است. کاهش درحال یلیفس يبخصوص انرژ يمنابع انرژ یمانده است، ول یباق ییدر سطح باال تیرشد جمع

 نیبنابرا اند،کشت رفته ریهم ز )مرغوبنا یحت( یزراع يهانیگذشته اکثر زم يهادر سال نکهیخاطر ا به

 هیته راه از چند یکیموجود، به عنوان  یزراع يهانیاز زم نهیو استفاده به نینو يهافقط استفاده از روش

. لذا در دباش تناسب داشته تیجمع شیبا افزا ییمواد غذا دیتول دیو همواره با ماندیم یباق ندهیبشر آ يغذا
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و  ییپاشا( مصرف کند يکمتر يانرژ ادتر،یز دیتول نیو موفق خواهد بود که در ع داریپا يدیتول ندهیآ

  ).1387، همکاران

 دار،یپا يبه کشاورز دنیرس در يراهبرد يهاروش نشیگز يبرا يدیکل يارهایاز مع یکیراستا  نیدر ا

 ،رکايرویاز جمله ن منابع دارتریکاربرد پا قیاز طر يورو بهره ییاست. کارا يورو بهره ییکارا شیافزا

ر د يو فرآور یشناخت ستیز يهاها و چرخهاز نهاده حیاستفاده صح د،یجد يبهتر به تکنولوژ یدسترس

 يهايانرژ نیمقدار مع يازا به يدیمقدار محصول تول( يانرژ يوربهره نیاست. همچن شیمزرعه قابل افزا

نسبت هر چه  نیاست. ا يکشاورز داریمطرح شده در توسعه پا يهابحث نیاز مهمتر یکی زین) یمصرف

 يداریاو ناپ ستیز طیمح بیتخر باشد بوده، و هر چه کوچکتر يکشاورز داریباالتر باشد، در جهت توسعه پا

  ).1384 ان،یمنصور( هددمی را نشان یکیاکولوژ

  کرد: انیب ریبه شرح ز توانیرا م يکشاورز در يمصرف انرژ یبه طور کل

 در قبل از ورود به" یعنیکه در سه مرحله و گروه متفاوت  ؛يکشاورز داتیدر تول يمصرف انرژ -الف

 قبل از ي. مصرف انرژشوندیم يبند میتقس "پس از خروج از مزرعه" زیو ن "در داخل مزرعه"، "مزرعه

 ساخت مواد یو مواد الزم، ساخت کودها و سموم و به طور کل هانیبه مزرعه که شامل ساخت ماش ورود

 داخل رد ي. مصرف انرژباشدیم یو مصالح ساختمان ییثابت روستا ساتیبذور، تأس يآماده ساز ،ییایمیش

 هبست و يو درجه بند يو آماده ساز يداشت، نگهدار اتیو کاشت، عمل نیزم هیته اتیکه شامل عمل مزرعه

نقل،  و پس از خروج از مزرعه که شامل حمل ي. مصرف انرژباشدیحمل و نقل داخل مزرعه م ه،یاول يبند

  .باشدیبازار و ... م ،یلیتبد ،یدست عیسردخانه و صنا ،يدارانبار ،يبسته بند

      که در دو قسمت ؛يکشاورز داتیروستا و تول یجنب يهاتیدر مصارف روزمره و فعال يمصرف انرژ -ب

 و روزمره، شامل گرم ی. خدماتشوندیم يبند میتقس "و روزمره یخدمات"و  "يکشاورز یجنب عیصنا"

 شامل خشک کردن ،يکشاورز یجنب عی. صناباشدیو... م ییروشنا ،یخوراك، آب گرم بهداشت کردن

  ).1387و همکاران،  یالماس( باشدیو... م یلیو تبد ییغذا عیخوراك دام، صنا هیته محصوالت،

  

  طبقه بندي انرژي مصرفی در کشاورزي -2-2

هاي انرژي به دو اول نهاده دگاهید بندي نمود. در میتقس دگاهیتوان از دو دیهاي انرژي را منهاده

