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ABSTRACT
This study was conducted in West Azarbayjan province in the crop year 2019 With the aim of rainfed chickpea
life cycle assessment and energy consumption optimization and emissions reduction in small farms (equals
smaller than 2 hectares), medium farms (between 2 and 4 hectares) and large farms (larger than 4 hectares).
Required data, were obtained through face-to-face interviews with farmers and filling out 250 Specialized
questionnaires and were evaluated by data envelopment analysis method. Results indicated that total input
energy for chickpea production in small, medium and large farms was 6366, 6048 and 6848 MJ.ha 1-,
respectively and the maximum energy consumption was related to large farms. The largest share of
consumption energy was related to diesel fuel at all farm levels. The energy ratio in small, medium and large
farms was obtained 2.47, 2.49 and 2.13, respectively. Chickpea life cycle assessment results revealed that
environmental impacts on medium-sized farms were lower than small and large sizes in all effect sections.
Seed, diesel fuel, and agricultural machinery inputs had the largest share in diffusion of environmental indexes.
According to energy consumption optimization results, the average of energy efficiency in small, medium and
large farms was 93%, 88% and 90%, respectively which demonstrates that farmers of small farms have more
precise information about proper production methods or have used different inputs at better time and in a more
optimal amount.
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ارزيابی چرخه زندگی و بهينهسازی مصرف انرژی در توليد نخود ديم در استان آذربايجان غربی
اميد قادرپور* ،1کريم گرامی ،2الياس دهقان
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 .1بخش تحقیقات فنی مهندسی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی ،ارومیه  ،ایران
 .2مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ارومیه ،ایران
 .3بخش تحقیقات ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون مؤسسه فنی مهندسی کشاورزی کرج ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/11/16 :تاریخ بازنگری -1399/2/22 :تاریخ تصویب)1399/3/6 :

چکيده
این مطالعه در سال زراعی  1398در استان آذربایجان غربی با هدف بهینهسازی مصرف انرژی ،ارزیابی چرخه زندگی نخود
و کاهش آالیندگی در مزارع کوچک (کوچکتر مساوی  2هکتار) ،متوسط (بین  2تا  4هکتار) و بزرگ (بزرگتر از  4هکتار)
اجرا شد .دادههای موردنیاز به روش مصاحبه رو در رو با کشاورزان و پر کردن تعداد  250پرسشنامه تخصصی گردآوری و
به روش تحلیل پوششی دادهها مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که کل انرژی نهادههای مصرفشده برای تولید
نخود در مزارع کوچک ،متوسط و بزرگ به ترتیب  6048 ،6366و  6848مگاژول بر هکتار بود و مزارع بزرگ دارای بیشترین
مصرف انرژی بودند .در همه سطوح مزارع ،بیشترین سهم انرژیهای مصرفی مربوط به سوخت دیزل بود .نسبت انرژی
مزارع کوچک ،متوسط و بزرگ به ترتیب برابر  2/49 ،2/47و  2/13بهدست آمد .نتایج ارزیابی چرخه زندگی نخود روشن
کرد که در همه بخشهای اثر ،آالیندگی زیستمحیطی در مزارع با اندازه متوسط نسبت به اندازههای کوچک و بزرگ کمتر
بود .نهادههای بذر ،سوخت دیزل و ماشینهای کشاورزی بیشترین سهم را در انتشار شاخصهای زیستمحیطی داشتند.
طبق نتایج بهینهسازی مصرف انرژی ،میانگین کارایی انرژی در مزارع کوچک ،متوسط و بزرگ به ترتیب  %88 ،%93و 90%
بود که نشان میدهد کشاورزان مزارع کوچک از روشهای صحیح تولید آگاهی بیشتری داشته و یا نهادههای مختلف را در
زمان مناسبتر و به مقدار بهینهتری استفاده کردهاند.
واژههای کليدی :اندازه مزرعه ،نخود ،ارزیابی چرخه زندگی ،بهینهسازی انرژی ،تحلیل پوششی دادهها

مقدمه
انرژی مؤلفهای اساسی در روند توسعه اقتصادی میباشد و کمبود
انرژی یک محدودیت جدی در توسعه کشورهای کمدرآمد است.
بخش کشاورزی یکی از مصرفکنندههای عمده انرژی است و
تولیدات کشاورزی با مصرف انرژی دارای رابطهای تنگاتنگ
میباشند .بر اساس آخرین آمار موجود ،سهم بخش کشاورزی از
کل انرژی مصرفی مهمترین حاملهای انرژی در کشور یعنی برق
و گازوئیل به ترتیب  %15و  %10است .با توجه به بحران انرژی و
انتشار گازهای گلخانهای ناشی از مصرف بیرویه سوختهای
فسیلی تمام تالشها بر آن است که مصرف انرژی ،ازجمله در
بخش کشاورزی تا حد ممکن کاهش یابد .یکی از راههای کلیدی
برای کاهش مصرف انرژی در کشاورزی ،بهبود بهرهوری مصرف
آن است .این کار صرفهجویی مالی ،حفاظت از منابع فسیلی و
کاهش آلودگی هوا را به ارمغان میآورد ( ;Banaeian et al., 2011
.)Sefeedpari & Zangeneh, 2012; Anon, 2019
با تجزیهوتحلیل الگوی مصرف انرژی میتوان با ارائه

راهکارهایی جهت مصرف بهینه انرژی ،از اتالف بیشازحد آن
جلوگیری کرده و در جهت بهبود وضعیت موجود و افزایش
سودآوری حرکت کرد .از دیگر مزایای تجزیهوتحلیل انرژی،1
بهبود بازده مصرف انرژی برای کاهش هزینههای انرژی ،حفاظت
از منابع طبیعی و جلوگیری از زوال زیستمحیطی میباشد؛
بنابراین فعالیتهای تحقیقاتی کشاورزی ،بر آنالیز انرژی در فرآیند
تولیدات مختلف کشاورزی جهت برنامهریزی منابع اکوسیستم با
توجه بهسرعت تولید محصول و بهرهبرداری مؤثر از منابع
کشاورزی تأکید میکند (.)Taki et al., 2012
تولیدات کشاورزی متمرکز و فشرده برخی مشکالت
زیستمحیطی را ایجاد میکند .مصرف زیاد نهادهها منجر به اثرات
زیستمحیطی مضری مانند افزایش تقاضا برای منابع انرژی
فسیلی ،افزایش گرمایش جهانی ،از دست رفتن تنوع زیستی،
کاهش کیفیت خاک و آلودگی آب ،خاک و هوا میشود
( .)Nemecek et al., 2011انتشار گازهای گلخانهای به دلیل رشد
چشمگیر مصرف انرژی در بخشهای مختلف و همچنین بخش
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قادرپور و همکاران :ارزيابی چرخه زندگی و بهينه سازی مصرف ...

