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  مقدمه

بـه   سـت كـه  اك ياز محصوالت استراتژ يكيچغندرقند 

ـ مد. نباشيشكر م توليد يشكر دو منبع اصلينهمراه  زان شـكر  ي

(نزديـك   است شتريبشكر ياز مقدار آن در نموجود در چغندرقند 

ـ در دن توليـد شـده  ك چهارم شـكر  يحدود  ودرصد)  25به  ا از ي

 ن محصـول يشكر، از ا توليدبر  عالوه. شوديچغندرقند حاصل م

ـ آيمـ دست  هز بيمانند تفاله و مالس ن ييهافرآورده بـه  د كـه  ي

ـ  هفاده در صنعت باست يه دام و برايدر تغذب يترت -يكار برده م

ار يشـكر بسـ  يشكر از چغندرقند نسـبت بـه ن   ديتولند يفرآ شوند.

صـنعت   يحاصـله بـرا   يمنافع مـال خاطر ه تر است اما بدهيچيپ

ن امكـان اسـتفاده از آن   يچن و هم ياجتماع يايمزا يبرخ شكر،

ار مـورد توجـه   ير بسياخ يها در سال د سوخت اتانول كهيدر تول

روند همچنان كشورها  از ياريبسكشت آن در  ،قرار گرفته است

  .(Erdal et al. 2007) دارد يرو به رشد

 يتقاضا بـرا ش يجه افزايت و در نتيجمعافزون روز رشد

ـ شـتر  يب يمحصوالت كشـاورز د يتول يغذا، تالش برا  يرا در پ

ط يو شـرا  يعـ يداشته است. با توجه به محدود بـودن منـابع طب  

 يوري در بخش كشـاورز افزايش بهره ،يكشاورز يبرا ناسبم

در . )Zanganeh et al. 2010( اسـت  گرفتـه مورد توجه قـرار  

ـ بـه دل  يد محصـوالت كشـاورز  يـ ستم توليس رياخ يهادهه  لي

كودهـا و سـموم    شـتر يب مصـرف  ون،يزاسـ يش سطح مكانيافزا

ت از وبسـيار متفـا  اصـالح شـده    يبذرهااستفاده از و  ييايميش

گذشته شده و تغييرات قابل توجهي در ميزان و نحـوه مصـرف   

رات باعث يين تغيانرژي در بخش كشاورزي ايجاده شده است. ا

 .Hatirli et al) شده است وابستگي بيشتر اين بخش به انرژي

و همكـاران   بـار تيق بهشـت يج تحقينتان راستا يدر هم .(2005

)Beheshti Tabar et al. 2010   ميـانگين  ) نشـان داد كـه

ـ در ا يدر بخـش كشـاورز   يمصرف انـرژ   1385ران در سـال  ي

 20/37ژول بـر هكتـار بـه    اگيگ 40/32از  1369نسبت به سال 

  .افته استيش يژول بر هكتار افزاگايگ

هــاي  در گــروهانــرژي مصــرفي در بخــش كشــاورزي 

-)، انـرژي غيـر  Direct energyمستقيم (انرژي مختلف شامل 

 Renewableپذير ()، انرژي تجديدIndirect energyمستقيم (

energy ناپـذير ( ) و انرژي تجديـدNon-renewable energy (

. انرژي مسـتقيم عمـدتاً در مزرعـه مصـرف     كنند بندي مي طبقه

شود و شامل نيـروي انسـاني، سـوخت و بـرق بـراي بكـار       مي

باشد. چنين آب آبياري مي آالت و تجهيزات و هم انداختن ماشين

شـود شـامل   مستقيم، كه خارج از مزرعه مصرف مـي انرژي غير

هاي توليـد كودهـاي شـيميايي و    هاي مصرفي در بخش انرژي

هـاي كشـاورزي   ها، تهيه بذر و ساخت ادوات و ماشين كشآفت

پذير نيروي انساني، آب، كودهاي حيـواني و  است. انرژي تجديد

ناپذير مـواردي از  گيرد در حالي كه انرژي تجديدذر را در بر ميب

قبيل سوخت، انرژي مصرف شـده در توليـد سـموم و كودهـاي     

چنـين   آالت و هـم  شيميايي، انرژي مصرفي براي ساخت ماشين

  شود.برق را شامل مي

ها ترين و ارزشمندترين نهاده انرژي يكي از مهمامروزه 

توليد محصوالت كشـاورزي بـا آن   در كشاورزي است و ميزان 

ـ  ـ رويرابطه مستقيم دارد. از طرف ديگر، استفاده ب ه از انـرژي  ي

ـ مانند تخرزيست محيطي  آثارها، بروز باعث افزايش هزينه ب ي

ـ ز يهاآب ي، آلودگساختمان خاك ـ ير زمي ش انتشـار  يافـزا ، ين

عمـومي  و همچنين به خطر افتادن سـالمت   ياگلخانه يگازها

 شـود ميت آنها يو خطر مسموم ييت موادغذايفيكل افت يبه دل

)Ghasemi Mobtaker et al. 2010( بنابراين، استفاده بهينه .

ــه منظــور افــزايش عملكــرد   از انــرژي در بخــش كشــاورزي ب

ـ امحصول در واحد سطح در كنار به حداقل رساندن  رات سـوء  ث

الزم بوده و يكي از نيازهاي اساسـي كشـاورزي پايـدار بـه      آن

  ).Mohammadi et al. 2008شمار مي رود (
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د يدر تول يو خروج يورود يهايها در مورد انرژليتحل

