
 

 پژوهشیمقاله 

 ای مزارع دیم نخود های گلخانهبررسی جریان انرژی و انتشار گاز

 )مطالعه موردی: استان خراسان شمالی(
 4و مصطفی جعفریان 3، مهدی جواهری2، ابوالفضل توسلی*1مهدی بابائیان

 1400آذر  9تاریخ پذیرش:   1400مرداد  13تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

های زراعری، بررسری جريران محيطی بوم نظاموری توليد و مخاطرات زيسترايی مصر  انرژی، بهرههای مقايسه كاترين روشاز مهم

ای و پتانسريل گلخانره گازهرای انتشرار انررژی، مصرر  باهد  بررسی الگوهای تحقيق ای است  اينهای گلخانهانرژی و ميزان توليد گاز

طريرق  هرا ازداده و انتخراب تصرادفی گيررینمونره روش بره مرزارع  جام شرددر استان خراسان شمالی ان نخود ديم گرمايش جهانی توليد

 دانره و سرموم شريميايی شريميايی، كودهرای ديزل، آتت،ماشين انسانی، نيروی مطالعه، اين در  گردآوری گرديد چهره به چهره پرسشنامه

نتايج نشران داد كره متوسر  نيرروی   ندام هوايی )كاه( بودمطالعه نيز عملکرد دانه و عملکرد ا داد  خروجیرا تشکيل می انرژی هایورودی

هرای فسرفر و و كرود 50نفر، كرود نيترروژن  21انسانی مورد استفاده در يک هکتار از مزارع نخود ديم نواحی روستايی منطقه مورد مطالعه 

ساعت در هکتار بدست آمرد  ارزيرابی  8تت آليتر و ميزان استفاده ماشين 35كيلوگرم بود  همچنين ميزان مصر  سوخت ديزل  70پتاسيم 

های ورودی درصد از كل انرژی 06/40مگاژول در هکتار،  3307های ورودی كود نيتروژن با ميزان مصر  انرژی نشان داد كه در بين نهاده

ا مصرر  كررد  نيرروی درصد از كل انررژی ورودی ر 86/23مگاژول در هکتار،  85/1970و سوخت ديزل با  استرا به خود اختصاص داده 

راندمان مصرر  انررژی كرل   دادنهای انرژی بخود اختصاص درصد كمترين سهم را از ورودی 87/1و  49/0انسانی و بذر نيز به ترتيب با 

وگرم مگاژول برر كيلر 32/12كيلوگرم بر مگاژول حاصل شد  مقدار انرژی ويژه نيز  08/0وری انرژی و بهره 91/1)عملکرد دانه و كاه نخود( 

كيلروگرم در  57/0و  02/0، 60/398به ترتيرب  4CHو  2CO ،O2Nكيلوگرم در هکتار و سهم  20/399ای های گلخانهبود  ميزان انتشار گاز

اكسريدكربن بدسرت كيلروگرم معرادل دی 13/419هکتار بود  پتاسيل گرمايش جهانی توليد در يک هکتار نخود ديم در مزارع نخود  منطقه 

گيری شد كه مزارع نخود ديم بدليل وابستگی به آب باران و عدم مصرر  الکتريسريته و ن از نتايج بدست آمده در تحقيق نتيجهآمد  در پايا

های شيميايی از مصر  انرژی پائينی برخوردار هستند  با اين وجود برای كاهش همين ميرزان مصرر  انررژی در همچنين مصر  كم كود

های شيميايی و نيز رعايت قواعد ترافيک مزرعه ها و كودكشاوب زراعی مناسب به منظور كاهش مصر  علفتوليد نخود ديم، استفاده از تن

 جهت كاهش تردد ادوات كشاورزی در مزارع را توصيه كرد 
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 مقدمه

