نشریه علمی پژوهشی دانش کشاورزی و تولید پایدار
331-311  صفحات3411  سال/ 4  شماره13 جلد
Effect of Conservation Tillage and Irrigation Methods on Energy Use and Greenhouse Gas
Emissions during Wheat Production
Sadegh Afzalinia*1, Sayed Mansour Alavimanesh2, Mashallah Zare2

Received: October 5, 2020 Accepted: February 25, 2021
1-Assoc. Prof., Dept. of Agricultural Engineering Research, Fars Research and Education Center for
Agriculture and Natural Resources, AREEO, Shiraz, Iran.
2-Researcher, Dept. of Agricultural Engineering Research, Fars Research and Education Center for
Agriculture and Natural Resources, AREEO, Shiraz, Iran.
*
Corresponding Author Email: sja925@mail.usask.ca

Abstract
Background & Objective: Tillage and irrigation methods may affect energy use and greenhouse gas (GHG)
emissions in production process of agricultural products. Effect of tillage and irrigation methods on energy
indices, GHG emissions, and GHG emissions intensity during irrigated wheat production in Fars province was
evaluated in this research.
Materials and Methods: This research was conducted in the form of a split plot experimental design with
nine treatments and three replicates. Main plots were surface irrigation, tape drip irrigation, and sprinkler
irrigation. No-till, reduced tillage, and conventional tillage were considered as sub plots. Energy indices, GHG
emissions, and GHG emissions intensity were determined.
Results: All energy indices were significantly affected by irrigation methods, but tillage methods only had
significant effect on input and output energies. Tape drip and sprinkler irrigation reduced input energy
compared to the surface irrigation by 30.5 and 14.8%, respectively, and tape drip irrigation had the highest
energy productivity (0.214 kg.Mj-1). Conventional tillage had the highest input and output energies, while the
minimum input and output energies were related to the no-till. Tape drip and sprinkler irrigation methods
reduced the total GHG emissions compared to the surface irrigation (21.3 and 34.3%, respectively), but
conservation tillage did not significantly decrease the total GHG emissions compared to the conventional
tillage. Electricity for pumping irrigation water had the highest share in total energy use and GHG emissions.
Conclusion: Therefore, using pressurized irrigation methods especially tape drip irrigation in wheat
production process would significantly reduce energy use and GHG emissions.
Keywords: Energy Indices, Global Warming, Irrigation, Tillage, Wheat
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چكيده
اهداف :روشهای خاکورزی و آبیاری مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای در تولید محصوالت کشاورزی را تحت
تأثیر قرار میدهند .در این پژوهش اثر روشهای خاکورزی و آبیاری بر شاخصهای انرژی ،مقدار و شدت انتشار گازهای
گلخانهای در تولید گندم آبی در استان فارس بررسی شد.
مواد و روشها :پژوهش در قالب آزمایش کرتهای خرد شده با نه تیمار و سه تکرار انجام شد .روشهای آبیاری قطرهای
نواری ،سطحی و بارانی عامل اصلی و روشهای خاکورزی مرسوم ،کمخاکورزی و بیخاکورزی عامل فرعی بودند.
شاخصهای انرژی ،گازهای گلخانهای و شدت آنها در تولید گندم آبی تعیین شدند.
یافتهها :اثر روش آبیاری و خاکورزی بر عملکرد گندم معنیدار بود به گونهای که آبیاری سطحی و خاکورزی مرسوم
بیشترین عملکرد را داشتند .روش آبیاری بر تمام شاخصهای انرژی اثر معنیدار داشت ،اما روش خاکورزی فقط بر
انرژی مصرفی و تولیدی اثر معنیدار داشت .آبیاری قطرهای و بارانی انرژی مصرفی را نسبت به سطحی  19/1و 41/3
درصد کاهش دادند و آبیاری قطرهای بیشترین بهرهوری مصرف انرژی ( 0/134کیلوگرم بر مگاژول) را داشت .خاکورزی
مرسوم بیشترین انرژی مصرفی و تولیدی را داشت و کمترین انرژی مصرفی و تولیدی مربوط به بیخاکورزی بود.
آبیاری قطرهای و بارانی نسبت به سطحی ،گازهای گلخانهای را کاهش دادند ( 14/3و  31/3درصد) ،اما روشهای
خاکورزی حفاظتی کاهش معنیداری در گازهای گلخانهای ایجاد نکردند .الکتریسته بیشترین سهم را از انرژی مصرفی و
گازهای گلخانهای داشت.
نتيجهگيری :استفاده از روشهای آبیاری تحت فشار به ویژه آبیاری قطرهای در کاهش انرژی مصرفی و گازهای گلخانهای
در تولید گندم ،بسیار مؤثر است.
واژه های كليدی :آبیاری ،خاکورزی ،شاخصهای انرژی ،گرمایش زمین ،گندم
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اصفهان به ترتیب  80/4و  38گیگاژول بر هکتار برآورد

مقدمه
بنزین ،گازوییل و برق منابع اصللللی انرژی در

شللد و انرژی برق با  39/2گیگاژول بر هکتار بیشللترین

کشللاورزی میباشلللند (چن و همکاران  ،)1042بنابراین

سلهم را از انرژی مصللرفی کل داشللت (خوشنویسان و

سلوخت های فسیلی بیشترین سهم را از انرژی مصرفی

همکاران  .)1043انرژی مصلللرفی کل ،نسلللبت انرژی و

در کشللللاورزی دارنللد (سلللنللدل و همکللاران .)1041

بهرهوری انرژی برای تولیلد گندم در اسلللتان اردبیل به

انرژی های مصلرفی در کشلاورزی به انرژی مستقیم یا

ترتیلب  38/32گیگاژول بر هکتار 3/43 ،و  0/42کیلوگرم

غیر مسلللتقیم و انرژی تجلدیلدپذیر یا تجدیدناپذیر قابل

بر مگللاژول گزارش شلللد کلله کود بللا  38/12درصلللد

دسللتهبندی هسللتند (رفیعی و همکاران  .)1040وضللعیت

بیشلترین سلهم را از انرژی مصلرفی داشللت (شاهین و

مصلللرف انرژی و انتشلللار گازهای گلخانهای در تولید

همکاران .)1008

محصللوالت کشللاورزی باید به دقت سللنجش و کنترل

حدود  10درصد از انتشار گازهای گلخانهای در

شللوند تا خطرات زیسللت محیطی کاهش یافته و سللرعت

یهان مربوط به بخش کشاورزی است (سیمز و فلمینی

گرمایش زمین کندتر گردد .نسللبت انرژی ،انرژی خالص

 .)1041انتشار اکسید نیتروژن از خاک به عنوان مهمترین

تولیدی ،شللدت انرژی و بهرهوری انرژی شللاخص های

منبع انتشار گازهای گلخانهای در استان ویکتوریای

مهمی هسلللتند که برای برررسلللی تراز انرژی در تولید

استرالیا گزارش شده است (بیسواس و همکاران .)1040

محصوالت کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند.

بر اساس گزارش بیسواس و همکاران ( ،)1008در فرایند

مصلللرف انرژی و بهرهوری آن در تولید گندم

تولید و حمل و نقل یک تن گندم در استرالیای ینوب

در تحقیقات زیادی بررسللی شللده اسللت .ییلدیز ()1042

غربی معادل  474کیلوگرم دی اکسیدکربن منتشر می

مقادیر  8/92 ،1/32مگاژول بر کیلوگرم 0/441 ،کیلوگرم

گردد.

