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Abstract
Optimizing of energy consumption in agro-ecosystems can help
reduce farm operating costs, improve air quality, reduce GHG
emission levels and results in sustainable development.
Therefore, studying the management of different cropping
systems represents a good method to optimize input
requirements, yield and net energy supply. The objectives of this
study were to document the production process and analysis of
energy indices in rice production systems. In this experiment,
rice production systems that included SRI, improved and
conventional, were studied at a paddy field in the Neka region
during 2011-2012. The total energy consumption in rice
production systems was calculated, including the fertilizers,
seed, plant protection, machinery, transportation and all on-farm
activities. The results indicated that the average input energy in
the systems studied, including direct, indirect, renewable and
non-renewable energies, was 24262.29 MJ ha-1. Total output
energy in rice-based agro-ecosystems was 191.34 MJ ha-1. The
share of direct and renewable energy uses of SRI was more than
in improved and conventional systems, but the share of indirect
and non-renewable energy uses in SRI was less than in
improved and conventional systems. The highest energy
efficiency, energy productivity and net energy were observed in
SRI. But, specific energy was lower for SRI than for other
systems. This variation was dependent on input intensities and
growing conditions. It was concluded that energy management
at the farm level could be improved to give greater energy
productivity and economic efficiency and, so, SRI was the most
productive in terms of energy. In this regard, renewable energy
sources appear to be one of the most efficient and effective
solutions for sustainable energy development and environmental
pollution prevention in Iran.
Keywords: Documentation, Energy balance, Environment,
Oryza Sativa, SRI.
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چکيده
بهينهسازي مصرف انرژي در بومنظامهاي زراعی میتواند به كاهش
 كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي، بهبود كيفيت هوا،هزینه عمليات زراعی
 مطالعه مدیریت نظامهاي مختلف، بنابراین.و توسعه پایدار كمك نماید
 نشاندهنده یك روش مطلوب براي بهينهسازي وروديهاي مورد،كاشت
، هدف از اجراي این آزمایش. عملكرد و تأمين انرژي خالص میباشد،نياز
مستندسازي فرآیند توليد و تجزیه و تحليل شاخصهاي انرژي در
،)SRI(  در این آزمایش نظامهاي كاشت فشرده.نظامهاي توليد برنج بود
بهبودیافته و رایج منطقه (سنتی) در مزرعه برنج واقع در شهرستان نكا
 تمامی انرژي. مورد ارزیابی قرار گرفتند1392  و1391 طی سالهاي
 حمل و، ادوات و ماشينآالت، حفاظت گياه، بذر،مصرفی براي كودها
 نتایج.نقل و كليه عمليات زراعی در نظامهاي كاشت محاسبه شدند
نشان داد كه ميانگين انرژي ورودي در نظامهاي مورد مطالعه شامل
 تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر برابر، غيرمستقيم،انرژيهاي مستقيم
 كل انرژي خروجی در نظامهاي توليد. مگاژول در هكتار بود24242/29
 درصد انرژي مستقيم و. مگاژول در هكتار برآورد شد191341 نيز برابر
 بيشتر از نظامهاي بهبودیافته و رایج منطقهSRI تجدیدپذیر مصرفی در
 كمتر ازSRI  اما درصد انرژي غيرمستقيم و تجدیدناپذیر مصرفی در،بود
 باالترین ميزان كارایی و.نظامهاي بهبودیافته و رایج منطقه محاسبه شد
 اما انرژي ویژه براي. مشاهده شدSRI بهرهوري انرژي و انرژي خالص در
 این تغييرات به ميزان وروديها و شرایط. كمتر از دو نظام دیگر بودSRI
 نتایج نشان داد كه مدیریت انرژي در سطح مزرعه.رشد بستگی دارد
SRI ، بنابراین.میتواند بهرهوري انرژي و كارایی اقتصادي را بهبود بخشد
 بهنظر میرسد منابع انرژي.بيشترین بهرهوري را از نظر انرژي دارا بود
تجدیدپذیر یكی از راهحلهاي كارامد و مؤثر براي توسعه پایدار انرژي و
.پيشگيري از آلودگیهاي زیستمحيطی در ایران میباشد
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تجزیه و تحليل شاخصهاي انرژي در نظامهاي توليد برنج در منطقه نكا...

 -1مقدمه
استفاده مؤثر از انرژي در كشاورزي یكی از عوامل مهم
در پيدایش كشاورزي پایدار است ،زیرا موجب صرفهجویی
اقتصادي ،حفظ سوختهاي فسيلی و كاهش آلودگی هوا
میگردد ] .[1ضمن اینكه جهت برآورده ساختن نيازهاي
غذایی جمعيت رو به گسترش بشر ،یك نظام پایدار با
بهرهوري باال باید در اولویت باشد .بنابراین ،با تجزیه و تحليل
نظامهاي مختلف كشاورزي ،میتوان به ميزان استفاده از تمام
شكلهاي انرژي پی برد و از منابع محدود نظير زمين ،آب و
منابع بيولوژیك براي نسلهاي آینده حفاظت نمود ] .[2یكی
از رویكردهاي مناسب در جهت كاهش انرژيهاي ورودي و از
سوي دیگر افزایش انرژي خروجی ،بررسی و ارزیابی
شاخصهاي بهدست آمده از مطالعات منطقهاي میباشد.
اینكه چه عواملی چگونه و به چه ميزان بيشترین تأثير را در
مقدار این شاخصها میگذارند ] ،[3در كنار بررسی امكان
جایگزینی آنها با سایر عوامل و با در نظر گرفتن مالحظات
اقتصادي و فنی ،در نهایت میتواند به بهينهسازي الگوي
مصرف انرژي در توليدات كشاورزي منجر گردد ] .[3از طرفی
ارزیابی مصرف انرژي میتواند نشاندهنده چگونگی كاهش
انرژي ورودي به نظامهاي توليد و افزایش كارایی انرژي باشد
].[4

مستقيم ،سوخت عمليات زراعی با ميانگين  3391مگاژول
در هكتار بيشترین مقدار را دارا بوده است و بعد از آن
سوخت الكتریسيته با ميانگين  319مگاژول در هكتار در
جایگاه بعدي قرار دارد ] .[9با استفاده از نسبت انرژي
ورودي به خروجی بهعنوان یك شاخص ،گزارش شد كه
بهرهوري انرژي با افزایش مصرف كود شيميایی نيتروژن
كاهش یافت ] .[11با توجه به توازن انرژي ،میتوان به این
نتيجه رسيد كه استفاده از آفتكشها با توجه به انرژي
ورودي از اهميت كمتري برخوردار است ،اما یك عامل مورد
بررسی مهم براي افزایش عملكرد و انرژي خروجی محسوب
میشود ].[11
در سالهاي اخير نظامهاي توليد محصوالت زراعی
بهدليل كاربرد مكانيزاسيون ،كودهاي شيميایی ،بذرهاي
پرمحصول و حشرهكشها دستخوش تغيير و تحوالت
عمدهاي شده است .وقوع این تحوالت سبب تغيير جریان
انرژي و وابستگی بيشتر بخش كشاورزي بهطور مستقيم و
غيرمستقيم به سوختهاي فسيلی و سایر انرژيها شده
است .از اینرو ،الزم است وضعيت انرژي براي نظامهاي نوین
بررسی و با نظامهاي سنتی مورد مقایسه قرار گيرد تا آشكار
شود كه آیا كاربرد انرژي در نظامهاي سنتی توليد بهينه
بوده است یا خير .با وجود افزایش توليد در نظامهاي
پيشرفته كشاورزي ،بهدليل مصرف زیاد انرژي در مزرعه،
بازده انرژي در این نظامها پایين بوده و پایداري آنها با
چالش مواجه شد و سبب نگرانیهایی در رابطه با مصرف
انرژي فسيلی ،افزایش قيمت انرژي و گرمایش جهانی ][11
و از دست رفتن عناصر غذایی شد ] .[12تجزیه و تحليل
الگوي مصرف انرژي و كارایی آن در نظامهاي كشاورزي
میتواند از طریق شناسایی نقاط هدر رفت انرژي نقش بسيار
مهمی در توسعه شناخت نسبت به بومنظامهاي زراعی داشته
و موجب بهبود تصميمگيريها و برنامهریزيها در مدیریت و
توسعه بخش كشاورزي شود ].[13
با توجه به این امر ،از دیدگاه اكولوژیك ،تجزیه و
تحليل انرژي در كشاورزي میتواند نقش قابل توجهی در
توسعه دیدگاه انسان نسبت به بومنظامهاي زراعی داشته
باشد و باعث ایجاد دیدگاهی با محوریت محيطزیست از
لحاظ مصرف بهينه منابع ،توليد انرژي و افزایش كارایی نظام
در بيان انرژي شود .عالوه بر این ،نهادههاي انرژيبر مشخص
شده و با توجه به منابع محدود انرژي ،اتكاي نظام به نهادهها
مشخص میشود و در تصميمگيريهاي آینده براي طراحی