 غرذايی بررای امنيرت بره اهميرت هبا توج اخير هایسال در

 مصر  مناسب، های زراعیزمين به دسترسی محدوديت و جامعه

داده اسرت  را بره شردت افرزايش بخرش كشراورزی در انررژی

 بيشرتر تحرت ترأثير افزايش ( اين2008و همکاران،  1)محمدی

آتت در توليرد و ماشرين سرموم شريميايی بکرارگيری كودهرا و

(  در برين 2011و همکاران،  2انیمحصوتت كشاورزی است )قرب

 های مورد استفاده در توليد محصوتت كشاورزی سروخت،نهاده

 كره هسرتند منرابعی سموم كود و بذر، آتت،ماشين الکتريسيته،

 اختصاص خود به را در مزارع ورودی هایانرژی از بخش زيادی

از ايرن  فشررده اسرتفاده كره دهدنشان می هایبررسی .دهندمی

 محصروتت جهرت توليرد انررژی هرا و مصرر  براتینهراده

 تحت را هازيست و نيز سالمت انسان محي  سالمت كشاورزی،

در ايرران  (  گرچه2005و همکاران،  3است )ايلماز قرار داده تأثير

هرا اسرت، بخش ساير از كمتر بسيار كشاورزی در انرژی مصر 

 تايی،روسر مناطق وسعت و كشاورزی بزرگ پتانسيل دليل به اما

توجه به  ( 2005و همکاران،  4است )ساين مهم بسيار اين مسئله

 افزايش به انرژی از كارآمد اين نکته بسيار مهم است كه استفاده

 و توليرد محصروتت كشراورزی، رشرد اقتصراد وریبهره و توليد

 5حيردری و كنرد  عزيرزیمی كمک روستايی كشاورزی پايداری

 كشاورزی در سط  واحد در انرژی دادند مصر  گزارش (2013)

  دارد توليد سط  و كشاورزی آوریفن توسعه با مستقيمی ارتباط

با توجه به اهميت توسعه پايدار توجه به اين نکته ضروری اسرت 

 كشراورزی، پايردار توسرعه بررای اصلی هایشاخ  از كه يکی

اسررت  انرررژی در توليررد محصرروتت زراعرری از ميررزان اسررتفاده

                                                                                           
1- Mohamadi 
2- Ghorbani 
3- Yilmaz 
4- Sayin 
5- Azizi and Heidari 

  (2010ن، و همکارا 6)محمدی

ای يکی ديگر از نتايج توسرعه های گلخانهافزايش انتشار گاز

هرای كشاورزی و افزايش فشار توليد محصوتت زراعی در سرال

-ذخيره فرموتسيون، ( 2012و همکاران،  7اخير بوده است )جونز

 مصر  به منجر آنها كاربرد و كشاورزی هاینهاده توزيع سازی،

 گازهرای كره شرودمری ديزل سوخت دمانن انرژی مختلف منابع

 تعرداد افزايش حاضر، حال در  كندمی منتشر جو در را ایگلخانه

 تررينجردی از جرو بره شرده منتشر( GHG) ایگلخانه گازهای

دهد ميزان انتشار ها نشان میآمار  است محيطیزيست مشکالت

درصرد  20هرای كشراورزی ای در اثرر فعاليرتهای گلخانرهگاز

 13 در اين برين  (2013و همکاران،  8فته است )بنائيانافزايش يا

درصد  50 و( O2N) نيتروژن اكسيد درصد از 2CO، 60 درصد از

هررای انتشررار يافترره در جررو، ناشرری از فعاليررت( 4CH) مترران از

انتشرار روز   (2008و همکراران،  9باشرد )اسرميتكشاورزی مری

زی در ای در توليرد محصروتت كشراورهرای گلخانرهافزون گاز

-های كاهش انتشار اين گازهای اخير توجه بيشت به راهکارسال

وری و كنتررل طلبد  بهتررين راه جهرت افرزايش بهررهها را می

ای در بخش كشراورزی مرديريت مصرر  های گلخانهانتشار گاز

هرای كشراورزی اسرت )بابائيران و های ورودی در سيستمانرژی

 انررژی مصر  مورد در یزياد مطالعات (  اگرچه1400همکاران، 

جمله چغندرقنرد )بابائيران و همکراران،  از مختلف محصوتت در

ای دانره ذرت و پنبره ،(2011قربانی و همکراران، ) گندم (،1400

 از كمری تعداد اما انجام شده است (2015و همکاران،  10)زاهدی

و پتانسيل گرمايش جهانی توليد  ایگلخانه گازهای انتشار بر آنها

 كشراورزی بخش كه اند  با توجه به اينشده ت متمركزمحصوت

                                                                                           
6- Mohammadi 
7- Jones 
8- Banaeian 

9- Smith 
10- Zahedi 
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-می انجام متنوع خاكی محي  و اقليمی مختلف مناطق در ايران

