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 چکیده

این حفظ محیط زیست دارد. های کشاورزی تاثیر زیادی بر اقتصاد و مصرف انرژی و استفاده صحیح از نهاده

های تولید های مصرفی سیستمای و هزینهتحقیق به بررسی کارایی مصرف انرژی، میزان انتشار گازهای گلخانه

مزرعه  59سورگوم در منطقه سیستان پرداخته است. اطالعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان از 

های تولید نتایج این بررسی نشان داد که مجموع انرژی ورودی در سیستم آوری گردید.جمع 2134سورگوم در سال 

ها ترین نهاده ورودی در بین سایر نهادهمصرفمگاژول در هکتار بود که از این مقدار الکتریسیته پر 19/19959سورگوم 

ی ورودی به صورت مستقیم، هابود. پس از الکتریسیته به ترتیب کودهای شیمیایی و گازوئیل قرار داشتند. سهم انرژی

درصد بود. کارایی مصرف انرژی نیز در این مزارع  95و  22، 23، 95ناپذیر به ترتیب پذیر و تجدیدمستقیم، تجدیدغیر

ای معادل دی اکسید کربن، بیشترین میزان انتشار کیلوگرم در هکتار گاز گلخانه 29/2553بدست آمد. الکتریسیته با  1/9

ای معادل دی اکسید کربن به خود اختصاص داد و کیلوگرم در هکتار گاز گلخانه 9/1949ی را از مجموع اگازهای گلخانه

های اقتصادی نیز نشان داد که کردند. نتایج تحلیلبه دنبال آن کود دامی و گازوئیل بیشترین میزان آلودگی را ایجاد 

میلیون ریال بود و بطور میانگین سود خالصی  9/25های انجام شده برای یک هکتار محصول سورگوم متوسط هزینه

میلیون ریال به ازای هر هکتار عاید کشاورز شد. مدیریت انرژی یک عامل کلیدی برای کاهش مصرف انرژی،  5/9برابر 

 باشد. های تولید در مزارع میهای زیست محیطی و کاهش هزینهکاهش آلودگی

 

ای، گرمایش کره زمین، مصرف انرژی، منطقه انتشار گازهای گلخانه های زیست محیطی،آلودگیکلیدی:  هایواژه

 سیستان
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Abstract 

Energy consumption and application of agricultural inputs have a significant effect on the economy and 

the environmental consevation. This study examines the energy efficiency, GHGs emissions and production 

costs of sorghum production systems in the Sistan. Data were collected from 85 sorghum farms using face to 

face questionnaires in 2014. Results indicated that the total energy input was 37,695.1 MJ.ha-1, and the most 

important energy inputs belonged to electricity, followed by chemical fertilizers and diesel fuel. The share of 

direct, indirect, renewable and non-renewable forms in sorghum production were 79%, 21%, 22% and 78, 

respectively. Also, energy use efficiency was 7.3. Electricity with a production of 2981.3 kg CO2-eq.ha-1 

played the most important role on the total GHGs emission of 3746.7 kg CO2-eq.ha-1 and it was followed by 

manure and diesel fuel. Economic analysis indicated that the total cost and the average net return of sorghum 

production was 29.5 and 5.8 million Rial.ha-1, respectively. Energy use efficiency was 13.4, while the 

benefit-to-cost ratio was 1.3. Energy management is a key factor for reduction of energy consumption, 

environmental pollution and the cost of production in the fields. 
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 مقدمه

رابطه بین کشاورزی و انرژی بسیار نزدیک است. 

رف کننده انرژی کشاورزی هم تولید کننده و هم مص

های . در فعالیت(2114)سینگ و همکاران است 

کشاورزی، هر مزرعه به عنوان یک بنگاه تولید در نظر 

شود که در آن کشاورز با استفاده از گرفته می

های ورودی به تولید یک یا چند محصول انرژی

سوخت، برق، (. 2119محمدی و همکاران پردازد )می

که منابعی هستند  مواد شیمیایی آالت، بذر، کود وماشین

را در  های ورودیسهم قابل توجهی از انرژی

 اندهای کشاورزی به خود اختصاص دادهسیستم

(. اما استفاده فشرده از 2119هاتیرلی و همکاران )