ن رانـدمان مصـرف   ييمعموالً بر اساس تع يمحصوالت كشاورز

ـ تول يهـا سـتم يس يطـ يمحت سيزرات يو تأث يانرژ  صـورت د ي

نـه از  ياسـتفاده به  ين چگونگييتع يها برالين تحليا د.گير يم

د محصـول  يـ مختلف تول يهاستميسه سين مقايچن و هم يانرژ

محققـان   .)Rafiee et al. 2010( رنـد يگيمورد استفاده قرار م

بسياري توليد محصوالت مختلـف بـاغي و زراعـي را از جنبـه     

رد مطالعـه و بررسـي قـرار    مو يو از نظر اقتصادانرژي مصرف 

  .اندداده

 Rajabi Hamedani et)و همكـاران   يهمـدان  يجبر

al. 2011و  يورود ين انـرژ يو رابطه ب يزان مصرف انرژي) م

ـ يزم بيس يرا برا يديمحصول تول در اسـتان همـدان مـورد     ين

ـ كـه م  شـان گـزارش كردنـد   ياقرار دادنـد.   يبررس  يزان انـرژ ي

بود ژول بر هكتار مگا 3/92296 ينيزم بيد سيتول يبرا يمصرف

درصـد،   21و  39ب بـا  يـ زل بـه ترت يتروژن و سوخت ديو كود ن

ـ  ين سهم در مصرف انرژيشتريب خـود اختصـاص دادنـد.    ه را ب

ـ و ي، انـرژ ينسـبت انـرژ   يهـا شـاخص  شانين ايچن هم ژه و ي

لـوگرم و  يژول بـر ك مگـا  2/3، 1/1ب يرا به ترت يانرژ يور بهره

  ارش كردند.گز ژولگرم بر مگالويك 3/0

 يقـ ي) در تحقErdal et al. 2007همكـاران ( اردال و 

قـرار   يتوليد چغندرقند در استان توكـات تركيـه را مـورد بررسـ    

محصول را  اين توليددر  مصرفي كل انرژي شان مقداريند. اددا

ــد و مهــم بــر ژولمگــا 5/39685 تــرين هكتــار محاســبه كردن

هاي مصرفي در توليد چغندرقنـد را كودهـاي شـيميايي و     نهاده

ـ ديـزل بـه ترت   سوخت درصـد از   16/24و  33/49ب بـا سـهم   ي

شـان  يچنـين ا  انرژي كل مصـرفي شـده گـزارش كردنـد. هـم     

ـ فاوري انرژي، نسبت انرژي و نسـبت  بهره يهاشاخص بـه   دهي

كيلـوگرم بـر    75/25، 57/1ترتيـب   هزينه توليد چغندرقند را به

  .گزارش نمودند 17/1مگاژول و 

 Asgharipour)پـور و همكـاران   يج مطالعه اصغريتان

et al. 2012)    يزان انـرژ يـ درصـد م  57نشان داد كـه حـدود 

، يرضـو  د محصول چغندرقند در استان خراسـان يدر تول يمصرف

 شانيام بود. يرمستقيغ يدرصد انرژ 43م و حدود يمستق يانرژ

ژول بـر هكتـار و   امگـ  9/42231را  مقدار انرژي كـل مصـرفي  

را كودهـاي   قنـد ورودي در توليـد چغندر هـاي  نهـاده  ترين مهم

ـ  هـم . گزارش كردند شيميايي و آب آبياري هـاي  ارزيـابي ن يچن

، هزينه توليد چغندرقنـد بـه ازاء يـك هكتـار را     شانيااقتصادي 

ترتيـب   به هزينه را به دهيفادالر و بازده انرژي و نسبت  2896

  .داد نشان 3/1و  4/13

) در Tabatabaie et al. 2012و همكاران ( ييطباطبا

 يهـا آلو بـه نـام   رقمد دو يدر تول يزان مصرف انرژيم يقيتحق

. گزارش كردند وقطره طال و شابلون در استان تهران را مطالعه 

هـاي  ي مصرفي در توليد رقـم ژميزان كل انر طبق اين گزارش

 94/168783و  55/192652قطره طـال و شـابلون بـه ترتيـب     

انـرژي  اعـالم كردنـد   ايشـان   چنـين  ژول بر هكتار بود. هممگا

 درصد از كل انرژي مصـرفي،  80نزديك به  يبا سهمالكتريكي 

  د آلو بود.يدر تول يترين نهاده از نظر مصرف انرژ مهم

چنـين عملكـرد    و هـم  يزان و نحـوه مصـرف انـرژ   يم

ر عوامـل  يتحـت تـأث   يد محصوالت كشـاورز يدر تولاقتصادي 

انـدازه   ايـن عوامـل  ن يتـر  مهـم كه يكي از  كندير مييمتعدد تغ

 Pishgar-Komleh)پيشگار كوملـه و همكـاران   . مزرعه است

et al. 2011) راندمان مصرف اثر اندازه مزرعه بر اي در مطالعه

انرژي و عملكرد اقتصادي مزارع توليد بـرنج در اسـتان گـيالن    

ايشان در مطالعه خـود مـزارع را بـه سـه گـروه       بررسي كردند.

هكتـار) و   1تـا   5/0هكتار)، متوسـط (  5/0كوچك (كوچكتر از 

بندي نمودنـد. نتـايج تحقيـق    هكتار) تقسيم 1بزرگ (بزرگتر از 

ايشان نشان داد مزارع بزرگ داراي رانـدمان مصـرف انـرژي و    

  عملكرد اقتصادي بهتر نسبت به دو گروه ديگر بودند.
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) Külekçi and Aksoy 2013( يو آكسـ  يچـ لكك

شـان مـزارع   ياند. ده را مورد مطالعه قرار دايپسته در ترك باغات

هكتار) و بزرگ (بزرگتر  10تا  1/0پسته را به دو دسته كوچك (

ـ مكـه  و گزارش كردند  يبندميهكتار) تقس 10از  زان مصـرف  ي

ــه ترت باغــاتدر  يانــرژ و  33/23454ب يــكوچــك و بــزرگ ب

شـان نشـان داد   يج ايبـود. نتـا  ژول بـر هكتـار   مگـا  06/20473

و  43/0و  4/0ب يبه ترت مذكور باغاتدر  يراندمان مصرف انرژ

 بـود. ژول كيلوگرم بر مگا 02/0در هر دو گروه  يانرژ يوربهره

دسـت آمـده از   ه شان نشان داد سود بيا يل اقتصاديج تحلينتا

 11/1595و  10/1429ب يپسته كوچك و بزرگ به ترت يهاباغ

  .دالر بر هكتار بود

دهـد انـدازه مزرعـه تـĤثير     بررسي منابع فوق نشان مي

بسزايي بر راندمان مصرف انـرژي و عملكـرد اقتصـادي مـزارع     

 زانيـ من مطالعه يا بنابراين در .توليد محصوالت كشاورزي دارد

ـ و تحل يانـرژ  يهاشاخص ،ها و ستادهنهاده كل  يل اقتصـاد ي

در غربي شهرستان مياندوآب استان آذربايجانتوليد چغندرقند در 

كمتر از يك هكتار (گـروه اول) يـك تـا دو     ياسه گروه مزرعه

ورد مهكتار (گروه دوم) و مزارع بزرگتر از دو هكتار (گروه سوم) 