 گازهرای انتشرار و انررژی مصرر  كرردن كمی رو، اين از شود،

در سرال   اسرت ضروری امری اقليمی منطقه هر برای ایگلخانه

ود كره هکتار ب 841927در ايران سط  زير كشت حبوبات  1398

هکتار آن به نخود اختصاص داشت  ميزان توليد نخرود  579326

تن گزارش شد و اسرتان خراسران شرمالی برا  285759در ايران 

تن بره عنروان يکری از  4447هکتار زراعت نخود و توليد  6263

آيرد )آمارنامره مناطق مهم توليد ديم اين محصول به شرمار مری

اهميرت توليرد محصرول  (  لذا با توجه به1399جهاد كشاورزی، 

نخود به روش ديم در بين محصروتت زراعری اسرتان خراسران 

 و شرده مصر  ميزان انرژی حاضر ارزيابی مطالعه اهدا شمالی 

 انرژی وریبهره و انرژی كارايی ارزيابی ها،نهاده از يک هر سهم

 نخرود زراعی هایسيستم ایگلخانه گازهای انتشار سازیكمی و

  ستايی استان خراسان شمالی است مناطق رو در ديم
 

 هامواد و روش

در  مناطق روسرتايی اسرتان خراسران شرمالی در تحقيق اين

 28"و جغرافيرای و طرول 36° 36"تا  38° 18" عر  محدوده

ارتفاع از سط  دريا منطقره مرورد   انجام شد 55° 52"تا  " °58

 شرمالی تقريبراً خراسران استان متر است  مساحت 1147مطالعه 

 مساحت اراضی كشاورزی اين اسرتان تقريبراً و هکتار 2843400

 منطقه در خشک نيمه هوای و آب  است كيلومترمربع 4128182

 معتردل و برارانی هرایزمسرتان و گررم و خشک هایتابستان با

-سانتی درجه 10 تقريباً ساتنه دمای ميانگين  شود می مشاهده

 ميرزان اين از كه ستا مترميلی 295 بارندگی ساتنه كل و گراد

  شرودانجام می مهر تا ارديبهشت هایبارندگی در ماه ٪94 حدود

 اسرتفاده با نخود مزارع انرژی ورودی مقادير و كشاورزی عمليات

 آوریجمرع 97-98زراعری  سرال در چهره به چهره پرسشنامه از

 استفاده شد  1جهت محاسبه حجم نمونه از رابطه   گرديد

(1)                                    

: شرمار Nهرای مرورد نيراز، : شرمار نمونرهnدر اين معادلره 

: انحرا   : انحرا  معيار،Sكشاورزان در منطقه مورد مطالعه، 

 15: دقت )اشتباه مجاز( در اندازه نمونه كره d، (d/z)معيار نمونه

و شرود درصد تعريف می 95درصد ميانگين برای سط  اطمينان 

z درصرد(  95در سرط  اطمينران  96/1: ضريب اطمينان )برابرر

باشرد  برا توجره بره تعرداد كشراورزان نخرود كرار در سرط  می

-های استان و بر اساس سطوح زير كشت تعداد نمونرهشهرستان

 به روستا 15عدد تعيين شد  جهت انجام پژوهش  47های نخود 

 مرحلره در  ندشد انتخاب مطالعه مورد مناطق كل نماينده عنوان

 كرل مسراحت و مزرعه هر اندازه شد، ثبت نخود كننده توليد بعد

 كليره  گرديرد تهيه جمعيت نمايش برای جدول يک و شد تعيين

 بره و گيرریاندازه و شناسايی هاسيستم از هاخروجی و هاورودی

-خروجی و هاورودی انرژی معادل  شدند تبديل انرژی واحدهای

 مورد مکانيکی انرژی منابع  است شده دهدا نشان 2 جدول در ها

 هرایمعادل است  براساس ديزل شامل منتخب مزارع در استفاده

 و( انررژی مصرر  بازده) انرژی نسبت خروجی، و ورودی انرژی

شرد  محاسربه 1مطابق جردول  خال  انرژی و انرژی وریبهره

(  ساير مقادير محاسبه شرده شرامل 2006و همکاران  1)دميركن

 نيرروی شرامل مسرتقيم مستقيم، غير مستقيم بود  انرژیانرژی 

هرای شرامل انررژی غيرمستقيم انرژی و باشدمی ديزل و انسانی

است كه در فرايند توليرد  آفات دفع سموم و كود بذور، موجود در

 ( 2005)ايلماز و همکاران،  گيرندنخود مورد استفاده قرار می

 منرابع از واحرد هرر به ازای ایگلخانه گازهای انتشار ميزان

 ضرريب از اسرتفاده برا آنها جهانی گرمايشی پتانسيل و شيميايی

 و( O2N) نيترروژن اكسريد ،(2CO) كرربن اكسيد دی آتيندگی

شرريميايی و  هررایاتمسررفر تحررت تررأثير نهرراده( 4CH) مترران

                                                                                           
1- Demircan 
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 3مطرابق جردول  نخود توليد هایسيستم در الکتريسيته مصرفی

 شد  محاسبه

 

 