را  انرژی در این بخش سالمت انسان و محیط زیست

(. 2119ایلماز و همکاران دهد )تحت تاثیر قرار می

شود که باعث میبهینه از انرژی در کشاورزی  استفاده

مشکالت زیست محیطی به حداقل برسد، از نابودی 

منابع جلوگیری شود و کشاورزی پایدار به عنوان یک 

کیزیلسالن ) سیستم تولیدی اقتصادی تقویت گردد
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و  مطالعات متعددی در زمینه مصرف انرژی (.2115

وی در بخش کشاورزی بر ر های اقتصادیتحلیل

برای مثال: رابطه ت مختلف انجام شده است. محصوال

بین ورودی و خروجی انرژی در تولید گیاهانی مانند 

سیب زمینی  و (2131قاسمی مبتکر و همکاران ) جو

در همدان. خیار  (2133رجبی همدانی و همکاران )

ای (، توت فرنگی گلخانه2131محمدی و امید ای )گلخانه

رفیعی و همکاران ( و سیب )2133بنائیان و همکاران )

( و کلزا 2132رویان و همکاران ( در تهران. هلو )2131

سیب  ،( در گلستان2133موسوی اول و همکاران )

( در اردبیل و برنج در 2115محمدی و همکاران زمینی )

مورد ارزیابی  (2133پیشگار کمله و همکاران گیالن )

 . قرار گرفتند

مصرف انرژی به دلیل  مطالعه، در بسیاری از موارد

ای و گرم شدن کره اثر آن بر غلظت گازهای گلخانه

نیاز (. 2119ان و همکاران گاسنگرفته است ) انجامزمین 

های فسیلی مانند زغال به انرژی و تامین آن از سوخت

سنگ، نفت و گاز طبیعی سبب انتشار شدید گازهای 

ای مانند دی اکسید کربن در جو شده است گلخانه

پدیده تغییر اقلیم و گرم شدن جهانی در (. 2133بوتی ث)

که جهان را در آستانه یک  ایاثر انتشار گازهای گلخانه

گ انسانی و زیست محیطی قرار داده، فاجعه بزر

توجه بسیاری از  امروزه ای است کهمهمترین مسئله

مجمع بین المللی ) دانشمندان را به خود جلب کرده است

باید در نظر داشت که  (.2119ی تغییرات آب و هوای

بخش کشاورزی از تولید کنندگان اصلی گازهای 

ها، باشد به طوری که تخریب جنگلای میگلخانه

ها، سوزاندن کاه و کلش، افزایش احشام زهکشی مرداب

ترین های نیتروژنه از مهمو کود پاشی با کود

های این بخش است که باعث انتشار گازهای فعالیت

بنابراین،  (.3559داروین و همکاران شود )ای میگلخانه

و  ی کشاورزیهانهادهبه نحوه مدیریت مصرف توجه 

اتخاذ تصمیماتی در جهت افزایش کارایی هر یک از این 

ای ها در تولید محصوالت از اهمیت ویژهنهاده

در زمینه  (.2134نیکخواه و همکاران برخوردار است )

 نیز ر بخش کشاورزیای دانتشار گازهای گلخانه

برخی از به  تواناست که میصورت گرفته  یتحقیقات

کالتساس و همکاران زیتون ) بارهدرکه  هاپژوهشاین 

(، 2132 و همکاران پیشگار کمله(، سیب زمینی )2119

 (2131پورشیرازی و همکاران (، برنج )2133هو گندم )

است انجام شده ( 2134نیکخواه و همکاران و چای )

 . ره کرداشا

منحصر به کشت آبی  سیستاندر  های زراعیفعالیت

است و سطح زیر کشت بسته به دبی آب رودخانه 

هیرمند متغیر است که در سالهای اخیر به دلیل 

های بی سابقه بسیار کاهش یافته است. خشکسالی

بنابراین انتخاب محصوالت سازگار با شرایط منطقه 

های انجام شده بر اساس بررسی امری ضروری است.

در ایران در زمینه مصرف  مطالعه چندانیکنون تا

های اقتصادی ای و تحلیلانرژی، انتشار گازهای گلخانه

زراعت سورگوم انجام نشده است. در نتیجه مطالعه 

های حاضر بررسی کارایی مصرف انرژی، هزینه

ای در مصرفی و میزان انتشار گازهای گلخانه

وم در منطقه سیستان را هدف های تولید سورگسیستم

 قرار داده است.