) IDE(2میمستق ریکه انرژي غ ییهاو نهاده )DE(1میکه انرژي مستقیی هاشوند، نهادهیم میدسته تقس

  .کنندیم جادیا

                                                

1 Direct energy  
2 Indirect energy  
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ر د و بی واسطه منجر به انجام کار یا فعالیت ماًیکه مستق ییهايآن قسمت از انرژ یعنی :میمستق يانرژ

  و شامل: شودمیداخل 

و  حمل کاشت، داشت، برداشت و ن،ی) جهت آماده کردن زملیتراکتورها (عمدتاً گازوئ ازیسوخت مورد ن -

  نقل.

  و آب آبیاري. اريیهاي آب) جهت پمپتهیسیبرق (سوخت الکتر رويین -

  .یزراع اتیعمل هی(کارگري) جهت انجام کل یانسان رويین -

فاده ها استنهاده دیتول يقبل از مزرعه برا میرمستقیطور غ است که به ياز انرژ ینوع :میمستق ریغ يانرژ

  شده است و شامل:

  و کود حیوانی. ییایمیجهت ساخت و حمل و نقل کودهاي ش یانرژي مصرف -

  ها.ها و آفت کشهمچون علف کش ییایمیو حمل و نقل سموم ش دیبراي تول ازیانرژي مورد ن -

  کشاورزي. هاينیو نگهداري ادوات و ماش ریبه منظور ساخت، تعم ازیانرژي مورد ن -

  .)Yilmaz et al., 2004(  انرژي موجود در بذر گندم -

 )RE(3ریدپذیکه انرژي تجد ییهانهاده شوند،یم میهاي انرژي به دو دسته تقسنهاده زیدوم ن دگاهیاز د

ب. آ بذر و ،یکودآل ،یانسان رويیها عبارتند از ننهاده نیشوند. ایبازسازي م مفهوم که دوباره نیدارند به ا

و عبارتند از  ستندیمعموال قابل بازسازي ن هانهاده نیدارند، ا )NRE(4ریناپذ دیکه انرژي تجد ییهانهاده

  (Banaeian et al., 2011). هانیماش، ییایمیمواد ش ،ییایمیکودهاي ش ته،یسیالکتر انرژي زل،یسوخت د

  

  يدر کشاورز يانرژ لیو تحل هیجزت -2-3

 محصوالت دیو تول يکشاورز ران،یا ییاز جوامع روستا يابخش عمده یاصل تیکه فعال ییاز آنجا

ي صرف امور کشاورز ییدر جوامع روستا یمصرف ياز انرژ يابخش عمده باشد،یم یو دام یباغ ،یزراع

 ستمیآن در س ییو کارا يمصرف انرژ يالگو لیو تحل هیو تجز یالزم است که به بررس نیشود. بنابرایم

  ).1386،یپور و ترکمان یذوق( پرداخته شود يکشاورز

 وده و ازب يضرور ،يکشاورز دیبه منظور بهبود تول ابیمنابع کم ییکارا تیریبا هدف مد يانرژ زیآنال

 نییتع ،يانرژ زیآنال گرید يای. مزاگردندیمشخص م ،يکارآمد و اقتصاد يدیتول يهاتیفعال قیطر نیا

 راهمف دارند، ازینهاده را ن يانرژ نیکه کمتر یمراحل نییو در واقع تع دیتول ندیمصرف شده در هر فرا يانرژ

 استیس و داریپا تیریمد نهیمساعدت در زم نیمحافظت از منابع و همچن يبرا یآوردن مبناء و اساس

  ).Chaudhary et al, 2006( باشدیمربوطه م يهايگذار

                                                

3 Renewable energy   
4 Non-renewable energy 
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از  هانهاده موجود در يانرژ يمحتوا ایمختلف  اتیدر انجام عمل یمصرف يمحاسبه مقدار انرژ يبرا

