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Abstract  

Energy flow is the crucial issues of agricultural ecology and in the different parts of world is calculated the ratio of 

output energy and input energy in agricultural various ecosystems, in the other hand the method of energy study used 

for analysis of different Issues in sustainable agriculture accordingly the role of energy in development and efficiency of 

agriculture is very important accordingly in this research, the energy required and produced in agricultural ecosystem of 

dryland and water wheat was estimated in 2014 in Maneh section of Northern Khorasan Province. Inputs are included: 

fertilizer, seed, pesticide, fuel, equipment, manpower and outputs are grain and straw. The results showed that the 

energy rate of consumption inputs in cultivation of dryland and water wheat on average was 12044502 and 5833494 

kilocalories per hectare and the amount of produced energy for the production of wheat seed of water and dryland was 

respectively: 16249740 and 5438160 kilocalories per hectare so that, energy efficiency for seed production in 

cultivation of water and dryland wheat was respectively: 1.34 and 0.93. The results showed that most of inputs 

consumed in cultivation of water wheat after irrigation is related to nitrogen fertilizer that allocated 29.22% of 

consumption inputs but in cultivation of dryland wheat by 30.17 % have had the most amounts of inputs. 
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 استان خراسان شمالی بخش مانه کارآیی انرژی در زارعت گندم دیم و آبی

 شیرین دره( منطقه )مطالعه موردی
 

 farshid1023@gmail.com 2سیدعلی محمد برقعی و1فرشید ابراهیم زاده
 

 دانشگاه دولتی کشاورزی ارمنستانرشته مکانیزاسیون کشاورزی نویسنده مسئول، دانشجوی دکترا  1
 استاد گروه مهندسی مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 2

 

 چکیده:

دی در اکوسیستم های مختلف کشاورزی محاسبه گردش انرژی از مباحث مهم بوم شناسی کشاورزی است و در نقاط مختلف جهان نسبت انرژی خروجی و ورو

 کشاورزی کارآیی و توسعه در انرژی نقشبرای تحلیل مسائل مختلف در کشاورزی پایدار استفاده می شود بر این اساس از طرفی روش بررسی انرژی  ،شده است

استان خراسان شمالی در بخش مانه  اکوسیستم زراعی گندم دیم و آبی درو تولید شده در  نیاز مورد انرژی ،پژوهش این دربر این اساس  است اهمیت با بسیار

که نتایج بررسی نشان داد شامل دانه و کاه می باشد.  ها شامل کود، بذر، سم، سوخت، ادوات و نیروی انسانی و محصول خروجی نهاده .برآورد گردید 1131سال 

کیلوکالری در هکتار و میزان انرژی تولیدی برای تولید دانه  0911434و  12244022بطور متوسط  میزان انرژی نهاده های مصرفی در زراعت گندم آبی و دیم

و  1314کیلوکالری در هکتار بود بطوریکه کارآیی انرژی برای تولید دانه در زراعت گندم آبی و دیم به ترتیب  0419142و  14243242 گندم آبی و دیم به ترتیب

درصد از نهاده های  23322که است به کود ازته مربوط به بیشترین نهاده مصرفی در زراعت گندم آبی بعد از آبیاری نشان داد که نتایج این پژوهش بود.  2331

 دارا بود.درصد بیشترین مقدار از نهاده های مصرفی را  12312مصرفی را به خود اختصاص داده است ولی در زراعت دیم گندم این نهاده با 
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 انرژی خروجی، زراعت دیم، زراعت آبی، انرژی نهاده، گندمانرژی، یی آکارواژگان کلیدی: 
 

  مقدمه: 
گندم از لحاظ مصرف و تغذیه انسان در جهان مقام اول را در بین 

محصولات به خود اختصاص داده است. ایران از لحاظ تولید گندم در 

درصد( اما از  139ردیف یازدهم کشورهای تولید کننده بوده است )

 2لحاظ مصرف در ردیف هشتم کشورهای مصرف کننده قرار دارد )

 432ف می کند(. در ایران سطحی معادل درصد تولید جهانی را مصر

میلیون هکتار زیر کشت سالیانه گندم آبی و دیم قرار دارد که از این 

میلیون هکتار بصورت آبی  232میلیون هکتار بصورت دیم و  4مقدار 

 %42درصد تولید گندم در اراضی آبی و 42کشت می شود که حدود

 (. 1190)قلی نژاد و پناهیان،  بقیه آن از اراضی دیم بدست می آید

بخصوص سوخت های فسیلی وابسته  ،کشاورزی شدیداٌ به انرژی

(. مصرف انرژی فسیلی در 1121است )کوچکی و حسینی، 

سن زاده وهمکاران، حکشاورزی، تولید انرژی را افزایش می دهد)