  .بررسي قرار گرفت

  

  ها مواد و روش

در  1389-90چغندرقند در سال زراعي زير كشت سطح 

اسـتان   كـه  هزار هكتـار بـرآورد شـده اسـت     110 كشور حدود

بيشترين سـطح  از آن، درصد  7/34دارا بودن  غربي باآذربايجان

 فـارس  و رضويهاي خراساناستان ورا به خود اختصاص داده 

هاي دوم و سوم قـرار دارنـد. در همـين سـال     به ترتيب در رتبه

ميليون تن بـرآورد شـده    7/4توليد چغندرقند كل كشور زراعي، 

 از توليـد سـهم  درصـد   9/42غربي با استان آذربايجان كه است

اين محصـول قـرار   توليدكنندگان در جايگاه نخست  كل كشور

و  5/18 فارس به ترتيب با و رضويهاي خراسانگرفته و استان

محصـول  در توليـد  را و سـوم  هاي دوم رتبه ،درصد سهم 9/10

 Iranian Ministry of) انـد خود اختصـاص داده ه چغندرقند ب

Agriculture 2011).  مطالعـه توليـد محصـول    به منظـور  لذا

چغندرقند از دو جنبـه اقتصـادي و رانـدمان مصـرف انـرژي در      

به عنـوان   يغربجانياستان آذرباشهرستان مياندوآب در ، ايران

 د.شانتخاب  كشورد كننده محصول چعندرقند در ين توليبزرگتر

كشـت چغندرقنـد از     منطقه شهرستان مياندوآب به عنوان اولين

اي در توليـــد و فــرآوري چغندرقنـــد اســـتان  جايگــاه ويـــژه 

 223300با وسعت آذربايجانغربي برخوردار است. اين شهرستان 

را بـه خـود اختصـاص     درصد از سطح استان 18/4هكتار حدود 

دقيقـه طـول    6درجه و  46داده و از نظر موقعيت جغرافيايي در 

در جنـوب   دقيقه عرض جغرافيـايي  46درجه و  36جغرافيايي و 

ه با توجه به اطالعات ب. قرار گرفته است يغربجانياستان آذربا

دست آمده از جهاد كشاورزي و كارخانه قند شهرسـتان، مـزارع   

به سه گروه بزرگ (بـا مسـاحت    توليد چغندرقند بر اساس اندازه

و  بيشتر از دو هكتار)، متوسط (با مساحت بين يك تا دو هكتار)

  بندي شدند.كوچك (با مساحت كمتر از يك هكتار) تقسيم

ــق،  ــن تحقي ــا بــهروش مصــاحبه چهــرهدر اي چهــره ب

كشاورزان انتخاب و براي تعيين حداقل تعداد مزارع در هر گروه 

استفاده شد  )Neyman( براي تكميل پرسشنامه، از روش نيمن

)Yamane 1967;  Mohammadi and Omid 2010:(  

)1(                                       
∑

∑
+

=
222

hh

hh

SNDN

SN
n  

  

تعـداد كـل مـزارع     N، مزارعتعداد حداقل  n كه در آن:

2، گـروه مـورد نظـر   تعـداد مـزارع در    Nh، موجود در منطقه

hS 

 Sh، گـروه مـورد نظـر   مـزارع در  مربـوط بـه مسـاحت    واريانس 

 95در سـطح % اطمينان ضريب  z، نظرگروه مورد انحراف معيار 

)96/1( ،Xxd  ودقت  =−
2

2
2

z

d
D =

  .باشدمي 
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گيـري  از جهت نمونهيتعداد مزارع موردن )1(طبق رابطه 

ـ گروه اول، دوم و سوم، به ترت يبرا ـ مـورد   23و  27، 20ب ي ه ب

 يصـورت تصـادف   هسپس در هر گروه، مزارع نمونه ب دست آمد.

هـاي  دند و اطالعات مربـوط بـه هريـك از نهـاده    يانتخاب گرد

چنين ميزان محصول توليدي، به روش مصـاحبه   مصرفي و هم

 افزارهـاي دست آمده از مزارع در نرم هاطالعات ب .دشآوري  جمع

Excel  وSPSS 19 ) دار مقـ )، 1وارد شده و با استفاده از جدول

(محصـول چغندرقنـد)   ها و ستاده ك از نهادهيمعادل هر  يانرژ

ـ د. شـ محاسبه سطح كشت هر هكتار  يبه ازا  ين انـرژ يهمچن

 دشـ محاسـبه   2از رابطـه   يكشـاورز  يهـا نيشـ مربـوط بـه ماَ  

)Mousavi-Avval et al. 2011(:  

)2                                                     (
T

tGM
ME

p
=

  

 وزن Gژول در هكتـار)،  ن (مگـا يماشـ  يانـرژ  MEكه 

ـ تول يمصرف شده بـرا  يانرز Mpلوگرم)، ي(ك نيماش ن يد ماشـ ي

ن در واحد سـطح  يمقدار استفاده از ماش tلوگرم)، يژول بر ك(مگا

  باشد.ين (ساعت) ميماش يعمر اقتصاد T(ساعت در هكتار) و 

وري هاي راندمان مصـرف انـرژي، بهـره   سپس شاخص

از روابـط  انرژي، انرژي ويژه و بهره انرژي، به ترتيب با استفاده 

  :)Ramedani and Heidari 2011( محاسبه شدند 6تا  3

	راندمان	مصرف	انرژي                   )  3( = 	 انرژي	خروجي�مگا	ژول	در	هكتار	�

انرژي	ورودي�مگا	ژول	در	هكتار	�
  

	بهره	وري	انرژي    )                     4( = 	 عملكرد	چغندرقند�كيلو	گرم	در	هكتار�

انرژي	ورودي�مگا	ژول	در	هكتار�
  

	انرژي	ويژه                        )      5( = 	 انرژي	ورودي�مگا	ژول	در	هكتار�

عملكرد	چغندرقند�كيلو	گرم	در	هكتار�
  

بهره	انرژي                 )6( = �مگا	ژول	در	هكتار� ستاده	كل	انرژي	 −
مجموع	نهاده	هاي	انرژي�مگا	ژول	در	هكتار�	

  

  ها و ستاده در توليد چغندرقندانرژي معادل نهاده 1جدول 

  