 هاآن فيتعار و یانرژ یهاترپارام. 1جدول 

 شاخص تعريف واحد

per year 1−MJ ha انرژی مستقيم نيروی كارگری، سوخت ديزل، الکتريسيته، آبياری 

per year 1−MJ ha 
 آتت، كود های شيميايی، سموم شيميايی، ماشين

 كود دامی، بذر
 مستقيمانرژی غير

per year 1−MJ ha كل انرژی ورودی ستقيمانرژی مستقيم+ انرژی غير م 

per year 1−MJ ha كل انرژی خروجی انرژی موجود در زيست توده برداشت شده 

 كارائی انرژی انرژی خروجی/انرژی ورودی 
1−MJ t انرژی ويژه انرژی ورودی/عملکرد 

1−MJ ha انرژی خال  انرژی خروجی -انرژی ورودی 
1−Kg MJ وری انرژیبهره عملکرد/انرژی ورودی 

 

 هاستانده و هانهاده یانرژ یارزهاهم. 2جدول 

 ارزش انرژی واحد پارامتر 
)1-(MJ/unit 

 منبع

 (1993و همکاران،  1)يالديز h 96/1 نيروی انسانی نهاده

 (1993)يالديز و همکاران،  h 70/62 آتتماشين 

 (2004و همکاران،  2)اوزكان l 31/56 سوخت ديزل 

 (2002، 3ستها)شر kg 14/66 (N)ازت  

 (2002)شرستها،  5O2(P kg 44/12(فسفر  کودها

 (2002)شرستها،  O)2(K kg 15/11پتاس  

  (1993)يالديز و همکاران،  kg 120 ريز مغذی 

 (1993)يالديز و همکاران،  tons 10/303 كود دامی 

 (2000، 4)كندی kg 20/101 كشحشره 

 (1985)پاتاک،  kg 00/216 كشقار  سموم

 (2004)اوزكان و همکاران،  kg 00/238 كشعلف 

 (2004)اوزكان و همکاران،  kg 7/14 بذر نخود 

 (2003، 5)ونتوری و ونتوری kg 7/14 عملکرد دانه  

 (2014)محمدی و همکاران،  kg 7/6 كاه  ستانده

 

ودنخ ديدر تول یجهان شيگرما ليو پتانس یاگلخانه یگازها انتشار بيضرا. 3جدول 

 دی اکسيد کربن  نهاده

 (g) 

 اکسيد دی نيتروژن
 (g) 

 متان
(g)  

 منبع

 (1999، 6)كرامر 3560 70/0 20/5 (Lit)سوخت ديزل 

 (2009، 7)اشنايدر 3100 03/0 70/3 (kg) كود نيتروژن )اوره(

                                                                                                                                                                                                 
1- Yaldiz 
2- Ozkan 
3- Shrestha 
4- Kennedy 
5- Venturi and Venturi 
6- Kramer 
7- Snyder 
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 (2009)اشنايدر،  1000 02/0 80/1 (kg)كود فسفات 

 (2009)اشنايدر،  700 01/0 1 (kg)كود پتاس 

 

 

 در واحرد در واحرد سرط ، تواندمی ایگلخانه گازهای انتشار

شرود  محاسربه خروجی يا انرژی ورودی واحد يا در عملکرد وزن

 2CO، 4CH ایگلخانه يک از گاز هر  (1985 ،1)پاتاک و بينين 

مخصوص به  مقدار پتانسيل گرمايش جهانی يک دارای O2N و

)بعنوان گاز مرجع( بيان  كربن اكسيد دی به نسبت كه خود است

پتانسريل گرمرايش جهرانی   (2013شود )بنائيان و همکاران، می

2CO، 4CH و O2N  است 310و  21، 1به ترتيب برابر با  

 