فرآیند  این است. در یانرژ تبدیل فرآیند یک یکشاورز (.1192

 الکتریسیته، و یفسیل یسوختها یفرآورده ها رشید،خوی نور یانرژ

 با اخیر، یگردد. در سالها یم تبدیل انسان نیاز مورد الیاف و غذا به

 مصرف یکشاورز یو کارآی در توسعه انرژی اهمیت و نقش به توجه

 و آفت کشها ،یشیمیای ی، کودهایفسیل یسوختها ویژه به یانرژ

است )رجبی و همکاران  داشته یچشمگیر افزایش ماشین آلات

تجزیه و تحلیل بیوفیزیکی و انرژی یک اکوسیستم زراعی  (.1131

به منظور ایجاد تولید موثر وکارآیی انرژی ضروری است )تراپاتی و 

(. انرژی مورد نیاز برای تولید موادمختلف در کشاورزی 2221ساه، 

و آفت باید مدنظر قرارگیرند زیرا هزینه تولید کودهای مصنوعی 

کش ها بسیار قابل توجه هستند. زمانی که هم انرژی مربوط به 

عملکرد گیاه زراعی و دیگر ستاده های سیستم کشاورزی تعیین 

شده و با انرژی نهاده مقایسه می شود امکان ارزیابی کارآیی انرژی 

سیستم های مختلف تولید نیز فراهم می شود )کوچکی و همکاران، 

1192.) 

 یخروج یو انرژیها یورود یانرژیها بخش دو به توان یم را یانرژ

 یورود یانرژیها حاضر مطالعات اکثر در که نمود یبند تقسیم

 طبقه غیرمستقیم یانرژ و  مستقیم یانرژ بخش دو به (یمصرف)

 1391 همکاران، و یرجب ؛2007 وهمکاران، کالتساس) شده یبند

و به دو شکل انرژی تجدید  (2011همکاران، و یچرات یاسکندر ؛

 یچرات ی)اسکندر می شود تعریفپذیر و انرژی تجدید ناپذیر 

بیرمن و همکاران  .(2212و همکاران، یمنصور ؛ 2011همکاران،و

( بودجه بندی های انرژی را به دو روش کلی طبقه بندی 1333)

تراز زیست محیطی و روش اقتصادی. -کرده اند: روش اقتصادی

انرژی در کشاورزی از تجزیه و تحلیل و مقایسه انرژی های نهاده و 

ستانده در یک سیستم کشاورزی بدست می آید )نصیریان و 

 جهان در یانرژ کشور پرمصرف سیزدهمین ایران (.2006همکاران، 

 یجهان متوسط برابر پنج در کشور یانرژ مصرف .است شده شناخته

 و بهره وری ارتقای به مربوط اصولبا  یانرژ مصرف وضعیت ،است

 و یانرژ یحاملها پایین قیمت د.دار مغایرت درجهان، انرژی بازدهی

 تأخیر با ما جامعه تا شده سبب انرژی منابع بودن انواع دسترس در

بیندیشد  یانرژ مصرف الگوی یساز بهینه به ضرورت توجهی قابل

انواع بسیار متنوعی (. 1193 ،یزیبای منصور و یامیر ی)هاجررمضان

از نهاده های انرژی وجود دارند که ممکن است منجر به افزایش 

تولید و یا حفظ انرژی ناشی ار تولید شوند که این انرژی در فرآوره 

های دامی و گیاهی که از بوم نظام های زراعی حاصل می شود 

به  (.نهاده انرژی1192نهادینه شده است )کوچکی و همکاران، 

نیترژون و گیاه میزان زیادی متغییر است که بستگی به میزان 

ستاده انرژی نیز زمانی که تقاضا برای تولید گیاهان به  .زراعی دارد

علت محدودیت سطح تولید جهت زراعت برآورده نشود پارامتر 

نسبت ستاده به نهاده شاخص کاملی از  .مهمی محسوب می گردد

اهان زراعی می باشد که می توانند تاثیرات محیطی روی تولید گی

برای فرموله کردن توصیه های کودی که مناسب محیط هستند 

کارآیی انرژی یک سیستم تولید  (.1192، قلی نژاداستفاده شوند )

