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بررسی و تعیین انرژي مصرفی در دو روش تولید پیاز 
خوراکی
1آباديمحسن حیدري سلطان

تاریخ پذیرش مقاله:تاریخ دریافت مقاله:
22/7/9318/10/93

چکیده: 
یی کارهـا این پژوهش به منظور بررسی انرژي مصرفی در تولید پیاز خوراکی به دو روش بذرکاري و نشاکاري و ارائه راه

اي تنظـیم و  نامههاي نهاده و ستانده محصول پیاز، پرسشبراي کاهش مصرف انرژي اجرا گردید. براي تعیین میزان انرژي
هاي مصرفی در مراحل مختلف تولید و نیز عملکرد محصول برداشـت شـده در آن توسـط زارعـین پیـاز      نوع و میزان نهاده

بـرآورد  95/0و 82/0به نهاده در دو روش بذرکاري و نشاکاري به ترتیـب  تکمیل شد. بر اساس نتایج، نسبت انرژي ستانده
مگاژول در -2/14333و -8/52358شد. خالص افزوده انرژي (بهره خالص انرژي) در روش بذرکاري و نشاکاري به ترتیب 

و در روش نشـاکاري  24/0وري انرژي نشان داد که این شـاخص در روش بـذرکاري   گیري بهرههکتار به دست آمد. اندازه
باشد. محاسبه شدت انرژي بیـانگر آن بـود کـه بـه ازاي تولیـد یـک کیلـوگرم پیـاز در روش         کیلوگرم بر مگاژول می29/0

درصـدي انـرژي در روش   5/21جـویی  مگاژول انرژي نیاز است که از صرفه4/3و 13/4بذرکاري و نشاکاري به ترتیب به 
هاي مناسب کاشت و برداشت و توجه به توصـیه کارشناسـان   ي آبیاري جدید، ماشینهانشاکاري حکایت دارد. کاربرد روش

کند.کشاورزي در امر مصرف کود، سم و بذر، نقش اساسی در کاهش مصرف انرژي و هزینه هاي تولید پیاز ایفا می
کلمات کلیدي:

هاي انرژيهاي مصرفی، عملکرد، شاخصپیاز، نهاده

mheisol@gmail.comقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهانعضو هیات علمی مرکز تح) 1
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مقدمه

کردنفراهموزمینکرهرشدبهروجمعیتغذا برايروزافزوننیازبهگوییپاسخمنظوربهکشاورزيبخش
اثراتوحدودمطبیعیبه منابعتوجهاست.انرژيمصرفبهوابستهزیاديمیزانبهو مناسب،کافیغذاییمواد
بررسی الگوهايلزومزیست،محیطوانسانسالمتیرويانرژيمختلفاز منابعنامناسباستفادهازناشیسوء

بخشکنندهدمتاسفانه در کشور ما هدف اصلی تولی].18[استساختهمهمکشاورزيبخشدرراانرژيمصرف
هاي قابل دسترس ي عملکرد محصول با صرف بیشتر نهادهتولید از طریق افزایش حداکثرسودکردنحداکثرکشاورزي،

تواند مدیران و تولیدکنندگان باشد. تحلیل مناسب هزینه و انرژي مصرفی در تولید محصوالت کشاورزي مانند پیاز میمی
2/2هکتار سطح زیر کشت پیاز در کشور، حدود 61500هاي الزم یاري کند. از مجموع کشاورزي را براي اخذ تصمیم

کننده هاي تولیدهکتار یکی از استان2200شود. استان اصفهان با داشتن سطح زیر کشتی بالغ بر میلیون تن پیاز تولید می
هاي پی در پی در این استان، بسیاري از هاي اخیر با وقوع خشکسالیدر سال،عالوه بر این. ]1[شودپیاز محسوب می

مصرفزمینه میزاندرمطالعات زیادي در دنیا اند. ها نمودهتولید پیاز در سایر استانکنندگان اقدام به اجاره زمین و تولید
ها ونهادهاثراتوانرژيمصرف]18[هاترلی و همکاران است.گرفتهورتصتولید محصوالت کشاورزيدرانرژي