توليد همه محصوالت كشاورزي از جمله برنج،

براي انجام عمليات زراعی مانند شخم ،كاربرد كود،
آفتكشها ،كاشت ،آبياري ،برداشت ،فرآوري و حمل و
نقل نياز به برخی از شكلهاي انرژي دارد ] .[5مطالعات
مختلف در مورد توازن انرژي در نظامهاي زراعی صورت
گرفته است] .[4با بررسی كارایی مصرف انرژي در اراضی
شاليزاري بيان شد كه مزارع كوچك داراي نسبت انرژي باال
و انرژي ویژه پایينتري در مقایسه با مزارع بزرگ هستند
] .[7باید یادآور شد كه نيروي انسانی در بين انرژيهاي
ورودي مستقيم به ميزان شدید و زیادي مورد استفاده قرار
میگيرد .اما بهدليل ضریب تبدیل پایين انرژي نسبت به
سایر وروديها ،از لحاظ مصرف انرژي سهم ناچيزي را شامل
میشود .با وجود ،این عمليات آبياري مرسوم سهم قابل
توجهی در مصرف انرژي انسانی دارد ] .[1در مقایسه با
انرژيهاي ورودي سوخت و كودهاي شيميایی ،سایر عمليات
نظير كنترل علفهاي هرز ،حفاظت گياه (كنترل آفات) ،بذر
و ماشينآالت انرژي كمتري را به نظامهاي توليد وارد
میكنند ] .[4با ارزیابی انرژي ورودي در توليد گندم در
منطقه گرگان مشخص شد كه از كل انرژيهاي ورودي
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بومنظامهاي پایدار در راستاي توسعه پایدار مؤثر واقع
میگردد .بهمنظور رسيدن به این هدف نظامهاي توليد برنج
از نظر ورود و خروج انرژي مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته
تا راه حلهاي منطقی اتخاذ گردد.

 -2-2-2نظام كاشت بهبودیافته (اصالح شده):
روش تهيه نشا كرتی بود و از نشاهاي  25روزه به
تعداد سه نشا در هر كپه با آرایش كاشت مربعی به فواصل
 25×25سانتیمتر استفاده شد .غرقابی دایم شاليزار و یك
مرتبه خروج آب ميان فصل انجام شد .براي این منظور ،بعد
از نشاكاري اقدام به ایجاد غرقابی و حفظ آب شده و فقط در
مرحله حداكثر پنجهزنی ،خروج كامل آب انجام شد تا
تركهایی در كرت مشاهده گردد ،سپس اقدام به آبياري
گردید و تا دو هفته قبل از برداشت به حالت غرقاب باقی
ماند .كودهاي شيميایی  NPKاز منابع اوره ( 211كيلوگرم
در هكتار) ،سوپرفسفات تریپل ( 111كيلوگرم در هكتار) و
سولفات پتاسيم ( 111كيلوگرم در هكتار) به دست آمد.
كاربرد  51درصد اوره و پتاسيم و تمامی كود فسفر بهصورت
پایه انجام شد 51 .درصد پتاسيم و  25درصد اوره بهصورت
سرك در مرحله  31روز بعد از نشاكاري به كار گرفته شد.
 25درصد اوره باقیمانده در مرحله ظهور خوشه مصرف
گردید .براي كنترل علفهايهرز ،یكبار از علفكش
پيشرویشی بوتاكلر بهمقدار  4/2كيلوگرم ماده مؤثره در
هكتار و دوبار وجين دستی در  21و  45روز بعد از نشاكاري
استفاده شد .مبارزه با آفات نيز بهوسيله حشرهكش دیازینون
(گرانول  5درصد به مقدار  4كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار)
و كنترل بالست توسط قارچكش بيم (تريسيكالزول)
بهمقدار  1/75كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار در مرحله 31
درصد خوشهدهی انجام گرفت.

 -2مواد و روشها
 -1-2معرفی منطقه
این آزمایش در مزرعه تحقيقاتی واقع در شهرستان
نكا به فاصله  25كيلومتري ایستگاه تحقيقات زراعی بایعكال
طی سالهاي  1391و  1391اجرا شد .شهرستان نكا در
قسمت شمالی رشتهكوههاي البرز و جنوب دریايخزر در
شمال ایران قرار دارد .محل اجراي آزمایش در امتداد ساحل
دریاي خزر با عرض جغرافيایی  34درجه و  41دقيقه شمالی
و طول جغرافيایی  53درجه و  17درجه شرقی بود كه
ارتفاع آن از سطح دریا صفر میباشد .در این آزمایش
مزرعهاي ،نظامهاي كاشت رایج منطقه (سنتی) ،بهبودیافته و
فشرده )SRI( 1مورد مطالعه قرار گرفتند.
 -2-2تیمارهای آزمایشی
 -1-2-2نظام كاشت رایج منطقه (سنتی):
روش تهيه نشا كرتی بود .از نشاهاي بالغ ( 35روزه) و
تعداد بيش از سه نشا در هر كپه با آرایش كاشت متغير،
تصادفی و نامنظم استفاده شد .غرقابی دایم شاليزار و حفظ
سطح آب ایستابی در تمامی مراحل رشد و نمو در نظر
گرفته شد .بعد از نشاكاري تا دو هفته قبل از برداشت،
مزرعه به حالت غرقاب بود و از زهكشی و كاهش سطح آب
ایستابی جلوگيري گردید .كودهاي شيميایی  NPKاز منابع
اوره ( 211كيلوگرم در هكتار) ،سوپرفسفات تریپل (111
كيلوگرم در هكتار) و سولفات پتاسيم ( 111كيلوگرم در
هكتار) بهكار برده شد .تمامی فسفر و پتاسيم بهصورت پایه و
 75درصد كود نيتروژن بهصورت پایه و  25درصد باقیمانده
بهصورت سرك در مرحله  31روز بعد از نشاكاري مصرف
شد .براي كنترل علفهاي هرز یكبار از علفكش
پيشرویشی بوتاكلر بهمقدار  3كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار
و دوبار وجين دستی در  21و  45روز بعد از نشاكاري
استفاده گردید .مبارزه با آفات بهوسيله حشرهكش دیازینون
(گرانول  5درصد بهمقدار  4كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار) و
كنترل بالست به كمك قارچكش بيم (تريسيكالزول)
بهمقدار  1/13كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار در مرحله 31
درصد خوشهدهی انجام شد.

 -3-2-2نظام كاشت فشرده یا تقویت شده (:)SRI
در طراحی این نظام كاشت سعی شد بهترین شيوه
مدیریت عمليات زراعی با توجه به شرایط آب و هوایی،
خصوصيات خاك و فرهنگ كشاورزان منطقه اجرا شود .براي
این منظور ،در شيوه خزانهگيري تغيير ایجاد گردید و از
خزانه نشاي جعبهاي پالستيكی استفاده گردید .از نشاهاي
جوان  21روزه ( 3-4برگی) و تعداد دو نشا در هر كپه با
آرایش كاشت مربعی با فواصل  21×21سانتیمتر بهوسيله
دستگاه ماركر بهره گرفته شد .در این روش از زمان نشاكاري
تا دو هفته بعد از آن ،مزرعه به حالت غرقاب نگه داشته شد.
سپس تا دو هفته قبل از برداشت اقدام به آبياري تناوبی
گردید ،به نحويكه خاك مزرعه هميشه مرطوب بود .كود
شيميایی نيتروژن از منبع اوره ( 111كيلوگرم در هكتار) و
كود دامی به ميزان  11تن در هكتار بهصورت پایه قبل از
نشاكاري مصرف گردید 51 .درصد اوره بهصورت پایه و 51
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EP = PY/EI

()2
كه در آن  EPبهرهوري انرژي (كيلوگرم بر مگاژول)،
 PYعملكرد شلتوك (كيلوگرم در هكتار) و  EIمجموع
انرژيهاي ورودي به مزرعه (مگاژول در هكتار) میباشد.
SE = EI/PY
()3
كه در آن  SEانرژي ویژه (مگاژول بر كيلوگرم)EI ،
مجموع انرژيهاي ورودي به مزرعه (مگاژول در هكتار) و
 PYعملكرد شلتوك (كيلوگرم در هكتار) میباشد.
NEY = EO − EI
()4
كه در آن  NEYعملكرد انرژي خالص (مگاژول در
هكتار) EO ،مجموع انرژيهاي خروجی از مزرعه (مگاژول
در هكتار) و  EIمجموع انرژيهاي ورودي به مزرعه (مگاژول
در هكتار) میباشد.