کشاورزی را می توان از طریق هم ارز انرژی عملکرد تولید شده و 

تعیین  هم ارز انرژی تمام نهاده ها و عملیات زراعی مورد استفاده

(. یکی از راه های برآورد توسعه 1192کرد )کوچکی و همکاران، 

(. 1192قلی نژاد، از متد جریان انرژی است ) دهکشاورزی استفا

گزارش نمودند که میزان کارآیی  1192حیدر قلی نژاد و حسن زاده 

یزان کارآیی انرژی دانه و کاه بوده که م 2342انرژی برای گندم دیم 

می باشد. ولدیانی  و  2334و  2324و به ترتیب  طور جداگانه ب

گزارش نمودند که میزان کارآیی انرژی برای  1194همکاران 

بوده که میزان کارآیی انرژی برای  23299عملکرد بیولوژیکی 

کلی انرژی بود. بطور 23141و  23424ه ترتیب صول دانه و کاه بحم

تغییری دارد مورد نیاز کشت و کار در کشاورزی بستگی به درجه 

که در اکوسیستم طبیعی آن ایجاد می شود )کوچکی و حسینی، 

عملیات فشرده زراعی و استفاده زیاد از مواد شیمیایی  (.1194

)کودها، قارچ کش ها، علف کشها حشره کش ها و سایر سموم( 

ه است دبرخی مشکلات اقتصادی، محیطی و اکولوژیکی را بوجود آور

عبارتند از: فرسایش خاک، آلودگی آب مهمترین اثرات محیطی  که

مواد شیمیایی، تخریب و های زیرزمینی و آب های سطحی توسط 

اختلال در زیستگاههای حیات وحش و اثرات نامطلوب بر محیط 

 (.1124و وهاب زاده، 1124زیست )کوچکی و همکاران 

نتایج تحقیقات قلی نژاد و حسن زاده در بررسی کارآیی نهاده ها در 

زراعت گندم دیم و آبی در استان آذربایجان غربی نشان داد که 
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 1349کارآیی انرژی برای گندم آبی و دیم به طور متوسط به ترتیب 

 (.1192ی نژاد و حسن زاده بوده است )اسماعیل قل 1324و 

برای گندم دانه و همکاران نسبت انرژی در همین راستا کمیل ملائی 

، 13249دیم در سه منطقه خسروشیرین، سده و دژکرد را به ترتیب 

که بالاترین مصرف نهاده ها در این بدست آوردند  2331و  1313

مناطق را به مصرف کود عنوان نمودند )کمیل ملائی و همکاران، 

1192.) 

 مواد و روشها:
تری شمال غربی شهرستان بجنورد کیلوم 20منطقه شیرین دره در 

دقیقه  44درجه و  12در و در محدوده شهرستان مانه و سملقان 

و دارای یک دریاچه  قرار دارددقیقه شرقی  12درجه و  00شمالی و 

کیلومتری شمال غربی  40سد شیرین دره می باشد که در 

 1242و ارتفاع این روستا از سطح دریا شهرستان بجنورد قرار دارد 

منطقه  .میلیمتر می باشد 102متر و میانگین بارش سالیانه آن 

شیرین دره بدلیل آب وهوای مساعد منطقه زمین های آبی آن در 

سال دوبار کشت میشود یک بار کشت گندم و بار دیگر کشت برنج 

 .در آن انجام می شود

زراعت گندم  در اندازه گیری کارآیی انرژیمنظور ب رتحقیق حاض

روستای تازه قلعه منطقه شیرین دره از توابع  دیم و آبی در

استان خراسان شمالی صورت گرفت که شهرستان مانه وسملقان 

کلیه داده ها و اطلاعات مربوطه از طریق پرسش نامه هایی که از 

قبل به همین منظور تهیه شده بودند در اختیار زارعین منطقه قرار 

انسانی و ماشینی از مرحله کاشت تا برداشت با  گرفت و نیروی کار

استفاده از اطلاعات دریافتی از زراعین و تکمیل پرسش نامه ها 

شامل: سوخت،  گندمدر تولید  مستقیم که انرژی ورودی ،تعیین شد

 و انرژی های ورودی غیر مستقیم شامل: آب آبیاری و نیروی انسانی

می ا و ماشین آلات بذر، کودهای شیمیایی، سموم و علف کش ه

 باشند.

برای اندازه گیری سوخت مصرفی ادوات از روش باک پر  سوخت:

استفاده شد که قبل از شروع عملیات مورد نظر اقدام به پر نمودن 

بود نموده و سپس در پایان  MF285باک تراکتور که از نوع مخزن 

عملیات مجدداً به پر نمودن باک نموده که میزان سوخت ریخته 

شده در باک بیانگر میزان سوخت مصرفی برای عملیات مورد نظر 

که سوخت مصرفی برای کلیه مراحل خاک ورزی، کشت،  می باشد.