 

  هامواد و روش

  هامنطقه مورد مطالعه و جمع آوری داده

سیستان با  .این مطالعه در منطقه سیستان انجام شد

کیلومتر مربع در محدوده جغرافیایی  39359مساحت 

دقیقه عرض  25درجه و  13دقیقه تا  9درجه و  11بین 

 91درجه و  93دقیقه تا  39 درجه و 91جغرافیایی و 

دقیقه طول جغرافیایی در جنوب شرق ایران و در 

ترین قسمت استان سیستان و بلوچستان واقع شمالی

درصد از مساحت استان را به خود  3/5شده که حدود 

(. 2115و کیانی  سرداری ساالریاختصاص داده است )

برای انجام این تحقیق ابتدا اطالعات مربوط به کاشت، 

های روشاین محصول از طریق  داشت و برداشت
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های آماری ای، دادهمطالعات کتابخانه؛ مختلف از جمله

مدیریت جهاد کشاورزی و مصاحبه با کشاورزان 

ای دقیق طراحی و . سپس پرسشنامهآوری شدجمع

های ورودی و خروجی از طریق مصاحبه میزان انرژی

آنها بدست ها توسط با کشاورزان و تکمیل پرسشنامه

 به منظور مشخص شدن جامعه آماری موردآمد. 
تعداد کل مزارعی را که زیر کشت سورگوم  ،مطالعه

اند را به عنوان نمونه کل انتخاب، سپس برای پیدا رفته

استفاده کردن حجم نمونه مورد مطالعه از معادله زیر 

 (.2132اصغری پور و همکاران شد )

[3]                         

 ،حجم جامعه= N ،حجم نمونه مورد نیاز=n که در آن

2S =انحراف استاندارد، x
2S=  انحراف معیار

دقت )اشتباه مجاز( در  d که در آن = d/zاستاندارد،

درصد میانگین برای سطح اطمینان  39اندازه نمونه که 

برابر ضریب اطمینان ) zو شود درصد تعریف می 59

منطقه  .باشدمی (درصد 59ینان در سطح اطم 59/3

ای توسعه سورگوم در سیستان یکی از مناطق مهم بر

صول در این محزمان تقریبی کشت  .باشدکشور می

 .باشداسپیدفید می آن رقم غالب ماه است و منطقه اسفند

کتار بذر مورد کیلوگرم در ه 39-21 گینبطور میان

عی سه گیرد. معموال در هر فصل زرااستفاده قرار می

ه متوسط میزان عملکرد هر برداشت انجام گرفته ک

 باشد.تر میعلوفه تن  91برداشت در هکتار 

 

 ایآنالیز انرژی و انتشار گازهای گلخانه

های ورودی و خروجی های انرژی نهادهمعادل

مورد استفاده در تولید سورگوم در منطقه سیستان در 

ارائه شده است. پس از مشخص شدن  3جدول 

های انرژی نظیر شاخصهای ورودی و خروجی، انرژی

انرژی، انرژی  وریکارایی مصرف انرژی، بهره

مخصوص، انرژی خالص و فشردگی انرژی توسط 

اصغری پور و همکاران محاسبه شد ) معادالت زیر

2132.) 

 

 یانرژ انرژی ورودی )مگاژول بر هکتار( / انرژی خروجی )مگاژول بر هکتار( = کارایی مصرف [2]

 وری انرژیانرژی ورودی )مگاژول بر هکتار( / خروجی گیاه زراعی )کیلوگرم بر هکتار( = بهره [1]

 گرم بر هکتار( / انرژی ورودی )مگاژول بر هکتار( = انرژی مخصوصخروجی گیاه زراعی )کیلو [4]

 رژی خالصانرژی خروجی )مگاژول بر هکتار( = ان -انرژی ورودی )مگاژول بر هکتار(  [9]

 کل هزینه تولید )هزار ریال بر هکتار( / انرژی ورودی )مگاژول بر هکتار( = فشردگی انرژی [9]

 