درصد باقیمانده در مرحله ظهور خوشه آغازین استفاده شد.
كودهاي شيميایی فسفر و پتاسيم در این نظام كاشت
مصرف نشد .براي كنترل علفهايهرز ،روتاري یا وجينكن
سه مرتبه با فاصله  7روز به كار رفت .مبارزه با آفات بهوسيله
حشرهكش دیازینون (گرانول  5درصد به مقدار  2كيلوگرم
ماده مؤثره در هكتار) و كنترل بالست به كمك قارچكش
بيم (تريسيكالزول) بهمقدار  1/31كيلوگرم ماده مؤثره در
هكتار در مرحله  31درصد خوشهدهی انجام شد.
 -3-2جمعآوری اطالعات
در طی دو ساال اطالعاات مرباوط باه مصارف انارژي
مربوط به كليه عمليات زراعی ثبت و جمعآوري شدند .باراي
برآورد بيالن انرژي در نظامهااي تولياد ،ميازان وروديهاا و
خروجاایهااا تعيااين گردیااد .جهاات ارزیااابی اناارژي ورودي
(مصااارفی) ،هماااه وروديهااااي مساااتقيم ،غيرمساااتقيم،
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در هنگام اجراي عمليات زراعی با
استفاده از روابط معادل هاي انرژي (ضرایب تبدیل) استخراج
شده از منابع متعدد براي هر عملياات زراعای معاادلساازي
شد .سپس مقدار انارژي ورودي باراي هار نهااده و عملياات
محاساابه گردیااد .بااراي تعيااين اناارژي خروجاای (تولياادي)
بااهدساات آمااده از شاالتوك و كاااه و كلااش ،بااا اسااتفاده از
معادل هاي انرژي (ضرایب تبدیل) استخراج شده مرباوط باه
شلتوك و كاه و كلش در برنج ،اقدام باه معاادلساازي شاد.
سپس مقادار كال انارژي خروجای آنهاا باهطاور جداگاناه
محاساابه گردیااد ] .[9بااا باارآورد كاال اناارژيهاااي ورودي و
خروجی ،شاخص هاي ارزیابی انرژي از قبيل نسبت یا كارایی
انرژي ،2بهارهوري انارژي ،3انارژي ویاژه 4و عملكارد خاالص
انرژي 5براي هر نظام كاشت محاسبه شدند ] .[9شایان ذكار
است كه شاخصهاي توصيف شده به منظاور ارزیاابی رابطاه
بااين كاال اناارژي ورودي و خروجاای در هاار هكتااار تعيااين
گردیدند كاه برحساب ناوع محصاول ،ناوع خااك ،ماهيات
عمليات خاكورزي براي آماده سازي بستر بذر ،نوع و ميازان
كودهاي شيميایی و دامای ،عملياات داشات ،برداشات و در
نهایاات سااطوح عملكاارد تغيياار ماایكننااد ] .[9معااادالت
شاخصهاي انرژي به شرح ذیل میباشد:
ER = EO/EI
()1
كه در آن  ERنسبت یا كارایی انرژي بوده و عددي
بدون واحد میباشد EO .مجموع انرژيهاي خروجی از
مزرعه (مگاژول در هكتار) و  EIمجموع انرژيهاي ورودي به
مزرعه میباشد.

 -4-2تجزیههای آماری
دادههاي بهدست آمده با نرمافزار آماري  SASمورد
تجریه واریانس قرار گرفت .رسم جداول و نمودارها نيز با
نرمافزار  Excelانجام شده است.
 -3نتایج و بحث
 -1-3مستندسازی فرآیند تولید
عمليات زراعی از مرحله تهيه خزانه تا برداشت
محصول در نظامهاي كاشت از اوایل فروردین ماه آغاز شد و
تا اوایل شهریورماه ادامه داشت .انجام این عمليات با تهيه
خزانه و شخم شروع و با برداشت محصول خاتمه یافت.
بهمنظور تهيه خزانه و آمادهسازي بستر بذر ،برحسب نوع
نظام كاشت عمليات زراعی مربوط به آن در نظر گرفته شد.
جدول 1ميزان نهادههاي زراعی مصرفی براي نظامهاي توليد
مورد مطالعه را نشان میدهد .ميانگين ميزان بذر مصرفی در
سه نظام توليد برابر  73/33كيلوگرم در هكتار بود كه براي
نظام توليد  41( SRIكيلوگرم در هكتار) كمتر از دو نظام
توليد بهبودیافته ( 11كيلوگرم در هكتار) و رایج منطقه
( 111كيلوگرم در هكتار) میباشد .ميزان مصرف كود
شيميایی نيتروژن با ميانگين  74/47كيلوگرم ماده مؤثره در
هكتار در  44( SRIكيلوگرم ماده مؤثره در هكتار) كمتر از
دو نظام كاشت بهبودیافته و رایج منطقه با مقدار مصرف 92
كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار برآورد شد (جدول .)1
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جدول -1مقادیر نهادههاي زراعی بر حسب واحد در هكتار در نظامهاي توليد برنج
نهادههاي توليد

واحد

بذر
سوخت
نيتروژن ()N
فسفر ()P2O5
پتاسيم ()K2O
كود دامی
حشرهكش
قارچكش
علفكش

كيلوگرم
ليتر
كيلوگرم در هكتار
كيلوگرم در هكتار
كيلوگرم در هكتار
كيلوگرم
كيلوگرم ماده مؤثره
كيلوگرم ماده مؤثره
كيلوگرم ماده مؤثره

نظامهاي کاشت
فشرده

بهبوديافته

رايج منطقه

41
111
44
1
1
11111
2
1/31
1

11
15
92
41
51
1
4
1/75
4/2

111
15
92
41
51
1
4
1/13
3

در این پژوهش ،كودهاي شيميایی فسفر و پتاسيم در
نظام كاشت  SRIمورد استفاده قرار نگرفت ،ولی براي دو
نظام كاشت بهبودیافته و رایج منطقه برابر  41و 51
كيلوگرم ماده موثره در هكتار در نظر گرفته شد .كود
دامی بهميزان  11تن در هكتار فقط در نظام توليد SRI
مصرف گردید .ميزان مصرف سوخت با ميانگين 93/33
ليتر در هكتار در نظام توليد  111( SRIليتر در هكتار)
بيشتر از دو نظام بهبودیافته و رایج منطقه برابر  15ليتر
در هكتار بود كه میتوان علت اصلی را كاربرد بيشتر
ماشينآالت عنوان نمود (جدول  .)1علفكش نيز تنها در
دو نظام توليد بهبودیافته ( 4/2كيلوگرم ماده مؤثره در
هكتار) و رایج منطقه ( 3كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار)
استفاده شد .ميزان مصرف حشرهكش نيز در نظام SRI
( 2كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار) كمتر از دو نظام توليد
بهبودیافته و رایج منطقه معادل  4كيلوگرم ماده مؤثره در
هكتار بود .هم چنين قارچكش مورد استفاده در نظامهاي
توليد  ،SRIبهبودیافته و رایج منطقه بهترتيب برابر ،1/31
 1/75و  1/13كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار در نظر
گرفته شد (جدول .)1