  بعامن  بر واحد) ژولمگاانرژي معادل (  واحد  

        هاالف) نهاده

      /نفرساعت  نيروي انساني) 1   

 Erdal et al. (2007)  96/1  /نفرساعت  مرد          

 Pishgar-Komleh et al. (2011)  57/1  /نفرساعت  زن          

 Kitani (1998)  138  گرمكيلو  تراكتور) 2   
 Ozkan et al. (2004)  7/62  گرمكيلو  هاي كشاورزي ماشين) 3   
 Topak et al. (2010)  68/40  ليتر  سوخت) 4   
     كيلوگرم  ) كودهاي شيميايي5   

 Topak et al. (2010)  1/47    كود ازته          
 Tsatsarelis (1993)  7/13    كود فسفاته          

 Erdal et al. (2007)  15/11    كود پتاسه          
      كيلوگرم  مواد شميايي) 6   

 Erdal et al. (2007)  238    كشعلف          

 Erdal et al. (2007)  216    كشقارچ          

 Erdal et al. (2007)  2/101    كشحشره          

 Haciseferogullari et al. (2003)  50  كيلوگرم  بذر) 7   

 Mohammadshirazi et al. (2012)  02/1  مترمكعب  آب براي آبياري) 8   
       ب) ستاده

 Erdal et al. (2007)  8/16  كيلوگرم  چغندرقند) 1     
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ـ تول ياقتصـاد  ين به منظور بررسـ يچن هم د محصـول  ي

انـدوآب،  يمورد نظر در منطقه م ياچغندرقند در سه گروه مزرعه

ـ فاناخالص، نسبت  درآمد، سودشامل  ياقتصاد يهاشاخص  دهي

ـ به ترت يورنه و بهرهيبه هز  10تـا   7 بـا اسـتفاده از روابـط   ب ي

   .ندشدمحاسبه 
)7  (  

درآمد	ناخالص = �هزار	ريال	در	هكتار� ارزش	كل	توليد

− �هزار	ريال	در	هكتار�  هزينه	متغير	توليد	

)8(  

سود                         = �هزار	ريال	در	هكتار� −ارزش	كل	توليد
�هزار	ريال	در	هكتار�   هزينه	هاي	كل	توليد

نسبت	فايده	به	هزينه             )9( = 	 ارزش	كل	توليد�هزار	ريال	در	هكتار�

هزينه	هاي	كل	توليد�هزار	ريال	در	هكتار�
 

بهره	وري                         )10( =	 عملكرد	محصول�كيلو	گرم	در	هكتار�

هزينه	هاي	كل	توليد�هزار	ريال	در	هكتار�
  

  

  بحث نتايج و

ـ هـر   معادل يدار و انرژمق 2جدول   هـا و نهـاده ك از ي

سـه گـروه    يچغندرقند در منطقه مـوردنظر بـرا  د يستاده در تول

ك يـ ن سهم هريچن همدهد. يمورد مطالعه را نشان م يامزرعه

ن جـدول آورده  يز در ايكل ن يمصرف يزان انرژيها از منهاده از

در دهنـد،  يدست آمده نشان م هج بيطور كه نتا شده است. همان

ـ ناز توليـد چغندرقنـد    يبـرا منطقه مورد مطالعه  ، يانسـان  يروي

ـ (شامل تراكتور و ادوات)، سـوخت د  يكشاورز يهانيماش زل، ي

، سموم م)ي(ازت، فسفات و پتاس ييايميش يانواع مختلف كودها

كـش)، بـذر و آب اسـتفاده    كش و حشرهكش، قارچ(شامل علف

 يهـا ك از گروهيچ يدر ه يوانيو كودح يكيالكتر يانرژشده و 

 يمصـرف  يمجموع انـرژ ن يانگيماست. نشده  مصرف يامزرعه

بـه   ياسه گانه مزرعه يهامحصول چغندرقند در گروهد يدر تول

 .باشـد يهكتار مـ  ژول درمگا 48646و  46868، 40700ب يترت

ميزان كل انـرژي   ،گريدر مطالعات انجام شده توسط محققان د

رضـوي و اسـتان    در استان خراسـان  د چغندرقنديدر تولمصرفي 

ـ توكـات تركيـه بــه ترت   ژول بـر هكتــار  مگــا 42232حـدود   بي

)Asgharipour et al. 2012 ژول بـر هكتـار   مگـا  39686) و

)Erdal et al. 2007 نتـايج ايـن تحقيـق     .شده است) گزارش

 يزان انـرژ يـ ش اندازه مزارع، ميبا افزادهد ) نشان مي2(جدول 

ش ين امـر افـزا  يـ ل ايـ ن دليكه مهمتـر  شتر شدهيبز ين يمصرف

كودهـاي   ،سـوخت آالت، نيماشـ ماننـد   ييهـا نهـاده استفاده از 

است. انرژي معـادل مربـوط بـه نيـروي      بودهشيميايي و سموم 

 1337و  1561، 1948اي به ترتيـب  انساني در سه گروه مزرعه

آالت كشاورزي بـه  ژول در هكتار و انرژي مربوط به ماشينمگا

ــا    ــر ب ــب براب ــا 3750و  2735، 2136ترتي ــار مگ ژول در هكت

وي انسـاني مـرد بيشـتر    باشد. در منطقه مورد مطالعه، از نير مي

هـاي كشـاورزي و عمليـات آبيـاري و از     براي رانندگي ماشـين 

نيروي انساني زن در بعضي از مـزارع بـراي عمليـات وجـين و     

. بـا افـزايش   شـود استفاده مـي تنك و عمليات برداشت استفاده 

در مزرعه  آالتاز ماشينشتر يب كاربرد ليبه دلسطح زير كشت، 

  شده است.كمتر استفاده از نيروي انساني (هم مرد و هم زن) 

، اول يبـردار بهره يهادر گروهد كه ندهينشان منتايج 

 يو كودها ياريآب آب ،سوخت ديزلن يانگيطور م هب سومو  دوم

ـ به ترت ييايميش درصـد از كـل نهـاده     16و  30، 40 حـدود  بي

از  درصـد  4/0 كمتـر از حـدود  با بذر و اند را مصرف كرده يانرژ

را بـه  كمترين سهم از ميزان انرژي مصرفي  يورود يكل انرژ

ــا. اســت خــود اختصــاص داده ــوريصــغرج اينت ــاران  پ و همك

)Asgharipour et al. 2012 ( ن سـهم  يشـتر ينشان داد كـه ب

 5/28(حـدود   ييايميش يكودهامتعلق  بيبه ترت يمصرف انرژ

 حـدود ( يكيدرصد)، توان الكتر 1/22 حدود( ياريآب آب ،درصد)