تولیدی محصوالت غذایی ،باعث گرمایش جهانی که شاید بتوان
آن را بهعنوان بزرگترین مشکل پیش روی بشر امروزی دانست،
شده است .به همین جهت امروزه مصرفکنندههای دوستدار
محیطزیست ،حساسیت ویژهای بر روی شاخصهای آالیندگی ،از
زمان تولید تا مصرف محصول ،دارند.
ارزیابی چرخه زندگی ،جنبههای زیستمحیطی و پیامدهای
بالقوه زیستمحیطی را (مانند استفاده از منابع و نتایج
زیستمحیطی ناشی از رهاسازی) در سراسر چرخه زندگی یک
محصول از مرحله بهدست آوردن ماده خام ،در طول تولید،
استفاده ،پایان عملیات زندگی ،بازیافت تا دفع نهایی در برمیگیرد
(از گهواره تا گور) (.)Guinée, 2002
بهینهسازی در یک سامانه ،فرآیندی است که در طی آن،
با تغییر مقادیر ورودی یا خروجی میتوان به بیشترین میزان سود
یا کمترین میزان زیان دستیافت ( .)Thankappan, 2003با توجه
به محدود بودن منابع طبیعی و اثرات استفاده نامناسب از منابع
مختلف انرژی بر روی سالمتی انسان و محیطزیست ،ضرورت
بررسی الگوهای مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای
بهمنظور استفادهی مؤثر از آن در بخش کشاورزی حیاتی است
( .)Tzilivakis et al., 2005بر این اساس استفاده از روشهای
نوین بهینهسازی ،یکی از فاکتورهای کلیدی بهمنظور الگوی
صحیح مصرف انرژی و همچنین کاهش اثرات گلخانهای میباشد.
یکی از روشهای بهینهسازی که بهصورت گسترده در جهت نیل
به اهداف عالی سامانهها بهکاربرده میشود؛ تحلیل پوششی
دادهها 1است .تحلیل پوششی دادهها بهعنوان یک روش غیر
پارامتری بهمنظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیمگیرنده
استفاده میشود؛ بهعبارتدیگر ،تحلیل پوششی دادهها روشی نا
پارامتری برای پیشبینی توابع تولید مبتنی بر یک سری
بهینهسازی با استفاده از برنامهریزی خطی است ( Ghajehbeyg,
 .)2009تحلیل پوششی دادهها با بهرهگیری از تکنیک برنامهریزی
خطی و بهینهسازی ،جهت تعیین کارایی هر واحد استفاده و
بهمنظور هدفگذاری در افزایش کارایی برای هر یک از واحدها،
یک مجموعه مرجع برای واحد ناکارا تعیین و کارایی واحدهای
مختلف را نسبت به مرز کارایی مقایسه مینماید.
تاکنون مطالعات زیادی در زمینه ارزیابی چرخه زندگی،
بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش نشر آالیندگی محصوالت
مختلف با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها انجام شده
است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
) Nassiri & Singh, (2009کارایی مصرف انرژی در فرآیند
)1 Data Envelopment Analysis (DEA
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تولید برنج در هند را بررسی کردند .محاسبات برای پنج گروه از
زمینها با اندازههای خیلی کوچک (کوچکتر از  1هکتار) ،
کوچک ( 1تا کمتر از  2هکتار) ،نیمه متوسط ( 2تا کمتر از 4
هکتار) ،متوسط ( 4تا کمتر از  10هکتار) و بزرگ ( 10و بزرگتر
از  10هکتار) و در پنج ناحیه انجام شد .نتایج نشان داد که
میانگین کارایی فنی خالص برای زمینهای کوچک  0/91بوده و
نسبت به سایر اندازههای زمین بیشتر بوده است ( & Nassiri
.)Singh, 2009
 )2012( Ajabshirchi et al.,کارایی انرژی مصرفی در
کشت گندم دیم را توسط تکنیک تحلیل پوششی دادهها در استان
لرستان بررسی کردند .نتـایج نشـان داد کـه انرژی بذر ،کود و
سموم شیمیائی در گندم دیم در هر سه سطح به ترتیب با
 %56 ،%63/63و  %54/08بیشترین سهم مصرف انرژی را به خود
اختصـاص دادند .بر طبق نتایج بهدستآمده از بهینهسازی مصرف
انرژی به کمک تحلیل پوششی دادهها ،میانگین کارایی انرژی در
سطوح سهگانه زیر کشت (کمتر از  2هکتار 2/1 ،تا  5هکتار و
بیشتر از  5هکتار) به ترتیب  %78 ،%82و  %68بود که از این میان
سطح اول باوجود مصرف انرژی بیشتر در نهادهها به علت باالتر
بودن ستانده در این سطح نسبت بـه دو سـطح دیگـر کـاراتر بود.
در مطالعهای که بهمنظور بررسی کارایی مصرف انرژی،
آنالیز حساسیت ،شاخصهای اقتصادی و انتشار گازهای گلخانهای
در سامانه تولید نخود کوه دشت در سال زراعی  94توسط چراغی
انجام شد میزان کل انرژی ورودی مربوط به سوخت دیزل
 7398/89مگاژول بر هکتار و بعدازآن کودهای شیمیایی بهویژه
کود فسفات با  629/33مگاژول بر هکتار بود .مقدار کل پتانسیل
گرمایش جهانی در نظامهای زراعی نخود  581758کیلوگرم
دیاکسید کربن در هکتار بود (.)Cheraghi, 2015
 )2015( Rahimianدر پژوهشی به بررسی انرژی مصرفی،
تبعات زیستمحیطی و مدلسازی و بهینهسازی انرژی و آالیندگی
در تولید محصوالت غالب شهرستان بوکان پرداخت که نخود
زراعی یکی از این محصوالت بود .طبق نتایج او میزان کل انرژی
نهادهها در جریان تولید نخود زراعی برابر  6/1گیگا ژول بر هکتار
بود .بیشترین میزان مصرف انرژی در تولید نخود به سوخت دیزل
تعلق داشت .مطابق نتایج بهینهسازی مصرف انرژی در تولید نخود
به کمک تحلیل پوششی دادهها مقادیر کارایی فنی ،کارایی فنی
خالص و کارایی مقیاس کشاورزان به ترتیب برابر  0/89 ،0/79و
 0/88بود.
در پژوهشی ،بهینهسازی انرژی مصرفی و کاهش انتشار
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گازهای گلخانهای در تولید عدس آبی استان اصفهان با استفاده
از روش تحلیل پوششی دادهها توسط (2016) Elhami et al.,
موردمطالعه قرار گرفت .مقادیر متوسط کارایی فنی ،کارایی فنی
خالص و کارایی مقیاس به ترتیب برابر با  0/998 ،0/960و 0/961
محاسبه شدند .در حالت مصرف بهینه نهادهها ،صرفهجویی در کل
انرژی  1031مگاژول بر هکتار (معادل  %3/12کل انرژی مصرفی)،
برآورد گردید .مقادیر کل انتشار گازهای گلخانهای در شرایط
واقعی و بهینه در یک هکتار زمین زراعی ،به ترتیب  930/45و
 882/17کیلوگرم معادل دیاکسید کربن محاسبه شدند
(.)Elhami et al., 2016
در مطالعهای که بهمنظور کاهش اثرات زیستمحیطی تولید
چغندرقند به کمک تحلیل پوششی دادهها در استان همدان انجام
گرفت مقادیر آالیندههای آمونیاک ،دی نیتروژن مونواکسید،
اکسیدهای نیتروژن و کربن دیاکسید به ترتیب ،2/43 ،41/36
 2/83و  318/5کیلوگرم در هکتار محاسبه شد .مقدار انتشار همه
این آالیندهها بعد از کاربرد مدل  BCCتحلیل پوششی دادهها
حدود  %45کاهش یافت (.)Namdari et al., 2016
 )2016( Ghaderpour @ Rafieeمطالعهای را با هدف
تجزیهوتحلیل و مدلسازی انرژی و عملکرد تولید نخود دیم در
شهرستان بوکان انجام دادند .بررسی نتایج آنها نشان داد که کل
انرژی مصرفی برای تولید نخود دیم  7760/441مگاژول بر هکتار
و انرژی تولیدی کل (دانه+کاه)  15305/976مگاژول بر هکتار
بود .کارایی انرژی و بهرهوری انرژی برای تولید نخود به ترتیب
 1/229و  0/0836کیلوگرم بر مگاژول و برای نخود+کاه به ترتیب
 1/972و  0/1946کیلوگرم بر مگاژول گزارش شد .مهمترین نهاده
ورودی ،سوخت دیزل با سهم  73/49درصد از کل انرژی مصرفی
بود.
در پژوهشی که باهدف ارزیابی اثرات زیستمحیطی تولید
یونجه در سامانههای مختلف مزارع استان آذربایجان غربی توسط
) Ghadepour et al. (2018انجام گرفت ،مقادیر سالیانه انتشارات
کربن دیاکسید ،دی نیتروژن مونواکسید و آمونیاک به ترتیب
برابر  0/0807 ،51/27و  0/7312کیلوگرم به ازای هر تن یونجه
تولیدی محاسبه شد .نتایج طبقهبندی مزارع به کوچک ،متوسط
و بزرگ بهوضوح نشان داد که مزارع کوچک بارهای زیستمحیطی
بیشتری تولید میکنند (.)Ghadepour et al., 2018
در مطالعهای که با هدف تجزیهوتحلیل و بهینهسازی انرژی
مصرفی و انتشار گازهای گلخانهای برای تولید نیشکر در مزارع
خوزستان انجام دادند کل انرژی ذخیرهشده با استفاده از تکنیک
تحلیل پوششی داده ها را برای دو دسته مزارع پلنت و راتون به
ترتیب  )8%/5( 14763و  )2/6%( 3205مگاژول بر هکتار گزارش

کردند .طبق نتایج آنها بیشترین سهم انرژی ذخیرهشده در هر
دو دسته مزارع به نهادههای الکتریسیته و سوخت دیزل اختصاص
داشت.
حبوبات مخصوصاٌ نخود از منابع مهم پروتئین گیاهی بوده
و در بیشتر غذاهای اقشار کمدرآمد مورداستفاده قرار میگیرد.
حبوبات به دلیل قابلیت همزیستی با باکتریهای تثبیتکننده
نیتروژن مولکولی جو در برقراری تعادل عناصر معدنی خاک در
اکوسیستمهای زراعی حائز اهمیت هستند ( Majnoun
.)Hosseini, 2008; Fallah et al., 2005
نخود جزو محصوالت استراتژیک استان آذربایجان غربی
بوده و نقش زیادی در درآمدزایی کشاورزان این منطقه داشته و
بعد از گندم بیشترین سطح زیر کشت را در این استان دارد .کل
سطح زیر کشت محصوالت زراعی استان آذربایجان غربی حدود ًا
برابر  695هزار هکتار است که  5/9درصد از کل سطح زیر کشت
محصوالت زراعی کشور را به خود اختصاص داده است .سطح زیر
کشت نخود در استان آذربایجان غربی  66340هکتار است که
 %99/2آن بهصورت دیم بوده و بعد از استانهای کرمانشاه
( 141520هکتار) ،لرستان ( 96506هکتار) و کردستان
( ،)93788مقام چهارم را در کشت نخود به خود اختصاص داده
است (.)Anon, 2016b
مرور منابع مرتبط نشان داد باوجود گستردگی تحقیقات در
زمینهی ارزیابی چرخه زندگی و بهینهسازی انرژی مصرفی
محصوالت مختلف زراعی در ایران ،مطالعهای جامع در مورد نخود
دیم در استان آذربایجان غربی که همه موارد تجزیهوتحلیل انرژی،
ارزیابی چرخه زندگی ،بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش نشر
آالیندگی محصول را در برگیرد دیده نمیشود؛ همچنین
بررسیهای اولیه در منطقه مطالعاتی حاکی از آن بود که مقدار
زیادی از انرژی مصرفی تولید نخود میتواند بدون کاهش عملکرد
محصول ذخیره شود؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت تولید نخود در
اقتصاد کشاورزی منطقه ،مطالعه پیش رو با هدف تجزیهوتحلیل
و بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش اثرات زیستمحیطی با
استفاده از تحلیل پوششی دادهها و ارزیابی اثرات زیستمحیطی
با رویکرد چرخه زندگی با دستهبندی مزارع نخود در سطوح
مختلف کوچک ،متوسط و بزرگ در استان آذربایجان غربی انجام
گرفت.