ميانگين
73/33
93/33
74/47
32
33/33
3333/33
4/47
1/75
2/4

انحراف معيار
()SEM
14/41
4/11
12/52
13/14
13/41
912/95
1/19
1/11
1/12

نظام بهبودیافته و رایج منطقه بهترتيب برابر  25477/11و
 27149/54مگاژول در هكتار برآورد شد .بيشترین سهم
انرژي ورودي در نظام توليد  SRIمربوط به انرژي آب
آبياري ( 5541/31مگاژول در هكتار) ،سوخت (4141
مگاژول در هكتار) ،كود دامی ( 3111مگاژول در هكتار)،
كود شيميایی نيتروژن ( 2717/4مگاژول در هكتار) و
ادوات و ماشينآالت ( 2751/1مگاژول در هكتار) بود كه
بهترتيب هر یك معادل  13/13 ،14/11 ،21/43 ،27/51و
 13/41درصد از كل انرژي ورودي را شامل میشد.
كمترین سهم انرژي ورودي در نظام كاشت  SRIمربوط به
كودهاي شيميایی فسفر و پتاسيم و علفكش بهدليل عدم
استفاده از آنها بود.
در رابطه با نظام توليد بهبودیافته ،یافتههاي جدول
 2نشان میدهد كه كل انرژي ورودي در این نظام كاشت
كمتر از انرژي ورودي نظام كاشت رایج منطقه و بيشتر از
انرژي ورودي نظام  SRIبود كه در آن بيشترین سهم
مربوط به انرژي آب آبياري ( 1423/1مگاژول در هكتار) و
كودهاي شيميایی ( 4443مگاژول در هكتار) ،انرژي
سوخت ( 3231مگاژول در هكتار) و سموم شيميایی
( 2771/4مگاژول در هكتار) بود كه بهترتيب معادل
 12/41 ،25/29 ،33/14و  11/91درصد از كل انرژي
ورودي را شامل میشد .انرژي ورودي مربوط به بذر
( 2111مگاژول در هكتار) ،ادوات و ماشينآالت (1547/5
مگاژول در هكتار) و نيروي انسانی ( 1134/11مگاژول در
هكتار) بود كه سهم هر یك از آنها معادل  4/15 ،7/15و
 4/14درصد از كل انرژي ورودي برآورد شد (جدول .)3
بيشترین سهم مربوط به كودهاي شيميایی در این نظام

 -2-3تجزیه و تحلیل انرژیهای ورودی و خروجی

سيماي ورود و خروج انرژي مربوط به نظامهاي توليد
 ،SRIبهبودیافته و رایج منطقه در جداول  2و  3نشان داده
شده است .طبق یافتههاي موجود در این دو جدول
مشاهده میشود كه ميانگين انرژي ورودي در نظامهاي
توليد برابر  24242/21مگاژول در هكتار بود كه كمترین
ميزان انرژي ورودي در نظام  SRIبرابر 21141/22
مگاژول در هكتار حاصل شد و ميزان انرژي ورودي در دو
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بهترتيب بهنسبت  9/24 ،11/9و  9/21درصد از كل
انرژي را به خود اختصاص می دادند (جدول  .)3انرژي
ورودي ادوات و ماشينآالت و نيروي انسانی در نظام
كاشت رایج منطقه بهترتيب برابر  1492/9و 1111/21
مگاژول در هكتار تعيين شد كه سهم هر یك از آنها
معادل  4/23و  4/12درصد از كل انرژي ورودي بود
(جدول  .)3در این نظام كاشت نيز همانند دو نظام دیگر،
بيشترین سهم مربوط به كودهاي شيميایی مربوط به
كود شيميایی نيتروژن ( 5575/2مگاژول در هكتار)
معادل  21/54درصد از سهم كل انرژي ورودي بود.
كمترین سهم انرژي ورودي در این نظام كاشت مربوط به
كود دامی ،دستگاه نشاكار و وجينكن بهدليل عدم
استفاده از آنها تعيين شد (جدول .)2

كاشت مربوط به كود شيميایی نيتروژن ( 5575/2مگاژول
در هكتار) معادل  21/11درصد از سهم كل انرژي ورودي
بود .كمترین سهم انرژي ورودي در این نظام كاشت مربوط
به كود دامی و دستگاههاي نشاكار و وجينكن بهدليل عدم
استفاده از آنها تعيين شد (جدول  .)2باالترین سهم
انرژي ورودي نظام كاشت رایج منطقه متعلق به انرژي آب
آبياري ( 9457/9مگاژول در هكتار) و كودهاي شيميایی
( 4443مگاژول در هكتار) برآورد شد كه معادل  35/57و
 23/73درصد از سهم كل انرژي مصرفی را شامل
میشدند .هم چنين ،انرژي ورودي سوخت مصرفی
( 3231مگاژول در هكتار) ،سموم شيميایی (2517/41
مگاژول در هكتار) و بذر ( 2511مگاژول در هكتار) نيز
بخش عمدهاي از انرژي ورودي را شامل می شدند كه

جدول  -2سيماي انرژي ورودي بر حسب مگاژول در هكتار در نظامهاي توليد برنج
فشرده
انرژي ورودي

رايج منطقه

بهبوديافته

ميانگين

انحراف

کل انرژي

درصد

کل انرژي

درصد

کل انرژي

درصد

انرژي

معيار

ورودي

از کل

ورودي

از کل

ورودي

از کل

ورودي

()SEM

درصد از
کل

نيروي انسانی
تهيه خزانه
آمادهسازي زمين
عمليات كاشت
عمليات داشت
عمليات برداشت
حمل و نقل
بذر
آب آبياري
كود شيميایی