بر مگلاژول و  18920/1مگلاژول بر هکتلار را به ترتیب

ممکن است مصرف انرژی و انتشار گازهای

برای نسللبت ،شللدت ،بهرهوری و انرژی خالص در تولید

گلخانهای در فرایند تولید محصوالت کشاورزی تحت

گندم در اسللتان سللمسللان ترکیه گزارش نمود .همچنین،

تأثیر روش خاکورزی و آبیاری قرار گیرد .نتایج

صلفا و ساماراسین ( )1044مصرف انرژی برای تولید

تحقیقات در چین نشان داد که روش آبیاری بر مقدار

گنلدم در نیوزیلنلد را  11222مگلاژول بر هکتار گزارش

انتشار گازهای گلخانهای مؤثر است ،به گونهای که مقدار

نمودند و بیان داشلتند که کود با  17درصد و برق با 11

انتشار گازهای گلخانهای در آبیاری قطرهای نواری در

درصللد بیشللترین سللهم را انرژی مصللرفی کل داشللتند.

مقایسه با بقیه روشهای آبیاری کمتر است (یه و

انرژی مصرفی و تولیدی در فرایند تولید گندم در استان

همکاران  .)1010همچنین نتایج تحقیقات اسپاکوتا و

نیو سللواو ویلز اسللترالیا نیز به ترتیب  3018و 17871

همکاران ( )1010نشان داد که آبیاری بارانی و قطرهای

کیلو وات سللللاعللت بر هکتللار گزارش گردیللد (خللان و

در مقایسه با آبیاری غرقابی ،انتشار گاز متان از خاک را

همکللاران  .)1040میسلللمی و ی لی ( )1010میللانگین

کاهش داده و در کنترل گرمایش زمین مؤثرند .بنک و

مصلللرف انرژی و بهرهوری انرژی گنلدم دیم در منطقه

همکاران ( )1048نشان دادند که انتشار گاز متان در ایالت

آق ق در اسلتان گلستان را به ترتیب  43/7گیگاژول بر

ایلی نویز آمریکا تحت تأثیر روش خاکورزی قرار

هکتار و  0/07کیلوگرم بر هکتار برآورد نمودند .متوسط

نمیگیرد .همچنین بر اساس نتایج تحقیقات کراوس و

مصللرف و تولید انرژی در فرایند تولید گندم در اسللتان

همکاران ( ،)1047روش خاکورزی اثر معنیداری بر
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و متان در تولید گندم در

بود و سه روش خاکورزی مرسوم ( ،)CTکمخاکورزی

سوییس ندارد .بر اساس نتایج تحقیقات چن و همکاران

( )RTو بیخاکورزی ( )NTبه عنوان عامل فرعی در

( ،)1042انرژی مورد نیاز برای تولید محصوالت دانهای

نظر گرفته شدند .در تمام تیمارهای خاکورزی ،بقایای

تحت شرایط دیم در استرالیا در سامانه کشت مستقیم

بریده شدۀ گندم (خارج شده از انتهای کمباین) از مزرعه

کمتر از مقدار آن در خاکورزی مرسوم میباشد .نتایج

خارج شد و بقایای ایستاده در مزرعه حفظ شد ،همچنین

تحقیقات ماراسنی و کوکفیلد ( )1044در کویینزلند

بقایای ذرت به طور کامل در کرتها حفظ شد .در روش

استرالیا نشان داد که اثر تغییر روش خاکورزی از

بیخاکورزی ،هیچگونه عملیات خاکورزی انجام نشد و

مرسوم به بیخاکورزی بر انتشار گازهای گلخانهای

با یک بار حرکت مستقیمکار در مزرعه کاشت انجام شد.

مثبت ولی نسبتاً ناچیز است .استفاده از روش

در روش کمخاکورزی ،بستر بذر با استفاده از یک

کمخاکورزی به یای خاکورزی مرسوم میتواند تا 40

دستگاه خاکورز مرکب در یک مرحله تهیه و در روش

درصد مصرف سوخت در مزرعه را کاهش دهد (چن و

مرسوم برای تهیه بستر بذر از گاوآهن برگرداندار،

بیلی  .)1009همچنین روشهای کمخاکورزی و

دیسک و لولراستفاده شد .سپس ذرت رقم  701به مقدار

بیخاکورزی در استان نیوسواو ویلز استرالیا مصرف

 12کیلوگرم در هکتار با ردیفکار و گندم رقم چمران به

انرژی را در مقایسه با خاکورزی مرسوم به ترتیب 41

مقدار  100کیلوگرم در هکتار با خطیکار در کرتهای با

و  11درصد کاهش میدهند (بیلی  .)1009چن و همکاران

ابعاد  2×10متر ،کشت شد .گندم در آبان ماه کشت و

( )1008نشان دادند که استفاده از کمخاکورزی و کنترل

اواخر خرداد ماه برداشت شد ،در حالی که ذرت در اوایل

ترافیک در کویینزلند استرالیا مصرف انرژی را  10درصد

تیرماه کشت و آبان ماه برداشت شد.

کاهش میدهد.

آبیاری بارانی با روش آب پاش و لوله لترال متحرک

بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقات گذشته،

با آب پاش تنظیمی پیروت  ZK30با فشار کارکرد سه

روشهای خاکورزی و آبیاری می توانند انرژی مصرفی

اتمسفر ،آبدهی 0/7لیتر در ثانیه و شعاع پاشش  49متر

و گازهای گلخانهای منتشر شده در فرایند تولید

با آرایش  10×42متر مربع بود .برای اینکه آب پاشش

محصوالت کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهند ،اما مقدار

شده در این روش آبیاری تیمارهای مجاور را تحت تأثیر

این تأثیر ممکن است با نوع خاک ،شرایط اقلیمی و نوع

قرار ندهد ،فاصلۀ کرت اصلی آبیاری بارانی با کرت

محصول تغییر نماید .بنابراین ،در این پژوهش اثر

اصلی مجاور  10متر در نظر گرفته شد .در روش آبیاری

روشهای مختلف خاکورزی و آبیاری بر انرژی

قطرهای نواری ،فاصله قطره چکانها  10سانتیمتر،

مصرفی ،انرژی تولیدی ،شاخصهای انرژی ،مقدار و

آبدهی هر قطره چکان  4/1لیتر در ساعت و فاصله

شدت انتشار گازهای گلخانهای در فرایند تولید گندم آبی

نوارها 72 ،سانتیمتر بود و به ازاء هر سه خط کشت

در شرایط اقلیمی معتدل استان فارس بررسی شد.