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی

تحقیق حاضر در استان آذربایجان غربی انجام شد .این استان در
 35درجه و  58دقیقه و  39درجه و  46دقیقه عرض شمالی و
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 44درجه و  3دقیقه تا  47درجه و  23دقیقه طول شرقی واقع
گردیده است .میانگین دمای سالیانه این استان  12درجه
سانتیگراد میباشد .مدت روزهای یخبندان از  85تا  100روز و
متوسط میزان بارندگی آن  428میلیمتر برآورد شده است
(.)Anon, 2016a
روش جمعآوری اطالعات

جامعه آماری این تحقیق شامل کشاورزانی در استان آذربایجان
غربی بود که در سال زراعی  1398اقدام به کشت نخود کرده
بودند .برای دستیابی به اطالعات موردنیاز ،پرسشنامههایی
تخصصی در رابطه با کشت محصول نخود دیم در استان طراحی
شد و در اختیار زارعین گرفت .به علت گسترده بودن جامعه آماری
موردمطالعه در این تحقیق ،نمونهبرداری انجام شد و از روش
نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .برای تعیین تعداد
پرسشنامه یا حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد
(:)Cochran, 1963
(رابطه )1

𝑁𝑡 2 𝑆 2
𝑁𝑑 2 +𝑡 2 𝑆 2

=𝑛

که در آن  nحجم نمونه ،N ،اندازه جامعه آماری یا تعداد
بهرهبرداران منطقه موردمطالعه t ،ضریب اطمینان قابلقبول که با
فرض نرمال بودن توزیع صفت موردنظر از جدول -tاستیودنت
بهدست میآید S2 .برآورد واریانس صفت موردمطالعه در جامعه و
 dدقت احتمالی مطلوب (نصف فاصله اطمینان) است .مطابق با
فرمول کوکران حجم نمونه (تعداد پرسشنامه)  220بهدست آمد،
اما برای حصول اطمینان بیشتر  250پرسشنامه در نظر گرفته
شد .پرسشنامهها در منطقه مطالعاتی با مصاحبه رودررو با
کشاورزان پر شد.
تجزيهوتحليل انرژی در توليد محصول

در این مطالعه برای محاسبه میزان انرژی مصرفی و تولیدی
نهادهها و ستاندهها از همارز انرژی آنها استفاده شد .همارز انرژی
به ضرایبی اطالق میگردند که بیانکننده میزان محتوای انرژی
هر واحد از نهادهها یا ستاندهها (محصول) بوده که در جریان
فرآیند تولید به سامانه تولیدی وارد شده یا از آن خارج میگردند؛
بنابراین طبق رابطه  ،2انرژی معادل هر یک از نهادهها یا ستاندهها
از ضرب نمودن میزان مصرف یا تولید هر یک از آنها در ضریب
انرژی ویژه آنها بهدست میآید ( Kitani, 1999; Ozkan et al.,
:)2004
1. Energy Ratio
2. Energy Productivity
)3. Specific Energy (SE
)4. Net Energy Gain (NEG
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𝑒×𝐼= 𝐸

(رابطه )2

که در آن E ،انرژی معادل نهاده مصرفی یا محصول تولید
شده برحسب مگاژول I ،میزان نهاده مصرفشده یا محصول تولید
شده برحسب واحد آن و  eمحتوای انرژی نهاده یا محصول
برحسب مگاژول بر واحد میباشد .نهادههای استفادهشده و
ستاندههای تولید شده در فرآیند تولید نخود به همراه همارز انرژی
آنها در جدول  1آمده است.
انرژی مربوط به نهادههای ماشینی یکی از مهمترین اقالم
انرژی مصرفی در کل فرآیند موازنه انرژی تولیدات کشاورزی است
که محاسبه آن یکی از پیچیدهترین موارد میباشد .در این مطالعه
برای محاسبه انرژی ماشینی از رابطه  3استفاده شد
(:)Mohammadi & Omid, 2010
𝐺
× 𝑄ℎ
𝑇

(رابطه )3

× 𝐸 = 𝐸𝑀

که در آن ME ،انرژی ماشینها برحسب مگاژول بر هکتار،
 Eانرژی تولید ماشینها که برای تراکتور و سایر ادوات به ترتیب
برابر با  93/61و  62/7مگاژول بر کیلوگرم میباشد G ،وزن ماشین
برحسب کیلوگرم T ،عمر مفید ماشین برحسب ساعت و  Qhمیزان
کل ساعات کار ماشین در یک فصل زراعی در هکتار است.
شاخصهای انرژی

شاخصهای مهم انرژی شامل نسبت انرژی ،)ER( 1بهرهوری
انرژی ،)EP( 2انرژی ویژه )SE( 3و افزوده خالص انرژی)NEG( 4
با استفاده از معادالت زیر محاسبه شدند (:)Mandal et al., 2002
) EO(Mj.ha−1
(رابطه )4
) EI(Mj.ha−1

= ER

(رابطه )5

) PO(kg.ha−1
) EI(Mj.ha−1

(رابطه )6

) EI(Mj.ha−1
= SE
) PO(kg.ha−1

(رابطه )7

= EP

) NEG = EO(Mj.ha−1 ) − EI(Mj.ha−1

در روابط  4تا  EO ،7انرژی خروجی EI ،5انرژی
عملکرد نخود و کاه 7میباشد.

ورودیPO ،6

ارزيابی چرخه زندگی

ارزیابی چرخه زندگی یک محصول عبارت است از گردآوری و
5. Energy Output
6. Energy Input
7. Chickpea and Straw Output
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ارزیابی ورودیها ،خروجیها و تأثیرات زیستمحیطی بالقوه در
یک فرآیند تولیدی در طول چرخه زندگی آن محصول؛ هر پروژه
ارزیابی چرخه زندگی دارای چهار مرحله الزامی ،شامل تعریف
هدف و دامنه ،تحلیل سیاهه ،ارزیابی تأثیرات چرخه زندگی و
تحلیل نتایج میباشد (.)ISO, 2006
جدول  -1محتوای انرژی نهادهها و ستانده در توليد نخود
عنوان

واحد

ضرایب
انرژی
()MJ/unit

مرجع

الف) نهادهها
بذر نخود
ماشینها
تراکتور
سایر ادوات
سوخت دیزل
سموم
شیمیایی
حشرهکش
علفکش
قارچکش
نیرو کارگری
مرد
زن
ب) ستاندهها

kg

14/7

kg
kg
L

93/61
62/7
47/8

kg
kg
kg

199
238
216

h
h

1/96
1/57

دانه نخود

kg

14/7

کاه نخود

kg

8

( Kitani, 1999; Salami & Ahmadi,

)2010
()Canakci et al., 2005
()Canakci et al., 2005
()Canakci & Akinci, 2006

()Ozkan et al., 2004
()Rafiee et al., 2010
()Rafiee et al., 2010
()Ozkan et al., 2004
()Ozkan et al., 2004
( Kitani, 1999; Salami & Ahmadi,

این مطالعه ،نهادههای مصرفی برای تولید محصول به همراه
انتشارات مستقیم (داخل مزرعه) آالیندههای ناشی از مصرف
نهاده ها که از طریق ضرایب انتشارات مربوطه محاسبه شدند،
بهعنوان سیاهه چرخه زندگی نخود به کار رفتند .همچنین
بهمنظور دسترسی به برخی اطالعات الزم ،همانند فرآیند تولید و
استخراج مواد اولیه و میزان آالیندگی منتشرشده از این فرآیندها
(انتشارات غیرمستقیم خارج مزرعه) از برخی از پایگاههای دادهای
معتبر استفاده شد که مهمترین آن پایگاه داده اکواینونت 1می-
باشد .در بیشتر پروژههای ارزیابی چرخه زندگی از پایگاه داده
اکواینونت استفاده میشود.
ضرایب انتشار آالیندگی ناشی از سوختن سوختهای
فسیلی در جدول  2آمده است (:)Nemecek et al., 2007
جدول  -2ضرايب انتشار آاليندگی ناشی از سوختن سوختهای فسيلی
نوع آالینده

نماد

ضریب انتشار ()g/kg fuel1

کربن دیاکسید
سولفور دیاکسید
متان
آمونیاک
دی نیتروژن مونواکسید
بنزن
کربن مونواکسید

CO2

3120
1/01
0/129
0/02
0/12
0/007
7/17

SO2
CH4
NH3
N2O
C6H6
CO

 .1گرم انتشار به ازای هر کیلوگرم سوخت مصرفی

)2010
()Cheraghi, 2015

یکی از اقدامات مهم و الزامی در مرحله تعیین هدف و
دامنه ،انتخاب مرز سامانه است .ارزیابی چرخه زندگی یک نگرش
«گهواره تا گور» است ،اما این امکان فراهم شده است تا بهمنظور
تمرکز بیشتر بر روی فرآیندها ،مرز سامانه بهصورت بخشی از کل
فرآیند در نظر گرفته شود و نتایج بر اساس مرز انتخاب شده و
برای یک مقیاس کوچکتر بیان شوند .تمرکز این مطالعه بر روی
مرحله تولید و فرآیندهای صورت گرفته درون مزرعه گذاشته شده
و اصطالح ًا دروازه مزرعه بهعنوان مرز سامانه تعیین شد .یکی دیگر
از مراحلی که در یک پروژه ارزیابی چرخه زندگی هر فرآیند یا
محصول باید صورت پذیرد ،تعیین واحد کارکردی میباشد .واحد
کارکردی مبنایی است که تمامی محاسبات در طول چرخه زندگی
محصول بر اساس آن انجام میپذیرد .در این مطالعه واحد
کارکردی بهصورت یک تن محصول تولیدی در نظر گرفته شد،
بدین معنا که تمامی آالیندههای انتشاریافته بر پایه نهادههای
مصرفی برای تولید یک تن نخود محاسبه و گزارش میشود .در
1 Ecoinvent Database