سمپاشی و کودپاشی و برداشت محصول توسط کمباین به همین 

 طریق محاسبه گردیده است.

به منظور برآورد وزن ماشین آلات نیزبه این ادوات و ماشین آلات: 

طریق عمل شده است که قدرت ماشین آلات لازم برای هر هکتار در 

ر می باشد با این برآورد وزن تراکتور نیز به ازای خدود یک اسب بخا

کیلوگرم تخمین زده شد و تقریباً  42هر اسب بخار برای هر هکتار 

به همین میزان نیز وزن سایر ادوات کشاورزی در نظر گرفته شد و 

کیلوگرم وزن ماشین آلات برآورد  92برای هر هکتار  جمعاً

و منصوری راد،  1192گردید)حیدرقلی نژادکناری و حسن زاده، 

1191.) 

 و بذر ،یشیمیای سموم ،یشیمیای یکودها ،یانسان ینیرو

گندم دیم و برای بدست آوردن میزان کارانسانی در تولید   :یآبیار

کل نیروی انسانی مورد نیاز از مرحله آماده سازی زمین تا  آبی،

تعداد ساعات مفید کاری هر کارگر در هر مرحله برداشت مرحله 

معادل انرژی یک ساعت نیروی کار انسانی که در  گردیده وثبت 

ضرب شده است. و به طور کیلوکالری در نظر گرفته شده است  022

 کدام هر یانرژ معادل از استفاده با هادی ورو این انرژی میزانکل 

 اندازه و محاسبه جداگانه صورت به شده آورده (1جدول ) در که

 .شد یگیر

 

 بحث و نتیجه گیری:
نشان داده است انرژی عوامل و نهاده  1همانطورکه در جدول شماره 

های مصرفی در کشت گندم آبی و دیم در منطقه شیرین دره با 

ضرب مقدار مصرف هریک از نهاده ها در میزان انرژی هرواحد 

آبی بطوریکه میزان انرژی مصرفی در زراعت گندم بدست آمده است 

کیلوکالری در هکتار  0911434 و  12244022و دیم به ترتیب 

در زراعت آبی گندم بیشترین نهاده بود. همانطور که نشان داده شده 

درصد  23322مصرفی بعد از آبیاری به کود ازته مربوط می شود که 

از نهاده های مصرفی را به خود اختصاص داده است ولی در زراعت 

ده های درصد بیشترین مقدار از نها 12312این نهاده با دیم گندم 

اختصاص داده و بعد از کود ازته ماشین آلات با  مصرفی را به خود

درصد بیشترین مقدار از نهاده های  22314و سوخت با  29329

مصرفی در زراعت دیم گندم را بخود اختصاص داده اند که قلی نژاد 

نیز در استان آذربایجان غربی بیشترین مصرف نهاده ها در زراعت 

 1230و  1132را به مصرف کود نیتروژن به ترتیب گندم  آبی و دیم 

 (. 1192اده قورتپه، زدرصد نسبت داد )اسماعیل قلی نژاد و حسن 

 

 منطقه شیرین درهصرفی در کشت گندم آبی و دیم عوامل و نهاده های مانرژی  -1جدول 

  دیم    آبی   

 واحد نوع انرژی مصرفی

مقدار 

مصرف 

 درهکتار

میزان 

انرژی 

هرواحد)کی

میزان انرژی در 

هکتار)کیلوکالری

) 