، یمصرف يانرژ یابیارز استخراج شده از منابع مختلف استفاده شده است. به منظور يهاارزها و فرمول هم

  شد: لیتحل ریمراحل زطی  محصول گندم دیتولسیستم 

  .ستمیس يهانهاده یتمام يمحاسبه انرژ -1

 کردن جمع و يابعاد يساز کسانیآن به منظور  دیواحد تول يهر نهاده در انرژ ریضرب کردن مقاد -2

  .يانرژ يهانهاده یتمام

  .ستمیدر س يانرژ ییکارا لیمربوطه و تحل يهامحاسبه شاخص -3

 صورت یمحصوالت زراع دیکه در تول یکیتکنولوژ راتییتغ یمعتقدند بررس يکشاورز نیمتخصص

 عآب و مناب ن،یاستفاده از زم یو چگونگ يکشاورز نهیدر زم ندهیآ يهايگذار استیس ياست، برا گرفته

و ي انرژ تیاز وضع یحیصح لیداشتن تحل اریتوان با در اختیم نیاست. بنابرا تیموجود، حائز اهم يانرژ

 و یکوچک( کسب نمود ندهیآ يهاو برنامه هايگذار استیس ياطالعات الزم را برا ،ياقتصاد طیشرا یابیارز

  ). 1374زند، 

  

  يانرژ یابیارز يدهاواح -2-4

 کشاورزي است. اگرچه همه افراد هايستمیس داريیعوامل در سنجش پا نیتر انرژي از مهم یابیارز

 به واژه انرژي فیاز آن در ذهن دارند، اما در واقع تعر یمفهوم کل کیاثر کثرت استفاده از واژه انرژي  در

نام، ی(ب شدبایم قیدق فیتعر کی "اثر کیخلق  ییتوانا"انرژي بصورت  فی. تعرستین ریامکان پذ یسادگ

  ).1386 ،ی. به نقل از فرج1991

 انجام دادن کار را دارا تیشود اما همه اشکال آن ظرفیم افتیهاي مختلف انرژي به شکلگرچه 

 واحدهاي برند.یرا براي محاسبه انرژي به کار م یهاي مختلف واحدهاي متفاوت. محققان در رشتهباشندیم

رود و یبه کار م هیکالري واحدي است که در علوم تغذ است. BTU انرژي کالري، ژول و ريیگاندازه یاصل

 گراد در دمايیسانت درجه کیگرم آب به اندازه  کیکه براي باال بردن دماي  ییعبارت است از مقدار گرما

است که براي باال بردن  ییمقدار گرما  BTUیسیانگل ییاست. واحد گرما ازیگراد مورد نیدرجه سانت 15

 کیمتر ستمیدر س .است کالري 252الزم است و معادل  تینهایدرجه فار کیپوند آب به اندازه  کیدماي 

  BTUکی متر است. کی در فاصله وتنین کیبرابر با  ییرویشود و آن حاصل ضرب نیاز ژول استفاده م

  ).1373 ،ینیحس و یکوچک( باشدیم لوژولیک کیمعادل  بایتقر
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  انرژي یابیهاي ارزشاخص -2-5

 گریکدی ها را باها و مطالعه جزء به جزء آنستمیس سهیامکان مقاعنوان ابزاري هستند که ه ها بشاخص

ي انرژ یبازده سهیمحصول و مقا دیتوان مراحل مختلف تولیهاي انرژي مکنند. با مطالعه شاخصیفراهم م

  ).1387همکاران، ویی (پاشا کرد یهاي متفاوت در اکثر مناطق بررسمحصوالت مختلف با روش دیرا در تول

 هس انرژي حیباشد. براي محاسبه صحیمهم در علوم کشاورزي مطرح م یانرژي به عنوان مبحث زیآنال

 وريرهبه ها عبارتند از نسبت انرژي، افزوده خالص انرژي وشاخص نیگردد، ا فیتعر یستیبا یشاخص اصل