در این مطالعه برای کربن دیاکسید تولیدی ناشی از نیروی
کارگری (کربن دیاکسید زیستی) ضریب  0/7به کار رفت .مطابق
این ضریب هر یک ساعت کار کارگری حدود  0/7کیلوگرم کربن
دیاکسید تولید میکند (.)Mousavi-Avval et al., 2016
در بانک اطالعاتی اکواینونت ،انتشارات آفتکش بهعنوان
 %100از ماده ساطعشده به خاک کشاورزی در نظر گرفتهشده
است؛ یعنی میزان ماده فعالِ سم در هر لیتر سم را بهعنوان میزان
انتشار به خاک در نظر میگیریم (.)Nemecek et al., 2007
بخشهای اثر مورداستفاده در این مطالعه در جدول 3
نمایش دادهشده است .روش ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی بر
اساس روش CML 2 baseline 2000 V2.04 / World, 2000 /
 characterizationانتخاب شد (.)PRé Consultants, 2003
بهمنظور انجام محاسبات ارزیابی چرخه زندگی از نرمافزار سیما
پرو ( )SimaPro, V8.2.3.0استفاده شد.
بخشهای اثر مورداستفاده در این مطالعه در جدول 2
نمایش دادهشده است .روش ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی بر
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اساس روش

CML 2 baseline 2000 V2.04 / World, 2000 /

 characterizationانتخاب شد (.)PRé Consultants, 2003
بهمنظور انجام محاسبات ارزیابی چرخه زندگی از نرمافزار سیما
پرو ( )SimaPro, V8.2.3.0استفاده شد .اثر
جدول  -3بخشهای اثر و واحدهای اندازهگيری هر بخش
1

تقلیل منابع غیر آلی
پتانسیل اسیدی شدن
3
پتانسیل اختناق دریاچه
4
پتانسیل گرمایش جهانی
5
نقصان الیه ازن
6
پتانسیل مسمومیت انسان
7
مسمومیت آبهای سطحی
2

مسمومیت آبهای آزاد
مسمومیت خاک

8

9

اکسیداسیون فتو شیمیایی

10

نماد

واحد اندازهگیری

AD

kg Sb eq.

AC

kg SO2 eq.

EU

kg PO4-2 eq.

GW

kg CO2 eq.

OD

kg CFC-11 eq.

HTP

eq.b

1,4-DCB1

kg

FAET

kg 1,4-DCB eq.b

MAET

kg 1,4-DCB eq.b

TE

kg 1,4-DCB eq.b

PO

kg C2H4 eq.

1. DCB= Dichlorobenzene

بهينهسازی

بهینهسازی یا برنامهریزی ریاضی ،به انتخاب عناصر بهینه از یک
مجموعه از تناوبهای قابلدستیابی میپردازد .به عبارت بهتر ،به
دنبال یافتن بهترین مقدار قابلدستیابی از یک تابع هدف
تعریفشده بر یک دامنه معین از مقادیر است .در سادهترین حالت،
هدف ،حداقل یا حداکثر سازی یک تابع حقیقی ،با انتخاب
نظاممند مقادیر حقیقی یا اعداد صحیح از یک مجموعه از مقادیر
ممکن است (.)Beightler et al., 1979
یکی از روشهای بهینهسازی که بهصورت گسترده در جهت
نیل به اهداف عالی سامانهها بهکاربرده میشود؛ تحلیل پوششی
دادهها است .روش تحلیل پوششی دادهها برای اولین بار توسط
 )1978( Charens et al.,و بر پایه مطالعات  )1957( Farrellانجام
داده بود ،معرفی شد و تابهحال به شکل گستردهای در اندازهگیری
کارایی (بهرهوری) بسیاری از بخشها مورداستفاده قرارگرفته
است .فارل پیشنهاد نمود که بهتر است عملکرد یک واحد تولیدی
با عملکرد بهترین واحد موجود در آن بخش مقایسه گردد .با این
کار تمام ورودیها و خروجیها مؤثر بوده و همچنین شامل
مفاهیم تابع تولید مرزی نیز میشود که شاخصی مهم برای
1 Abiotic depletion
2 Acidification potential
3 Eutrophication potential
4 Global warming potential
5 Ozone layer depletion
6 Human toxicity potential
7 Freshwater aquatic ecotoxicity
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اندازهگیری کارایی محسوب میشود .در واقع روش فارل
بازگوکننده این حقیقت است که یک واحد تحت مطالعه تا چه
میزان قابلیت افزایش کارایی را دارد ،بدون آنکه به منبع جدیدی
نیاز داشته باشد (.)Charnes et al., 1978; Farrell, 1957
در روش تحلیل پوششی دادهها ( )DEAهر واحد یا سازمان
تحت بررسی ،واحد تصمیمگیرنده )DMU( 11نامیده میشود .در
یک تعریف کلی ،یک  ،DMUسازمان یا موجودیتی است که
ورودیها را به خروجیها تبدیل میکند و در حقیقت ارزیابی
عملکرد موردنظر پژوهشگر است .در کشاورزی ،یک  DMUممکن
است یک کشاورز ،یک گلخانهدار ،یک کارخانه تولیدکننده تراکتور
و یا یک کشتوصنعت باشد .مدل بازگشت به مقیاس ثابت12
( )CRSکه گاهی اوقات با حروف  CCRنیز نامبرده میشود ،به
لحاظ زمانی اولین مدل پیشنهادی در روش  DEAاست که توسط
چارنز ،کوپر و رودز در سال  1978ارائه شد .این مدل همانطور
که از نام آن پیداست ،با تغییر یک واحد در ورودیها ،خروجیها
نیز با نسبت ثابت (کاهشی یا افزایشی) تغییر میکنند.
بهبیاندیگر ،شیب تابع تولید در این مدل ثابت است .مدل دوم با
نام بازگشت به مقیاس متغیر )VRS( 13توسط بانکر ،چارنز و کوپر
در سال  1984ارائه شد و نام دیگر آن  BCCو برگرفته از نام
پدیدآورندگان مدل است .برعکس مدل  ،CRSدر این مدل با
تغییر یک واحد در ورودیها ،خروجیها با نسبت متفاوتی تغییر
(افزایشی یا کاهشی) میکند؛ بنابراین شیب تابع تولید در این
مدل متغیر است (.)Gheisari et al., 2008
هر یک از دو مدل فوق دارای دو جهت خروجی محور و
ورودی محور میباشد .مدل خروجی محور سعی در بیشینهسازی
خروجی دارد درحالیکه میزان ورودیها ثابت نگهداشته میشود
و هدف آن است که واحد موردنظر به کارایی برسد .مفهوم ورودی
محور این است که به چه میزان باید از مقدار ورودیها با ثابت
نگهداشتن مقدار خروجی کاست تا واحد موردنظر به مرز کارایی
برسد (.)Mir Hassani, 2008
در این مطالعه برای محاسبه کارایی از روش ورودی محور
و جامعترین مدلهای  DEAکه مدل بازگشت به مقیاس ثابت
( )CCRو مدل بازگشت به مقیاس متغیر ( )BCCاست ،استفاده
شد .مدل  BCCبرای محاسبه کارایی فنی خالص و مدل CCR
برای محاسبه کارایی فنی میباشد .کارایی فنی اساس ًا بهوسیله
8 Marine aquatic ecotoxicity
9 Terrestrial ecotoxicity
10 Photochemical oxidation
11 Decision Making Unit
12 Constant Return Scale
13 Variable Return Scale
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واحدهای ارزیابیشده برای عملکردشان که وابسته به دیگر
واحدهاست ،اندازهگیری میشود .کارایی فنی خالص متأثر از
کارایی مقیاس میباشد .در هر یک از مدلهای  BCCو CCR
ورودیها و خروجیهای مدل توسط یکسری ضرایب که همان
مقادیر متغیرهای اولیه مدل است وزندار میشوند که درنهایت
برای محاسبه کاراییها از نسبت خروجیهای وزندار شده به
ورودیهای وزندار شده مطابق رابطه  8استفاده میشود
(:)Farrell, 1957
(رابطه )8

𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡 𝑡𝑢𝑝𝑡𝑢𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑖 𝑡𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ

=𝐸

رابطه  8میتواند در قالب مدل برنامهریزی خطی بهصورت
زیر بیان شود:

𝑗𝑟𝑦 𝑟𝑢 𝑟∑ = 𝜃 Maximize
∑ 𝑉𝑖 𝑋𝑖𝑗 = 1
𝑖

𝑛 … ∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑉𝑖 𝑋𝑖𝑗 ≤ 0 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, 2, 3,
𝑟

𝑖

ur ≥ 0, for j=1, 2, 3, …s and vs ≥ 0, for j=1, 2, 3, …m

که در آن  θکارایی فنی u ،وزن خروجیها y ،خروجیها،
 Vوزن ورودیها x ،ورودیها n ،تعداد واحدهای تصمیمگیرندهs ،
تعداد خروجیها و  mتعداد نهادهها میباشد .همچنین برای
محاسبه کارایی فنی خالص از مدل برنامهریزی خطی زیر استفاده
شد (:)Mobtaker et al., 2012