94/11
47/14
31/34
94/11
47/14
31/34
1111
5541/31

1/47
1/23
1/14
1/47
1/23
1/14
4/94
27/51

141/12
42/72
111/14
235/21
244/41
143/17
2111
1423/11

1/55
1/25
1/74
1/92
1/94
1/44
7/15
33/14

141/12
47/72
235/21
244/54
244/41
143/17
2511
9457/91

1/52
1/25
1/17
1/91
1/91
1/41
9/21
35/57

125/44
59/14
151/57
191/41
171/75
119/17
1133/33
7111/44

4/42
1/14
11/17
15/44
19/42
12/95
131/13
357/14

1/52
1/24
1/43
1/12
1/74
1/49
7/54
32/41

نيتروژن ()N
فسفر ()P2O5
پتاسيم ()K2O
كود دامی
سموم شيميایی

2717/41
1
1
3111

13/13
1
1
14/11

5575/21
532/11
335
1

21/11
2/19
1/32
1

5575/21
532/11
335
1

21/54
1/94
1/23
1

4444
355/21
223/33
1111

274/11
52/37
32/93
294/11

19/15
1/44
1/92
4/12

علفكش
حشرهكش
قارچكش
ادوات و ماشينآالت

1
474
74/41

1
2/35
1/37

1219/41
1422
147

4/75
5/51
1/51

144
1422
221/41

3/11
5/24
1/12

491/21
1114
147/45

114/17
93/11
12/51

2/15
4/54
1/41

تراكتور
نشاكار
سمپاش
وجينكن
كمباین
سوخت

511/41
427
251/11
752/41
427

2/49
3/11
1/24
3/73
3/11

115/11
1
511/41
1
251/11

3/21
1
1/97
1
1/91

941/51
1
511/41
1
251/11

3/44
1
1/15
1
1/92

752/41
219
411
251/11
374/2

31/49
41/43
24/45
73/94
57/14

3/11
1/14
1/72
1/13
1/55

گازویيل
بنزین

3421
741

14/94
3/47

3231
1

12/41
1

3231
1

11/91
1

3293/33
244/47

11/41
72/74

13/57
1/12

21141/22

111

25477/11

111

27149/54

111

24242/21

421/35

111

كل انرژي مصرفی
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رایج منطقه برابر  141/12مگاژول در هكتار به دست آمد
(شكل .)1
انااارژي ورودي ادوات و ماشاااين آالت در مراحااال
مختلف توليد برنج نشان می دهد كه بيش ترین ساهم آن
در نظام  SRIمربوط به كنترل علاف هااي هارز (752/4
مگاژول در هكتار) ،نشاكاري ( 427مگااژول در هكتاار)،
عمليااات برداشاات ( 427مگاااژول در هكتااار) و شااخم و
آماده سازي زمين ( 411/21مگاژول در هكتاار) باود كاه
دليل اصلی آن مكانيزه بودن عمليات زراعی در این نظام
كاشت می باشد .بيش ترین انرژي ورودي مربوط به ادوات
و ماشين آالت در نظاام هااي بهبودیافتاه و رایاج منطقاه
ناشاای از شااخم و آماااده سااازي زمااين بااه ترتيااب براباار
 452/11و  752/4مگاژول در هكتار ،حفاظت گياه برابار
 324/14مگاااژول در هكتااار و عمليااات برداشاات براباار
 251/1مگاااژول در هكتااار بااود .سااهم اناارژي ادوات و
ماشين آالت براي حفاظت گياه در دو نظام بهبودیافتاه و
رایاج منطقاه برابار  175/54مگااژول در هكتاار و بااراي
حمل و نقل به ترتيب برابر  143/12و  111/1مگاژول در
هكتار برآورد گردید (شكل .)2
بيش ترین انرژي ورودي حاصل از سوخت در نظاام
كاشت  SRIبراي عمليات برداشت ( 1521/4مگااژول در
هكتار) ،شخم و آماده سازي زمين ( 1149/12مگاژول در
هكتار) و حفاظت گياه 414 1مگااژول در هكتاار 1باود.
همچنين در این نظام تولياد ،انارژي ورودي مرباوط باه
سااوخت بااراي كنتاارل علااف هاااي هاارز ،حماال و نقاال و
نشاااكاري نيااز بااه ترتيااب براباار  217/21 ،294و 222
مگاژول در هكتار برآورد گردید .در دو نظام بهبودیافته و
رایج منطقاه بايش تارین انارژي ساوخت باراي عملياات
برداشااات 1227/4 1مگااااژول در هكتاااار 1و شاااخم و
آماده سازي زمين ( 1115/21مگاژول در هكتار) مصارف
شد .از طرفی انرژي سوخت براي حفاظت گيااه (419/9
مگاژول در هكتاار) ،حمال و نقال ( 271/32مگااژول در
هكتااار) و كنتاارل علااف هاااي هاارز ( 224/1مگاااژول در
هكتار) بود (شكل .)3

با توجه به بيالن انرژي ورودي مشاهده می شود كه
ميانگين انرژي ورودي هر ساه نظاام كاشات مرباوط باه
انااارژي آب آبيااااري ( 7711/44مگااااژول در هكتاااار)،
كودهاااي شاايميایی ( 5224/53مگاااژول در هكتااار) و
سوخت ( 3541مگاژول در هكتار) بود كه سهم هار یاك
از آن ها به ترتيب معادل  21/53 ،32/41و  14/59درصد
از كل انرژي ورودي برآورد شد .همچنين انارژي ورودي
مربااوط بااه ادوات و ماشااين آالت ( 2114/4مگاااژول در
هكتار) ،سموم شيميایی ( 1944/15مگاژول در هكتار) و
بذر ( 1133/33مگاژول در هكتار) بود كه سهم هار یاك
از آن ها به ترتيب برابر  1/12 ،1/27و  7/54درصد از كل
انرژي ورودي تعيين گردید .كام تارین انارژي ورودي در
هر سه نظام تولياد مرباوط باه نياروي انساانی 132/71
مگاژول در هكتاار باود كاه  3/43درصاد از كال انارژي
ورودي را شامل می شد (جدول  .)3ساهم انارژي ورودي
مربوط به نيروي انسانی با ميانگين  132/71مگااژول در
هكتااار در  SRIبااا مياازان مصاارف  344/94مگاااژول در
هكتار معادل  1/72درصد از كل بود كاه در مقایساه باا
نظااام هاااي بهبودیافتااه ( 1134/11مگاااژول در هكتااار و
 4/14درصااد) و رایااج منطقااه ( 1111/21مگاااژول در
هكتار و  4/12درصد) به علت مكاانيزه باودن ایان روش،
انرژي كارگري كم تري مصرف شد (جدول .)3
بيش ترین انرژي مصرفی به صاورت نياروي انساانی
در نظام  SRIمرباوط باه عملياات تهياه خزاناه (94/11
مگاژول در هكتار) بود .هم چنين در ایان نظاام كاشات،
سهم انرژي كارگري براي شخم و تهيه زماين و عملياات
برداشت برابر  47/14مگاژول در هكتار ،نشاكاري و حمل
و نقل  31/34مگاژول در هكتاار ،حفاظات گيااه 21/22
مگاژول در هكتار و كنترل علف هاي هارز و آبيااري نياز
برابر  23/52مگاژول در هكتار بارآورد شاد .بايش تارین
انرژي كارگري مصارفی در دو نظاام بهبودیافتاه و رایاج
منطقااه براباار  244/41مگاااژول در هكتااار مربااوط بااه
عمليات برداشت باود .از طرفای ،ساهم انارژي كاارگري
مربااوط عمليااات نشاااكاري در نظااام بهبودیافتااه و رایااج
منطقااه بااه ترتيااب براباار  111/14و  235/2مگاااژول در
هكتار تعيين شد .سهم انرژي كارگري براي حمل و نقال
در دو نظااام بهبودیافتااه و رایااج منطقااه براباار 143/17
مگاژول در هكتار برآورد گردید .ميازان انارژي كاارگري
براي تهيه خزانه و بستر در دو نظام كاشت بهبودیافتاه و
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كنترل علفهرز

آبياري

تغذیه گياه

حفاظت گياه

تهيه زمين اصلی

نشاكاري
تهيه خزانه

نظام كاشت بهبودیافته

نظام كاشت رایج منطقه

انرژي نيروي انسانی ()MJ/ha

برداشت

حمل و نقل

1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

نظام كاشت فشرده

شکل  -1انرژي نيروي انسانی در مراحل توليد برنج در نظامهاي كاشت

3000

تغذیه گياه

حفاظت گياه

كنترل علف هرز

2400

تهيه خزانه

تهيه زمين اصلی

نشاكاري

2100
1800
1500
1200
900

انرژي ادوات و ماشينآالت ()MJ/ha

آبياري

برداشت

حمل و نقل

2700

600
300
0

نظام كاشت رایج منطقه

نظام كاشت بهبودیافته

نظام كاشت فشرده

شکل  -2انرژي ادوات و ماشينآالت در مراحل توليد برنج در نظامهاي كاشت

آبياري
تغذیه گياه
تهيه خزانه

نظام كاشت رایج منطقه

حمل و نقل
كنترل علف هرز
نشاكاري

نظام كاشت بهبودیافته

نظام كاشت فشرده

شکل  -3انرژي سوخت مصرفی در مراحل توليد برنج در نظامهاي كاشت
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انرژي سوخت ()MJ/ha

برداشت
حفاظت گياه
تهيه زمين اصلی

4800
4400
4000
3600
3200
2800
2400
2000
1600
1200
800
400
0

سلمان دستان و همكاران

كارگري براي وجين بود .هزینه مصرف بذر نيز  91درصد
كاهش یافت و هزینه تهيه خزانه در روش  SRIحدود 54
درصد كمتر از نظام كاشت رایج منطقه بود .اما هزینه خزانه
سهم بزرگی از هزینههاي توليد نبود ] .[14هزینه كارگري
كمتري براي روش  SRIدر مقایسه با نظام كاشت رایج
منطقه مشاهده شد .چون در این روش استفاده از نشاهاي
كوچك و جوان باعث میشود نشاها به آسانی و خيلی سریع
با كمترین عمليات و كارگري از بستر خزانه به زمين اصلی
انتقال یابند ] .[17نظام كاشت  SRIباعث صرفهجویی در
مصرف بذر بهميزان  71تا  11درصد و كاهش سطح خزانه
بهميزان  71تا  11درصد شده و سبب كاهش مصرف آب
بهميزان  31تا  41درصد می شود كه در بعضی از منابع تا
 51درصد نيز گزارش شد .كاهش مصرف كودها و سموم
شيميایی آفتكش در دراز مدت ،كاهش مصرف سموم
علفكش ،بهبود منابع آب و خاك و كاهش آلودگی آنها نيز
از مزایاي  SRIمیباشد ].[11
در رابطه با انرژيهاي خروجی در نظامهاي كاشت نيز
یافتههاي جدول  3نشان میدهد كه كل انرژي توليدي در
نظام كاشت  SRIبيشتر از دو نظام كاشت بهبودیافته و رایج
منطقه بود .انرژي حاصل از عملكرد شلتوك و كاه و كلش در
نظام كاشت  SRIبهترتيب معادل  41/72و  51/21درصد از
كل انرژي خروجی میباشد .انرژي خروجی حاصل از عملكرد
شلتوك و كاه و كلش در نظام توليد بهبودیافته بهترتيب
برابر  19391/71و  111175مگاژول در هكتار بود كه
 44/91درصد از آن به عملكرد شلتوك و  53/12درصد آن
به عملكرد كاه و كلش ارتباط داشت (جدول .)3طبق
یافتههاي جدول  ،3انرژي حاصل از عملكرد شلتوك و كاه و
كلش در نظام توليد رایج منطقه برابر  13472/41و
 114411مگاژول در هكتار بود كه سهم هر یك بهترتيب
برابر  43/91و  54/12درصد برآورد شد .دليل اصلی
اختالفات مشاهده شده در سه ميزان انرژي ورودي و
خروجی نظامهاي كاشت ،تفاوت در اعمال مدیریت و ميزان
مصرف نهادهها میباشد .البته تفاوت در ميزان انرژي ورودي
اهميت بسيار كمتري نسبت به تفاوت در بهرهوري و كارایی
انرژي خواهد داشت .سطح دانش فنی ،انرژي ورودي و
عوامل اقليمی  -زراعی ،مهمترین عوامل توليد هستند.