ودادندقراربررسیموردترکیهدر2000تا 1975هاي خروجی انرژي طی سالسطوحرويراانرژياشکال مختلف
یافتهکاهش2000در سال 85/0به 1975در سال 38/1از نهادهبهستاندهانرژينسبتکهدادنشانآنهانتایج

است. سماواتی وبودهانرژيافزایش تولیددرصدازبیشتربسیارانرژيمصرفافزایشدرصد،دیگرعبارتاست. به
مصرفسهم ازبیشترینکهدادنشاننتایجوپرداختندکشت سیردرانرژيکاراییمیزانارزیابیبه]5[همکاران
مصرفیسوختوشیمیاییکودهاينهادهبهمربوطايانرژي ذخیرهکلازسهمبیشترینهمچنینوانرژينادرست

در تحقیقی نشان]26[سینگ و همکاران هستند.کاراواحدهايتعدادبیشتریندارايهکتارسهبااليو مزارعاست
هاي کشت فشرده، افزایش مصرف کودها و سموم شیمیایی و سطح بااليدادند که استفاده از ارقام پرمحصول، سیستم

بیان کردند]23[مکانیزاسیون کشاورزي، افزایش مصرف انرژي در کشاورزي مدرن را سبب شده است. ازکان و همکاران
گیگاژول در هکتار افزایش4/47به 4/17ازاي هر هکتار از صول عمده ترکیه، بهمح36که میزان انرژي ورودي در کشت 

گیگاژول در هکتار رسیده8/55به 8/38یافته است در حالی که میزان خروجی انرژي طی همین مدت با رشدي کمتر، از 
]8[ت. کوچکی و حسینیکاهش یافته اس18/1به 23/2سال، کارایی انرژي در ترکیه از 25طی ،است. بدین ترتیب

]25[فر به دست آوردند. صفا و طباطبایی7/0و 75/0زمینی را در مشهد و نیشابور، به ترتیب کارایی انرژي تولید سیب
مگاژول بر کیلوگرم برآورد کردند که 6/10و 5/10انرژي الزم براي تولید گندم  آبی و دیم را در منطقه ساوه به ترتیب 

درصد تشخیص داده شد. 52و براي اراضی دیم درصد67یشترین منبع مصرف انرژي، براي اراضی آبی سوخت، به عنوان ب
ضمن داشتن پایداري هاي کشاورزي کاهش یافته و کشاورزي اولیهدر سیستمدر گذر زمان نیز کارایی انرژي مصرفی
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]13[دیک و همکاران].24[استتهبیشتر نسبت به کشاورزي فشرده و مدرن امروزي، کارایی به مراتب بهتري داش
وري انرژي باال کننده در دستیابی به بهرهوري مصرف کودهاي شیمیایی و بویژه نیتروژن را پارامتري تعیینافزایش بهره

شود. هاي انرژي هنگفتی است که در تولید کود معدنی نیتروژن مصرف میهزینهدلیلبه امر اند. این تشخیص داده
زمینی و برنج در منطقه فالورجان اصفهان، کارایی با بررسی سیر انرژي تولید گندم، سیب]4[ورتپه و مظاهري زاده غحسن

به دست آوردند. همچنین براي تولید هر واحد پروتئین در 3/1و 27/2، 7/2انرژي براي این سه محصول را به ترتیب 
با مطالعه جریان ]9[شود. آالم و همکاران انرژي مصرف میواحد7/9و 3/5، 98/3زمینی و برنج به ترتیب گندم، سیب

هاي انرژي مکانیکی، شیمیایی و بذر بهافزایش نهادهبا وجود که سال به این نتیجه رسیدند20انرژي در بنگالدش طی 
است. برابر رشد پیدا کرده7/1برابر، انرژي ستانده تنها به میزان 71/1و 65/3، 11/2مقادیر 