ها)، اده(نه به انرژي ورودي ستمی) سديی(تولی انرژي. نسبت انرژي عبارت است از نسبت انرژي خروج

(انرژي  ستمیس ازیو انرژي کل مورد ن یافزوده خالص انرژي عبارت است از تفاوت انرژي خالص خروج

 باشد (عجبیم دست آمده به ازاي هر واحد انرژي ورودي وري انرژي مقدار محصول بهورودي)، بهره

  ).1385 ،یرچیش

 تایعمل هستند که در ییهامحصوالت کشاورزي شامل نهاده دیهاي مختلف تولمصرف انرژي در نظام

 دیبا هاآن يگذار تیو کم نمود فیتعر یبه درست یستیها را بانهاده نیشوند. ایبکار گرفته م دیتول مختلف

 دیتول هاي انرژي در نظامانرژي نهفته در آن منظور گردد. جمع کل نهاده یچگال زانیم ایبر مبناي تراکم 

انجام  سطح جمع سهم انرژي هر نهاده مصرف شده در واحد قیدر کشاورزي هر واحد سطح (هکتار) از طر

ت نسب توانیم )ديیعملکرد (محصول تول زانیکردن م محاسبات و پس از مشخص نی. با انجام اردیگیم

 نیدر ا یمصرف ژيانرژي اقدام نمود. انر وري و افزوده خالصنسبت انرژي، بهره تیوضع قیبه محاسبه دق

 نیهم ا. مکندینم یتفاوت است، ریدپذیتجد ای یلیها فسمنابع آن نکهیاست و ا یها از منابع مختلفنهاده

مدت زمان  در که ییشوند و آنهایمصرف م اتیکه کالً در عمل ییهاانرژي نیکه ب ییهااست که تفاوت

  ).1387،و همکاران ی(الماس است شده فیتعر ریز ها درشاخص نیمصرف دارند، را در نظر گرفت. ا تریطوالن

  

  :5نهاده يانرژ -2-5-1

کودها و  يانرژ( ییایمیشي انرژ ،)و بذر یانسان يروین يهايانرژ( کیولوژیب يشامل مجموع انرژ

  .باشدیم )میرمستقیو غ میمستق( ونیزاسیو مکان )سموم

                                                

5 Energy input 
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  : 6ستانده يانرژ -2-5-2

در دانه، ساقه، کاه و  موجودی کیمتابول يموجود در محصول در واحد سطح و شامل انرژ يمقدار انرژ

نهاده و  يانرژ ری. مقادگرددیآن محاسبه م يانرژ بیدر ضر اهیکلش است و از حاصل ضرب عملکرد گ

به جزء بر حسب مگاژول  جزء نهاده به صورت يدر مورد انرژ ایستانده معموالً بر حسب مگاژول بر هکتار و 

  .شودیبر واحد نهاده اعالم م

  

   7يانرژ ییکارآ -2-5-3

ابطه ر .باشدیم يکشاورز يهاستمیس يانرژ یابیشاخص در ارز نیمهمتر ،ينسبت انرژ ای يبازده انرژ

  .گرددیم فیتعر) 1-2(و به صورت رابطه  سازدیم انینهاده را ب يستانده و انرژ يانرژ نیب

)2-1(  ER =
E

E��
 

  که در آن:

ER  :ينسبت انرژ ایبازده ( يانرژ ییکارآ(  

Eout  :ستانده يانرژ )MJ(  

Ein  :نهاده يانرژ )MJ (باشد. می  

  عد،بی است ب یشاخص ينسبت انرژ باشند،یبعد م کیرابطه، صورت و مخرج از  نیکه در ا ییاز آنجا

  ).1389و همکاران،  پرشکوهی یغالم(به کار برد  یهر نوع محصول سهیمقا يآن را برا توانیم نیبنابرا

  

  8يخالص انرژ افزوده -2-5-4

  .کنندیم انیب )2-2( شاخص و به صورت رابطه نینهاده و ستانده را با ا يانرژ نیتفاوت ب

)2-2(  �. �. � = ���� − ��� 

  که در آن:

N.E.G  :1( يخالص انرژ افزوده-ahMJ.(  

outE  :1( ستانده يانرژ-.haMJ(  

inE  :1( نهاده يانرژ-.haMJ( باشدمی )1389و همکاران، پرشکوهی یغالم(.  