كل انرژي ورودي مربوط به نهادههاي مصرفی و
عمليات زراعی در مراحل توليد در جدول  4نشان داده شد.
در  SRIبيشترین انرژي مصرفی براي تغذیه گياه
( 5114/42مگاژول در هكتار) و آب آبياري (5513/9
مگاژول در هكتار) تعيين شد كه سهم هر یك از آنها
معادل  21/1و  27/7درصد از كل انرژي ورودي بود .بخش
عمدهاي از انرژي ورودي مربوط به تغذیه در  SRIاز كود
دامی بود .عمليات برداشت ( 2195/44مگاژول در هكتار) نيز
در این نظام كاشت سهم عمدهاي از انرژي ورودي را به خود
اختصاص داد كه معادل  11/19درصد از كل انرژي ورودي
میباشد .سهم انرژي ورودي براي عمليات شخم و
آمادهسازي زمين ،حفاظت گياه ،تهيه خزانه و بذر ،كنترل
علفهاي هرز ،نشاكاري و حمل و نقل در  SRIبهترتيب برابر
 4/37 ،5/32 ،5/42 ،7/5 ،7/92و  2/11درصد از كل انرژي
ورودي بود (جدول  .)4در دو نظام كاشت بهبودیافته و رایج
منطقه بيشترین انرژي ورودي براي آب آبياري بهترتيب
معادل  33/29و  35/12درصد از كل برآورد شد .ميزان
انرژي ورودي مربوط به آب آبياري در  SRIبهدليل آبياري
تناوبی بهميزان قابل توجهی كمتر از این دو نظام بود.
همچنين ،در این دو نظام توليد ،سهم انرژي ورودي مربوط
به تغذیه گياه بهترتيب  25/47و  23/93درصد از كل انرژي
ورودي را شامل میشد (جدول  .)4ميانگين انرژي ورودي در
نظامهاي توليد نشان میدهد كه بيشترین انرژي ورودي در
نظامهاي شاليزاري براي آب آبياري ( 32/41درصد از كل) و
تغذیه گياه ( 25/12درصد از كل) میباشد .سهم انرژي
ورودي مربوط به حفاظت گياه ( 1/75درصد از كل) ،تهيه
خزانه و بذر ( 1/17درصد از كل) ،عمليات برداشت (7/75
درصد از كل) ،شخم و آمادهسازي زمين ( 7/29درصد از
كل) و كنترل علفهاي هرز ( 5/4درصد از كل) بود .كمترین
ميزان انرژي ورودي به نشاكاري ( 434/57مگاژول در
هكتار) و حمل و نقل ( 2/25درصد از كل) اختصاص داشت
(جدول  .)4ميزان انرژي نيروي انسانی در مقایسه با
یافتههاي محققان در كشور هندوستان ( 11112مگاژول در
هكتار) كه داراي جمعيت بسيار زیاد و نيروي كارگري ارزان
میباشد ،بسيار كمتر بود ] .[14هزینه توليد معموالً در نظام
كاشت  SRIبين  11تا  21درصد كاهش مییابد ،زیرا
كشاورز نياز به خرید بذر و نهادههاي شيميایی كمتري دارد
] .[15در تحقيقی دیگر ،هزینه توليد  SRIكمتر از نظام
كاشت رایج منطقه گزارش شد كه شامل كاهش  32درصد
هزینه كارگري براي نشاكاري و كاهش  51درصد هزینه
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جدول  -3بيالن انرژيهاي ورودي و خروجی بر حسب مگاژول در هكتار در نظامهاي توليد برنج
نظامهاي كاشت
شاخصها

فشرده

رایج منطقه

بهبودیافته

ميانگين

انحراف
معيار
()SEM
211/19
341/14
991/11
994/17
114/51
573/44
311/59
253/11
1721/43

3/43
7/54
32/41
21/53
4/12
1/12
1/27
14/59
111

25
11/3
1/7

44/57
53/43
111

كل انرژي

درصد از كل

كل انرژي

درصد از كل

كل انرژي

درصد از كل

نيروي انسانی
بذر
آب آبياري
كود شيميایی
كود دامی
سموم شيميایی
ادوات و ماشينآالت
سوخت
كل انرژي مصرفی
خروجیها

344/94
1111
5541/31
2717/41
3111
541/41
2751/1
4141
21141/22

1/72
4/94
27/51
13/13
14/11
2/72
13/41
21/43
111

1134/11
2111
1423/1
4443
1
2771/41
1547/51
3231
25477/11

4/14
7/15
33/14
25/29
1
11/91
4/15
12/41
111

1111/21
2511
9457/91
4443
1
2517/41
1492/91
3231
27149/54

4/12
9/21
35/57
23/73
1
9/24
4/23
11/91
111

132/71
1133/33
7111/44
5224/53
1111
1944/15
2114/4
3541
24242/21

شلتوك
كاه و كلش
كل انرژي توليدي

94241
99211
193471

41/72
51/21
111

19391
111111
191271

44/91
53/12
111

13471
114411
191271

43/91
54/12
111

19117
112231
191334

درصد
از كل

وروديها

جدول  -4مقادیر انرژي ورودي مربوط به نوع نهاده و عمليات زراعی بر حسب مگاژول در هكتار در نظامهاي توليد برنج
نظامهاي كاشت
نهاده و عمليات زراعی

تهيه خزانه و بذر
شخم و آمادهسازي زمين
نشاكاري
تغذیه گياه
حفاظت گياه
كنترل علف هرز
آب آبياري
برداشت
حمل و نقل
كل انرژي مصرفی

بهبودیافته

فشرده
انرژي مصرفی

درصد از
كل

انرژي مصرفی

1194/11
1597/44
111/34
5114/42
1511/51
1171/92
5513/91
2195/44
411/94
21141/22

5/42
7/92
4/37
21/11
7/51
5/32
27/71
11/19
2/11
111

2141/12
1111/11
111/14
4491/14
2315/51
1471/14
1411/91
1722/11
597/41
25477/11

رایج منطقه
درصد از
كل

انرژي مصرفی

1/41
7/17
1/74
25/47
9/34
4/54
33/29
4/74
2/35
111

2441/12
1915/41
235/21
4494/31
2449/39
1332/31
9724/54
1722/11
422/49
27149/54

تيپی و همكاران ] [4با ارزیابی مصرف انرژي از 97
مزرعه گندم واقع در ایالت مارماراي تركيه نشان دادند كه
توليد گندم به ميزان  21453/5مگاژول در هكتار انرژي
مصرف میكند كه از این ميان انرژي ورودي سوخت با
 45/15درصد بيشترین سهم را در كل انرژي مصرفی داشته
و به دنبال آن كودهاي شيميایی با  34/21درصد (بهویژه
كود نيتروژن با  31/77درصد) بودند .آنها هم چنين نسبت
انرژي را  3/19برآورد كردند و به این نتيجه رسيدند كه با
افزایش اندازه مزارع گندم نسبت انرژي نيز افزایش خواهد
یافت.