هاي زیادي همراه است. به تازگی کشاورزان در سطوح محدود اقدام به ها و نهادهمحصول پیاز با صرف هزینهتولید
کنند. از مزایاي این روش، به کاهش طول دوره رشد، کاهش آب مصرفی و سموم، افزایش کشت پیاز به روش نشاکاري می

هاي کاشت نشاء، به دلیل نبود ماشین،است. با این وجودنسبی عملکرد و افزایش ارزش افزوده پیاز تولیدي اشاره شده 
سازي، کل انرژي مصرفی و هاي معادلهزینه کارگري این روش باال گزارش شده است. در این تحقیق با استفاده از روش

. شدهاي انرژي تعیین تولیدي محصول پیاز که به دو روش بذرکاري و نشاکاري تولید می شود، برآورد و شاخص

واد و روشم

برآورد انرژي تولیدي و مصرفی در دو روش کاشت محصول پیاز با استفاده از روابط ،هدف از انجام این تحقیق
اند. به این منظور کل انرژي سازي موجود است. پیازهاي مورد بررسی با دو روش بذرکاري و نشاکاري تولید شدهمعادل

انرژي معادل سوخت ، ماشیناستهالكوساختمعادلانرژيشش گروه اصلی موردنیاز براي تولید پیاز (انرژي نهاده) در
انرژي حمل و و انرژي معادل بذر، سم و کود شیمیایی(کارگري)، انرژي معادل توان انسان، انرژي معادل آبیاري، مصرفی

ارزیابی انرژي محاسبه هاي بندي گردید. همچنین انرژي ستانده (انرژي معادل محصول تولید شده) و شاخصتقسیمنقل
نامه توسط زارعین پیازکار تکمیل گردید. پرسش20هاي مصرفی و عملکرد تولید پیاز، شد. به منظور استخراج میزان نهاده

هاي مصرفی در تولید پیاز به روش زیر به دست آمد:هاي انرژي نهادهمعادل

در این معادله ].27[) استفاده شد 1نرژي از معادله (: براي محاسبه این اماشیناستهالكوساختمعادلانرژي-1
عمر مفید ماشین بر حسب جرم ماشین برحسب کیلوگرم، انرژي معادل هر ماشین برحسب مگاژول بر هکتار، 

ل هر کیلوگرم از ماشین برحسب مگاژول بر کیلوگرم انرژي معادساعت کارکرد ماشین در هکتار و ساعت، 
باشد.می
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)1(

و مقادیر جرم و ساعت کارکرد ماشین از میانگین مقادیر استخراجی )1(انرژي معادل هر کیلوگرم از ساخت ماشین از جدول 
ها به دست آمد. نامهاز پرسش

انرژي معادل سوخت مصرف شده بر آمد که در آن ) به دست2: این معادل از رابطه (انرژي معادل سوخت مصرفی-2
انرژي معادل میزان سوخت مصرفی در هر عملیات کشاورزي بر حسب لیتر در هکتار و حسب مگاژول بر هکتار، 

نامه و انرژي معادل ق پرسشباشد. میزان سوخت مصرفی در هر عملیات از طریواحد سوخت بر حسب مگاژول بر لیتر می
) در نظر گرفته شد.1مگاژول بر لیتر (جدول 8/47واحد سوخت 

)2(

].7[) حاصل گردید 3: این انرژي از رابطه (انرژي معادل آبیاري-3

)3(

ثابت چگالی آب برحسب کیلوگرم بر متر مکعب، انرژي معادل آبیاري بر حسب مگاژول بر هکتار،در این معادله 
حجم آب آبیاري در یک دوره ، بر حسب مترمکش پمپ آب کل ارتفاعبرحسب متر بر مجذور ثانیه، گرانش زمین

بازده کل تبدیل انرژي و توان که براي ) و 9/0تا 7/0(بینپمپ بازدهزراعی برحسب متر مکعب بر هکتار، 
در محاسبات ارتفاع متوسط مکش و دبی آب ].7[باشدمی3/0تا25/0و براي موتور دیزل 22/0تا18/0الکتروموتور 

متر مکعب بر ثانیه به دست آمد.24متر و 60ها به ترتیب نامهآبیاري از طریق پرسش

). با در نظر 1است ( جدول 57/1و زن  96/1(کارگري): انرژي معادل کار یک ساعت مرد نانرژي معادل توان انسا-4
گرفتن تعداد کارگر مورد نیاز و کل ساعات کار آنها در زراعت پیاز، انرژي معادل توان کارگري محاسبه شد.