نیروی انسانی، های مستقیم )سپس سهم شکل

بذر، کود دامی، مستقیم )(، غیرسوخت، الکتریسیته و آب

کش و کش، علفکش، قارچکودشیمیایی، آفت

ی انسانی، بذر، کود دامی نیروپذیر )(، تجدیدآالتماشین

سوخت، الکتریسیته،کودشیمیایی، پذیر )ناو تجدید و آب(

( انرژی در آالتکش و ماشینکش، قارچکش، علفآفت

تولید سورگوم در منطقه سیستان مورد بررسی قرار 

 (. 2132گرفت )اصغری پور و همکاران 

ای در های گلخانهدر این مطالعه مقدار انتشار گاز 

های تولید سورگوم در هر هکتار با استفاده از سیستم

های مختلف برای نهاده 2coضریب انتشار معادل 

 (.2گردد )جدول محاسبه می
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  ایعلوفه های مختلف در تولید سورگومای نهاده)ضرایب( گازهای گلخانه معادل -2جدول 

 منبع اینتشار گازهای گلخانهضرایب ا ها )واحد(نهاده

 (2132پیشگار کمله و همکاران ) 113/1 (hنیروی انسانی )

 (2119دیر و دسجاردینز ) 193/1 (hآالت )ماشین

 (2119دیر و دسجاردینز ) 99/2 (lگازوئیل )

 (2114الل ) 1/3 (kgنیتروژن )

 (2131لیو و همکاران ) 9/1 (kgفسفات )

 (2131همکاران  لیو و) 9/1 (kgپتاسیم )

 (2114الل ) 3/9 (lکش )آفت

 (2114الل ) 1/9 (lکش )علف

 (2114الل ) 5/1 (lقارچ کش )

 (2131لیو و همکاران ) 915/1 (kwhالکتریسیته )

 (2131لیو و همکاران ) 1/2 (lبنزین )

 (2131لیو و همکاران ) 329/1 (kgکود دامی )

 

 ایمعادل انرژی ورودی و خروجی در تولید سورگوم علوفه -1جدول 

 منابع انرژی معادل هاها و خروجیورودی

   انرژی ورودی

 (3551لور و همکاران )تی 59/3 (hنیروی انسانی )

 (2114)سینگ و همکاران  91/92 (hآالت )ماشین

 (2114)سینگ و همکاران  13/99 (lگازوئیل )

   کود شیمیایی

 (3551)تیلور و همکاران  49/99 (kgنیتروژن )

 (3551)تیلور و همکاران  19/31 (kgفسفات )

 (2114)ازکان و همکاران  39/33 (kgپتاسیم )

   (kg or lایی )مواد شیمی

 (2119)اسنگان و همکاران  215 علفکش

 (2119)اسنگان و همکاران  21/313 آفتکش

 (2119)اسنگان و همکاران  239 قارچکش

 (2114)سینگ و همکاران  /.1 (kgکود دامی )

 (2114)ازکان و همکاران  91/1 (kwhالکتریسیته )

 (2114)ازکان و همکاران  12/3 (3mآب برای آبیاری )

 (2133)پیشگار کمله و همکاران  11/49 (lبنزین )

 (3554)کوچکی و حسینی  45/25 (kgبذر )

   خروجی

 (3554)کوچکی و حسینی  11/39 (kgعلوفه سورگوم )
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 های اقتصادیشاخص

شامل سود مطالعه شده ی های اقتصادشاخص

خالص، سود ناخالص، درآمد، نسبت سود به هزینه، 

هزینه کل تولید بر اساس ریال در هکتار، هزینه کل 

تولید بر حسب ریال در مگاژول و هزینه تولید براساس 

 آمدکه از معادالت زیر بدست  بودریال در کیلوگرم 

 (.2132اصغری پور و همکاران )

 

 ارزش ناخالص تولید )هزار ریال در هکتار( = درآمد ناخالص -غیر )هزار ریال در هکتار( های متهزینه [9]

 ارزش ناخالص تولید=عملکرد محصول زراعی )کیلوگرم در هکتار(× قیمت محصول )هزار ریال در هکتار(  [5]

 ر هکتار( = درآمد خالصارزش ناخالص تولید )هزار ریال د –های تولید )هزار ریال در هکتار( کل هزینه  [5]

 تولیدهایکل هزینه ریال در هکتار(=های جاری تولید )هزارهای ثابت تولید )هزار ریال در هکتار(+هزینههزینه [31]