𝑖𝑢 Maximize 𝜃 = 𝑢𝑦𝑖 −
Subjected to vxi = 1
-vX + uY – uoe ≤ 0
v ≥ 0, u ≥ 0 and uo free in sing
کارایی بهدستآمده از مدل CCR

طبق رابطه  9نسبت
ورودی محور (کارایی فنی) و مدل  BCCورودی محور (کارایی
فنی خالص) ،کارایی مقیاس )SE( 1هر کشاورز را نشان میدهد
(:)Charnes et al., 1978
(رابطه )9

𝐸𝑇
𝐸𝑇𝑃

= 𝐸𝑆

درصورتیکه افزایش در میزان ورودیها بهاندازه  ٪xبه
ترتیب منجر به افزایش خروجی بهاندازه برابر ،بیشتر از و یا کمتر
از  ٪xشود ،به ترتیب تحت شرایط بازگشت به مقیاس ثابت،
بازگشت به مقیاس افزایشی یا بازگشت به مقیاس کاهشی عمل
میکند .اطالع از چگونگی عملیات یک کشاورز در بازگشت به
مقیاس ثابت ،کاهشی یا افزایشی کمک مفیدی در تعیین پتانسیل
توزیع منابع میان کشاورزان میکند؛ بنابراین کمک میکند که
1 Scale Efficiency

کشاورز عملکرد بیشتری بهدست آورد.
در این مطالعه ،مقادیر انرژی نهادههای مختلف بهعنوان
ورودیهای مدل و میزان عملکرد محصول دانه و کاه و کلش
بهعنوان خروجی مدل و هر کشاورز بهعنوان یک واحد
تصمیمگیری شناخته شد .کارا بودن یا غیرکارا بودن یک واحد
( )DMUبستگی به عملکرد آن واحد در تبدیل ورودیها به
خروجی در مقایسه با سایر واحدها دارد .در این بررسی همچنین
درجه کارایی کشاورزان برحسب اندازههای مختلف مزارع در سه
سطح مزارع کوچک (کوچکتر مساوی  2هکتار) ،مزارع متوسط
(بین  2تا  4هکتار) و مزارع بزرگ (بزرگتر از  4هکتار) تعیین
شد ،کشاورزان کارای هر سه سطح مزارع رتبهبندی و میزان
کارایی سطوح مختلف باهم مقایسه شده و میزان متوسط انرژی
قابل ذخیره و مقدار بهینه انرژی موردنیاز برای هر یک از نهادههای
مصرفی تعیین شد .تجزیهوتحلیل دادهها بهصورت ورودی محور
انجام میشود؛ چراکه میزان بهرهوری کشاورزان در درجه اول
بستگی به کارایی عملیات مختلف دارد و از سوی دیگر ،کنترل
میزان نهادههای در دست کشاورز آسانتر از کنترل میزان تولیدات
است .بهمنظور انجام تحلیلها از نرمافزارهای  EMSو DEA
 solverاستفاده گردید.

نتايج و بحث
تحليل شاخصهای انرژی در کشت نخود

جدول  4میزان مصرف انرژی نهادهها و ستاندهها را در تولید نخود
دیم برای اندازههای مختلف مزارع در استان آذربایجان غربی نشان
میدهد.
همانطور که از جدول  4پیداست ،در بین کلیه سطوح زیر
کشت ،باالترین مقدار انرژی مصرفشده مربوط به سوخت دیزل
میباشد که علت آن استفاده از ماشینهای مختلف کشاورزی در
مراحل مختلف خاکورزی ،کاشت ،داشت و برداشت محصول
نخود دیم در منطقه مطالعاتی است .ازجمله این ماشینها میتوان
به تراکتور ،گاوآهنهای برگرداندار و چیزل ،پنجه غازی ،دیسک،
ماله ،ردیفکار ،سمپاش ،تریلی ،خرمنکوب و  ...اشاره کرد.
همچنین مستهلک بودن بیشتر ادوات کشاورزی مانند تراکتورها
نیز از دیگر دالیل باال بودن مصرف سوخت دیزل در منطقه
مطالعاتی است .در مطالعه  )2015( Cheraghi,که بر روی
تجزیهوتحلیل انرژی و نشر آالیندگی نخود در کوه دشت انجام
شد نیز بیشترین میزان انرژیهای مصرفی با  7399مگاژول بر
هکتار به سوخت دیزل اختصاص داشت.

قادرپور و همکاران :ارزيابی چرخه زندگی و بهينه سازی مصرف ...

مزارع بزرگ (سطح زیر کشت بیشتر از  4هکتار) با 6968/7
مگاژول بر هکتار بیشترین میزان انرژی مصرفی را دارند اما
بیشترین میزان انرژی تولیدی نخود با  8876مگاژول بر هکتار به
مزارع متوسط اختصاص دارد .بهطورکلی در بین سه سطح مزارع
بررسیشده بیشترین میزان انرژی کل تولید شده (انرژی نخود +
کاه نخود) مربوط به مزارع کوچک ( 15470/8مگاژول بر هکتار)
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است .میتوان گفت که در منطقه مطالعاتی به دلیل مدیریت بهتر
مزرعه در مزارع با سطوح کوچکتر ،انجام بهموقع عملیات مختلف
کشاورزی و استفاده بهینهتر از برخی نهادهها مانند قارچکش،
حشرهکش و نیروی کارگری ،مزارع کوچکتر انرژی بیشتری در
واحد سطح تولید میکنند.

جدول  -4وضعيت مصرف انرژی در سطوح مختلف کشت نخود ديم در استان آذربايجان غربيعنوان (واحد)
مقادیر انرژی برای اندازههای مختلف مزرعه
مزارع کوچک
(کمتر از  2هکتار)

مزارع متوسط
(بین  2تا  4هکتار)

مزارع بزرگ
(بزرگتر از  4هکتار)

کل مزارع

انرژی نهادهها* ()MJ/ha
نیروی کارگری
سوخت دیزل
ماشینها
سموم شیمیایی
الف) علفکش
ج) حشرهکش
ب) قارچکش
بذر
کل انرژی نهادهها

122/74
4173/6
1041/49
110/19
88/2
13/31
8/68
1025/16
6473/17

129/81
3997/74
1051/69
106/5
73/5
17/75
15/24
875/75
6161/48

137/42
4694/57
1169
117/02
77/04
21/03
18/95
850/69
6968/7

132/3
4506/4
1110/6
112/6
78/3
18/5
15/8
893/2
6644/8

انرژی ستاندهها
()MJ/ha
نخود
کاه نخود
کل انرژی ستاندهها

8527
6943/8
15470/8

8608/1
5742/7
14350/8

8876
6058/9
14934/9

8670/3
6248/5
14918/8

* :الزم به ذکر است که در توليد نخود ديم در منطقه به دليل ديمی بودن محصول از هيچ نوع کود شيميايی و حيوانی
استفاده نمیشود.

شاخصهای انرژی با توجه به روابط مربوطهشان برای سه
سطح موردبررسی مزارع محاسبهشده و نتایج در جدول ( )5دیده
میشود .مالحظه میشود که نسبت انرژی و بهرهوری انرژی مزارع
کوچک و متوسط تقریباً مشابه هم بوده ولی هردوی این شاخصها
برای مزارع بزرگ کمتر از سایر سطوح مزارع است که از دالیل آن
اتالف انرژی بیشتر در مزارع بزرگ به دلیل استفاده بیرویه از
برخی نهادهها مانند سموم شیمیایی و سوخت دیزل ،عدم مصرف

بهینه نهادهها ،نبود ماشینهای کافی برای زمینهای بزرگ جهت
انجام بهموقع عملیات در برخی از مناطق تحت مطالعه و عملکرد
کمتر محصول در مزارع بزرگ به دلیل مدیریت ضعیفتر این
مزارع در منطقه مطالعاتی است.
تحليل شاخصهای زيستمحيطی در توليد نخود ديم

مقادیر انتشارات مستقیم (داخل مزرعه) ناشی از کشت محصول
نخود در سطوح مختلف مزارع در جدول  6آمده است.