درصد از
كل
9/73
7/12
1/14
23/93
9/11
4/91
35/12
4/34
2/29
111

ميانگين

انحراف
معيار
()SEM

درصد
از كل

1951/77
1747/44
434/57
4244/24
2122/13
1351/19
7931/11
1111/42
544/29
24242/21

372/14
73/79
112/33
114/92
251/17
141/31
1111/42
121/49
52/32
1721/43

1/17
7/29
1/79
25/12
1/75
5/41
32/41
7/75
2/25
111

 -3-3سهم انواع انرژیهای ورودی در نظامهای تولید
در رابطه با دو نوع انرژي مستقيم و غيرمستقيم،
یافتههاي جدول  5نشان میدهد كه ميانگين كل انرژي
ورودي مستقيم و غيرمستقيم در نظامهاي كاشت بهترتيب
برابر  4372/71و  19119/51مگاژول در هكتار بود.
بيشترین ميزان انرژي مستقيم مصرفی در نظام كاشت رایج
منطقه  4341/21مگاژول در هكتار معادل  14/12درصد از
كل انرژي مصرفی و كمترین ميزان آن  4514/94مگاژول در
هكتار معادل  22/35براي نظام توليد  SRIمشاهده شد و
نظام كاشت بهبودیافته نيز  4244/11مگاژول در هكتار را به
خود اختصاص داد كه  14/74درصد از كل بود .از طرفی ،دو

فصلنامه علوم محيطي ،دوره سيزدهم ،شماره  ،1بهار 1394

62

سلمان دستان و همكاران

در نظر گرفتن پيامدهاي زیستمحيطی استفاده از مواد
شيميایی و سوختهاي فسيلی ،متخصصان كشاورزي
چارهاي جز اندیشيدن به افزایش پایداري در كشاورزي و
افزایش سهم انرژيهاي تجدیدپذیر در نظامهاي توليد
نخواهند داشت .شریف ] [21نيز معایب و معضالت نظام

نظام كاشت بهبودیافته و رایج منطقه باالترین ميزان انرژي
ورودي غيرمستقيم (بهترتيب برابر  21212/2و 22111/21
مگاژول در هكتار) را به خود اختصاص دادند كه معادل
 13/24و  13/91درصد از كل انرژي مصرفی بود .ميزان
انرژي ورودي غيرمستقيم براي  15455/24( SRIمگاژول در
هكتار) حداقل بود كه معادل  77/45درصد از كل انرژي
ورودي میباشد (جدول  .)5مطابق یافتههاي جدول ،5
ميانگين انرژي ورودي تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در هر سه
نظام كاشت بهترتيب برابر  11544/5و  12715/79مگاژول
در هكتار است .در مقایسه گروهی بين دو نوع انرژي
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر مشاهده شد كه انرژي تجدیدپذیر
ورودي براي نظامهاي كاشت  ،SRIبهبودیافته و رایج منطقه
بهترتيب برابر  11457/91 ،9915/34و  13274/11مگاژول
در هكتار بود كه بهترتيب معادل  44/97 ،49/13و 41/9
درصد از كل انرژي مصرفی را شامل میشود .كمترین انرژي
تجدیدناپذیر ورودي ( 11254/11مگاژول در هكتار) معادل
 51/17درصد مربوط به  SRIو بيشترین ميزان انرژي
تجدیدناپذیر ورودي برابر  14119/1و  13173/31مگاژول
در هكتار بهترتيب براي دو نظام كاشت بهبودیافته و رایج
منطقه مشاهده شد كه بهترتيب برابر  55/13و  51/1درصد
از كل انرژي مصرفی بود (جدول  .)5این نتایج نشان میدهد
كه سهم انرژيهاي تجدیدناپذیر در  SRIدر مقایسه با دو
نظام كاشت بهبودیافته و رایج منطقه بسيار پایين میباشد.
این مسأله از دیدگاه اكولوژیك (بومشناختی) اهميت قابل
توجهی دارد ،زیرا منبع انرژيهاي تجدیدناپذیر ،عمدتاً
سوختهاي فسيلی میباشند و تكيه بر این منابع در آینده با
مخاطرات زیادي همراه میباشد .یافتههاي تحقيقاتی نشان
میدهد كه كشاورزي در ایران بهميزان زیادي به انرژيهاي
تجدیدناپذیر وابسته است ] .[19مصرف باالي انرژيهاي
تجدیدناپذیر سبب كاهش كارایی مصرف انرژي نظامهاي
توليد خواهد شد ،زیرا توليد مواد شيميایی و استفاده از
ماشينآالت بهعنوان شاخص اصلی نظامهاي رایج نيازمند
مصرف مقادیر زیادي انرژي است .در این تحقيق نسبت
انرژي غيرمستقيم بيشتر از انرژي مستقيم و نسبت انرژي
تجدیدناپذیر باالتر از انرژيهاي تجدیدپذیر میباشد .طبق
گزارش مور ] [21جهت حصول یك نظام پایدار توليد ،باید
ميزان كارایی انرژي و سهم انرژي تجدیدپذیر را در
بومنظامها افزایش داد .البته در زمان حاضر تأمين غذاي
جمعيت رو به رشد دنيا بدون استفاده از انرژيهاي
تجدیدناپذیر كاري دشوار و شاید غيرممكن باشد .بنابراین ،با

سنتی برنج را هزینههاي باالي كارگري ،هزینههاي باالي

انرژي براي پمپاژ آبهاي زیرزمينی ،كمبود آب با توجه
به عرضه كلی ناكافی آن و هزینه باالي نهادهها گزارش
كرد .همچنين در گزارش دیگر محققان ،هزینه توليد در
 SRIكمتر از نظام سنتی بود كه موجب كاهش  32درصد
هزینه كارگري براي نشاكاري و كاهش  51درصد هزینه
كارگري براي وجين شد ،هزینه مصرف بذر نيز  91درصد
كاهش یافت.
 -4-3تجزیه و تحلیل شاخصهای انرژی در نظامهای
تولید
كشاورزي نظام تبدیل انرژي میباشد ،بهطوريكه
برخی منابع انرژيزاي تجاري و غيرتجاري را به محصوالت
حاوي انرژي قابل استفاده براي انسان تبدیل میكند ] [1و
عملكرد و بازدهی این تبدیل با استفاده از شاخصهایی نظير
كارایی انرژي ،بهرهوري انرژي و انرژي خالص سنجيده
میشود .همانطور كه در جدول  5نمایان است در نظامهاي
توليد ميانگين كارایی انرژي كل ،شلتوك و كاه و كلش
بهترتيب برابر با  3/74 ،1/13و  4/24بود .باالترین ميزان
كارایی انرژي كل برابر  ،9/4كارایی انرژي شلتوك  4/41و
كارایی انرژي كاه و كلش  4/92در نظام كاشت  SRIحاصل
شد .پایينترین كارایی انرژي كل  7/11و كارایی انرژي
شلتوك  3/11براي نظام كاشت رایج منطقه بهدست آمد.
كارایی انرژي كاه و كلش در نظامهاي كاشت بهبودیافته و
رایج منطقه برابر  3/94و  3/93بود (جدول  .)5دليل پایين
بودن كارایی انرژي در دو نظام توليد بهبودیافته و رایج
منطقه در مقایسه با  SRIرا میتوان به وابستگی زیاد آنها
به نهادههاي ورودي و مصرف بيشتر انرژي براي توليد
نسبت داد كه این نهادهها بدون توجه به مسایل
زیستمحيطی مصرف میشوند .كارایی انرژي در نظامهاي
كاشت برنج در استراليا و هند نيز ميزان مشابهی را نشان داد
] .[22در رابطه با شاخص بهرهوري انرژي یافتههاي تحقيق
بيان كرد كه این شاخص در نظام توليد  1/32( SRIكيلوگرم
بر مگاژول) حداكثر و در نظام كاشت رایج منطقه (1/21
كيلوگرم بر مگاژول) حداقل بود (جدول  ،)5كه در مقایسه
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خالص در نظام كاشت  SRIبرابر  173/31مگاژول در هكتار
بيشتر از دو نظام كاشت بهبودیافته ( 144/79مگاژول در
هكتار) و رایج منطقه ( 143/12مگاژول در هكتار) است.
شيوه صحيح مدیریت در  SRIو ورودي بسيار باالي نهادهها
در نظامهاي توليد بهبودیافته و رایج منطقه منجر به چنين
نتيجهاي شد (جدول .)5
ميزان بازدهی خالص در  SRIبا مصرف كود آلی و
بدون در نظر گرفتن كنترل علفهاي هرز حدود  1/5برابر
باالتر از نظام كاشت رایج منطقه بود ] .[23از طرفی عملكرد
دانه برنج در  SRIدر مقایسه با نظام كاشت رایج منطقه
بهميزان  11درصد بيشتر برآورد گردید ،این افزایش
عملكرد به افزایش  52درصد سودآوري براي كشاورزان منجر
شد كه باالتر از حد متعارف كارایی بود ] .[14تحقيق آواشته
و همكاران ] [24با مقایسه دو نظام كاشت رایج منطقه و
 ،SRIباالترین ميزان بازگشت خالص سرمایه و سودمندي و
كاهش هزینه در نظام كاشت  ،SRIبا نتایج دیگر محققان
مطابقت داشت ].[25