                                                

6 Energy output 

7 Energy Ratio 

8 Net Energy Gain 
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  9يانرژ يوربهره -2-5-5

و به صورت  نامندیم يانرژ يوررا بهره يمصرف هر واحد انرژ يکاالها و خدمات به ازا دیتول زانیم

  ).3-2(رابطه  گرددیمحاسبه م لیذ

)2-3(  �� =
�

���
 

  که در آن:

EP :1( يانرژ يوربهره-kg.MJ(  

Yعملکرد محصول : )kg(  

Ei: يورود يانرژ )MJ( باشدمی )1389و همکاران،پرشکوهی  یغالم(.  

 يهاتمسیس در کسانیدو محصول  سهیمقا يبرا شتریبر مگاژول بوده و ب لوگرمیواحد آن به صورت ک

  .باشدیم ستمیهر س ییکارآ زانیم يهو نشان دهند گرددیاستفاده م ،يمختلف کشاورز

  

   10يشدت انرژ-2-5-6

 واحد از محصول، چه کی دیتول ياست که به ازا نیا انگریو ب باشدیم يانرژ يورعکس شاخص بهره

رت صو و به دهدیرا نشان م ياستفاده از انرژ یگنهیشاخص درجه به نیاست. ا دهیمصرف گرد يانرژ زانیم

  ).4-2 رابطه( گرددیمحاسبه م ریز

)2-4(  �� =
���
�

 

  که در آن:

EI :1( يشدت انرژ-MJ.kg(  

Ein :يورود يانرژ)MJ(  

Y :عملکرد محصول )kg (باشدیم )1389و همکاران،  پرشکوهی یغالم.(  

 نیبنابرا ،گرددیلحاظ نم يدیخورش يورود يدر مزرعه، انرژ يکشاورز يهاستمیس یابیدر روش ارز

 ينرژای دهبهره زیو ن باشدیمثبت م يعدد يخالص انرژ افزودهو  کیباالتر از  يریمقاد يانرژ ییغالباً کارآ

  .دهدیباالتر را نشان م يریمقاد

                                                

9 Energy Productivity 

10 Energy Intensity 
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  يانرژمشکالت موجود در مطالعات  -2-6

  :مشکالت عبارتند از یبرخ يمرتبط با انرژ يهادر مطالعه

  و مناطق. طیشرا یتمام يو استاندارد برا کسانینبود آمار و اطالعات  -

 منطقه ما را ایهر کشور  يبرا ینبودن اطالعات کاف .يانرژ میمعادالت و مفاه يساز کنواختیاجبار به  -

  .میاستفاده کن باشند،یم متفاوت که معموالً گرید يآمده از کشورهادست  به ریکه از مقاد کندیمجبور م

 است دیتول یکه هدف اصل يمواد يبرا يچند منظوره مواد است. محاسبات انرژ دیتول گر،یمسئله د -

  ).1380 ،یالماس( شودیمحاسبه م

  

  11يارز انرژ هم -2-7

ي محتوا زانیم کننده نایدر واقع ب )محصول(ها ستانده ایها نهاده يقرار داده شده برا یمعادل کم

 يراب نظرگرفته شده در )معادل(ارز  مثال هم يشود. برایخارج م ایوارد  دیتول ندیفرآ باشد که دریم يانرژ

 یمصرف يانرژ زانیباشد که معادل با میاژول ممگ 96/1 کار در مزرعه، طیشرا يهر ساعت کار انسان برا