/ ارزش ناخالص تولید )هزار ریال در هکتار( = نسبت سود به هزینه [33] )هزار ریال در هکتار(تولیدهایهزینهکل  

 وریگرم در هکتار( = بهرهتولید )هزار ریال در هکتار( / عملکرد محصول زراعی )کیلو هایکل هزینه [32]

 .گردیداستفاده  Excelها از نرم افزار برای تجزیه و تحلیل دادهدر این مطالعه  

 

 نتایج و بحث

های ورودی و انرژیبه صورت خالصه  1جدول 

دهد. های تولید سورگوم را نشان میخروجی سیستم

های تحت ورودی در سیستم هایمجموع انرژیمیانگین 

مگاژول در هکتار بود که از این  19/19959بررسی 

های مگاژول، کود 3/39113الکتریسیته با مقدار 

 3/9499مگاژول )نیتروژن با  5/9999شیمیایی با 

های شیمیایی را شامل مگاژول بیشترین مقدار کود

ژول در هکتار در کل مگا 3/9224شود( و گازوئیل با می

های ورودی را به خود بیشترین انرژیدوره زراعی 

 هایانرژی سهم الکتریسیته بیشترین اختصاص دادند.

ای در های تولید ذرت علوفهورودی در سیستم

 به خود اختصاص دادنیز  را شهرستان نیشابور

ورودی کمترین انرژی  (.2134بازوبندی و همکاران )

 مربوط بهبه ترتیب تولید سورگوم های در سیستمنیز 

 همچنین .بودندها، نیروی انسانی و کود دامی کشآفت

مگاژول انرژی در هکتار از  9/299215به طور متوسط 

 های مورد بحث خارج شده است. سیستم

های مختلف انرژی در تولید سورگوم در شکل     

های مستقیم و نشان داده شده است. انرژی 4جدول 

های درصد و انرژی 23و  95تقیم به ترتیب مسغیر

و  22ناپذیر نیز هر کدام به ترتیب پذیر و تجدیدتجدید

های ورودی را تشکیل درصد از مجموع انرژی 95

دهد سهم اند. همانگونه که نتایج نشان میداده

ها ناپذیر در این سیستمهای مستقیم و تجدیدانرژی

باشد. پذیر میتجدید مستقیم وهای غیربیشتر از انرژی

اند در این نتایج با نظر سایر محققان که بیان کرده

های مستقیم باالتر از های کشت، نسبت انرژیسیستم

 های تجدیدمستقیم و نرخ مصرف انرژیهای غیرانرژی

باشد )محمدی پذیر میهای تجدیدناپذیر بیشتر از انرژی

( 2132و اصغری پور و همکاران  2115و همکاران 

های تولید جو در مطابقت دارد. عالوه بر این در سیستم

، 14پذیر ، تجدید99ناپذیر همدان نیز انرژی تجدید استان

درصد )قاسمی مبتکر و  49مستقیم و غیر 94مستقیم 

(، در تولید کانوال در استان گلستان این 2131همکاران 

درصد  19/99و  99/42، 2/9، 5/54ها به ترتیب انرژی

ها ( و ترتیب این انرژی2133)موسوی اول و همکاران 

، 91/19، 29/91ستان همدان بصورت در تولید سیر ا

( 2133درصد )سماواتیان و همکاران  59/93و  34/25

 باشد.های ورودی میاز مجموع انرژی
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 در منطقه سیستان ایعلوفه های تولید سورگومهای ورودی و خروجی سیستمانرژی -3جدول 

 هاها و خروجیورودی
 مقدار در واحد سطح

 )هکتار(

 معادل انرژی کل

 )مگاژول(
 درصد

 43/4511 33/39113 49 (kwhالکتریسیته )

 55/115 19/912 2 (hنیروی انسانی )

 33/51 349/9224 34 (lگازوئیل )

 51/94 19/2559 5 (lبنزین )

 92/39 92/599 2 (hآالت )ماشین

 39 52/9999 94/351 های شیمیاییکود

  11/399 15/9499 (kgنیتروژن )

  44/11 52/333 (kgفسفات )

 1 1 1 (kgپتاسیم )

 32/2214 55/911 2 (kgکود دامی )

 >133/1 95/3 3/1 (lآفتکش )

 1 1 1 (lعلفکش )