جدول  -5مقادير شاخصهای انرژی برای سطوح مختلف مزارع نخود ديم

عنوان (واحد)

مزارع کوچک

مزارع متوسط

مزارع بزرگ

کل مزارع

نسبت انرژی (بدون بعد)
بهرهوری انرژی ()kg/MJ
شدت انرژی ()MJ/kg
افزوده خالص انرژی ()MJ

2/47
0/23
4/58
8997/58

2/49
0/23
4/68
8773/41

2/13
0/19
5/56
7382/15

2/30
0/21
5/12
8092/84

در میان آالیندههای مختلف ،کربن دیاکسید منتشرشده
ناشی از سوختن سوخت دیزل برای هر سه سطح مزارع کوچک،
متوسط و بزرگ به ترتیب با سهم  239/57 ،220/51و 260/88

کیلوگرم در هکتار ،در صدر انتشارات قرار دارد .علت آن استفاده
از ماشینهای گوناگون در مراحل مختلف کشت محصول میباشد.
بعدازآن انتشار کربن دیاکسید زیستی ناشی از نیروی کارگری
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برای مزارع کوچک ،متوسط و بزرگ به ترتیب با مقادیر ،46/5
 49/49و  52/19کیلوگرم ،رده دوم انتشارات را دارد که دلیل آن
کار کارگری زیاد در جریان تولید نخود ،بهویژه در مرحله برداشت
محصول میباشد .مالحظه میشود که انتشارات کربن دیاکسید
مربوط به مزارع کوچک کمتر از سایر مزارع است .به دلیل آنکه
برای کشت نخود دیم در منطقه مطالعاتی مصرف هیچ نوع کودی
مشاهده نشد ،انتشارات مستقیم ناشی از مصرف کودهای
شیمیایی صفر میباشد .در مطالعه موسوی اول و همکاران که در
مورد اثرات زیستمحیطی کلزا در استان مازندران انجام دادند ،در
قسمت انتشارات به هوا بیشترین مقادیر مربوط به انتشار کربن

دیاکسید ناشی از کاربرد کود اوره و نیروی کارگری (به ترتیب با
 154/9و  51کیلوگرم) بود (.)Mousavi-Avval et al., 2016
شاخصهای زیستمحیطی محاسبهشده در کشت نخود برای
سطوح سهگانه در جدول  7نشان دادهشده است .الزم به ذکر است
که در مورد محصول نخود به دلیل وجود محصول فرعی کاه ،در
محاسبه دستههای اثر یک نوع تخصیص اقتصادی در نظر گرفته شد.
به این صورت که با توجه به قیمت محصول اصلی و کاه و مقدار
عملکرد آنها در هکتار ،در این تخصیص  %93به دانه و  %7به کاه
اختصاص داده شد؛ بنابراین شاخصهای زیستمحیطی نیز یکبار
برای دانه و یکبار برای کاه محاسبه شدند.

جدول  -6انتشارات مستقيم مزرعهای در فرآيند توليد نخود ديم در استان آذربايجان غربی

مقدار (کیلوگرم در هکتار)

انتشارات مستقیم

مزارع کوچک

مزارع متوسط

مزارع بزرگ

کل مزارع

220/51
0/071
0/009
0/001
0/008
0/0005
0/507
0/85
46/5
0/49
0/07
0/05

239/57
0/078
0/01
0/002
0/009
0/001
0/551
0/92
49/49
0/42
0/09
0/07

260/88
0/084
0/011
0/002
0/01
0/001
0/6
1
52/19
0/43
0/1
0/08

240/32
0/078
0/010
0/002
0/009
0/001
0/552
0/92
49/39
0/44
0/09
0/06

کربن دیاکسید
سولفور دیاکسید
متان
آمونیاک
دی نیتروژن مونوکسید
بنزن
کربن مونوکسید
اکسیدهای نیتروژن
کربن دیاکسید زیستی
لنتاگران ()Pyridazine
فنوالریت ()Pyrethroid
مانکوزب

جدول  -7شاخصهای زيستمحيطی در توليد يک تن نخود در سطوح سهگانه زمين
اثر

بخشهای
(واحد)
منابع

غیر

تقلیل
()kg Sb eq.
پتانسیل گرمایش جهانی
()kg CO2 eq.
تخریب الیه اوزون()kg CFC-11
پتانسیل مسمومیت انسانها
()kg 1,4-DCB eq.
مسمومیت آبهای آزاد
()kg 1,4-DCB eq.
مسمومیت آبزیان دریایی
()kg 1,4-DCB eq.
مسمومیت خاک
()kg 1,4-DCB eq.
اکسیداسیون فتوشیمیایی
()kg C2H4 eq.
پتانسیل اسیدی شدن ()kg SO2 eq.
پتانسیل اختناق دریاچه
()kg PO4-2 eq.

آلی

مزارع متوسط

مزارع کوچک

کل مزارع

مزارع بزرگ

دانه

کاه

دانه

کاه

دانه

کاه

دانه

کاه

0/005

0/0003

0/004

0/0003

0/005

0/0003

0/005

0/0003

607

30/53

601

36

677

42

628

36

0/0002

0/00001

0/0002

0/00001

0/0002

0/00001

0/0002

0/00001

241

12/12

225

13/53

255

15/67

241

13/69

6/43

0/32

5/83

0/35

6/49

0/4

6/23

0/35

84686

4259

76381

4587

85158

5231

81852

4654

0/89

0/04

0/8

0/05

0/88

0/05

0/85

0/05

0/15

0/008

0/14

0/01

0/16

0/01

0/15

0/01

2/7

0/14

2/54

0/15

2/87

0/18

2/7

0/15

1/02

0/05

0/9

0/05

0/94

0/06

0/94

0/05

با توجه به جدول  7مشاهده میشود که کشت نخود تقریباً

در تمامی بخشهای اثر در مزارع با سطوح متوسط بارهای
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زیستمحیطی کمتری نسبت به دو سطح دیگر مزارع تولید
میکند .طبق نتایج جدول  7بیشترین بارهای زیستمحیطی به
مزارع بزرگ نخود اختصاص دارد که از دالیل آن میتوان به اتالف
بیشتر منابع و نهادههای تولید در زمینهای بزرگ به دلیل
مدیریت ضعیف مزرعه ،مصرف غیر بهینه و بیرویه نهادهها جهت
تولید محصول بیشتر در مزارع بزرگ و استفاده بیشتر از انواع
ماشینهای کشاورزی که عمر مفید اکثر آنها به اتمام رسیده و
مصرف سوختشان بیشتر از حد نرمال شده ،اشاره کرد.
در شکل  1مقادیر بخشهای اثر محاسبهشده برای نخود به
دو دسته انتشارات مستقیم (داخل مزرعه) و غیرمستقیم (خارج
مزرعه) تفکیک شده است .منظور از انتشارات غیرمستقیم،
انتشارات حاصل از فرآیندهایی است که برای تولید نهادههای
کشاورزی قبل از ورود به مزرعه در کارخانه صورت گرفته است
مالحظه میشود که در همه بخشهای اثر بهجز پتانسیل گرمایش
جهانی ،مقادیر انتشارات خارج مزرعه که مربوط به مرحله فرآوری
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نهادهها میباشد بیشتر از مقادیر داخل مزرعه است .بهمنظور
بررسی میزان تأثیر نهادههای مصرفی در کشت نخود دیم بر روی
بخشهای اثر باید ابتدا نرمالسازی صورت گیرد .نرمالسازی،
محاسبه اهمیت نتایج شاخصها در ارتباط با برخی اطالعات
مرجع است .توجه به نرمالسازی برای درک بهتر میزان ارتباط با
نتایج شاخص سامانه تحت مطالعه است .بهعبارتدیگر در این
بخش اهمیت یا بزرگی شاخصهای محاسبهشده با توجه به
اطالعات مرجع محاسبه میشود.
بخشهای اثر نرمال شده به ازای تولید یک تن نخود در
استان آذربایجان غربی در شکل  2نشان دادهشده است .با دقت
در شکل  2میتوان نتیجه گرفت که نهادههای بذر ،سوخت دیزل
و ماشینهای کشاورزی که در مراحل مختلف تولید نخود
مورداستفاده قرارگرفتهاند بیشترین سهم را بر روی شاخصهای
زیستمحیطی دارد.

شکل  -1سهم انتشارات مستقيم و غيرمستقيم برای هريک از شاخصهای آاليندگی در کشت نخود

شکل  -2سهم نهادههای کشاورزی در توليد شاخصهای آاليندگی

همچنین انتشارات مستقیم داخل مزرعه (نخود تولید شده)
سهم زیادی در شاخصهای پتانسیل گرمایش جهانی ،پتانسیل

اسیدی شدن ،پتانسیل اختناق دریاچه و اکسیداسیون
فتوشیمیایی دارد .استفاده از نهادههای مرغوب کشاورزی ،منجر
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به افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی شده و ازنظر
اقتصادی موجب افزایش درآمد کشاورزان میگردد با مدیریت
صحیح استفاده از منابع و نهادهها و به دنبال آن افزایش عملکرد
محصول در واحد سطح ،کاهش استفاده از سوختهای فسیلی از
طریق استفاده از ماشینهای ترکیبی کشاورزی (کمبیناتها) و
روشهای نوین خاکورزی ،مانند کم خاکورزی و بی خاکورزی
و عدم استفاده از نهادهها بهخصوص ترکیبات شیمیایی (سموم)
بدون توصیه و نسخههای گیاهپزشکی که منجر به افزایش تولید
محصول مرغوب و کاهش آالیندگیهای ناشی از مصرف بیرویه
سموم شیمیایی میشود میتوان آسیبهای زیستمحیطی ناشی
از تولید نخود را کاهش داد .بهعالوه کاشت ارقام نخود مناسب
خاک و آبوهوای منطقه و استفاده از ارقام جدید مقاوم به کمآبی
با عملکرد باال مانند رقم نخود سعید و استفاده از ارقام پایهبلند
که قابلیت برداشت مکانیزه نخود را فراهم میآورد و به دنبال آن
ایجاد بستر مناسب از سوی واحدهای مکانیزاسیون استان و
شهرستانهای کشت کننده نخود جهت ورود کمباینهای برداشت
نخود به منطقه میتواند به افزایش تولید محصول مرغوب ،کاهش
مصرف نهادههایی مانند بذر و نیروی کارگری و کاهش تلفات
برداشت محصول منجر شود.
تعيين کارايی مزارع و بهينهسازی انرژی مصرفی توليد نخود به
کمک تحليل پوششی دادهها