گندم و یک ردیف کشت ذرت یک لولۀ آبیاری نواری

مواد و روش ها

استفاده شد .تیمار آبیاری سطحی به صورت کرتهای

این پژوهش در قالب آزمایش کرتهای خرد شده با

نواری با لوله دریچهدار با فاصله دریچه  72سانتیمتر

طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار

انتخاب شد .نیاز آبی از فرمول پنمن مانتیث اص ح شده

در تناوب گندم-ذرت در شهرستان مرودشت به مدت دو

و با احتساب راندمان  90 ،70و  20درصد به ترتیب برای

سال ایرا شد .عامل اصلی روشهای آبیاری شامل

آبیاری بارانی ،قطرهای نواری و سطحی (بر اساس نتایج

آبیاری قطرهای نواری ،آبیاری سطحی و آبیاری بارانی

آزمایشهای اولیه) ،محاسبه شد .آب داده شده به کرتها
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در هر نوبت و هر تیمار آبیاری با کنتور حجمی واسنجی

ظرفیت مزرعهای موثر ،یرم ماشین و همارز انرژی و با

شده (مدل  TWMI 80کارخانه آبفار با قطر داخلی 80

استفاده از رابطه  4بهدست آمد (کیتانی و همکاران

میلیمتر و خطای  ،)±%1اندازهگیری شد .دور آبیللاری

:)4999

برای هر سه روش آبیاری بر اساس میزان تبخیر و تعرق

M .E
T .Ca

(رابطه )4

واقعی گیاه ،ظرفیت ذخیرۀ آب در خاک منطقه و نیز میزان

ME 

که در آن  MEانرژی مربوط به ساخت ماشین

تخلیۀ مجاز رطوبتی تعیین و اعمال شد.
این پژوهش در تناوب گندم-ذرت به مدت دو سال

( T ،)MJ/haعمر اقتصادی ماشین ( Ca ،)hظرفیت

ایرا شد و در این مقاله میانگین دادههای دوساله گندم

مزرعهای موثر ماشین ( M ،)ha/hیرم ماشین ( ،)kgو

مورد استفاده قرار گرفت .برای محاسبۀ شاخصهای

 Eهمارز انرژی ( )MJ/kgاست .آب مصرفی با استفاده

انرژی ،مجموع انرژی نهادهها و مجموع انرژی ستادهها

کنتور حجمی اندازهگیری و انرژی مصرفی برای

در تولید گندم آبی در هر یک از روشهای خاکورزی

استحصال آب آبیاری در تیمارهای مختلف هم بهصورت

تعیین شد و با استفاده از معادالت مویود ،شاخصهای

مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم محاسبه شد .انرژی

انرژی محاسبه شدند .برای محاسبۀ انرژیهای ورودی

مستقیم ،انرژی الزم برای باال آوردن و تحت فشار قرار

به سیستم ،انرژی مربوط به بذر ،علفکش ،آفتکش،

دادن آب مورد نیاز در هر هکتار است که از رابطۀ 1

کودهای شیمیایی نیتروژنی ،پتاسه و فسفاته بر حسب

محاسبه شد (کیتانی و همکاران :)4999
(رابطه )1

کیلوگرم ،از حاصل ضرب همارز انرژی آن نهادهها
(یدول  )4در مقدار استفاده از آنها بهدست آمد .مقدار
سوخت مصرفی در هر تیمار در همارز انرژی سوخت
ضرب و مقدار انرژی سوخت مصرفی محاسبه شد.
انرژی مربوط به ساخت ماشینها با واحد مگاژول بر
هکتار بر اساس عمر اقتصادی ماشین یا تأسیسات،

Q   g h
12

DE 

که در آن  DEانرژی مسلللتقیم اسلللتحصلللال آب
( ρ ،)J/haچگالی آب ) g ،(kg/m3شللتاب یاذبه (،)m/s2
 Qحجم آب مصللرف شللده برای تولید محصللول در یک

فصل زراعی ( h ،)m3/haهد دینامیکی چاه (η1 ،)m

جدول  -1همارز انرژی نهادههای مختلف
نهاده

همارز انرژی

منبع

نهاده

همارز انرژی

منبع

مقدار

واحد

برق

41/0

MJ/kWh

کیتانی و همکاران4999 ،

دیزل

17/8

MJ/L

کیتانی و همکاران4999 ،

کودپاش

تراکتور

438/0

MJ/kg

کیتانی و همکاران4999 ،

لولر

433/0

کمباین

442/0

MJ/kg

کیتانی و همکاران4999 ،

نیتروژن

78/4

MJ/kg

گاوآهن

480/0

MJ/kg

کیتانی و همکاران4999 ،

فسفات

47/1

MJ/kg

کیتانی و همکاران4999 ،

دیسک

419/0

MJ/kg

کیتانی و همکاران4999 ،

سموم

82/0

MJ/kg

کیتانی و همکاران4999 ،

فاروئر

433/0

MJ/kg

کیتانی و همکاران4999 ،

دانه گندم

43/0

MJ/kg

کیتانی و همکاران4999 ،

نهرکن

433/0

MJ/kg

کیتانی و همکاران4999 ،

کاه گندم

41/2

MJ/kg

کیتانی و همکاران4999 ،

مرزبند

433/0

MJ/kg

کیتانی و همکاران4999 ،

)MJ/(t/km

کیتانی و همکاران4999 ،

سمپاش

419/0

MJ/kg

کیتانی و همکاران4999 ،

خطیکار

حمل و نقل

مقدار

واحد

433/0

MJ/kg

کیتانی و همکاران4999 ،

433/0

MJ/kg

کیتانی و همکاران4999 ،

MJ/kg

کیتانی و همکاران4999 ،
کیتانی و همکاران4999 ،

3/0
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رانلدملان پمل ،)%( %و  η2بلازده کل تبدیل انرژی و

(ماراسنی و همکاران  ،)1007در این تحقیق فقط گازهای

توان ( )%اسلللت که برای پم %برقی  10درصلللد در نظر

منتشلر شده در مرحله تولید و مصرف گازوئیل در نظر

گرفته شد .انرژی غیرمستقیم شامل مواد خام ،ساخت و

گرفته شلد .مقدار  3/42کیلوگرم دی اکسید کربن معادل

انتقال کلیۀ عواملی اسلللت که در آبیاری دخالت دارند که

برای تملام گلازهلای منتشلللر شلللده در فراینلد تولید و

در این تحقیق  48درصلللد از انرژی مسلللتقیم بهعنوان

سوختن یک لیتر گازوئیل در نظر گرفته شد (ماراسنی و

انرژی غیرمسلتقیم در نظر گرفته شد (کیتانی و همکاران

همکاران  .)1040گازوئیل مصللرف شللده در مراحل تهیه

.)4999

زمین و کاشلللت گندم در تیمارهای مختلف اندازه گیری
به منظور محاسبۀ انرژی خرویی ،مقدار کاه و

شلدند ،اما مصرف گازوئیل در مراحل داشت و برداشت

دانه گندم تولید شده در همارز انرژی مربوطه ضرب شد.

بللا اسلللتفللاده از اط عللات مویود در منللابع (کیتللانی و

شاخصهای نسبت انرژی ،انرژی خالص تولید شده در

همکاران  )4999برآورد گردید .با ضرب کردن مقدار کل

واحد سطح ،بهرهوری انرژی و شدت انرژی با استفاده

گازوئیل مصرف شده در هر هکتار در عدد  ،3/42معادل

از رابطههای  3تا  2محاسبه شدند (پیشگار و همکاران

کل گازهای گلخانهای انتشلللار یافته بر حسلللب وزن دی

:)1044

اکسیدکربن به دست آمد.