 1 1 1 (lقارچ کش )

 49/1542 39/1539 31 (3mآب برای آبیاری )

 35/25 49/951 2 (kgبذر )

 19/19959 311  (mjکل انرژی ورودی )

    خروجی

  19/39949 91/299215 (kg)عملکرد علوفه سورگوم 

   

 در منطقه سیستانای علوفههای مختلف انرژی تولید سورگوم ها و شکلشاخص -4جدول 

 سورگوم واحد عنوان

 1/9 ------ کارایی مصرف انرژی

 Kg.MJ-1 495/1 وری انرژیبهره

 MJ.kg-1 31/2 انرژی مخصوص

 MJ.ha-1 44/219931 انرژی خالص

 MJ.MR-1 11329/1 فشردگی انرژی

 MJ.ha-1 399/9545 (95٪) انرژی مستقیم 

 MJ.ha-1 531/3959 (23٪) انرژی غیر مستقیم 

 MJ.ha-1 499/3495 (22٪) پذیر انرژی تجدید

 MJ.ha-1 424/9254 (95٪) پذیر ناانرژی تجدید
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با تقسیم مقدار انرژی خروجی بر کل انرژی ورودی 

بر این اساس . آیدمی کارایی مصرف انرژی بدست

های تولید سورگوم میانگین کارایی انرژی در سیستم

 محاسبه شد. این شاخص برای 1/9تحت بررسی 

کوچکی و حسینی ) 94/9ای در مشهد سورگوم علوفه

محمدی و امید ) 94/1ای در تهران خیار گلخانه(، 3554

موسوی اول و ) 12/1در استان گلستان  کلزاو  (2131

در این  مخصوصانرژی  دست آمد. هب (2133همکاران 

مفهوم این است. مگاژول در کیلوگرم  31/2 هاسیستم

است که برای تولید هر یک کیلوگرم  شاخص آن

شده  مگاژول انرژی مصرف 31/2سورگوم حدود 

کیلوگرم در  495/1وری انرژی آن نیز است. بهره

باشد. یعنی با صرف یک مگاژول انرژی می مگاژول

کیلوگرم سورگوم در این سیستم زراعی تولید  495/1

شود. انرژی خالص در سیستم تولید سورگوم با می

مگاژول  44/219931توجه به انرژی ورودی و خروجی 

 (.4باشد )جدول در هکتار می

 

 ستاندر هر هکتار در منطقه سیای علوفههای تولید سورگوم ای مربوط به نهادهانتشار گازهای گلخانه -5جدول 

 میانگین در هکتار نهاده ها
معادل کل )کیلوگرم گاز گلخانه ای 

 در هکتار( 2COمعادل 
 درصد

 >55/115 115/1 3/1 (hنیروی انسانی )

 >92/39 312/3 3/1 (hآالت )ماشین

 319/51 514/295 9 (lگازوئیل )

 125/399 515/212 9 (kgنیتروژن )

 44/11 194/21 3 (kgفسفات )

 >133/1 193/1 3/1 (lآفتکش )

 >1 1 3/1 (lکش )قارچ

 >1 1 3/1 (lکش )علف

 432/4511 294/2553 51 (kwhالکتریسیته )

 >51/94 9/4 3/1 (lبنزین )

 339/2214 935/299 9 (gkکود دامی )

  9/1949  ایگازهای گلخانه مجموع انتشار

 
های ای در سیستممیزان انتشار گازهای گلخانه

ارائه شده است. با توجه به  9وم در جدول تولید سورگ

ای منتشر شده از این این جدول، مجموع گازهای گلخانه

ای معادل کیلوگرم گاز گلخانه 9/1949ها برابر سیستم

دی اکسید کربن بود که الکتریسیته بیشترین میزان 

کیلوگرم  294/2553ای را با سهم انتشار گازهای گلخانه

به خود اختصاص داد. کمترین معادل دی اکسید کربن 

ها بود. بیشترین کشمیزان انتشار نیز مربوط به آفت

های تولید ای در سیستممیزان انتشار گازهای گلخانه

سیب زمینی استان همدان مربوط به کودهای شیمیایی 

 (.  2132بود )پیشگار کمله و همکاران 

 2134های انجام شده در سال متوسط مجموع هزینه

ریال میلیون  9/25 ک هکتار محصول سورگومبرای ی

 19/39949باشد که با توجه به میانگین تولید می

 24/2در هکتار و به ازای تعداد  علوفه خشک کیلوگرم

ریال  2111ت برداشت در سال زراعی و متوسط قیم
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، سود خالصی معادل علوفه برای هر کیلوگرم محصول