ن سـهم مصـرف   يو كمتـر ) 2/15 حدودزل (ي) و سوخت د6/15

  .درصد) بود 3/0متعلق به بذر ( يانرژ
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با افزايش مساحت مزارع، د، دهينشان م 2ج جدول ينتا

عملكـرد  كـه   يطور هعملكرد محصول نيز افزايش يافته است ب

مـورد مطالعـه    ياسه گروه مزرعه يمحصول در واحد هكتار برا

ر هكتـار  دگرم لويك 64400و  51051، 33660برابر با ب يبه ترت

ـ م 1390-91در سـال   دست آمـد.  هب ن عملكـرد محصـول   يانگي

حـدود  ب يبه ترت يغربيجانو در استان آذرباچغندرقند در كشور 

گــرم بــر هكتــار گــزارش شــده اســت لــويك 503060و  42943

)Iranian Ministry of Agriculture 2011.(  
  

  1390- 91 يدر سال زراع هكتار براي سه گروه مزرعه كيها در  و انرژي معادل آن )محصول چغندرقند(ها و ستاده مقدار نهاده 2جدول 

  
  ايهاي مزرعهگروه  نهاده/ستاده

  گروه سوم    گروه دوم    گروه اول  

  انرژي معادل  مقدار  

  )ژولمگا( 

  انرژي معادل  مقدار    درصد از كل 

  )ژولمگا( 

  انرژي معادل  مقدار    درصد از كل 

  )ژولمگا( 

درصد از كل 

(%)  

                        هاالف) نهاده

                  (ساعت) نيروي انساني) 1

  20/1  582  0/371    37/1  644  0/410    83/1  743  0/473  زن      

  55/1  755  0/385    96/1  917  0/468    96/2  1205  0/615  مرد      

  75/2  1337  0/756    33/3  1561  0/878    79/4  1948  0/1088  مجموع نيروي انساني

                        گرم)آالت (كيلو) ماشين2

  55/2 1242  0/9    17/2 1017  4/7    86/1 759  5/5  تراكتور      

  16/5 2508  0/40    67/3 1718  4/27    45/3 1404  4/22  ادوات      

  71/7  3750  0/49    84/5  2735  8/34    31/5  2163  9/27  آالتماشينمجموع 

  10/44  21455  4/527    68/43  20474  3/503    85/40 16626  7/408  ديزل (ليتر) سوخت) 3

                      گرم)) كودهاي شيميايي (كيلو4

  33/15  7456  3/158    37/14 6735  0/143    80/13 5617  119.3  ازت      

  57/1 764  8/55    11/1 521  0/38    87/0 353  8/25  فسفات      

  42/0 204  3/18    36/0 167  0/15    31/0 125  3/11  يمپتاس      
  32/17  8424  4/232    84/15  7423  0/196    98/14  6095  2/156  مجموع كودها

                      گرم)(كيلوييايمي) سموم ش5

  71/0 345  5/1    58/0 274  2/1    58/0 238  0/1  كشعلف      

  89/0 432  0/2    72/0 337  6/1    70/0 281  3/1  كشقارچ      

  53/0 257  5/2    70/0 329  3/3    65/0 263  6/2  كشحشره      

  13/2  1034  0/6    00/2  940  1/6    92/1  782  9/4  مجموع سموم

  20/0 97  9/1    20/0 95  9/1    36/0 145  9/2  گرم)(كيلو بذر) 6

  80/25 12549  0/12303    10/29 13640  0/13373    80/31 12941  5/12687  (متر مكعب) آب) 7

  100 48646      100 46868      100 40700  مجموع كل انرژي ورودي

                        ب) ستاده

   1081920  0/64400     857657  0/51051     565488  0/33660  گرم)(كيلو چغندرقند     

  100  1081920      100  857657      100  565488    يخروج يانرژمجموع      

  

 ي، انـرژ يانرژ يور، بهرهيراندمان مصرف انرژر يمقاد

 همـان آورده شده است.  3در جدول  يژه و بهره خالص انرژيو

در  يراندمان مصرف انرژدهند نشان مي 3طور كه نتايج جدول 

 24/22و  30/18، 89/13ب برابـر بـا   يبه ترت ياسه گروه مزرعه

د چغندرقند در مزارع مورد يدهد در توليكه نشان م هبدست آمد

، 89/13ب يـ مصرف شده بـه ترت  يهر واحد انرژ يبه ازا يبررس

ـ . در اد شـده اسـت  يتول يواحد انرژ 24/22و  30/18 ن رابطـه  ي

) رانـدمان  Asgharipour et al. 2012و همكاران ( پورياصغر

را  يخراسـان رضـو  د چغندرقند در استان يدر تول يمصرف انرژ

مشخص اسـت   3طور كه در جدول  همان گزارش كردند. 4/13
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با وجود  ،ارع توليد چغندرقند در اين منطقهمساحت مز شيبا افزا

اين كه ميزان نهاده انرژي در و احد سطح نيـز افـزايش يافتـه    

 يطوره بتر بوده است اما افزايش ستاده انرژي بسيار قابل توجه

بـه   سـوم و  دوم، اولاي هـاي مزرعـه  گـروه بهره انرژي در كه 

ــب  ــا 1033274و  810789، 524788ترتي ــار  مگ ــر هكت ژول ب

در مـزارع   يانـرژ  يورشاخص بهرههمچنين بدست آمده است. 