نامه و انرژي معادل ریق پرسش: مقادیر بذر، سم و کود شیمیاري مصرفی از طمعادل بذر، سم و کود شیمیاییانرژي-5
استخراج شد. )1(واحد آنها از جدول 

هر تن يمگاژول به ازا6/1-5/4مقدار انرژي الزم جهت حمل و نقل محصول در محدوده :انرژي حمل و نقل-6
حمل هر تن مگاژول انرژي براي 3مقدار،در این تحقیق].7[شود  حصول و هر کیلومتر مسافت حمل، در نظر گرفته میم

کیلومتر محاسبه گردید.500اي به میزان محصول در فاصله
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باشد که انرژي ستانده یا انرژي معادل محصول تولید شده: محصول تولید شده شامل پیاز و بقایا (برگ باقیمانده) می-7
در ]6[گاژول بر کیلوگرم م5/12و براي بقایاي محصول ]21[مگاژول بر کیلوگرم 6/1انرژي معادل آنها براي غده پیاز 

نظر گرفته شد.

کشاورزي، محصوالتبرايستاندهو نهاده انرژيبینروابطتعیین هاي ارزیابی انرژي: جهتشاخص-8
نیزومختلفمحصوالت توان میها شاخصاین از استفاده باشوند.میکار بردهو بهتعریفهاییشاخص

وري انرژيانرژي و بهرهکارآییپارامترهایی همچوننظر متفاوت اززراعیيهاسیستما دررمشابه محصوالت 
خالصانرژي، بهرهوريانرژي، بهرهتوان به نسبت (کارایی)ها میاز جمله این شاخص].7[ارزیابی نمود مقایسه و

ارائه شده است.)2(ها در جدول انرژي و شدت انرژي اشاره کرد. تعریف اجمالی این شاخص
هاي کشاورزيمعادل انرژي نهاده)1جدول

واحدنهاده انرژي
میزان انرژي هر  

واحد (مگاژول)
منبع

نیروي کارگري
[28]96/1ساعتمرد

[28]57/1//زن

کودهاي شیمیایی

N[20]1/47کیلوگرم

P2O5//8/15[20]

K2O//28/9[20]

[22]  & [28]3/0//دامی

سموم شیمیایی
[20]2/101کیلوگرمکشحشره

[23]238//کشعلف

هاي انرژيحامل
[19]8/47لیترسوخت دیزل

[10]59/10کیلووات ساعتالکتریسیته

هاي کشاورزيماشین
[19]61/93کیلوگرمتراکتور

[22]  & [28]7/62//ادوات کشاورزي

بذر

[28]25کیلوگرمگندم

[11]25//باتحبو

[28]6/3//هاي روغنیدانه

[11]9/20//فرنگیگوجه
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هاي ارزیابی انرژيشاخص) 2جدول 
مورد استفادهتعریفواحدهاي ارزیابی انرژيشاخص