  .)Safa and Tabatabaeefar, 2002( ها استتوسط آن

 هر دیتول يمصرف شده برا يانرژ زانیها از محاسبه منهاده يارز در نظر گرفته شده برا هم ایمعادل 

مگاژول   31/56 لییگازو تریهر ل يارز در نظر گرفته شده برا نمونه، هم يبرا. دیآیدست م ها بهواحد از آن

خواهد داشت. واحد  یستانده، واحد متفاوت اینهاده  نوع بسته به بیضر نیا .)Erdal et al, 2007باشد (یم

 سمومو  نیبنز ،زلید سوخت، MJ/kg هانیماش،  MJ/kg ییایمیو ش یدامي کودها يبرا يانرژ يهم ارزها

  باشد.یم MJ/h وي انسانیرنیو  MJ/L شیمیایی

  

  يانرژ يهاها و ستاندهنهاده يهامعادل -2-8

 نهاده و ستانده و يهايانرژ ریمقاد نییبه منظور تع يدر محصوالت کشاورز يانرژ انیمطالعه جر

 کاربي انرژ يهانهاده ستیبایو همه جانبه است. در ابتدا م قیدق یبررس ازمندیمرتبط به آن، ن يهاشاخص

 هانآ کاربرد یو چگونگ زانیها، مامر مستلزم شناخت نهاده نیمشخص گردند. ا دیمراحل تول هیرفته در کل

 لحاظی به یهادارد. سپس با در نظر گرفتن معادل گریکدیها بر آن يریرپذیتاث ایو  يرگذارینحوه تاث زیو ن

 محصوالت دهیچیپ تیماه لی. به دلردیپذیها صورت مو شاخص هاتیمحاسبه کم ک،یهر  يبرا يانرژ

به  د،باشنیم يادیز اریبس یپراکندگ يروابط دارا نیمربوطه، ا اتیو عمل ندهایو به تبع آن فرا يکشاورز

                                                

11 Energy equivalent/energy coefficient  
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وجود ندارد  يانرژ يهادر نحوه استفاده از معادل يمحصوالت، اتفاق نظر يانرژ ریکه در محاسبه س يطور

  ).1386صبور، انیمحمد(

 و یمصرف يهاتمام نهاده دیابتدا با ،يمحصوالت کشاورز دیتول انیدر جر یمصرف يمحاسبه انرژ يبرا

 ط بهمربو يمعادل انرژ ب،ی. با استفاده از ضراردیقرار گ یابیمورد ارز یو جانب یاصل محصوالت دیتول کل

 محصوالت انیشده، در جر دیستانده تول ایستانده و ضرب آن در مقدار نهاده مصرف شده  ایواحد از نهاده  هر

-2( که در جدول شدهفاده است یمتفاوت یبمطالعات، از ضرا این است. البته در يریگ قابل اندازه يکشاورز

 ،ییایمیمانند انواع کودها و سموم ش یمصرفي هانهاده دیتول طیها اشاره شده است. شرااز آن یبه برخ) 1

 نیدام باعث چن ایآن، مانند توان انسان  تیفیکوی مصرف يهانوع نهاده زیو ن يو ادوات کشاورز هانیماش

 .است یاختالفات

  

   يکشاورز يهاها و ستاندهمعادل نهاده  :1-2جدول

 