و شاخص  32/1و  92/0، 83/0ب يگروه اول، دوم و سوم به ترت

ـ ژه بـه ترت يو يانرژ كـه  بدسـت آمـده    76/0و  92/0، 20/1ب ي

مزارع بزرگتر مقـدار انـرژي مصـرفي بـه ازاي     دهد در نشان مي

توليد هر واحد محصول چغندرقند كمتر از مزارع كـوچكتر بـوده   

در مزارع بزرگتر نسبت به مـزارع   ياستفاده موثرتر از انرژ. است

 Pishgar-Komlehپيشگار كومله و همكاران (كوچكتر توسط 

et al. 2011 (لمـاز و  ييو مزارع توليد برنج در استان گيالن  در

ـ ) در مـزارع پنبـه در ترك  Yilmaz et al. 2005همكـاران (  ه ي

  .گزارش شد

  
  1390-91 يدر سال زراع ايهاي انرژي در توليد محصول چغندرقند در سه گروه مزرعهشاخص 3جدول 

  

  ايهاي مزرعهگروه  واحد  

  گروه سوم  گروه دوم  گروه اول    

  48646 46868  40700 ژول بر هكتارمگا  هاي انرژينهادهمجموع كل 

  1081920  857657  565488 ژول بر هكتارمگا  مجموع كل ستاده انرژي

  24/22  30/18  89/13  -  راندمان مصرف انرژي

  32/1  09/1  83/0  ژولگرم بر مگاكيلو  وري انرژيبهره

  76/0  92/0  20/1  گرمژول بر كيلومگا  انرژي ويژه

  1033274  810789  524788 ژول بر هكتارمگا  بهره انرژي 

  

مقدار و درصد اشـكال مختلـف انـرژي     4جدول شماره 

اي را نشـان  مصرف شده در توليد چغندرقند در سه گروه مزرعه

تـوان مشـاهده   دهند مـي طور كه نتايج نشان مي دهد. همانمي

اي، سـهم انـرژي مسـتقيم    هاي مزرعهگروهكرد كه، در تمامي 

پذير بسيار بيشـتر  به تجديد ناپذيرمستقيم و تجديده غيرنسبت ب

ن يتـر يسـ از اسا يكيز اشاره شد يطور كه در قبل ناست. همان

شـتر و بهتـر از   يدار اسـتفاده ب يپا يبه كشاورز يابيدست يازهاين

ــرژ ــايان ــتجد يه ــذدي ــتيپ ــابرا .ر اس ــهيبن ــرن برنام و  يزي

ر يدپـذ يش اسـتفاده از منـابع تجد  يبه منظور افـزا  يگذار هيسرما

ـ تجد يهـا يانـرژ  سـهم و كـاهش   يانرژ در بخـش  ر يناپـذ دي

طور مثال در ارتباط بـا   به است. يار مهم و ضروريبس يكشاورز

درصـد   40اين مطالعه، از آنجا كه بيشترين ميزان انرژي (حدود 

ديـزل مصـرف    از كل نهاده انـرژي) در مـزارع توسـط سـوخت    

درصـد) در   50زل (حـدود  يـ ن مقدار سوخت ديشتريو بشود  مي

تـوان بـا   ميشود يمرحله داشت و به منظور پمپاژ آب استفاده م

ي، مقدار كيالكتر يبا موتورها يزليد يموتورهاجايگزين كردن 

ـ  هم فسيلي را به طور چشمگيري كاهش داد.هاي سوخت ن يچن

ر ماننـد  يدپـذ ياز منـابع تجد  ناتويم يكيد توان الكتريتول يبرا

گـام  توان با اين راهكار، مي د استفاده كرد.يآب، باد و نور خورش

چنـين   هاي فسيلي و هـم مهمي در كاهش وابستگي به سوخت

  هاي زيست محيطي برداشت.آلودگي
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  1390-91 يدر سال زراع ايچغندرقند در سه گروه مزرعهمقدار و درصد اشكال مختلف انرژي مصرف شده در توليد  4جدول 
  

  ايهاي مزرعهگروه  واحد  شكل انرژي

  گروه سوم    گروه دوم    گروه اول    

درصد از   مقدار    

  كل (%)

درصد از كل   مقدار  

(%)  

درصد از   مقدار  

  كل (%)

  73  35341    76  35675    77  31515 ژول بر هكتارمگا  انرژي مستقيم

  28  13305    24  11193    23  9185 ژول بر هكتارمگا  مستقيمانرژي غير

  29  13983    33  15296    37  15034 ژول بر هكتارمگا  پذيرانرژي برگشت

  71  34663    67  31572    63  25666 ژول بر هكتارمگا  ناپذيرانرژي برگشت

    48646     46868      40700 ژول بر هكتارمگا  هاي انرژيمجموع كل نهاده

  