 ايج و بحثنت 

  ریان انرژي 

ميزان مصر  انرژی سيستم توليرد نخرود در اراضری ديرم  

ارائره شرده اسرت   5روستاهای استان خراسان شمالی در جدول 

نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان داد كل انرژی مصررفی در 

مگراژول در هکترار اسرت   31/8253كشتزارهای نخرود معرادل 

ه شده در مراحرل كاشرت، داشرت و متوس  نيروی انسانی استفاد

نفر است كه انرژی مصرفی آن معادل  21برداشت اين محصول 

مگاژول انرژی در هکتار بود  اين انرژی به جهت عمليات  16/41

سازی زمين، عمليات داشت شرامل: كروددهی، سمپاشری و آماده

وجين مزارع و عمليات برداشت مورد استفاده قرار گرفتره اسرت  

آتت و ادوات كشرراورزی در فراينررد كاشررت، ماشرريناسررتفاده از 

سراعت در هکترار  8داشت و برداشت يک هکتار نخرود معرادل 

باشد  مگاژول در هکتار انرژی می 60/501است كه برابر مصر  

های مصرفی، انواع كودهرای شريميايی برا مصرر  در بين نهاده

درصد از كل انرژی مصرفی  05/60مگاژول در هکتار  30/4958

درصرد  06/40ا به خود اختصاص دادند  در اين بين سرهم ازت ر

                                                                                           
1- Pathak and Bining 

درصد بود، سوخت  44/9درصد و سهم پتاس  55/10سهم فسفر 

درصد سهم براتيی از كرل انررژی مصررفی  86/23ديزل نيز با 

توليد نخود را داشت  كمترين مقادير مصر  انرژی نيز مربوط به 

درصرد از كرل  87/1و  49/0نيروی انسانی و بذر بود كه بترتيب 

انرژی مصرفی را به خود اختصراص دادنرد  نترايج بدسرت آمرده 

نشان داد در مزارع نخود استان خراسان شمالی كود نيترروژن برا 

درصدی  06/40كيلوگرم در هکتار و با سهم  70ميانگين مصر  

مگراژول در  3307از كل انررژی ورودی بره مزرعره بره ميرزان 

ترين ميزان مصرر  انررژی در هکتار، انرژی مصر  كرد كه بات

 بررسری منظروربره كره ایمطالعه های ورودی بود  دربين نهاده

 شد انجام دشت كوه نخود توليد سامانه انرژی، در مصر  كارايی

 89/7396ديرزل   سروخت بره مربروط ورودی انرژی كل ميزان

 ويرژه كرودبره شريميايی كودهرای بعد از آن و هکتار بر مگاژول

  ( 1394بود )چراغی،  هکتار بر مگاژول 33/629 با فسفات

هرد  تجزيره و  برا را ای( مطالعره1396قرادرپور و رفيعری )

در  ديرم نخرود توليرد عملکررد و انررژی سرازیمردل و تحليرل

كرل  كه داد نشان آنها نتايج دادند  بررسی انجام بوكان شهرستان

 برر مگراژول 441/7760 ديرم نخرود توليد برای مصرفی انرژی

 برر ( مگاژول976/15305 كاه+)دانه كل توليدی انرژی وهکتار 

 73/49  سهم با ديزل سوخت نهاده ورودی، مهمترين. هکتار بود

-بهرره و انررژی كارايی .مصرفی گزارش شد انرژی كل از درصد

 0836/0و  229/1ترتيرب  بره نخرود توليرد بررای انررژی وری

و  927/1ترتيرب  بره كراه+نخرود بررای و مگراژول برر كيلوگرم

  شد  گزارش مگاژول بر كيلوگرم 1946/0

طبق نترايج ايرن بررسری متوسر  عملکررد دانره نخرود در 

كيلروگرم در هکترار بدسرت آمرد   670دهستان قوشخانه معادل 
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انرژی خروجی در مزارع نخود منطقه مورد مطالعه برای عملکررد 

مگاژول در هکتار برآورد شد كره برا احتسراب  9849دانه معادل 

مگاژول در هکتار است   30/15805اه مقدار آن معادل عملکرد ك

های مصرفی در اين پژوهش نشان داد از كرل بررسی نوع انرژی

هررای مسررتقيم انرررژی مصرررفی در مررزارع نخررود، سررهم انرررژی

هرای غيرر مسرتقيم مگاژول در هکتار و سهم انررژی 01/2012

درصرد و  37/24مگاژول در هکتار بود كه بره ترتيرب  30/6241

هرای ورودی را بره خرود اختصراص درصد از كل انررژی 62/75

 ( 1دادند )شکل 

پرذير هرای تجديردبر اساس نتايج اين مطالعه مجموع انرژی

هررای از نرروع تجديدناپررذير مگرراژول و مجمرروع انرررژی 16/188

 27/2هرای تجديدپرذير بدست آمد كره سرهم انررژی 15/8065

ه شرد )شرکل درصد محاسرب 72/97درصد و انرژی تجديدناپذير 

2 ) 

 

  نخود زراعت یخروج و یورود یانرژ نيب رابطه و مختلف یهابخش در یانرژ مصرف. 5جدول 

 ارزش انرژی واحد  پارامتر
)1-(MJ/unit 

 درصد از انرژی کل % MJ/ha)-1(معادل انرژی کل  مقادير نهاده/ستانده در هکتار

 h 96/1 21 16/41 49/0 نيروی انسانی

 kg 00/50 10 147 87/1 بذر

 kg 14/66 50 3307 06/40 (N)ازت 

 5O2(P kg 44/12 70 80/870 55/10(فسفر 

 O)2(K kg 15/11 70 50/780 44/9پتاس 

 kg/l 20/101 2 40/202 44/2 کشحشره

 kg/l 00/216 2 432 22/5 کشقارچ

 l 31/56 35 85/1970 86/23 سوخت ديزل

 h 70/62 8 60/501 07/6 ماشين آالت

 MJ/ha - - 31/8253 100-1 کل انرژی ورودی

 - kg 50/12 670 9849 عملکرد دانه

 - kg 80/16 889 30/5956 کاه

 - MJ/ha - - 30/15805-1 کل انرژی خروجی

 