  )unit( واحد  نوع انرژي  
 يانرژ يمحتوا

)1-(MJ.unit  
  منبع

 (Ozkan et al, 2004)  96/1  ساعت  نیروي انسانی  

 (Kitani, 1999)  61/93  کیلوگرم  تراکتور  

 (Kitani, 1999)  63/87  گرملویک  کمباین  

 (Akcaoz et al, 2009)  7/62  کیلوگرم  هاماشین  

 (Mohammadi et al,2008)  02/1  مکعبمتر  آب آبیاري  

 (Ozkan et al, 2004)  7/14  کیلوگرم  گندمبذر   

 (Erdal et al, 2007)  31/56  لیتر  دیزلسوخت   انرژي نهاده

 (Ozkan et al, 2004)  3/0  کیلوگرم  کود دامی  

 (Esengun et al, 2007)  14/66  کیلوگرم  کود نیتروژن  

 (Esengun et al, 2007)  44/12  کیلوگرم  فسفر کود  

 (Esengun et al, 2007)  15/11  کیلوگرم  کود پتاسیم  

 (Ozkan et al, 2004)  216  لیتر  قارچ کش  

 ( Erdal et al, 2007)  238  لیتر  علف کش  

 (Gundogmus,E, 2006)  199  لیتر  حشره کش  

 (Ozkan et al, 2004)  7/14  کیلوگرم  دانه گندم  ستاندهانرژي 

 (Ozkan et al, 2004)  5/12  کیلوگرم  کاه و کلش  
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  يدر کشاورز يانرژ ادیمصرف ز يامدهایپ -2-9

 يدر کشورها يکشاورز داتیتول شیدر افزا ینقطه عطف يالدیم 1940وقوع انقالب سبز در دهه 

 يریمرهون به کارگ ریقرن اخ میغذا در ن دیشگرف در تول شرفتیپ نیآمد، اما امی سوم به شمار جهان

 عملکرد در سطح شیدرصد افزا 50موجود يبوده است. بر اساس برآوردها یلیفس يهايانرژ يگسترده

 يراب غذا دیبه منظور تول ياست. اما توجه به انرژ ییایمیش ياز مصرف کودها یقرن ناش نیدر طول ا جهان

 یبرخ امر منجر به انجام نیدارد و ا يالدیهفتاد م ۀده لیاوا یدر بحران نفت شهیروبه رشد بشر، ر تیجمع

 طالعاتم نیدر اکثر ا یعموم ۀجی. نتدیگرد يبه انرژ يرو به رشد بخش کشاورز یمطالعات، به جهت وابستگ

 ابدییم کاهشي انرژ يوربوده و بهره افزایشرو به  يمحصوالت کشاورز دیدر تول يبود که مصرف انرژ نیا

  ).1386و همکاران،  زادهی میرح( سازدیم ریپذ بینفت آس متیرا در برابر ق يموضوع کشاورز نیو ا

 گسترده اریبس) دوم یپس از جنگ جهان( ریدر چند دهه اخ يدر کشاورز يانرژ ادیمصرف ز يامدهایپ

  تبعات آن عبارتند از: نیتر از مهم یقابل جبران بوده که بخش ریدر موارد متعدد غ و

 و آب رییتغ تاًیو نها ياگلخانه دهیدر اثر پد نیکربن و گرم شدن جو کره زم دیاکس يانتشار د شیافزا -1

  هوا

 هاستفاد و عدم یزراع يهانیزم هیرو یشخم ب لیخاك به دل دیمف يهاسمیارگان کرویم تیجمع کاهش -2

   .یآل ياز کودها

  .ییایمیانواع سموم ش هیرو یمصرف ب لیبه دل یستیکاهش تنوع ز -3

  خاك. ییعناصر غذا يتلفات و شستشو شیخاك و افزا يزیکاهش حاصلخ -4

  خاك.  شیفرسا شیافزا -5

  .سموم هیرو یمصرف ب لیهرز به دل يهاو علف هايماریمقاوم شدن آفات، ب -6

 ستگس ،یخود اتکائ فیمهاجرت به شهرها، تضع دیتشد( ییدر جوامع روستا یو فرهنگ یاثرات اجتماع -7

  ).1386زاده و همکاران،  یمیرح( ی)فرهنگ

  

  ندهیدر آ يمصرف انرژ يریجهت گ -2-10

 به یصنعت يکمتر به انرژ ياتکا نیو همچن يبه مصرف کارآمدتر انرژ ادیغذا، به مقدار ز داریپا دیتول

 در يانرژ دارتریشده است عامل مهم مصرف پا شنهادیوابسته است. چنانچه که پ یلیفس يهاسوخت ژهیو