ر این مطالعه دشود. ریال عاید کشاورز میمیلیون  5/9

بدست آمد. نسبت سود به  35/3نسبت سود به هزینه 

محمدی و ) 95/2ای در تهران هزینه تولید خیار گلخانه

محمدی و ) 55/3، سیب زمینی در اردبیل (2131امید 

 94/3ای در تهران توت فرنگی گلخانه و (2115همکاران 

( محاسبه شده است. سایر 2133بنائیان و همکاران )

ارائه شده  9شماره ای اقتصادی در جدول هشاخص

 است.

 

 در منطقه سیستانای علوفههای تولید سورگوم سیستم تجزیه و تحلیل اقتصادی -6جدول 

 ارزش اجزای هزینه و سود

 19/39949 (kg.ha-1عملکرد )

 2111 (R. haM-1قیمت فروش )

 R. haM( 19254321-1ارزش تولید ناخالص )

 25915145 (R. haM-1کل هزینه تولید )

 55/3991 (R. kgM-1کل هزینه تولید )

 11/319 (R. MJM-1کل هزینه تولید )

 9994992 (R. haM-1سود خالص در واحد زمین )

 3/129 (R. kgM-1سود خالص در واحد تولید )

 53/21 (R. MJM-1سود خالص در واحد انرژی )

 35/3 به هزینهشنسبت سود 

 111959/1 (.RMkg -1وری )بهره

 11329/1 فشردگی انرژی

 
 گیرینتیجه

 ،انرژی است. آب، کودها هکشاورزی وابسته ب         

سموم شیمیایی و سوخت جهت استفاده از ادوات 

های ورودی در این بخش ترین انرژیکشاورزی از مهم

بر تبدیل هستند که کشاورزی را به صنعتی انرژی

انرژی مصرفی، انتشار  همطالع نتایج حاصل ازاند. کرده

های های اقتصادی سیستمای و تحلیلگازهای گلخانه

تولید سورگوم نشان داد که میانگین مجموع انرژی 

مگاژول در هکتار بود که از این  19/19959ورودی 

 بیشترین مگاژول انرژی 33/39113با  مقدار الکتریسیته

انرژی . انرژی ورودی را به خود اختصاص داد مقدار

های اصل از کودهای شیمیایی و گازوئیل نیز در رتبهح

سهم  ،های ورودیاز مجموع انرژیبعدی قرار گرفتند. 

مستقیم و های غیرهای مستقیم بیشتر از انرژیانرژی

پذیر نا های تجدیدپذیر کمتر از انرژی های تجدیدانرژی

بدست  1/9ها ی در این سیستمکارایی مصرف انرژ بود.

کیلوگرم گاز  29/2553الکتریسیته با  ن مطالعهآمد. در ای

کربن بیشترین میزان انتشار  اکسیدای معادل دیگلخانه

 ها داشت.ای را نسبت به سایر نهادهگلخانه هایگاز

  بدست آمد. 35/3ها در این سیستم نسبت سود به هزینه

با توجه به مطالعه انجام شده راهکارهای زیر جهت 

های مورد انرژی در سیستم بهبود کارایی مصرف

 تواند مفید باشد.بررسی می

های بکار رفته در سازی مصرف انواع نهادهبهینه -

های کشت از طریق انتخاب صحیح نوع، مقدار، سیستم

هایی مانند کودها و سموم روش و زمان مصرف نهاده
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ها شیمیایی که این امر موجب افزایش کارایی این نهاده

 شود.می

گذاردن برخی از بقایای محصول سال قبل در  برجای -

 زرعه برای کاهش تبخیر از سطح خاکم

ه منظور توصیه کود نمونه گیری از خاک هر مزرعه ب -

 مورد نیاز آن

بیاری جهت صرفه جویی های نوین آاستفاده از روش -

 در منابع آب

های دار نمودن چاهت برقاستفاده از انرژی باد جه -

 کشاورزی
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