انواع محصوالت از نظر انرژيمقایسهستاندهانرژي/انرژي نهادهبدون بعد)ER(1انرژي نسبت

)EP(2انرژيوريبهره
برکیلوگرم

وزنیعملکرد/نهادهانرژيمگاژول
ي هاسیستمدریکسانمحصولدومقایسه
کشاورزيمختلف

)NEG(3انرژيخالصبهره
مگاژول در 

توسعه انرژيمقایسه میزانستاندهانرژي–نهادهانرژيهکتار

)EI(4شدت انرژي
مگاژول بر
ارزش افزوده / انرژي نهادهکیلوگرم

ازکیلوگرممصرفی در تولید یکانرژيقایسهم
محصول

نتایج و بحث

ها و درآمد تولید هاي کشاورزي در زراعت پیاز به انرژي معادل آنها و همچنین هزینهها و ستاندهخالصه تبدیل نهاده
هاي انرژي و ، معادلاردتارهسارائه شده است. اعداد)4(و)3(هاي به ترتیب در جدول1391محصول بر اساس سال مالی 

دهد. طبق نتایج این جدول بیشترین سهم انرژي مصرفی در زراعت پیاز به هزینه کاشت پیاز به روش نشاکاري را نشان می
به طور ،هانامهیابد. طبق اطالعات استخراجی از پرسشمگاژول بر هکتار اختصاص می111245انرژي آبیاري با میانگین 
ساعت آب با دبی 10شود که با احتساب نیاز هر هکتار به مرتبه آبیاري انجام می35اعی پیاز متوسط در یک دوره زر

هاي جدید متر مکعب بر ثانیه، حجم باالي انرژي مورد نیاز براي آبیاري قابل تصور است. استفاده از روش24متوسط 
انرژي معادل آبیاري ]6[یاري را کاهش دهد. صادقی تواند حجم زیادي از انرژي آبآبیاري مانند آبیاري بارانی و میکرو می

گیگاژول در 154ها و شبکه زاینده رود و گیگاژول در هکتار براي ترکیب آب چاه97گندم را در دشت مهیار اصفهان، 
شد ها به دست آورد. در روش نشاکاري با توجه به کاهش تعداد دفعات آبیاري (کاهش طول دوره رهکتار براي فقط آب چاه

یابد. رتبه بعدي از نظر مصرف انرژي، متعلق به انرژي حمل و درصد کاهش می23پیاز) مصرف انرژي در بخش آبیاري 
مگاژول بر هکتار) پیاز است. با توجه به عملکرد نسبتاً باالي پیاز و حجم باالي تردد ارسال محصول به سایر 105000نقل (
دهد. قل، بخش قابل توجهی از کل انرژي مصرفی را به خود اختصاص میها یا مرزهاي صادراتی، انرژي حمل ناستان

مگاژول بر هکتار) که از دالیل آن مصرف 47899بر در زراعت پیاز، مصرف کودهاي شیمیایی است (سومین بخش انرژي
موادازاستفادهومکانیزاسیونرشدباکهاستدادهنشاناي دیگران نیز هپژوهشبیش از حد کود توسط کشاورزان است. 

بیشترین انرژي سوخت مصرفی مربوط به عملیات . ]12[یافته است افزایشانرژيمصرفکشاورزي،درشیمیایی

1) Energy Ratio
2) Energy Productivity
3) Net Energy Gain
4) Energy Intensity
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درصد به انرژي بیشتري نیاز 10سازي زمین خزانه، حدود سازي زمین است. در روش نشاکاري به دلیل نیاز به آمادهآماده
مگاژول بر هکتار از دیگر موارد انرژي مصرفی 3292و  8006سموم مصرفی و انرژي معادل انسانی با مقادیر است.

درصد 30میزان انرژي مصرفی در بخش سموم ،توجه به کوتاه شدن دوره رشد محصول در روش نشاکاريهستند. با
هاي جدید و تلفیقی باعث عدم استفاده از روشهاي پیاز به سموم موجود ومقاوم شدن آفات و بیماريیابد.کاهش می

هاي گیاهی و هاي جدید مبارزه با آفات و بیماريمصرف سموم در زراعت پیاز شده است. کاربرد روشافزایش روز افزون
در کاهش انرژي مصرفی سموم و افزایش تولید محصول سالم دارد. درارقام مقاوم به آفات، نقش مهمیهمچنین استفاده از

مگاژول بر 262533و287634میزان کل انرژي مصرفی در تولید پیاز به روش بذرکاري و نشاکاري به ترتیب ،مجموع
اي انرژي مصرفی دو روش سنتی و نیمه مکانیزه تولید برنج را به طی مطالعه]24[پیمان و همکاران هکتار به دست آمد. 