رابطه ()3
رابطه ()1
رابطه ()2
رابطه ()2

OE
IE
NEG  OE  IE

تملام مراحلل تولید ،بسلللته بندی ،انبارداری و

ER 

Y
IE
𝐸𝐼
𝑌

EP 

حملل و نقل مواد شلللیمیایی (کودهای شلللیمیایی ،علف
کشها) مصلللرف شلللده در فرایند تولید گندم مسلللتلزم
مصلرف انرژی است ،بنابراین در این فرایند مقداری گاز
گلخانهای نیز متصلاعد میشللود .دی اکسیدکربن معادل

= 𝐸𝑆

گازهای گلخانهای متصلاعد شلده در فرایند تولید ،بسللته
بنلدی ،انبلارداری و حملل و نقلل واحلد یرم هرکدام از

که در این رابطهها  ERنسبت انرژی NEG ،انرژی

کودهای نیتروژن ،فسلللفات و پتاس مصلللرف شلللده در

خللالص تولیللد شللللده ( EP ،)MJ/haبهرهوری انرژی

تولید گندم با استفاده از فاکتورهای انتشار کربن توصیه

( SE ،)kg/MJشدت انرژی ( IE ،)MJ/kgانرژی ورودی

شللده توسللط لل ( )1001و فاکتور تبدیل یرم کربن به

یلا مصلللرفی ( OE ،)MJ/haانرژی خرویی یلا تولیدی

دی اکسلللیلد کربن محاسلللبه گردید .اکسلللید نیتروژن

( )MJ/haو  Yعملکرد محصللول ( )kg/haمیباشللد .در

متصاعد شده از خاک در اثر استفاده از کود نیتروژن با

این پژوهش ،ع وه بر محلاسلللبه شلللاخصهای انرژی

استفاده از رابطه  7محاسبه گردید (اهالوران و همکاران

بهعنوان معیار مقایسۀ تیمارها ،در هر تیمار سهم هر یک

:)1008

از نهادههای مصللرفی از کل انرژی مصللرف شللده نیز
مشخص شد.

(رابطه )7

𝑔𝐶 × 𝐹𝐸 × 𝑀 = 𝐸

که در آن  Eاکسید نیتروژن متصاعد شده در سال از کود

در مراحل مختلف تولید ،حمل و نقل و مصللرف

نیتروژن مصرف شده (کیلوگرم در هکتار) M ،مقدار کود

گلازوئیللل در فراینللد تولیللد گنللدم ،گللازهلای گلخللانللهای

نیتروژن مصرف شده در هر هکتار (کیلوگرم بر هکتار)،

متصللاعد میشللوند که با تویه به این که مقدار گازهای

 EFضریب انتشار که بر اساس توصیه اهالران و

منتشلر شده در مرحله حمل ونقل بسیار ناچیز میباشد

همکاران (اهالوران و همکاران  )1008برای سیستم کشت
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اثر خاکورزی حفاظتی و روش آبیاری بر مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانها ی...
آبی 0/014 ،کیلو گرم اکسید نیتروژن به ازاء یک کیلوگرم

ضرب شد .مجموع گازهای گلخانهای تولید شده در هر

نیتروژن مصرف شده در نظر گرفته شد و  Cgفاکتور

هکتار در فرایند تولید گندم ،از یمع کردن یرم گازهای

تبدیل یرم عنصری اکسید نیتروژن به یرم مولکولی آن

گلخانهای متصاعد شده در قسمتهای مختلف حاصل شد

( )4/27می باشد .برای تبدیل اکسید نیتروژن متصاعد

و شدت تولید گازهای گلخانهای با استفاده از رابطه 9

شده به دی اکسید کربن معادل ،مقدار محاسبه شده از

محاسبه شد:

فرمول فوق در ضریب تبدیل  198ضرب شد (ماراسنی
و همکاران .)1040

(رابطه )9

𝑌𝐺𝐻𝐺𝐼 = 𝑇𝐺𝐻𝐺⁄

که در آن  GHGIشدت تولید گازهای گلخانهای (کیلوگرم

آب مصرفی برای تولید گندم با استفاده از کنتور

گاز متصاعد شده بر کیلوگرم محصول تولید شده)،

حجمی اندازهگیری شد و انرژی الکتریسیته مصرف شده

 TGHGمجموع گازهای گلخانهای تولید شده (کیلوگرم

برای پمپاژ آب آبیاری با استفاده از معادله  1محاسبه

بر هکتار) و  Yعملکرد محصول (کیلوگرم بر هکتار)

گردید .برای محاسبه دی اکسیدکربن متصاعد شده در

میباشد .همچنین ع وه بر مقدار و شدت انتشار گازهای

اثر تولید و مصرف انرژی الکتریسیته ،مقدار انرژی

گلخانهای ،سهم هر کدام از نهادههای تولید از مجموع

الکتریسیته در ضریب تبدیل  124کیلوگرم دیاکسید

گازهای گلخانهای متصاعد شده در فرایند تولید گندم آبی

کربن بر گیگاژول (بی نام  )1048ضرب شد .گازهای

نیز تعیین شد.

گلخانهای متصاعد شده در فرایند تولید ماشینهای
کشاورزی با استفاده از رابطه  8محاسبه شد (ماراسنی
و همکاران :)1007
(رابطه )8

𝐹 × 𝑖𝐺𝐻𝐺 × 𝑊 = 𝑚𝑓𝐺𝐻𝐺

که در آن 𝑚𝑓𝐺𝐻𝐺 مجموع گازهای گلخانهای متصاعد
شده در فرایند تولید ماشینهای کشاورزی (کیلوگرم دی
اکسیدکربن معادل در هکتار) W ،وزن ماشین (کیلوگرم)،
 Fقسمتی از عمر مفید ماشین که برای تولید گندم استفاده
شده است و از معکوس حاصل ضرب عمر مفید ماشین
و ظرفیت مزرعهای مؤثر آن به دست میآید و GHGi
دی اکسید کربن معادل متصاعد شده در فرایند تولید یک
کیلوگرم از ماشین مورد نظر می باشد .برای محاسبه
 ،GHGiانرژی مورد نیاز برای تولید واحد یرم ماشینها
با استفاده از اط عات فراهم شده توسط کیتانی و
همکاران (کیتانی و همکاران  )4999بر حسب کیلووات
ساعت بر کیلوگرم محاسبه شد و در ضریب تبدیل 0/144
که توسط ماراسنی و همکاران (ماراسنی و همکاران
 )1007پیشنهاد شده بود (دی اکسید کربن معادل
متصاعد شده در فرایند تولید یک کیلووات ساعت انرژی)،

نتایج و بحث
روش آبیاری اثر معنیداری (در سطح یک
درصد) بر عملکرد دانه گندم ،انرژی مصرفی ،انرژی
تولیدی ناخالص ،نسبت انرژی ،انرژی خالص تولیدی،
بهرهوری انرژی و شدت انرژی در فرایند تولید گندم آبی
داشت (یدول  .)1دلیل اصلی اثر معنیدار روش آبیاری
بر شاخصهای انرژی ،متفاوت بودن راندمان آبیاری و
در نتیجه حجم آب مصرفی در این روشها بود .روش
خاکورزی فقط عملکرد گندم ،انرژی مصرفی و انرژی
تولیدی ناخالص و خالص گندم را تحت تأثیر معنیدار
قرار داد ،در حالی که شاخصهای نسبت انرژی و
بهرهوری انرژی تحت تأثیر معنیدار روش خاکورزی
قرار نگرفتند (یدول  .)1چون انرژی مصرفی مربوط به
ماشینهای کشاورزی ،سوخت و سموم علفکش در
روشهای مختلف خاکورزی متفاوت بود ،بنابراین اثر
روش خاکورزی بر انرژی مصرفی گندم آبی معنیدار
شد .از طرف دیگر ،عملکرد گندم آبی نیز در تیمارهای
مختلف خاکورزی متفاوت بود ،به همین دلیل اثر روش
خاکورزی بر انرژی تولیدی ناخالص و خالص نیز
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معنیدار شد .همچنین اثر متقابل روش خاکورزی و

هکتار) و کمترین مقدار عملکرد گندم مربوط به آبیاری

آبیاری بر همه شاخصهای انرژی در سطح یک درصد

بارانی بود ( 1232کیلوگرم بر هکتار) .آبیاری سطحی

معنیدار بود.