 واحد

مقدار 

مصرف 

 درهکتار

میزان انرژی 

هرواحد)کیلو

 کالری(

میزان انرژی در 

هکتار)کیلوکالری

) 
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 لوکالری(

 22222 022 42 ساعت 42222 022 92 ساعت نیروی انسانی

 1423222 22332 92 کیلوگرم 1423222 22332 92 کیلوگرم ماشین آلات

 1231192 3212 142 لیتر 1442442 3212 192 لیتر سوخت

 1242222 12422 122 کیلوگرم 1022222 12422 222 کیلوگرم کود ازته

 113222 1132 122 کیلوگرم 429022 1132 102 کیلوگرم کود فسفره

 92222 1422 02 کیلوگرم 92222 1422 02 کیلوگرم پتاسیم

 412222 4222 102 کیلوگرم 1242222 4222 122 کیلوگرم بذر

 4444 22292 2321 کیلوگرم 4432 22292 2311 کیلوگرم قارچ کش

 22292 22292 1 لیتر 22292 22292 1 لیتر توفوردی

 22122 22122 1 لیتر 22122 22122 1 لیتر علف کش

 - - - مترمکعب 1222222 22230 12222 مترمکعب آبیاری

 0911434    12244022   مجموع انرژی نهاده

میزان انرژی تولیدی در زراعت گندم آبی و دیم در منطقه شیرین 

کیلوکالری در هکتار برای  3329332و  20229042دره به ترتیب 

تولید دانه و کاه بوده است و نتایج اسماعیل قلی نژاد در استان 

آذربایجان غربی نیز نشان داد که میزان انرژی نهاده های مصرفی 

 0414119و  11220449دیم به ترتیب  برای تولید گندم آبی و

ان انرژی تولیدی محصول دانه و کاه در زکیلوکالری بوده است که می

کیلوکالری  4944424و  13123114زراعت آبی و دیم را به ترتیب 

اده قورتپه، زدر هکتار بدست آورد )اسماعیل قلی نژاد و حسن 

1192.) 

 

  دیم   آبی  

مقداردرهکتار  انرژی تولیدی

 )کیلوگرم(

انرژی درواحد 

 )کیلوکالری(
 مقداردرهکتار )کیلوگرم( کیلوکالری در هکتار

انرژی درواحد 

 )کیلوکالری(

کیلوکالری در 

 هکتار

 0419142 1212 1492 14243242 1212 0222 عملکرد دانه

 4422912 2212 2221 3409922 2212 4292 عملکرد کاه

 3329332   20229042  عملکرد بیولوژیک

 منطقه شیرین درهدیم آبی و انرژی تولیدی در گندم  -2جدول 

 

)نسبت ستاده به  ی به انرژی ورودیبا تقسیم میزان انرژی خروج

گندم آبی و دیم در منطقه انرژی برای تولید ، شاخص کارآیی نهاده(

نشان داده  1که در جدول شماره همانطوره و شیرین دره بدست آمد

نشان داد که میزان کارآیی انرژی با بهره وری شده نتایج این بررسی 

بوده است.  1343و برای گندم دیم  2312انرژی برای گندم آبی 

واحد  1343و  2312یعنی به ازای مصرف یک واحد انرژی به ترتیب 

انرژی در زراعت آبی و دیم تولید می شود و میزان بهره وری انرژی 

ومیزان  2329و 1314رتیب برای تولید دانه و کاه در گندم آبی به ت

و برای تولید  2331بهره وری انرژی برای تولید دانه در گندم دیم 

بود که بطورکلی هرچه مقدار انرژی تولیدی محصول  2324کاه 

نسبت به انرژی مصرفی بیشتر باشد یا به عبارت دیگر بهره وری 

بالاتری داشته باشد در جهت توسعه پایدار کشاورزی بوده و هرچه 

ن نسبت کوچکتر باشد تخریب محیط زسیت و ناپایداری ای

اکولوژیکی را نشان می دهد بنابراین می توان گفت کاهش راندمان 

یا بهره وری انرژی در یک سیستم زراعی می تواند ناشی از مصرف 

 .بی رویه و بیش از حد کودهای شیمیایی باشد

  دیم   آبی  

انرژی تولیدی  انرژی تولیدی

 )کیلوکالری(

انرژی مصرفی 

 )کیلوکالری(
 کارآیی انرژی

انرژی تولیدی 

 )کیلوکالری(

انرژی مصرفی 

 )کیلوکالری(
 کارآیی انرژی

 2331 0911434 0419142 1314 12244022 14243242 دانه

 2324 0911434 4422912 2329 12244022 3409922 کاه
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 1343 0911434 3329332 2312 12244022 20229042  عملکردبیولوژیک

 رهمنطقه شیریکارآیی انرژی در زراعت گندم آبی و دیم  -1جدول 

 

 پیشنهادها
جهت ارائه توصیه کودی نمونه گیری از خاک هر مزرعه  -1

 .مناسب با مزرعه

استفاده از روشهای خاک ورزی حفاظتی جهت کاهش  -2

 مصرف سوخت و جلوگیری از تخریب ساختمان خاک.

 

 تشکر و قدردانی 
با سپاس فراوان از شورای اسلامی روستای تازه قلعه بالخصوص از 

دهیاری و پایگاه بسیج شهدای شیرین دره جناب آقای عبدالعلی 

 ابراهیم زاده  
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