درصد )1(شکل به دست آوردند.21/2و 09/2راایی انرژيمگاژول در هکتار و شاخص کار68634و 72489ترتیب 
در روش بذرکاري، انرژي ،دهد. بر این اساسمصارف انرژي زراعت پیاز را در دو روش بذرکاري و نشاکاري نشان می

ژي دهد. همچنین انردرصد ) را به خود اختصاص می11/0درصد) و بذر کمترین مصرف انرژي ( 8/38آبیاري بیشترین ( 
درصد و حمل 15/1درصد، کارگري  5/3درصد، سوخت 8/2درصد، سموم  65/16درصد، کود  64/0ساخت و استهالك 

شود. در روش نشاکاري سهم انرژي مصرفی براي آبیاري کاهش درصد از کل انرژي مصرفی را شامل می7/38و نقل 
در]17[شود. اردال و همکاران نقل بیشتر میدرصدي عملکرد محصول، انرژي حمل و10یافته و به دلیل افزایش 

این تولیددرمصرفیانرژيکه کلدادندنشانترکیهدرچغندرقنداقتصادي تولیدآنالیزوانرژيمصرفعنوانتحقیقی با
فسیلی هايو سوختدرصد3/49شیمیائیسهم کودهايمیزاناینازکهبودههکتاربرمگاژول5/39685محصول 

مگاژول در 8/125674میزان کل انرژي مصرفی در تولید گندم دشت مهیار اصفهان را ]6[باشد. صادقی رصد مید1/24
درصد بود.1/77هکتار به دست آورد که سهم انرژي آبیاري 

و هزینه در تولید پیازانرژي معادلخالصه )3جدول 

انرژي معادلنهاده
)(مگاژول بر هکتار

هزینه
کتار)(هزار ریال در ه

18396000ماشیناستهالكوساخت
-*)11042(10038سوخت

)95380(62380**)5016(3292نیروي کارگري
4789911700کود
14300*)5604(8006سم
3154500بذر

-*)85818(111245آبیاري
-105000حمل و نقل
50000-اجاره زمین

)181880(148880**)262533(287634جمع
روش نشاکاري* 
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و درآمد تولید پیازانرژي معادلخالصه )4جدول 

انرژي معادلستانده
)(مگاژول بر هکتار

درآمد
(هزار ریال در هکتار)

*)4620000(350000*)248200(237000پیاز تولیدي
-125000بقایاي پیاز

*)4620000(350000*)454450(424500جمع

يروش نشاکار* 

دهد که بیشترین هزینه، مربوط به نیروي کارگري است. درجه ) نشان می3هاي مصرفی (جدول هاي نهادهبرآورد هزینه
مکانیزاسیون ضعیف این محصول در کاشت، داشت و برداشت باعث گردیده تا به غیر از عملیات آماده سازي زمین و 

هاي باال اء، وجین و برداشت به صورت دستی و با صرف هزینهاز عملیات داشت، سایر مراحل مانند کاشت نشقسمت کمی
هاي مناسب و سازگار با شرایط محصول در کشور بخصوص در کاشت نشاء و برداشت انجام گیرد. توسعه و کاربرد ماشین

ائی حدود هاي کارگري در کشت نشهاي تولید شود. با توجه به کاشت دستی نشاء، هزینهتواند موجب کاهش هزینهپیاز می
درصد افزایش یابد. 22هاي تولید پیاز به روش نشائی درصد بیشتر از روش بذرکاري است و باعث گردیده تا کل هزینه50

درصدي عملکرد پیاز در 10با توجه به افزایش ،دهد. بر این اساسانرژي معادل و درآمد تولید پیاز را  نشان می)4(جدول 
هاي میدانی نشان داد که پیاز تولیدي به بررسی،یابد. از طرفیهمین مقدار افزایش میروش نشائی، انرژي تولیدي هم 