نتایج مدل  BCCو  CCRبرای سطوح مختلف مزارع در
قسمتهای الف تا د شکل  3نشان دادهشده است .از کل 250
مزرعه بررسیشده  51مزرعه کوچکتر مساوی  2هکتار (مزارع
کوچک) 69 ،مزرعه بین  2تا  4هکتار (مزارع متوسط) و بقیه
مزارع باالتر از  4هکتار (مزارع بزرگ) مساحت داشتند .همانطور
که در قسمت د مشاهده میشود از کل  250واحد بررسیشده
تولیدکننده نخود در تحقیق 53 ،واحد ( )%21/2با استفاده از مدل
 BCCکارا شناختهشدهاند و دارای کارایی فنی خالص برابر 1
میباشند .همچنین  32واحد ( )12%/8دارای کارایی فنی  1در
مدل  CCRمیباشند که نشان میدهد  20کشاورز دارای کارایی
فنی خالص برابر  1بوده ولی کارایی فنی کمتر از  1داشتهاند که
این به دلیل نامناسب بودن مقیاس تولید برای آنها بوده و
درنتیجه کارایی مقیاس کمتر از  1دارند .در ضمن  38واحد

تولیدکننده نخود ( )15%/2نیز دارای کارایی مقیاس  1میباشند.
همچنین از کشاورزان ناکارا  163کشاورز کارایی مقیاس در
محدوده  0/8تا  1بودهاند که بیشترین فراوانی را داشتند.
مقادیر میانگین کاراییهای فنی ( ،)CCRفنی خالص
( )BCCو مقیاس ( )SEسطوح سهگانه مزارع برای کشاورزان
تولیدکننده نخود در جدول  8ارائه شده است .همانطور که
مشاهده میشود مقادیر متوسط کارایی فنی ،کارایی فنی خالص
و کارایی مقیاس بر اساس مدلهای بازگشت به مقیاس ثابت و
متغیر ،برای کشاورزان تولیدکننده نخود در مزارع کوچک به
ترتیب برابر  0/95 ،0/88و  ،0/93در مزارع متوسط برابر ،0/82
 0/93و  ،0/88در مزارع بزرگ برابر  0/91 ،0/82و  0/90و در کل
مزارع برابر  0/86 ،0/77و  0/88بهدستآمده است .نتایج نشان
میدهد که مزارع کوچک باوجود مصرف انرژی بیشتر (6366
مگاژول بر هکتار) نسبت به مزارع متوسط ( 6048مگاژول بر
هکتار) به دلیل باالتر بودن مقدار کل ستاندهها (دانه نخود و کاه
نخود) در این سطح ( 15471مگاژول بر هکتار) نسبت بـه دو
سـطح دیگـر کـاراتر است.
همچنین مقادیر انحراف معیار برای کاراییهای مختلف در
جدول  8نشان دادهشده است .مقدار کمتر انحراف معیار مزارع
کوچک ( )0/07نسبت به مزارع متوسط ( )0/08و بزرگ ()0/09
و همچنین مقادیر بیشتر متوسط کاراییها برای مزارع کوچک
نسبت به دیگر مزارع ،نشان میدهد که کشاورزان مزارع کوچک
از روشهای صحیح تولید آگاهی بیشتری داشته و یا نهادههای
مختلف را در زمان مناسبتر و به مقدار بهینهتری استفاده
کردهاند .در مطالعه عجبشیرچی و همکاران ( Ajabshirchi et
 )al., 2012بر روی کارایی انرژی مصرفی در کشت گندم دیم
توسط تکنیک تحلیل پوششی دادهها در استان لرستان نیز مزارع
کوچک نسبت بـه دو سـطح دیگـر کـاراتر بود .در مطالعه آنها
میانگین کارایی انرژی در سطوح سهگانه زیر کشت (کمتر از 2
هکتار 2/1 ،تا  5هکتار و بیشتر از  5هکتار) به ترتیب %78 ،%82
و  %68بود .همچنین در مطالعه نصیری و سینگ ( & Nassiri
 )Singh, 2009که بر روی کارایی کشاورزان تولیدکننده برنج در
هند ازلحاظ مصرف انرژی در سطوح مختلف مزارع انجام شد نیز
نتایج مشابهی با مطالعه حاضر بهدست آمد و کارایی فنی خالص
برای زمینهای کوچک نسبت به سایر اندازههای زمین بیشتر بود.
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شکل  -3فراوانی کشاورزان توليدکننده نخود ازنظر امتياز کارايیهای مختلف در سطوح مختلف مزارع
جدول  -8مقادير ميانگين کارايیهای مختلف کشاورزان نخود کارعنوان

انحراف معیار

میانگین

بیشترین

کمترین

کوچک 1

متوسط 1

بزرگ 1

کل 1

کوچک

متوسط

بزرگ

کل

کوچک

متوسط

بزرگ

کل

کوچک

متوسط

بزرگ

کل

CCR

0/88

0/82

0/82

0/77

0/13

0/17

0/14

0/17

0/56

0/31

0/53

0/31

1

1

1

1

BCC

0/95

0/93

0/91

0/86

0/07

0/08

0/09

0/11

0/79

0/73

0/72

0/61

1

1

1

1

SE

0/93

0/88

0/9

0/88

0/08

0/14

0/10

0/12

0/7

0/33

0/54

0/33

1

1

1

1

 .1اندازه مزارع

بهمنظور رتبهبندی کشاورزان کارا از روش تعداد دفعات
ارجاع در مجموعه مرجع استفاده شد و بهوسیله آن تعداد دفعاتی
که هر یک از کشاورزان کارا بهعنوان مرجع برای کشاورزان ناکارا
انتخاب شده است برآورد گردید .تعداد دفعات ارجاع برای 15
واحدی که بیشترین تعداد ارجاع را بر اساس مدل  CCRداشتهاند
در جدول  9ارائه شده است .مقادیر کارایی مقیاس تمام این
واحدها برابر  1است .نتایج نشان میدهد که واحدهای تولید
شماره  187 ،146 ،212 ،9و  147به ترتیب کاراترین واحدها
شناختهشدهاند که تعداد دفعات ارجاع شده به آنها به ترتیب برابر
 70 ،85 ،122 ،155و  63میباشد.
با الگو قرار دادن این واحدها ،کشاورزان ناکارا میتوانند
حدس بزنند چه تغییراتی در الگوی مصرف نهادهها لحاظ کنند تا
به سطح مدیریت عملیاتی بهتری دست یابند و بتوانند کارایی

مصرف انرژی را در تولید افزایش دهند.
جدول  10مقادیر انرژی موردنیاز در وضعیت مصرف بهینه
انرژی و مقادیر انرژی قابل ذخیره برای تولید نخود در منطقه
موردنظر را برای سطوح سهگانه مزارع نشان میدهد .همانطور
که نتایج نشان میدهد میزان کل انرژی موردنیاز در حالت مصرف
بهینه نهادهها برای مزارع کوچک ،متوسط ،بزرگ و کل مزارع به
ترتیب برابر  5834 ،5140 ،5631و  5105مگاژول بر هکتار
بهدستآمده که انرژی سوخت دیزل در همه سطوح مزارع
بیشترین مقدار را در حالت بهینه به خود اختصاص داده است.
مالحظه میشود که در حالت بهینه نیز مزارع بزرگ بیشترین
میزان مصرف انرژی و مزارع متوسط کمترین میزان مصرف انرژی
را دارند .مقدار انرژی قابل ذخیره در مزارع کوچک ،متوسط ،بزرگ
و کل مزارع به ترتیب برابر  1015 ،908 ،736و  1424مگاژول
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غیر بهینه را دارد .بعد از سوخت نیز نهاده ماشینهای کشاورزی
( )15%و بذر ( )11%سهم زیادی در انرژی ذخیرهشده دارند که شکل
 4نیز این موضوع را بهوضوح نشان میدهد.

بر هکتار برآورد گردیده و بازهم در همه سطوح مزارع بیشترین میزان
انرژی ذخیرهشده به نهاده سوخت ( )71%اختصاص دارد که نشان
میدهد در هر سه دسته مزارع سوخت دیزل بیشترین میزان مصرف

جدول  -9رتبهبندی  15کشاورز کارا در توليد نخود در بين تمامی مزارع موردبررسی

رتبه

شماره کشاورز

تعداد ارجاع

رتبه

شماره کشاورز

تعداد ارجاع

رتبه

شماره کشاورز

تعداد ارجاع

1
2

9
212

155
122

6
7

24
49

52
39

11
12

52
27

20
20

3

146

85

8

239

31

13

63

18

4
5

187
147

70
63

9
10

131
3

31
25

14
15

240
10

14
13

شکل  -4سهم نهادههای مصرفی در ذخيرهسازی انرژی در توليد نخود در کل مزارع
جدول  -10مقادير بهينه و ذخيرهشده انرژی موردنياز نهادههای مختلف در توليد نخود در مزارع با سطوح مختلف
مقدار انرژی بهینه ()MJ/ha

نهادهها
بذر
نیروی کارگری
سموم شیمیایی
ماشینها
سوخت دیزل
کل انرژی نهادهها

مقدار انرژی ذخیرهشده ()MJ/ha

کوچک 1

متوسط 1

بزرگ 1

کل مزارع

کوچک

متوسط

بزرگ

کل مزارع

845
14
77
946
3750
5631

794
14
60
909
3363
5140

765
15
79
1013
3962
5834

736
14
63
903
3389
5105

181
1
35
96
423
736

82
2
46
7
143
908

86
2
38
156
732
1015

157
3
50
208
1007
1424

 .1اندازه مزارع
جدول  -11مقادير مصرف انرژی نهادههای بذر ،ماشين و سوخت و نخود توليدی برای کاراترين واحدها

عنوان (واحد)