بیشترین انرژی مصرفی ( 84720مگاژول بر هکتار) را

عملکرد دانه گندم در آبیاری سطحی نسبت به آبیاری
بارانی و قطرهای نواری بیشتر بود ( 2214کیلوگرم بر
جدول  -2تجزیه واریانس دادههای انرژی ورودی ،انرژی خروجي و شاخصهای انرژی (مقادیر )F
عملکرد دانه

انرژی

انرژی

نسبت

انرژی تولیدی

بهرهوری

شدت

گندم

ورودی

خرویی

انرژی

خالص

انرژی

انرژی

تکرار

0/42ns

0/39 ns

**0/42

0/01 ns

0/07 ns

0/41 ns

0/41 ns

روش آبیاری

**41/03

**27/92

**41/03

**292/30

**14/32

**211/72

**228/19

روش خاکورزی

**40/31

**41/22

**40/31

4/87 ns

**7/72

4/28 ns

* 3/27

*1/02

* 4/97

*1/02

* 1/92

* 1/10

* 1/94

* 3/72

منابع تغییر

اثر متقابل آبیاری و
خاکورزی

 :nsعدم اخت ف معنی دار :* ،اخت ف معنی دار در سطح پنج درصد و ** :اخت ف معنی دار در سطح یک درصد می باشد.

به خود اختصاص داد و آبیاری بارانی ( 70081مگاژول

سه روش آبیاری در این پژوهش بیشتر از یک بود و در

بر هکتار) و قطرهای نواری ( 27721مگاژول بر هکتار)

نتیجه انرژی خالص تولیدی در هر سه روش آبیاری

در رتبههای بعدی قرار گرفتند ،به گونهای که روشهای

مثبت بود که نشان میدهد انرژی تولیدی در این روشها

آبیاری قطرهای نواری و بارانی انرژی مصرفی را نسبت

بیش از انرژی مصرفی بودهاست .بنابراین تولید گندم

به آبیاری سطحی به ترتیب  19/1و  41/3درصد کاهش

تحت این روشهای آبیاری از نظر موازنه انرژی قابل

دادند (یدول  .)3مهمترین دلیل کاهش انرژی مصرفی در

توییه میباشد ،هر چند بهرهوری مصرف انرژی در هر

آبیاری قطرهای نواری و بارانی نسبت به آبیاری سطحی،

سه روش پایین بود .به عبارت دیگر ،حتی در آبیاری

راندمان بیشتر آبیاری و در نتیجه مصرف کمتر آب در

قطرهای نواری که دارای بهترین بهرهوری مصرف انرژی

این دو روش بود ،زیرا بیش از  20درصد انرژی مصرفی

بوده است ،با مصرف یک مگاژول انرژی فقط  134گرم

در تولید گندم آبی مربوط به الکتریسیته مورد نیاز برای

گندم تولید شده است که مقدار کمی است .برای تولید یک

استحصال آب آبیاری میباشد (یدول  .)1از طرف دیگر

کیلوگرم گندم در آبیاری قطرهای نواری  1/33مگاژول

به دلیل عملکرد بیشتر گندم در آبیاری سطحی (2214

انرژی مصرف شده است ،در حالی که انرژی مصرف

کیلوگرم بر هکتار) ،بیشترین انرژی ناخالص (424300

شده برای تولید یک کیلوگرم گندم در آبیاری سطحی و

مگاژول بر هکتار) نیز در این روش آبیاری تولید شد و

بارانی به ترتیب  2/91و  2/10مگاژول بوده است .نکته

آبیاری قطرهای نواری و بارانی در مکانهای بعدی قرار

قابل ذکر این است که علیرغم این که انرژی مصرفی در

گرفتند ،هرچند بین آبیاری سطحی و قطرهای نواری

آبیاری بارانی حدود  42درصد کمتر از آبیاری سطحی

تفاوت معنیداری ویود نداشت .آبیاری قطرهای نواری

بوده ،ولی آبیاری سطحی به دلیل عملکرد محصول بیشتر

به دلیل مصرف کمترین انرژی و تولید انرژی در حد

و در نتیجه انرژی تولیدی بیشتر ،از بهرهوری انرژی

آبیاری سطحی ،دارای بیشترین نسبت انرژی ،انرژی

باالتری برخوردار بوده است.

خالص و بهرهوری انرژی و کمترین شدت انرژی بود

تولید گندم آبی در روشهای بیخاکورزی و

(یدول  .)3نسبت انرژی در فرایند تولید گندم تحت هر

کمخاکورزی نسبت به تولید آن در خاکورزی مرسوم
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انرژی کمتری مصرف کرد ،به گونهای که مصرف انرژی

حفاظتی (بیخاکورزی و کمخاکورزی) نسبت به

در هر هکتار از مزرعه گندم به روش بیخاکورزی و

خاکورزی مرسوم عمدتاً به دلیل مصرف کمتر آب،

کمخاکورزی در مقایسه با خاکورزی مرسوم به ترتیب

سوخت و ماشینهای کشاورزی در خاکورزی حفاظتی

 42/9و  8/2درصد کاهش یافت (یدول  .)3کاهش
مصرف انرژی در تولید گندم به روش خاکورزی
جدول  -3مقایسه ميانگين شاخصهای انرژی در تيمارهای مختلف
عملکرد دانه

انرژی

انرژی

نسبت

انرژی تولیدی

بهرهوری

روشهای آبیاری

گندم

ورودی
)(MJ. ha-1

خرویی
)(MJ. ha-1

انرژی

خالص
)(MJ. ha-1

انرژی
)(kg. MJ-1

بارانی

1232b

70081b

413843b

4/72c

23734c

0/424c

()kg. ha-1

شدت انرژی
)(MJ. kg-1
2/10a

قطرهای نواری

2319a

27721c

412022a

1/21a

88302a

0/134a

1/33c

سطحی

2214a

84720a
-

424300a
-

4/82b
-

29210b
-

0/429b
-

2/91b
-

مرسوم

2222a

72017a

421110a

1/07a

78393a

0/489a

2/13b

کمخاکورزی

2404b

29222b

439182b

1/01a

29714ab

0/487a

2/11b

بیخاکورزی

1228b

23991c
-

417121b
-

1/01a
-

23124b
-

0/482a
-

2/27a
-

رروشهای خاکورزی

اثر متقابل آبیاری و
خاکورزی
بارانی

مرسوم

1732bc

73744

419189

4/73

22278

0/420

2/11a

بارانی

کمخاکورزی

1821b

71921

431172

4/84

29244

0/422

2/01a

بارانی

بیخاکورزی

1047c

23271

409272

4/71

12403

0/428

2/31a

قطرهای

مرسوم

2917a

23104

421371

1/27

99473

0/132

1/12c

قطرهای

کمخاکورزی

1918b

21282

431228

1/12

79981

0/112

1/13c

قطرهای

بیخاکورزی

2473b

22199

414128

1/21

82729

0/133

1/30c

سطحی

مرسوم

2187a

94119

474228

4/88

80119

0/471

2/84b

سطحی

کمخاکورزی

2213ab

84412

420841

4/82

29270

0/470

2/88b

سطحی

بیخاکورزی

1843b

71902

434118

4/80

28211

0/422

2/02a

حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده اخت ف معنیدار بین اعداد آن ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن است.