درصد نسبت به پیاز بذرکاري شده با قیمت 20روش نشائی به دلیل یکنواختی اندازه پیازها و ماندگاري بیشتر در انبار، حدود 
هاي مصرفی در درصد هزینه)2(کاري است. شکل درصد بیشتر از روش بذر46رسد و درآمد کلی آن باالتري به فروش می

دهد که طبق آن در هر دو روش تولید پیاز، سهم هزینه کارگري و زراعت پیاز را در دو روش بذرکاري و نشاکاري نشان می
اجاره زمین بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است.

و نشاکاريدرصد انرژي معادل مصرفی پیاز در دو روش بذرکاري )1شکل
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هاي مصرفی پیاز در دو روش بذرکاري و نشاکاريدرصد هزینه) 2شکل

نسبت انرژي ،دهد. بر این اساسهاي انرژي تولید پیاز را به دو روش بذرکاري و نشاکاري نشان میشاخص)5(جدول 
شتر نشاکاري است. شاخص در روش نشاکاري بیشتر از بذرکاري است که دلیل آن انرژي مصرفی کمتر و انرژي تولیدي بی

24/0و در بذرکاري 29/0دهد که به ازاي مصرف یک مگاژول انرژي به ترتیب در نشاکاري وري انرژي نشان میبهره
شود. بهره خالص انرژي در هر دو روش تولید پیاز منفی بوده و نشان دهنده بیالن منفی انرژي در کیلوگرم پیاز تولید می
باشد که به دلیل تولید برابر روش بذرکاري می65/2بهره خالص انرژي در روش نشاکاري ،حالتولید پیاز است. با این

دهد که در روش بذرکاري به محصول بیشتر و کاهش قابل مالحظه در انرژي آبیاري است. محاسبه شدت انرژي نشان می
مگاژول برآورد 4/3نرژي در روش نشاکاري مگاژول انرژي نیاز است. این مقدار ا13/4ازاي تولید یک کیلوگرم پیاز به 

تعیین ودر بررسی ]2[پاشایی و همکاران درصدي انرژي در این روش حکایت دارد. 5/21جویی گردد که از صرفهمی
کیلوگرمیکتولیدبرايمصرفیانرژي متوسطنشان دادند که ايگلخانهفرنگیگوجهتولیدبرايانرژي میزان مصرف

وانرژيخالصافزودهمتوسطانرژي،وري بهرهمتوسطمقادیراست.مگاژول بوده8081/0ي، اهناگلخفرنگیگوجه
با در . ودندب9899/0و هکتاربرمگاژول-426/1225کیلوگرم بر مگاژول، 327/1بابرابرترتیببهنیزانرژينسبت
اند که روش نشاکاري به عنوان یک روش جایگزین براي بذرکاري مجاي شکی باقی نمی،موارد ذکر شدهگرفتن نظر 

توان شود. همچنین میهاي مصرفی، موجب افزایش تولید و درآمد زارعین میجویی و کاهش انرژي و هزینهعالوه بر صرفه
داد.   هاي مناسب نشاکاري و برداشت، انرژي و هزینه تولید پیاز را هر چه بیشتر کاهش با به کاربردن ماشین
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هاي انرژي بدست آمده در تولید پیازشاخص) 5جدول 

واحدانرژيشاخص
مقدار

نشاکاريبذرکاري
82/095/0بعدبی)ER(انرژي نسبت
24/029/0کیلوگرم بر مگاژول)EPانرژي (وريبهره
-2/14333-8/52358مگاژول در هکتار) NEGانرژي (خالصبهره

13/44/3مگاژول بر کیلوگرم)EIشدت انرژي (

نتیجه گیري

تواند چشم انداز هاي زیادي همراه است که تعیین مقادیر واقعی آن میتولید محصول پیاز با صرف انرژي و هزینه
هاي کاهش هزینه و انرژي تولید پیاز، فراروي تولیدکنندگان و کارشناسان قرار دهد. جدیدي در شناسایی و بکارگیري راه