مقدار انرژی مصرفی و ستاندههای تولید شده کاراترین واحدها
9

212

147

187

24

میانگین

نهادهها ()MJ/ha
بذر

412

735

735

662

970

702/8

ماشینها

1030

922

737

621

693

789/8

سوخت دیزل

2294

3107

3179

4541

2689

3162

ستاندهها ()MJ/ha
نخود

14700

9555

7350

7908/6

9187/5

9740/2

کاه

4800

8000

6800

5536

4000

5827/2
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طبق نتایج مصرف نهادههای سوخت ،ماشین و بذر توسط
کشاورزان در منطقه مطالعاتی تفاوت زیادی با حالت بهینه دارد و
مصرف این نهادهها مخصوصاً در مزارع بزرگ باید اصالح شود.
کشاورزان ناکارای مزارع بزرگ میتوانند از واحدهای تولید شماره
 147 ،187 ،146 ،212 ،9و  24که به ترتیب کاراترین واحدها
شناختهشدهاند جهت مصرف صحیح نهادههای سوخت ،ماشین و
بذر الگوبرداری کنند .مقدار مصرف انرژی این سه نهاده مذکور به
همراه مقدار انرژی تولید شده برای کاراترین واحدهای تولید در
جدول  11آمده است.
مالحظه میشود که متوسط مصرف انرژی سوخت ،ماشین
و بذر برای کاراترین واحدهای تولید به ترتیب  789/8 ،3162و
 702/8مگاژول بر هکتار است .همچنین متوسط انرژی نخود و
کاهوکلش نخود برای کاراترین واحدها به ترتیب  9740/2و
 5827/2مگاژول بر هکتار است .مقایسه مقادیر انرژی ستاندههای
واحدهای کارای تولید با انرژی ستاندههای سه دسته مزارع

موردبررسی (جدول  )4نشان میدهد که باوجود مصرف نهادههای
بیشتر در مزارع بزرگ ،ستاندهها افزایش چندانی نداشته و حتی
مقدار نخود تولید شده در مزارع بزرگ کمتر از مقدار آن در مزارع
متوسط است.
شکل  5درصد کاهش شاخصهای زیستمحیطی
موردمطالعه نسبت به حالت معمول در صورت اعمال نهادههای
بهینه انرژی در تولید یک تن نخود را در سطوح مختلف مزارع
نشان میدهد .مالحظه میشود که در تمامی شاخصها درصد
کاهش مربوط به مزارع متوسط و بزرگ از مزارع کوچک بیشتر
است که نشانگر آن است که کشاورزان مزارع کوچک به شکل
بهینهتری از نهادهها استفاده کردهاند .جدول  12مقادیر انتشار
مربوط به هر بخش اثر در صورت اعمال نهادههای بهینه انرژی در
تولید نخود را نشان میدهد .چنانچه مشخص است تمامی
شاخصهای آالیندگی در حالت بهینه تقریباً تا  50درصد کاهش
نسبت به حالت معمول داشتهاند.

شکل  -5درصد کاهش شاخصهای زيستمحيطی موردمطالعه بر اساس الگوی مصرف روش تحليل پوششی دادهها
جدول  -12مقادير بهينه شاخصهای زيستمحيطی بر اساس روش تحليل پوششی دادهها در کل مزارع نخود

بخشهای اثر

واحدهای اندازهگیری

تقلیل منابع غیر آلی
گرمایش جهانی
نقصان الیه ازن
مسمومیت انسان
مسمومیت آبهای آزاد
مسمومیت آبزیان
مسمومیت خاک
اسیدی شدن
اختناق دریاچهای

انتشار بر اساس مصرف بهینه کاهش ()%
46
انرژی0
/002

kg Sb eq
kg CO2 eq
kg CFC-11 eq
kg 1,4-DCB1 eq

306
0/00008
118/5

49
47
49

kg 1,4-DCB eq

2/95

47

kg 1,4-DCB eq

39772
0/42

49
50

0/07

49

1/3
0/46

48
49

kg 1,4-DCB eq

اکسیداسیون فتوشیمیایی

kg C2H4 eq
kg SO2 eq
kg PO4-2 eq

625

626
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نتيجهگيری
هدف از این مطالعه ،ارزیابی چرخه زندگی نخود و بهینهسازی
مصرف انرژی در سطوح مختلف مزارع با استفاده از روش تحلیل
پوششی دادهها بود .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که انرژی
کل نهادهها برای تولید نخود در مزارع کوچک (کوچکتر مساوی
 2هکتار) ،مزارع متوسط (بین  2تا  4هکتار) و مزارع بزرگ
(بزرگتر از  4هکتار) به ترتیب برابر  6048 ،6366و 6848
مگاژول بر هکتار است .همچنین انرژی کل ستاندهها (دانه و کاه)
برای مزارع کوچک ،متوسط و بزرگ به ترتیب برابر ،15471
 14935و  14351مگاژول بر هکتار بهدست آمد .واضح است که
کمترین انرژی مصرفی و بیشترین انرژی تولیدی به ترتیب مربوط
به مزارع متوسط و کوچک است .بیشترین سهم انرژیهای مصرفی
در همه سطوح مزارع مربوط به سوخت دیزل است .شاخصهای
انرژی نسبت انرژی و بهرهوری انرژی مزارع کوچک و متوسط به
دلیل مدیریت ضعیف مزارع بزرگ ،نبود ادوات کافی مناسب
زمینهای بزرگ جهت انجام بهموقع عملیات و استفاده غیر بهینه
از نهادههای کشاورزی بیشتر از مزارع بزرگ بود .نتایج ارزیابی
چرخه زندگی نخود نشان میدهد در میان انتشار آالیندههای
مختلف ،کربن دیاکسید منتشرشده ناشی از سوختن سوخت
دیزل برای هر سه سطح مزارع کوچک ،متوسط و بزرگ به ترتیب
با سهم  239/57 ،220/51و  260/88کیلوگرم در هکتار در صدر
انتشارات قرار دارد که علت آن کاربرد ماشینهای مختلف
کشاورزی در مراحل زراعی مختلف تولید نخود میباشد .ایجاد
شرایط مناسب جهت برداشت مکانیزه نخود مانند استفاده از ارقام
نخود با ارتفاع بلند بوته برای کشت و توسعه شرکتهای خدمات
مکانیزه در منطقه جهت کمک به ورود کمباینهای مخصوص
برداشت نخود به منطقه مطالعاتی میتواند به کاهش استفاده از
نیروی کارگری برای برداشت محصول و درنتیجه کاهش مصرف
انرژی و آالیندگی تولید نخود منجر شود .نتایج نشان داد که کشت
نخود تقریباً در همه بخشهای اثر در مزارع با سطوح متوسط
بارهای زیستمحیطی کمتری نسبت به دیگر مزارع تولید میکند.
طبق نتایج ،بیشترین بارهای زیستمحیطی به مزارع بزرگ نخود
اختصاص دارد که علت آن استفاده بیشازحد و نامتعارف از
نهاده ها (با هدف تولید محصول بیشتر) و مدیریت ضعیف مزارع
بزرگ است .با مدیریت صحیح استفاده از منابع و نهادهها ،کاهش

استفاده از سوختهای فسیلی از طریق استفاده از ماشینهای
ترکیبی کشاورزی (کمبیناتها) و کاربرد روشهای نوین
خاکورزی ،مانند کم خاکورزی و بی خاکورزی ،میتوان
آسیبهای زیستمحیطی ناشی از تولید نخود را به حداقل رساند.
بر طبق نتایج بهدستآمده از بهینهسازی مصرف انرژی به کمک
تحلیل پوششی دادهها ،مزارع کوچک باوجود مصرف انرژی بیشتر
نسبت به مزارع متوسط به دلیل باالتر بودن مقدار کل ستاندهها
(دانه نخود و کاه نخود) در این سطح ( 15471مگاژول بر هکتار)
نسبت بـه دو سـطح دیگـر کـاراتر است .میانگین کارایی انرژی
در سطوح سهگانه زیر کشت (مزارع کوچک ،متوسط و بزرگ) به
ترتیب  %88 ،%93و  %90بود که نشان میدهد کشاورزان مزارع
کوچک از روشهای صحیح تولید آگاهی بیشتری داشته و یا
نهادههای مختلف را در زمان مناسبتر و به مقدار بهینهتری
استفاده کردهاند .بیشترین مصرف غیر بهینه انرژی و همچنین
بیشترین سهم از کل انرژی ذخیرهای در هر سه سطح به ترتیب
مربوط بـه نهـادههای سوخت دیزل ،ماشین و بذر بود که نشانگر
آن است مصرف این نهادهها باید اصالح شود .نتایج نشان داد که
باوجود مصرف نهاده های بیشتر در مزارع بزرگ ،افزایش چندانی
در ستانده ها ایجاد نشده و حتی مقدار نخود تولید شده در واحد
هکتار در مزارع بزرگ کمتر از مقدار آن در مزارع متوسط است؛
بنابراین کشاورزان مزارع بزرگ باید با الگوبرداری از واحدهای
کارای تولید در مزارع کوچک و متوسط ،مصرف نهادههای سوخت،
ماشین و بذر را اصالح کنند و بهجای مصرف بیشتر این نهادهها
جهت دستیابی به مقدار تولید بیشتر ،با مدیریت مصرف آنها در
زمان مناسب نهتنها مقدار محصول تولید شده را افزایش داده بلکه
با کاهش مصرف انرژی و هزینههای تولید در راستای اصالح
واحدهای ناکارا گام بردارند.

سپاسگزاری
از مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی کرج و بخش فنی
مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
آذربایجان غربی برای تأمین اعتبار این پژوهش تشکر و قدردانی
میگردد.
هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد.
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