 بوده دینه تنها قابل تجد کیولوژیب يهانهفته است. نهاده کیولوژیب يهايدر توسعه مصرف انرژ ،يکشاورز

 یکیولوژاک خطر بوده و به سالمتیب یطیدر دسترس و قابل کنترل هستند، از نظر مح یبلکه به طور محل

  .کنندیکمک م يکشاورز يهاستمیاکوس
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 از یو برخ شوندیمربوط م يانرژ ییبه کارا مایارائه شده مستق یکیاکولوژ يهااز روش ياریبس

  .دهندیرا نشان م داریبه روش پا يغذا با مصرف انرژ دیتول ستمیس یطراحي راهکارها

  .یلیسف يهاآلوده کننده مثل سوخت ای دیقابل تجد ریمنابع غ ژهیبه و يکشاورز یصنعت يکاهش انرژ -1

  .)و.... یآل يکودها ،یانسان يرویهمانند ن( کیولوژیب يهاياستفاده از انرژ شیافزا -2

 شتریب موجب فراهم ساختن کیولوژیو ب کیها روابط اکولوژکه در آن يکشاورز يهاستمیاکوس یطراح -3

 به و به هر حال رفتهیها صورت پذدر داخل آن تیجمع میتنظ يندهایشده و فرآ وماسیو ب ییمواد غذا

  .دارند ازین يورود ياز منابع انرژ يکمتر ریمقاد

 يریدپذیتجد و يوربهره ،ییاست و هدف آن کارا يداریکه در ارتباط با پا ياز انرژ ییهاتوسعه شاخص -4

  .است

 ادرق یلیفس يهااز سوخت ادیبدون استمرار استفاده ز يکشاورز نکهیدرباره ا يادیز يهاامروزه بحث

 چالش دگاهید نی. اگرچه اشودیدر سراسر جهان نخواهد بود، م شیرو به افزا يازهایبرآورده ساختن ن به

 نیهمچن غذا و دیتول یفعل يهااز روش یرا روشن ساخته است اما خطر مشکالت ناش ندهیآ يهادهه یاصل

ه ب يکشاورز يهاستمیمربوط به اکوس قاتیکردن تحق تیرا که در صورت هدا نیگزیقابل جا يهاروش

  ).2007 سمن،یگل( است گرفته دهیخواهد شد، ناد یجامع نگر، عمل لیو تحل هیسمت تجز

  

  )GIS(12سیستم اطالعات جغرافیایی -2-11

آید. به ویژه در عصر حاضر که گمان اطالعات دقیق و بهنگام، رکن مهم توسعه پایدار به شمار میبی

افزایش نیازها و به تبع آن بهره گیري گسترده از منابع، سبب تشدید فعل انفعاالت بین انسان و طبیعت 

در این میان مهمترین ابزار  هاي بیشماري روبرو کرده است.ها و نابسامانیشده و جوامع بشري را با بحران

ت هاي مختلف برنامه ریزي توسعه، مدیریمدیریت منابع، باید سیستم اطالعات جغرافیایی باشد که در عرصه

  رود. منابع و مطالعات علمی و پژوهشی بکار می

باشد که به عنوان یک مجموعه یک سیستم کامپیوتر مبنا می )GIS(سیستم اطالعات جغرافیایی 

ز سخت افزار، نرم افزار، اطالعات جغرافیایی، نیروي انسانی و مدلهاي پردازش داده، به منظور متشکل ا

بهنگام سازي اطالعات جغرافیایی مربوط به عوارض و  نمایش، بازیابی، پردازش وتولید، ذخیره سازي، 

مدیریت و تجزیه و گیرد. در واقع بستري براي ذخیره، نگهداري، ف مورد استفاده قرار میلهاي مختپدیده

  تحلیل 
 

                                                

12 Geographic System Information 
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all farm data can be analyzed and with the management of the agricultural system can 
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