بود .کاهش مصرف انرژی در تولید محصوالت

این که انرژی خرویی (تولیدی ناخالص) در تولید

کشاورزی به روش حفاظتی در مقایسه با تولید آن به

محصوالت کشاورزی تابع عملکرد محصول است،

روش مرسوم در نتایج تحقیقات گذشته نیز گزارش شده

بنابراین دلیل بیشتر بودن انرژی تولیدی ناخالص در

است (چن و همکاران  1008و چن و بیلی  1009و چن و

روش خاکورزی مرسوم ،عملکرد بیشتر گندم در این

همکاران  .)1042در بین روشهای مختلف خاکورزی،

روش بود ( 2222کیلوگرم بر هکتار) .علیرغم این که

خاکورزی مرسوم بیشترین مقدار انرژی خرویی

روشهای کمخاکورزی و بیخاکورزی انرژی مصرفی

(تولیدی ناخالص) را داشت و با روشهای خاکورزی

در تولید گندم را نسبت به روش مرسوم کاهش دادند ،اما

حفاظتی اخت ف معنیدار داشت ،اما اخت ف بین

به دلیل عملکرد کمتر در مقایسه با روش مرسوم (به

کمخاکورزی و بیخاکورزی معنیدار نبود .با تویه به

ترتیب  2404و  1228کیلوگرم بر هکتار) و به تبع آن
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کاهش انرژی تولیدی در این روشها نسبت به روش

(بیش از  18درصد) و سهم انرژی سم علفکش کمترین

مرسوم ،اخت ف بین تیمارهای خاکورزی از نظر نسبت،

(کمتر از  0/79درصد) بود (یدول  .)1انرژی الکتریکی

بهرهوری و شدت انرژی معنیدار نشد .خاکورزی

مصرف شده برای استحصال آب آبیاری در فرایند تولید

مرسوم بیشترین و بیخاکورزی کمترین انرژی خالص

گندم آبی از  18490مگاژول بر هکتار در آبیاری سطحی

تولیدی را به خود اختصاص دادند و تفاوت بین آنها از

به  17941مگاژول بر هکتار در آبیاری قطرهای نواری

نظر آماری معنی دار بود ،در حالی که اخت ف بین

کاهش پیدا کرد ،بنابراین سهم انرژی مربوط به آب

خاکورزی مرسوم و کمخاکورزی و همچنین

آبیاری (الکتریسیته) از کل انرژی مصرفی در تولید گندم

کمخاکورزی و بیخاکورزی معنیدار نبود .نتایج اثر

آبی از  28/91درصد در آبیاری سطحی به  18/33درصد

متقابل روش خاکورزی و آبیاری بر شاخصهای انرژی

در آبیاری قطرهای نواری کاهش یافت .به عبارت دیگر،

نیز نشان داد که ترکیب روش خاکورزی مرسوم با

روشهای آبیاری قطرهای نواری و بارانی کل انرژی

آبیاری قطرهای نواری بیشترین نسبت انرژی ،انرژی

مربوط به آبیاری (الکتریسیته) را نسبت به آبیاری

خالص تولیدی و بهرهوری انرژی (به ترتیب ،1/27

سطحی به ترتیب  11/4و  49/9درصد کاهش دادند.

 99473مگاژول بر هکتار و  0/132کیلوگرم بر مگاژول)

بنابراین نقش روش آبیاری در مدیریت انرژی مصرفی

و کمترین شدت انرژی ( 1/12مگاژول بر کیلوگرم) را

در تولید محصوالت کشاورزی آبی بسیار مهم است و

داشت و مناسبترین تیمار از نظر شاخصهای انرژی

برای کاهش انرژی مصرفی و افزایش بهرهوری آن باید

بود.

روش آبیاری با راندمان باال مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین در تمام روشهای آبیاری بیش از  21درصد از

در فرایند تولید گندم آبی در هر سه روش

انرژی مصرفی کل ،انرژی مستقیم بود (یدول .)1

آبیاری ،انرژی مربوط به آب آبیاری (اانرژی الکتریکی
الزم برای استحصال آب آبیاری) بیشترین سهم را داشت

جدول  -4سهم انرژی نهادهها از كل انرژی مصرف شده در فرایند توليد گندم تحت روشهای مختلف آبياری
نهادهها

سوخت
الکتریسیته برای

آبیاری بارانی

آبیاری قطرهای نواری

انرژی مصرف شده

سهم

انرژی مصرف شده
-1

سهم

آبیاری سطحی
انرژی مصرف شده
-1

سهم

)(MJ. ha-1
1289

)(%
3/29

) (MJ. ha
1289

)(%
1/18

) (MJ. ha
1289

)(%
3/47

38243

22/40

17941

18/33

18490

28/91

استحصال آب آبیاری
ماشین

7222

40/91

2710

9/91

9389

44/18

کود

42310

13/19

42310

18/12

42310

49/92

سم

122

0/22

122

0/79

122

0/22

بذر

1200

3/74

1200

1/20

1200

3/48

حمل و نقل

4838

1/21

1411

3/74

1142

1/74

انرژی ورودی کل

70084

400/00

27721

400/00

84720

400/00

انرژی مستقیم

14101

28/79

30203

21/84

20779

21/44

انرژی غیرمستقیم

18879

14/14

17129

17/49

30984

37/89
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نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که در تمام

گندم را کاهش میدهد .سهم انرژی سوخت و ماشینهای

روشهای خاکورزی ،انرژی مربوط به آبیاری

کشاورزی از مجموع انرژی مصرف شده در فرایند تولید

(الکتریسیته برای استحصال آب آبیاری) بیشترین سهم

گندم در روشهای خاکورزی حفاظتی نسبت به

را از مجموع انرژی مصرف شده در فرایند تولید گندم

خاکورزی مرسوم کاهش یافت ،در حالی که سهم انرژی

آبی داشت و انرژی مربوط به کود در رتبه دوم قرار

سموم شیمیایی در این روشها نسبت به خاکورزی

گرفت (یدول  .)2بر اساس نتایج پژوهش خوشنویسان

مرسوم افزایش یافت .با تویه به این که سوخت و

و همکاران ( )1043در استان اصفهان نیز برق مصرفی

ماشینها در مقایسه با سموم شیمیایی سهم بیشتری از

برای استحصال آب آبیاری بیشترین سهم را از مجموع

انرژی کل مصرفی در فرایند تولید گندم آبی داشتند،

انرژی مصرفی در فرایند تولید گندم آبی داشت .اما در

بنابراین کاهش مصرف سوخت و ماشینها در روشهای

استان اردبیل بیشترین سهم از مجموع انرژی مصرف

خاکورزی حفاظتی منجر به کاهش انرژی مصرفی کل

شده در تولید گندم آبی مربوط به کود بود (شاهین و

در روشهای حفاظتی نسبت به خاکورزی مرسوم شد.