 
 های مستقيم و غيرمستقيم در توليد نخوددرصد سهم انرژی. 1شکل 

 

، 72/0، راندمان مصرر  انررژی بررای كراه 19/1کرد نخود عملهای انرژی، راندمان مصر  انررژی بررای در بررسی شاخ 
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وری برود و بهرره 91/1راندمان مصر  انرژی كل )نخود+كراه( 

(  در 6كيلرروگرم برمگرراژول بدسررت آمررد )جرردول  08/0انرررژی 

در  ديرم نخرود ( روی توليد2017ای كه قادرپور و رفيعی )مطالعه

 وریبهرره و انررژی دادند مقردار كرارايی انجام بوكان شهرستان

ترتيرب  به نخود را توليد برای انرژی

 بره كراه+نخرود بررای و مگاژول بر كيلوگرم 0836/0و  229/1

شد كره برا  گزارش مگاژول بر كيلوگرم 1946/0و  927/1ترتيب 

 نتايج بدست آمده در اين پژوهش مطابقت دارد 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 توليد نخودهای تجديدپذير و تجديدناپذير در درصد سهم انرژی. 2شکل 

 

  نخود کشت در یانرژ یهاشاخص و هانسبت. 6جدول 

 مقدار واحد شاخص

 19/1 بدون واحد راندمان مصر  انرژی برای عملکرد نخود 

 72/0 بدون واحد راندمان مصر  انرژی برای كاه

 91/1 بدون واحد راندمان مصر  انرژی كل )نخود+كاه(

 08/0 كيلوگرم بر مگاژول وری انرژیبهره

 32/12 مگاژول بر كيلوگرم انرژی ويژه

 99/7551 مگاژول بر هکتار انرژی خال 

 01/2012 مگاژول بر هکتار انرژی مستقيم

 30/6241 مگاژول بر هکتار انرژی غيرمستقيم

 16/188 مگاژول بر هکتار انرژی تجديدپذير

 15/8065 مگاژول بر هکتار انرژی تجديدناپذير

 31/8253 اژول بر هکتارمگ انرژی ورودی كل

 00/9849 مگاژول بر هکتار انرژی خروجی نخود

 30/5956 مگاژول بر هکتار انرژی خروجی كاه

 30/15805 مگاژول بر هکتار انرژی خروجی كل

 

 اي ماارع نخودانتشار گازهاي گلخان 

هرای ايرن پرژوهش ميرزان توليرد و انتشرار بر اساس يافتره

ز كشت نخود در دهسرتان قوشرخانه ای حاصل اگازهای گلخانه

هايی مانند سوخت ديرزل، شهرستان شيروان در اثر مصر  نهاده

كيلروگرم در  20/399كودهای شيميايی در مجمروع بره ميرزان 

هرای (  سرهم هرر يرک از نهراده7هکتار برآورد گرديد )جردول 
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-دیاكسيدكربن، اكسريدای دیورودی در انتشار گازهای گلخانه

ارائه شده است  اين نتايج نشران داد  7ن در جدول نيتروژن و متا

و  02/0، 60/398بره ترتيرب  4CHو  2CO ،O2Nميزان انتشار 

شرود كيلوگرم در هکتار بود  همان طور كره مالحظره مری 57/0

2CO  ای داشت  های گلخانهبيشترين سهم را در بين گاز %99با

ای كرود هرای گلخانرهثر در انتشرار گرازؤهرای مردر ميان نهاده

كيلوگرم در هکتار بيشترين سهم را در  19/155نيتروژن با انتشار 

های داشت و سوخت ديزل، فسفر و پتاسيم بترتيب انتشار اين گاز

-كيلوگرم در هکتار از كل انتشار گراز 07/49و  13/70، 81/124

ای را در توليد يک هکتار نخود بره خرود اختصراص های گلخانه

 دادند 

 

 نخود کشت در( هکتار در لوگرمي)ک یاگلخانه یگازها انتشار نزايم. 7جدول 

 2CO نهاده
(Kg/ha) 

O2N 
(Kg/ha) 

4CH 
(Kg/ha) 

 2CO مجموع گازها 

(%) 
O2N 

(%) 
4CH 

 (%) 
 15/0 02/0 83/99 81/124 18/0 02/0 60/124 سوخت ديزل

 12/0 00/0 88/99 19/155 19/0 00/0 00/155 كود نيتروژن

 18/0 00/0 82/99 13/70 13/0 00/0 00/70 كود فسفر

 14/0 00/0 86/99 07/49 07/0 00/0 00/49 كود پتاس

 14/0 005/0 85/99 20/399 57/0 02/0 60/398 مجموع

 