هاي اقتصـادي  هاي توليد، ارزش توليد و شاخصهزينه

آورده شـده   5در جـدول   3و  2، 1بـرداري  براي سه گروه بهره

طور كه مشـخص اسـت هزينـه كـل توليـد بـراي       است. همان

 42315، 40570اي به ترتيب برابر بـا  هاي سه گانه مزرعه گروه

ج جدول ي. نتادست آمده است.  ههكتار بهزار ريال بر  47996و 

نـه مربـوط بـه    يش اندازه مزارع، هزيدهند كه با افزاينشان م 5

 .افتـه اسـت  يش يافـزا و نيروي انساني ها بجز بذر نهاده يتمام

ـ نـه كـل تول  يش هزين عامل افـزا يتر مهم در مـزارع بزرگتـر   د ي

كه در مزارع گروه سـوم نسـبت    يثابت بوده به طور يهانهيهز

ـ بـه ترت هاي ثابـت توليـد   هزينهدوم و اول  يهابه گروه  43ب ي

هـزار   8260(درصـد   110و ال بر هكتـار)  يهزار ر 4710درصد (

  .افته استيش يافزاال بر هكتار) ير

ـ  هـاي  دسـت آمـده، تمـامي شـاخص     هبر اساس نتايج ب

طور اند. هماناقتصادي با افزايش مساحت مزرعه، افزايش يافته

كـه مشـخص اسـت شـاخص نسـبت فايـده بـه هزينـه بــراي         

 56/1و  42/1، 02/1گانــه، بــه ترتيــب معــادل هــاي ســه گـروه 

دست آمده كه با نتايج ديگر محققان مشابهت دارد. در همين  هب

) و Asgharipour et al. 2012پور و همكاران (رابطه، اصغري

ــاران ( ــErdal et al. 2007اردال و همك ــات ) ك ه در مطالع

اي، اين شاخص را براي توليد محصـول چغندرقنـد بـه    جداگانه

  گزارش كردند. 17/1و  3/1ترتيب 

د يدست آمده از تول هدهند سود بينشان م 5 جدول جينتا

هـزار   26700و  17830، 619مورد مطالعـه  چغندرقند در منطقه 

ـ يتر از  در مزارع كوچكريال بر هكتار به ترتيب  ن يك هكتار، ب

ـ بوده است. دلك تا دو هكتار و بزرگتر از دو هكتار ي  يل اصـل ي

ها از نهاده نهير سود در مزارع بزرگتر استفاده بهيش چشمگيافزا

به طـوري كـه    است هبودمزارع اين در و توليد بيشتر محصول 

و  21/1، 83/0گانـه بـه ترتيـب    وري در مـزارع سـه  ميزان بهره

وري، بهـره  دسـت آمـده اسـت.    گرم بر هزار ريال بـه كيلو 34/1

د محصـوالت  يـ شتر در مزارع بزرگتر توليدرآمد ناخالص و سود ب

شـگار  يز گزارش شده است. پيگر محققان نيتوسط د يكشاورز

) سـود  Pishgar-Komleh el al. 2011كوملـه و همكـاران (  

م هكتار)، يتر از ن د برنج در مزارع كوچك (كوچكيحاصل از تول

ـ ار) و بزرگ (بزرگتر از ك هكتيم تا يمتوسط (ن در ك هكتـار)  ي

دالر  87/1088و  85/922، 43/807ب يـ الن را بـه ترت ياستان گ

وري در چنين ايشـان ميـزان بهـره    . همبر هكتار گزارش كردند

و  12/1، 08/1مزارع كوچـك، متوسـط و بـزرگ را بـه ترتيـب      

  گرم بر دالر گزارش كردند.كيلو 18/1
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  1390-91اي در سال زراعي تحليل اقتصادي توليد چغندرقند در سه گروه مزرعه 5جدول 

  

  ايهاي مزرعهگروه  واحد  

  گروه سوم  گروه دوم  گروه اول    

  64400  51050  33660  گرم بر هكتاركيلو  عملكرد محصول

  1090  1090  1090  گرمريال بر كيلو  قيمت فروش

  4500  4500  4500  بر هكتارهزار ريال   سود اجاره زمين

  70196  55645  36689  هزار ريال بر هكتار  ارزش فروش محصول

  74696  60145  41189  هزار ريال بر هكتار  ارزش كل توليد

        هزار ريال بر هكتار  هاي متغيرهزينه

  3026  3155  4800    بذر     

  2650  2130  1700    كودهاي شيميايي     

  1080  1080  730    وم شيمياييسم     

  10630  8360  6170    ماشين     

  3650  2840  2570    آبياري     

  11200  13700  17100    نيروي انساني     

  32236  31265  33070  هزار ريال بر هكتار  هاي متغيرمجموع هزينه

  15760  11050  7500  هزار ريال بر هكتار  هاي ثابتهزينه

  47996  42315  40570  هزار ريال بر هكتار  هزينه كل توليد

  745  829  1205  گرمريال بر كيلو  هزينه كل توليد

  42460  28880  8119  هزار ريال بر هكتار  درآمد ناخالص

  26700  17830  619  هزار ريال بر هكتار  سود

  56/1  42/1  02/1  -  ده به هزينهينسبت فا

  34/1  21/1  83/0  گرم بر هزار ريالكيلو  وريبهره

  

رع اد محصـول در مـز  يـ مختلـف در تول  يهاسهم نهاده

نشان داده شده اسـت. نتـايج    1گروه اول، دوم و سوم در شكل 

، و دوم اول يامزرعه يهادهند در گروهبه دست آمده نشان مي

از  يدرصـد  38/32و  15/42سـهم  بـا  ب يبه ترتنيروي انساني 

نه بـوده  ين نهاده از نظر صرف هزيد، مهمتريكل تول يهانهيزه

ــدر ااســت.  ــهي ــروه مزرع ــد از ، يان دو گ ــنبع ــان يروي ، يانس

انـد  هاي توليد داشتهبيشترين سهم را در هزينههاي ثابت  هزينه

كـه در مـزارع    يدر حـال  درصـد).  11/26و  49/18 ب بايه ترتب(

سهم ن يشتريثابت ب يهانهيهكتار (گروه سوم) هز دوبزرگتر از 

 84/32انـد ( د را بـه خـود اختصـاص داده   يتول يهانهياز كل هز

گـاه دوم قـرار   يدرصـد در جا  34/23بـا   يانسان يرويو ن درصد)

در هر سـه   دهندينشان م 1ج شكل ينتان يچن هم گرفته است.

از  كمتـرين سـهم   ييايميشـ  يسموم و كودهـا اي، گروه مزرعه

  .اندهاي توليد را داشتههزينه
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  1390- 91اي در سال زراعي هاي مختلف مزرعهها از كل هزينه توليد محصول در گروهمقايسه سهم نهاده 1شكل 

  

يـك مراحـل انجـام    تفكيد را به تولهاي ينههز 2شكل 

داشت، برداشـت و حمـل و   ، كاشتو بستر يه تهيات شامل عمل

دهـد.  يماي نشان هاي مختلف مزرعهنقل محصول براي گروه

ـ يـه  تهدر مرحله  شوديطور كه مشاهده مهمان  كاشـت ين و زم

انـد. در  ينه را داشتههزين كمتريشترين و گروه اول بگروه سوم 

مرحله داشت بيشترين هزينه مصرفي به گـروه اول و كمتـرين   

تـوان  ق دارد كه علت اين موضوع را ميمقدار به گروه سوم تعل

ن كـرد  تنـك ين و وجبه استفاده بيشتر از نيروي انساني در امر 

محصول در اين گروه دانست. در مرحلـه برداشـت گـروه اول و    

اند كـه دليـل   سوم به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه را داشته

ين كمبـا آن استفاده از نيروي انساني در گروه اول و استفاده از 

در گـروه  يزه برداشـت  مكانيزات تجهيگر دبردارنده چغندرقند و 

دليل افزايش عملكرد محصول  در اين مرحله بوده است. بهسوم 

اي سوم و اول به ترتيب بيشترين و در واحد سطح، گروه مزرعه

  اند.كمترين هزينه در مرحله حمل و نقل را داشته

توان با  يق، مين تحقيدست آمده در ا هج بيبا توجه به نتا

ـ  و هـم  يعلمـ  يهان به روشيه زميته ن اسـتفاده از روش  يچن

هـرز در مزرعـه    يهـا كه به كاهش رشد علـف  ياقطره ياريآب

ـ نـه تول يت هزيو در نهاوجين نه مرتبط با يهز ،شوديمنجر م د ي

چنين بـا توجـه    همكاهش داد.  يمحصول را به طور قابل توجه

ــه ــه هزين ــتفاده   ب ــورت اس ــزارع، در ص ــت در م ــاي برداش از ه

پشت تراكتوري براي برداشت محصـول در   برداشت يها نيماش

هـا در ايـن   توان تا حدودي به كاهش هزينـه مزارع كوچكتر مي

  مزارع كمك كرد.
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1390-91 يدر سال زراع محصول يدمراحل تول يكها به تفكگروه يندر ب يدتول هاي ينههز يسهمقا 2شكل 
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  گيرينتيجه