همکاران  )1008که دلیل آن هوای سرد و بارندگی بیشتر

بیش از  22درصد از انرژی مصرفی در فرایند تولید گندم

در استان اردبیل می باشد که مصرف آب برای تولید

در تمام روشهای خاکورزی ،انرژی مستقیم بود.

جدول  -5سهم انرژی نهادهها از كل انرژی مصرف شده در فرایند توليد گندم تحت روشهای مختلف خاکورزی
نهادهها

خاکورزی مرسوم

کمخاکورزی

انرژی مصرف شده

سهم

انرژی مصرف شده

سهم

انرژی مصرف شده
-1

سهم

)(MJ. ha-1
3919

)(%
2/49

) (MJ. ha
1131

)(%
3/14

) (MJ. ha
4287

)(%
1/18

الکتریسیته

11007

22/11

38322

22/41

31323

23/28

ماشین

8207

44/31

7238

40/81

2219

40/39

کود

42310

14/12

42310

13/12

42310

12/20

سم

199

0/39

170

0/28

299

0/91

بذر

1200

3/11

1200

3/71

1200

1/02

حمل و نقل

1123

1/98

1020

1/92

4882

1/92

انرژی ورودی کل

72012

400/00

29222

400/00

23993

400/00

انرژی مستقیم

12922

20/13

10287

28/31

32910

22/42

انرژی غیرمستقیم

30089

39/27

18977

14/22

18023

13/81

سوخت

-1

بیخاکورزی

روش آبیاری اثر معنیداری بر مجموع گازهای

بارانی ( 43300کیلوگرم دی اکسیدکربن معادل در هکتار)

گلخانهای متصاعد شده در فرایند تولید گندم آبی داشت

و قطرهای نواری ( 44091کیلوگرم دی اکسیدکربن معادل

و تفاوت هر سه روش آبیاری از نظر این شاخص

در هکتار) به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتند.

معنیدار بود (یدول  .)2آبیاری سطحی بیشترین مقدار

بنابراین روشهای آبیاری بارانی و قطرهای نواری مقدار

گازهای گلخانهای متصاعد شده را داشت (42889

گازهای گلخانهای متصاعد شده را نسبت به آبیاری

کیلوگرم دی اکسیدکربن معادل در هکتار) و آبیاری

سطحی به ترتیب  14/3و  31/3درصد کاهش دادند .دلیل

311

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  13شماره  /4سال 3411

افضلینیا ،علویمنش

اصلی کاهش مقدار گازهای گلخانهای منتشر شده در

کیلوگرم دی اکسیدکربن معادل بر کیلوگرم گندم) و از

روشهای آبیاری تحت فشار نسبت به آبیاری سطحی،

این نظر با دو روش دیگر اخت ف معنیدار داشت ،اما

مصرف آب کمتر در این روشها میباشد که باعث کاهش

اخت ف بین آبیاری بارانی و سطحی معنیدار نبود .در

الکتریسته مورد نیاز برای استحصال آب شده است.

آبیاری بارانی علیرغم این که مجموع گازهای گلخانهای

کاهش انتشار گازهای گلخانهای در روشهای آبیاری

متصاعد شده به طور معنیداری کمتر از آبیاری سطحی

تحت فشار نسبت به آبیاری سحطی در نتایج تحقیقات

بود ،اما شدت انتشار گازهای گلخانهای در این دو روش

گذشته نیز گزارش شده است (یه و همکاران  1010و

به هم نزدیک بود و اخت ف معنیدار نداشت که دلیل آن

اسپاکوتا و همکاران  .)1010آبیاری قطرهای نواری دارای

عملکرد بیشتر محصول در آبیاری سطحی نسبت به

کمترین شدت انتشار گازهای گلخانهای بود (1/18

آبیاری بارانی بود.

جدول  -6مقایسه ميانگين مجموع و شدت گازهای گلخانهای منتشر شده در تيمارهای مختلف
مجموع گازهای گلخانهای منتشر شده

روشهای آبیاری

-1

شدت انتشار گازهای گلخانهای
-1

) (kg CO2e. ha
43300 b

)(kg CO2e .kg dry grain
3/20 a

قطرهای نواری

44091 c

1/18 b

سطحی

42889 a

3/21 a

-

-

مرسوم

43813 a

1/89 b

کمخاکورزی

43731 a

3/42 b

بیخاکورزی

43707 a

3/22 a

-

-

بارانی

مرسوم

43381 b

3/30 b

بارانی

کمخاکورزی

43174 b

3/11 b

بارانی

بیخاکورزی

43112 b

3/92 b

قطرهای

مرسوم

44472 c

1/10 c

قطرهای

کمخاکورزی

44022 c

1/22 c

قطرهای

بیخاکورزی

44010 c

1/28 c

سطحی

مرسوم

42974 a

3/42 a

سطحی

کمخاکورزی

42820 a

3/29 a

سطحی

بیخاکورزی

42832 a

1/47 a

بارانی

روشهای خاکورزی

اثر متقابل آبیاری و خاکورزی

حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده اخت ف معنیدار بین اعداد آن ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن است.

روش خاکورزی اثر معنیداری بر مقدار گازهای

مصرفی در تولید گندم آبی را کاهش معنیدار دادند،

گلخانهای متصاعد شده نداشت ،اما شدت انتشار گازهای

انتظار این بود که مقدار گازهای گلخانهای در این روشها

گلخانهای تحت تأثیر معنیدار روش خاکورزی قرار

نیز نسبت به روش مرسوم کاهش معنیداری داشته

گرفت (یدول  .)2با تویه به این که روشهای خاکورزی

باشد ،اما این گونه نشد .دلیل این امر ،نقش بیشتر سموم

حفاظتی با کاهش مصرف انرژی سوخت و ماشینها و

شیمیایی نسبت به سوخت و ماشینها در تولید گازهای

افزایش مصرف انرژی سموم شیمیایی نهایتاً انرژی

گلخانهای بود .عدم تأثیر معنیدار روش خاکورزی بر
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مجموع گازهای گلخانهای منتشر شده در تولید گندم در

در هر سه روش خاکورزی ،الکتریسیته برای

نتایج تحقیقات گذشته نیز گزارش شدهاست (کراوس و

استحصال آب آبیاری بیشترین سهم (بیش از  72درصد)

همکاران  1047و بنک و همکاران  .)1048خاکورزی

را از مجموع گازهای گلخانهای منتشر شده در فرایند

مرسوم کمترین شدت انتشار گازهای گلخانهای را داشت

تولید گندم آبی داشت و اکسید نیتروژن متصاعد شده از

و از این نظر با بیخاکورزی اخت ف معنیدار داشت ،اما

کود ازته رتبه دوم را به خود اختصاص داد (یدول .)7

اخت ف بین کمخاکورزی و خاکورزی مرسوم معنیدار

نتایج نشان داد که در فرایند تولید گندم آبی تحت هر سه

نبود .کاهش معنیدار شدت انتشار گازهای گلخانهای در

روش خاکورزی ،آبیاری تعیین کنندهترین عامل در

روشهای خاکورزی مرسوم و کمخاکورزی نسبت به

تولید گازهای گلخانهای است ،بنابراین سیاستهای

بیخاکورزی علیرغم یکسان بودن مجموع گازهای

کنترل آلودگی محیط زیست در تولید این محصول باید

گلخانهای آنها (از نظر آماری) ،عملکرد بیشتر گندم در

بر استفاده از روشهای آبیاری با راندمان باال متمرکز

این روشها نسبت به بیخاکورزی بود .بررسی اثر

شود .در روشهای خاکورزی حفاظتی نسبت به

متقابل روش آبیاری و خاکورزی بر انتشار گازهای

خاکورزی مرسوم ،سهم سوختهای فسیلی و ماشینها

گلخانهای نیز نشان داد که ترکیب آبیاری قطرهای با

از مجموع گازهای گلخانهای منتشر شده کاهش یافت ،اما

تمامی روشهای خاکورزی کمترین مقدار انتشار

سهم مواد شیمیایی افزایش یافت.