 پتانسيل گرماید زمين ماارع نخود

هرای ورودی مرزارع نخرود در پتانسريل ميرزان ترأثير نهراده

ی نتايج در اين ارائه شده است  بررس 8گرمايش جهانی در جدول 

بخش نشان داد كل پتانسيل گرمايش جهانی توليد يرک هکترار 

كيلروگرم معرادل  13/419نخود در استان خراسان شمالی برابرر 

ثر در ؤهرای ورودی مراكسيدكربن بدست آمد  در ميان نهادهدی

پتانسيل گرمايش جهانی مزارع نخود، بيشرترين سرهم بره كرود 

اكسريدكربن اختصراص ادل دیكيلوگرم معر 35/159نيتروژن با 

داشت  همچنين نتايج بدست آمده نشان داد سوخت ديزل، كرود 

كيلرروگرم  69/50، 08/73، 02/136فسررفر و پترراس بترتيررب بررا 

هررای بعرردی ايجرراد پتانسرريل اكسرريدكربن در رتبررهمعررادل دی

 (  8گرمايشی قرار داشتند )جدول 

 

 نخود کشت در( دکربنياکسید معادل لوگرمي)ک یجهان شيگرما ليپتاس. 8جدول 

 2CO O2N 4CH GWP 2%CO O2%N 4%CH نهاده
 81/2 58/5 61/91 02/136 82/3 60/7 60/124 سوخت ديزل

 44/2 29/0 27/97 35/159 89/3 47/0 00/155 كود نيتروژن

 62/3 59/0 79/95 08/73 65/2 43/0 00/70 كود فسفر

 90/2 43/0 67/96 69/50 47/1 22/0 00/49 كود پتاس

GWP 82/2 07/2 10/95 13/419 82/11 71/8 60/398 كل 

 

برا  2COدر ميان گازهرای مروثر در گرمرايش جهرانی گراز 

 2NOو  4CHدرصد بيشترين سهم را داشرت و گازهرای  10/95

هرای بعردی درصد در رده 07/2درصد و  82/2به ترتيب با سهم 

سرريل هررای مصرررفی در پتانقرررار گرفتنررد  بررسرری سررهم نهرراده

گرمايش جهانی يک هکتار مزرعه نخود نشان داد كود نيترروژن 

 43/17درصد، كود فسرفات  45/32درصد، سوخت ديزل  01/38
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درصد در پتانسيل گرمايش جهانی حاصل از  09/12و كود پتاس 

توليد يک هکتار نخود در استان خراسان شرمالی نقرش داشرتند 

( بنا 1400) در این  رابطنه بابائینان و همکناران(  8)جدول 

ارزیابی پتانسیل گرمنای  جهنانی نغندردنند در سراسنان 

جهنانی  گرمنای  شمالی گزارش نمودند مینزان پتانسنیل

 85/9048 برای تولیند ینه هکتنار از این  محصنول برابنر

درصند نن  76/0 به ازای ینه هکتنار بنود کنه 2COمعادل 

 02/72 و 2COدرصد نن مربوط بنه  4CH، 22/27 مربوط به

  محاسبه گردید.  O2Nمربوط به درصد نن 

( ميرزان توليرد گازهرای 2012و همکراران ) 1كومله-پيشگار

كيلروگرم معرادل  88/992زمينی معرادل سيب ای را برایگلخانه

و همکراران  2اكسيدكربن در هکتار بررآورد كردنرد  سرلطانیدی

 1137( نيز گزارش نمودند كه در مرزارع گنردم در ايرران 2013)

شود  ای توليد میاكسيدكربن گازهای گلخانهدی كيلوگرم معادل

( پتانسريل گرمرايش 2018و همکراران ) 3ای خررم دلدر مطالعه

جهانی توليد شده در مرزارع گنردم در خراسران رضروی معرادل 

 اكسيدكربن گزارش كردند كيلوگرم معادل دی 86/2377

 