 انـدوآب يد چغندرقند در شهرسـتان م يتولن مطالعه يدر ا

مصـرف   يو الگـو  ياز جنبه اقتصاد يجان غربياستان آذربا در

اثر اندازه مزارع بـر   يبررس يمورد مطالعه قرار گرفت. برا يانرژ

د، مزارع يستم توليس يو عملكرد اقتصاد يانرژراندمان مصرف 

ك تا دو هكتار) يك هكتار)، دوم (يبه سه گروه اول (كوچكتر از 

از از يو اطالعات موردن يبندميو سوم (بزرگتر از دو هكتار) تقس

دسـت آمـده از    هج بينتا ق مصاحبه با كشاورزان بدست آمد.يطر

 يمصـرف  يانرژش مساحت مزارع يبا افزاق نشان داد ين تحقيا

ـ كـه م  يطـور  افت بهيش يها افزا ز در آنيندر واحد سطح  زان ي

در مزارع بزرگتر از دو هكتار (گروه سوم) نسـبت   يمصرف انرژ

ك تا دو هكتـار) و مـزارع گـروه اول    ين يبه مزارع گروه دوم (ب

ژول بـر  مگـا  7946و  1778ب يـ ك هكتار) به ترتي(كوچكتر از 

ــار ب ــتفاده ب يهكت ــود. اس ــتر ب ــا يش ــر از كوده ــ يش ، ييايميش

ش يافـزا  يل اصـل يو مصرف سوخت دال يآالت كشاورز نيماش

 در مزارع بزرگتر نسبت به مـزارع كـوچكتر بـود.    يمصرف انرژ

ـ زان محصول توليش اندازه مزارع ميبا افزا نيچن هم در د شـده  ي

افت وعملكرد محصول براي سه گـروه  يش يز افزاينواحد سطح 

و  51051، 33660ترتيـب برابـر بـا     اي مورد مطالعـه بـه  مزرعه

دست آمد. در كل، راندمان مصرف  هگرم در هكتار بكيلو 64400

 يشتر از مزارع كوچكتر بـود بـه طـور   يدر مزارع بزرگتر ب يانرژ

ـ در مـزارع گـروه اول، دوم و سـوم بـه ترت     يكه بهره انـرژ  ب ي

  دست آمد.  هژول بر هكتار بمگا 1033274و  810789، 524788

 يزل بـا سـهم  يـ سـوخت د ق نشان داد ين تحقياج ينتا

ن نهـاده  يتـر  مهـم  ،يزان كل نهـاده انـرژ  يدرصد از م 40حدود 

از  يميحدود ن در مزارع چغندرقند است كه يمصرف كننده انرژ

در پمپاژ آب اسـتفاده   يزليد يبه كار انداختن موتورها يآن برا

زل، آب آبياري و كودهاي شـيميايي  ي. بعداز سوخت دشده است

درصـد از كـل نهـاده انـرژي،      16و  30به ترتيب با اختصـاص  

با توجه به اثرات سوء بر بودند. يانرژ يهان نهادهين و سوميدوم

 يهـا استفاده از سوخت بسيار زياد يهانهيو هز يطيست محيز

ن كردن يگزيشود با جايشنهاد مي، پييايميش يو كودها يليفس

زل يـ مصرف سـوخت د  يكيرالكت يبا موتورها يزليد يموتورها

 يشود مصـرف كودهـا  يشنهاد مين پيچن هم. كاهش داده شود

 ييات غـذا يبا توجـه بـه خصوصـ   و  يصورت حداقل به ييايميش

 يجوئ بر صرفه عالوهرد تا ياه صورت گيگ ييغذا يازهايخاك و ن

ـ ن يطـ يسـت مح يكل، از بـروز خسـارات ز   يمصرف يدر انرژ ز ي

تحت  ياريآب يهااستفاده از روش ضمناً د.يبه عمل آ يريجلوگ

ت بهتـر  يريو مد يزان آب مصرفيتواند باعث كاهش ميمفشار 

آب و  يهـا ن كاهش استفاده از پمپيچن منطقه و هم يمنابع آب

  ز شود.ين ياقتصاد ييجوصرفه

دست آمده نشان داد كه در منطقه مورد مطالعه  هج بينتا

ــوددام ــاورزان از ك ــزارع تول يكش ــدر م ــتفاده د ي ــد اس چغندرقن

ران اكثراً از نظر مـاده  يا يزراع يهاجا كه خاك كنند. از آن ينم

 يدامـ  يل كودهاياز قب ير هستند لذا استفاده از مواد آليفق يآل

ات يدر بهبـود ســاختمان و خصوصــ  يكـار مناســب توانــد راهيمـ 

ش عملكرد يت باعث افزايخاك شود و در نها ييمايو ش يكيزيف

 يگـردد اسـتفاده از كودهـا   يشنهاد مين پيبنابرامحصول شود. 

  د چغندرقند منطقه انجام شود.يدر مزراع تول يدام

در اين تحقيق، مشـخص  دست آمده  هج بيبر اساس نتا

هاي توليد را به خود اي از هزينهشد نيروي انساني قسمت عمده

طـوري كـه در مـزارع گـروه اول و دوم      اختصاص داده است به

درصـد از هزينـه    33و  42به ترتيب با اختصاص نيروي انساني 

بر بوده و در مزارع گروه كل توليد به خود، مهمترين نهاده هزينه

درصد) در  33هاي ثابت (درصدي بعد از هزينه 23سوم با سهم 

د و يتول يهانهين، جهت كاهش هزيبنابراجايگاه دوم قرار دارد. 

كارهـاي  اعمـال راه و ت بهتـر  يريش سود الزم است با مـد يافزا

به كار  يانسان يروين ،آالتموثر از قبيل استفاده بهينه از ماشين

  گرفته شده در مزارع كاهش داده شود.
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