با نتایج خان و همكاران ] [22در استراليا كمتر برآورد
گردید .این موضوع به احتمال زیاد ناشی از باال بودن انرژي
ورودي در نظامهاي توليد ایران و فرهنگ كشاورزان منطقه
میباشد .كمترین مقدار انرژي ویژه ( 3/14مگاژول بر
كيلوگرم) مربوط به  SRIو باالترین مقدار انرژي ویژه (4/77
مگاژول بر كيلوگرم) براي نظام كاشت رایج منطقه بهدست
آمد (جدول  .)5انرژي ویژه عكس بهرهوري انرژي میباشد.
بنابراین ،مقادیر كمتر آن نشان میدهد كه انرژي كمتري به
ازاي توليد هر واحد عملكرد مصرف میشود .بنابراین ،توليد
برنج در  SRIبه لحاظ انرژي ویژه و انرژي خالص برتر از
نظامهاي كاشت بهبودیافته و رایج منطقه میباشد (جدول
 .)5بهكارگيري ماشينآالت و ادوات در  SRIبيش از دو نظام
دیگر بوده و مصرف انرژي مربوط به آن نيز باالتر است ،امّا
سهم این انرژي نسبت به كل انرژي مصرف شده براي توليد
برنج بسيار ناچيز و كم اهميت میباشد .در رابطه با بازدهی و
عملكرد بومنظام برنج بهعنوان یك نظام تبدیل انرژي بر
اساس یافتههاي تحقيق مشخص شد كه شاخص انرژي

جدول  -5مقایسه انواع انرژي ورودي و خروجی و شاخصهاي انرژي در نظامهاي توليد برنج
نظامهاي كاشت
فشرده

آیتم

رایج منطقه

بهبودیافته

كل انرژي

درصد از كل

كل انرژي

درصد از كل

كل انرژي

درصد از كل

4514/94
15455/24
9915/34
11254/11
21141/22

22/35
77/45
49/13
51/17
111

4244/11
21212/21
11457/91
14119/11
25477/11

14/74
13/24
44/97
55/13
111

4341/21
22111/21
13274/11
13173/31
27149/54

14/12
13/91
41/91
51/11
111

ميانگين

انحراف معيار
()SEM

4372/71
19119/51
11544/51
12715/79
24242/29

57/44
1741/77
795/34
1115/25
1721/43

وروديها
مستقيم (مگاژول در هكتار)
غيرمستقيم (مگاژول در هكتار)
تجدیدپذیر (مگاژول در هكتار)
تجدیدناپذیر (مگاژول در هكتار)
كل انرژي ورودي (مگاژول در هكتار)
خروجیها
انرژي شلتوك (مگاژول در هكتار)
انرژي كاه و كلش (مگاژول در هكتار)
كل انرژي خروجی (مگاژول در هكتار)

94241
99211
193471

41/72
51/21
111

44/91
53/12
111

19391
111111
191271

13471
114411
191271

43/91
54/12
111

19117
112231
191334

25
11/3
1/7

1/13
3/74
4/27
1/24
4/13
147173

1/45
1/39
1/27
1/13
1/39
25/1

شاخصها
كارایی انرژي كل
كارایی انرژي شلتوك
كارایی انرژي كاه و كلش
بهرهوري انرژي (كيلوگرم بر مگاژول)
انرژي ویژه (مگاژول بر كيلوگرم)
انرژي خالص (مگاژول در هكتار)

9/41
4/41
4/92
1/32
3/14
173311

7/47
3/51
3/94
1/24
4/19
144791

 -4نتیجهگیری
بهطور كلی ،بررسی نتایج نشان میدهد كه بيشترین
ميزان انرژي مصرفی براي توليد برنج مربوط به آب آبياري و
مصرف كودهاي شيميایی میباشد .الگو و مدیریت صحيح
رژیم آبياري در اراضی شاليزاري در كاهش مصرف آب و

7/11
3/11
3/93
1/21
4/77
143121

انرژي تأثير زیادي دارد و از منظر انرژي مصرفی نيز در
مناطق برنجكاري شمال كشور مفيد خواهد بود .همچنين با
مصرف كودهاي آلی ،میتوان انرژي مصرفی مربوط به
كودهاي شيميایی را كاهش داد كه میتواند براي پایداري

فصلنامه علوم محيطي ،دوره سيزدهم ،شماره  ،1بهار 1394

64

سلمان دستان و همكاران

دقيق كه كشاورزي مبتنی بر مصرف بهينه و دقيق
نهادههاست ،از جمله راهكارهایی است كه در راستاي افزایش
پایداري توليد برنج میتواند مورد توجه قرار گيرد.

بومنظام منطقه و نظام كاشت برنج مطلوب باشد .بنابراین ،در
نظام كاشت  SRIبا الگوي صحيح مصرف آب و آبياري
تناوبی و نيز به حداقل رساندن مصرف كودهاي شيميایی از
طریق كاربرد كود دامی ،انرژي ورودي مربوط به این دو
نهاده در مقایسه با دو نظام كاشت بهبودیافته و رایج منطقه
به ميزان قابل توجهی كاهش یافت .اما بدون در نظر گرفتن
انرژي مربوط به كود شيميایی و آبياري و در قياس با سایر
انرژيهاي بهكار رفته در توليد برنج در سه نظام كاشت مورد
بحث میتوان دریافت كه در نظام كاشت  SRIنيروي انسانی
و انرژي مربوط به آن كمتر از دو نظام دیگر بوده و این
مسأله با توجه به هزینه باالي نيروي كارگر در زراعت برنج و
نيز تبعات كار در گل و الي شاليزار كه از لحاظ بهداشتی
نامطلوب است ،قابل توجه بوده است .همچنين ميزان بذر
مصرف شده در نظام كاشت  SRIكمتر از دو نظام كاشت
دیگر بود كه خود میتواند باعث صرفهجویی مقدار قابل
توجهی بذر در كل مناطق برنجخيز كشور شود .هر اندازه
اتكاي یك نظام به انرژي ورودي بيشتر باشد ،بهرهوري
انرژي كمتر خواهد شد .بهرهوري انرژي نسبت به كارایی
مصرف انرژي ،مؤلفه تقریباً مناسبتري براي مقایسه
نظامهاي مختلف از نظر توليد یك گياه میباشد .زیرا
اختالف در ميزان كارایی انرژي میتواند بهدليل تفاوت در
انرژي ورودي و عملكرد باشد كه این مسأله اندكی قضاوت را
مشكل خواهد ساخت .اما شاخص بهرهوري انرژي ،نسبت
عملكرد توليدي بر حسب كيلوگرم را به انرژي مصرفی
محاسبه كرده و تفاوت نظامهاي كاشت را بهتر نشان
میدهد .بنابراین ،با توجه به موارد مذكور میتوان چنين
نتيجهگيري كرد كه كاهش كارایی انرژي در نظام كاشت
رایج منطقه ناشی از مصرف بيش از حد نهادههایی نظير
آبياري و كود شيميایی بوده كه موجب خطر آلودگی
محيطزیست شده و منطقه با كمبود آبهاي تحتاالرضی
مواجه میشود كه در صورت بیتوجهی در بلندمدت بومنظام
منطقه به طور جدي با مشكل مواجه خواهد شد .بنابراین،
میتوان از طریق تصویب فنآوريهاي صرفهجویی در مصرف
آب ،از اینكه شاليزار بهطور مداوم تحت شرایط هوازي و یا
تا حدي در شرایط بیهوازي باشد جلوگيري نمود كه این امر

پینوشت
1

System of Rice Intensification
Energy Ratio
3 Energy Productivity
4 Specific Energy
5 Net Energy Yield
2
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