گازهای گلخانهای و شدت انتشار آنها را داشتند.
جدول  -7سهم نهادههای مختلف از مجموع گازهای گلخانهای منتشر شده در تيمارهای مختلف خاکورزی
منابع انتشار

خاکورزی مرسوم
انتشار گاز
گلخانهای

کمخاکورزی

سهم

انتشار گاز

)(%

گلخانهای

بیخاکورزی
سهم

انتشار گاز

)(%

گلخانهای

)(kg CO2e. ha-1
120

4/88

)(kg CO2e. ha-1
417

4/07

مواد شیمیایی

4011

7/21

4093

7/92

4430

اکسید نیتروژن متصاعد شده از کود

4808

43/02

4808

43/42

4808

سوختهای فسیلی

سهم
)(%

)(kg CO2e. ha-1
402

0/72
8/12
43/49

ازته
الکتریسیته برای پمپاژ آب
تولید ماشینهای کشاورزی
مجموع گازهای گلخانهای متصاعد

40244

72/22

40244

77/17

40244

77/14

449

0/82

71

0/23

23

0/39

43813

400/00

43731

400/00

43707

400/00

شده

سهم الکتریسیته برای استحصال آب آبیاری از

روشهای آبیاری قطرهای نواری و آبیاری بارانی نسبت

مجموع گازهای گلخانهای منتشر شده در فرایند تولید

به آبیاری سطحی ،گازهای گلخانهای منشتر شده از

گندم آبی از  84/32درصد در آبیاری سطحی به 74/24

مصرف الکتریسیته به ترتیب  11/1و  12/4درصد کاهش

درصد در آبیاری قطرهای نواری کاهش یافت که نشان

یافت .بنابراین استفاده از روشهای آبیاری تحت فشار

دهنده نقش تعیین کننده روش آبیاری با راندمان باال در

در تولید گندم آبی یکی از راهکارهای کاهش آلودگی

کنترل آلودگی محیط زیست است (یدول  .)8همچنین در

محیط زیست میباشد.
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جدول  -8سهم نهادههای مختلف از مجموع گازهای گلخانهای منتشر شده تحت روشهای مختلف آبياری
منابع انتشار

آبیاری بارانی

آبیاری قطرهای نواری

انتشار گاز

سهم

انتشار گاز

گلخانهای

)(%

گلخانهای

آبیاری سطحی

سهم

انتشار گاز

)(%

گلخانهای

)(kg CO2e. ha-1
474

4/18

) (kg CO2e. ha
474

4/21

مواد شیمیایی

4089

8/49

4089

9/81

4089

اکسید نیتروژن متصاعد شده از کود

4808

43/29

4808

42/30

4808

سوختهای فسیلی

-1

سهم
)(%

-1

) (kg CO2e. ha
474

4/04
2/12
40/70

ازته
الکتریسیته برای پمپاژ آب
تولید ماشینهای کشاورزی
مجموع گازهای گلخانهای

40420

72/31

7911

74/24

43739

84/32

81

0/24

81

0/71

81

0/18

43300

400/00

44091

400/00

42889

400/00

نتيجهگيری

انرژی را در تولید این محصول افزایش نمیدهد .بنابراین

در این پژوهش مصرف انرژی و تولید گازهای

برای استفاده از مزیت کاهش انرژی مصرفی در

گلخانهای در فرایند تولید گندم آبی تحت روشهای

بیخاکورزی،

ایرای

مختلف خاکورزی و آبیاری بررسی شد .بر اساس نتایج

بیخاکورزی به ویژه مدیریت درست بقایای گیاهی،

این پژوهش ،موارد زیر را می توان نتیجه گرفت:

ت شها بر روی افزایش عملکرد محصول در این روش

باید

با

مدیریت

مناسب

 -4روش آبیاری اثر معنیداری بر انرژی مصرفی ،انرژی

خاکورزی متمرکز شود .در این صورت با ترکیب تیمار

تولیدی و شاخصهای انرژی در فرایند تولید گندم آبی

بیخاکورزی و آبیاری قطرهای نواری در تولید گندم

دارد ،به گونهای که آبیاری قطرهای نواری دارای کمترین

آبی ،می توان بهترین بهرهوری مصرف انرژی را به

انرژی مصرفی و شدت انرژی و بیشترین انرژی تولیدی،

دست آورد.

نسبت انرژی و بهرهوری انرژی است و آبیاری سطحی

 -3روش آبیاری اثر معنیداری بر مجموع گازهای گلخانهای

و بارانی در رتبههای بعدی قرار دارند .بنابراین یایگزینی

منتشر شده و شدت انتشار آنها در فرایند تولید گندم آبی

آبیاری سطحی با آبیاری قطرهای نواری انرژی مصرفی

دارد ،به گونهای که آبیاری قطرهای نواری مقدار و شدت

را  30/2درصد کاهش و انرژی تولیدی خالص را 32

انتشار گازهای گلخانهای را نسبت به آبیاری سطحی به

درصد افزایش می دهد ،ضمن این که سایر شاخصهای

ترتیب  31/3و  34/9درصد کاهش می دهد .بنابراین

انرژی را نیز بهبود می بخشد.

استفاده از روشهای آبیاری تحت فشار به ویژه آبیاری

 -1انرژی مصرفی و انرژی تولیدی تحت تأثیر معنیدار
روش خاکورزی قرار میگیرد ،به طوری که کمترین

قطرهای نواری در تولید گندم آبی در کنترل آلودگی
محیط زیست بسیار مؤثر است.

انرژی مصرفی و تولیدی مربوط به بیخاکورزی و

 -1با تویه به این که ترکیب روش بیخاکورزی و آبیاری

بیشترین انرژی مصرفی و تولیدی مربوط به خاکورزی

قطرهای نواری در تولید گندم آبی دارای کمترین انرژی

مرسوم می باشد .روش بیخاکورزی علیرغم کاهش

مصرفی و گازهای گلخانهای متصاعد شده است ،بنابراین

انرژی مصرفی در تولید گندم آبی ،به دلیل عملکرد کمتر

با مدیریت مناسب ایرای این روش خاکورزی به ویژه

محصول و در نتیجه انرژی تولیدی کمتر ،بهرهوری

مدیریت درست بقایای گیاهی ،همه ت شها باید بر
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...اثر خاکورزی حفاظتی و روش آبیاری بر مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانها ی
سپاسگزاری

از سازمان یهاد کشاورزی استان فارس به خاطر
. تشکر و قدردانی میشود،حمایت مالی از این تحقیق

افزایش عملکرد محصول در این روش خاکورزی و
رساندن آن به سطح عملکرد در خاکورزی مرسوم
 در این صورت انرژی تولیدی در این روش.متمرکز شود
خاکورزی نیز افزایش یافته و بهرهوری مصرف انرژی
.بهبود مییابد
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