درصد) 7/38سازي انرژي مصرفی و تولیدي پیاز نشان داد که در روش بذرکاري بیشترین سهم مصرف انرژي (دلمعا
باشد. این نتایج همچنین نشان داد که نشاکاري درصد) می40متعلق به آبیاري و در نشاکاري متعلق به انرژي حمل و نقل (

درصد در انرژي مصرفی 5/21در این روش و رح بوده پیاز به عنوان یک روش عملی براي کاهش انرژي مصرفی مط
هاي کارگري بخصوص در کاشت و استقرار نشاء است افزایش هزینه،شود. از جمله معایب روش نشاکاريصرفه جویی می

شود. این در حالی است که افزایش درصدي هزینه کل تولید می22هاي کارگري و درصدي هزینه50که موجب افزایش 
افزاید. در شود بلکه سود خالص تولید را میها میدرصدي درآمد کل، نه تنها باعث جبران هزینه46دي عملکرد و درص10

هاي کاشت حذف خواهد شد. اي از هزینهبخش عمده،که ماشین مناسب کاشت نشاء در اختیار زارعین قرار گیردصورتی
هاي تولید را در هر دو روش بذرکاري و نشاکاري کم ي از هزینهاقسمت عمده،همچنین وجود دستگاه پیازکن و کاربرد آن

کند.می

نابعم

.1389-90زراعی سالجلد اول محصوالت زراعیيزآمارنامه کشاور). 1390بی نام. (]1[
اي انهفرنگی گلخ). بررسی و تعیین میزان مصرف انرژي براي تولید گوجه1387. (ام، پیپاشاییو رحمت، هاشمی، محمد، پاشایی]2[

هـاي کشـاورزي و مکانیزاسـیون. دانشـگاه     هاي استان کرمانشاه. مجموعه مقاالت پنجمین کنگره مهندسـی ماشـین  در گلخانه
فردوسی مشهد.

). تعیین انرژي مصرفی در دو روش سنتی و نیمه مکانیزه براي تولید 1384پیمان، میرحسین، روحی، رضا و علیزاده، محمدرضا. (]3[
.67-80): 22(6استان گیالن). مجله تحقیقات کشاورزي. برنج (بررسی موردي 
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زمینـی و بـرنج در   ). ارزیابی بیالن انرژي در سه مزرعـه گنـدم، سـیب   1375زاده قورت تپه، عبداهللا و مظاهري، داریوش. (حسن]4[
-310: تی اصـفهان دانشگاه صنعمنطقه فالورجان اصفهان. چکیده مقاالت چهارمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران،

309.
، بررسی بهبود مصرف انرژي در تولید سـیر بـا روش تحلیـل پوششـی داده هـا     )1389(.حسینشاهین و مبلی،،، نعیمه؛ رفیعی]5[

(DEA)ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهاي کشاورزي و مکانیزاسیون، تهران، دانشگاه تهران ، .
کارهـایی بـراي بهبـود مصـرف     ارزیابی انرژتیک تولید محصول گندم و ارایه راه). بررسی جریان انرژي و 1388اله. (صادقی، روح]6[

هاي انرژي (مطالعه موردي دشت مهیار شهرستان شهرضا). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزي. دانشگاه تبریز.نهاده
رشـد، دانشـکده کشـاورزي، دانشـگاه     ). مدیریت مصرف انرژي در کشاورزي. درسنامه کارشناسـی ا 1385شیرچی، یحیی. (عجب]7[

تبریز.
هاي کشاورزي. انتشارات دانشگاه فردوسی.). کارایی انرژي در اکوسیستم1373کوچکی، عوض و حسینی، محمد. (]8[

[9] Alam, M. S., Alam, M. R. and Islam, K. K. (2005). Energy flow in agriculture: Bangladesh.
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