 گيری نتيجه

در  هرای مصررفیبر اساس نتايج اين پژوهش از برين نهراده

توليد نخود، بيشترين ميزان مصر  انررژی مربروط بره مصرر  

درصرد از كرل انررژی هرای  05/60های شيميايی برود كره كود

 86/23ورودی را به خود اختصراص دادنرد و سروخت ديرزل برا 

كننده انرژی بود  همچنرين در درصد بدومين نهاده بزرگ مصر 

د مصر  كل درص 40های شيميايی نيز، كود نيتروژن با بين كود

كننده انرژی مزارع نخود استان خراسران انرژی بيشترين مصر 

 رفت شمالی به شمار می

نتايج اين پژوهش نشان داد مصر  انرژی در توليد نخود در 

اراضی ديم خراسان شمالی با توجه به وابستگی به نزوتت جوی 

و عدم مصر  الکتريسيته بسيار پرايين اسرت كره ايرن موضروع 

يش كارايی توليد ايرن محصرول شرده اسرت  اسرتفاده باعث افزا

كمتر از كود نيتروژن بره دليرل توانرايی تثبيرت بيولوژيرک ازت 

توس  گياه نخود، از ديگر عوامل كاهش ميزان انررژی ورودی و 

ای و پتانسريل گرمرايش كاهش ميزان انتشرار گازهرای گلخانره

طی به باشد  با وجود چنين شرايجهانی در توليد اين محصول می

هرای ترين راهکراروری توليد نخود ديم مهممنظور افزايش بهره

تواند مديريت مصر  سروخت ديرزل و كاهش مصر  انرژی می

نيز مديريت مصر  كود نيتروژن باشد  در اين رابطره اسرتفاده از 

هرای شريميايی )بخصروص تناوب زراعی مناسب، مصرر  كرود

نی بر آزمايش خاک و نيتروژن( بر اساس نياز واقعی اراضی و مبت

تواند سهم قابرل تروجهی در های آلی میتاكيد بر استفاده از كود

 كاهش مصر  انرژی ايفا كند  

مجتمرع  4023اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشی شرماره  

 باشد آموزش عالی شيروان می
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 منابع

  دفتر آمار و فناوری اطالعرات ، وزارت 1398آمارنامه كشاورزی  

 123 هاد كشاورزی ، تهران ج

سازی الگروی   كمی1400ح    م ،صالحی   وتوسلی. ا ،م ،بابائيان

ای در يرک مصر  انرژی و ميزان انتشرار گازهرای گلخانره

اكوسيستم زراعی )مطالعه موردی: مزارع چغندرقند روسرتای 

 ( حسين آباد شيروان

صرر  كارايی م ،1395  ر پور، مو اصغری  قنبری، ا ،چراغی، ش

انرررژی و شاخصررهای اقتصررادی در سيسررتم توليررد نخررود 

هرای چهرارمين كنفررانس برين المللری پرژوهش كوهدشت،

  تهران كاربردی در علوم كشاورزی،

  ارزيابی چرخه زندگی و 1399ا   ،دهقان و ک ،ا. گرامی ،قادرپور
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Abstract 

Investigating of energy flow and greenhouse gas emissions is one of the methods to 

compare energy efficiency, production efficiency and environmental hazards of 

agroecosystems. This study investigates the patterns of energy consumption, greenhouse 

gas emissions and global warming potential of dryland chickpea production in rural areas 

of Qoshkhaneh region of Shirvan city. Data for this experiment were collected through a 

face-to-face questionnaire. Farms were selected by random sampling. In this study, energy 

inputs included: labor, machinery, diesel, chemical fertilizers, chemical pesticides and 

seeds, and the study output was grain yield and shoot yield (straw). The results showed 

that the average labor used per hectare of dryland chickpea farms in rural areas of North 

Khorasan was 21 people, nitrogen fertilizer 50 and phosphorus and potassium fertilizers 

70 kg/ha, as well as diesel fuel consumption of 35 liters and the use of machinery 8 h/ha. 

Evaluation of energy consumption showed that among the inputs, nitrogen fertilizer with 

3307 MJ/ha accounted for 40.06% of the total energy input and diesel fuel with 1970.85 

MJ/ha, Consumed 23.23% of the total input energy. labor and seeds also had the lowest 

share of energy inputs with 0.49 and 1.87 percent, respectively. Total energy consumption 

efficiency (chickpea + straw) was 1.91, energy productivity was 0.08 kg/MJ and specific 

energy was 12.32 MJ/kg. In terms of greenhouse gas emissions was 399.20 kg/ha, the 

share of CO2 was 398.60, the share of N2O and CH4 was 0.02 and 0.57 kg/ha 

respectively. Global warming production potential per hectare of dryland chickpeas in 

North Khorasan Province was 419.13 kg CO2 equivalence. In general, the results showed 

that dryland chickpea fields have low energy consumption due to dependence on rainwater 

and lack of electricity consumption, as well as low consumption of chemical fertilizers. 

The most important strategies to reduce energy consumption in the production of dryland 

chickpeas is the use of appropriate crop rotation to reduce the use of herbicides and 

chemical fertilizers and also to observe the rules of farm traffic to reduce the movement of 

agricultural implements on farms. 

Keywords: Energy Efficiency, Productivity, Global warming potential, Environmental 

hazards 
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