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در يمصرف انرژيل اقتصادیه و تحلیتجز
جانیشهرستان الهيد چایمزارع تول

یفیمهرشاد شر
، النیدانشگاه گ، يدانشکده علوم کشاورز، يکارشناس اقتصاد کشاورز

گیالن، ایران

يکناريرضا اسفنجار
، النیگدانشگاه، يکشاورزعلومدانشکده، يکشاورزاقتصاداریاستاد

گیالن، ایران

دار خناچاهیفاطمه پد
، النیدانشگاه گ، يدانشکده علوم کشاورز، يکارشناس اقتصاد کشاورز

گیالن، ایران

دهیچک
با توجه به . وابسته استیلیفسيهاو به خصوص سوختيز گذشته به انرژش ایبيمدرن امروزيکشاورز

هـاي  میـزان مصـرف انـرژي و شـاخص    یحاضر بررسهدف از مطالعه، رانیدر ايدات کشاورزیت تولیاهم
يبـوده و بـرا  یدانیـ صـورت م ه پـژوهش بـ  . باشـد یجـان مـ  یدر شهرستان الهيمحصول چاانرژي در تولید

يبـرا يوروديهـا ين انـرژ یانگیـ ج نشـان داده م ینتـا . ه اسـت پرسشنامه استفاده شـد اطالعات از يآورجمع
87/6064یخروجـ ين انـرژ یانگیـ مگـاژول بـر هکتـار و م   8/11755در منطقه مـورد مطالعـه   يمحصول چا

يورن بهـره یانگیـ محاسـبه شـده و م  86/0يد چـا یـ توليانـرژ یین کـارا یانگیم. مگاژول بر هکتار بوده است
محاسـبه  - 5711و 81/1، 079/1ب یـ بـه ترت ین بررسـ یدر اين افزوده انرژیانگین میژه و همچنیويرژان، يانرژ

بـر مسـتقیم هـاي نهـاده انـرژي اثـر نشـان داده کـه   مسـتقیم غیـر ومستقیمهاينهادهانرژياثرسه یمقا. شده است
يهـا ينهـاده انـرژ  اثـر سـه  یمقانیاست و همچنغیر مستقیمهاينهادهانرژياثرشتر از یبيچامحصولعملکرد

شـتر از اثـر انـرژي   یر بـر عملکـرد ب  یناپـذ تجدیدهاينهادهداده که اثر انرژيز نشان ینریتجدیدناپذوریتجدیدپذ
الزم ياز کارایی انـرژ یمورد بررسياز آن است که مزارع چاینتایج مطالعه حاک. ر استیتجدیدپذهاينهاده

. ها از افزایش در تولید پیشی گرفته اسـت ن واحدها افزایش در مصرف نهادهیدر اکهيبه طور، برخوردار نبوده
. مذکور شده استيانرژي در واحدهامصرفیین امر در نهایت سبب کاهش کارآیلذا ا

.جانیاله، يچا، يانرژییکارا، يانرژيوربهره، دشوندهیتجديانرژ: يدیواژگان کل

.JEL :61C،13Oيبندطبقه

سنده مسئول: ینوrezasfk@gmail.com



1398تابستان|5شماره |سال سوم |یعیست و منابع طبیط زیفصلنامه اقتصاد مح|2

قدمهم. 1
بـا کشـف   يپـس از چنـد  ، اسـتفاده نمـوده اسـت   يهـا از منـابع متعـدد انـرژ    قـرن یانسان ط
افته و به یش یافزايشرفت و استفاده از منابع انرژیپ، مانند نفت و اختراع موتورییهاسوخت

و يرا به همراه انـرژ يبشر علم و تکنولوژ. افتیز بهبود یبشر نیمثابه آن رفاه و سطح زندگ
زات یـ شـرفت و سـاخت تجه  یبـا پ . کـار گرفـت  ه شـرفت خـود بـ   یجهت پیطینابع محر میسا

امـروزه  يکشـاورز . افـت یش یز روز به روز افزاین بخش نیدر اياستفاده از انرژيکشاورز
هـا و ادوات  نید ماشـ یـ توليبـرا . وابسـته اسـت  یلیفسيهاژه سوختیبه و، يداً به انرژیشد

از یـ مـورد ن يانـرژ ، ه غذا و انتقال آن بـه بـازار  یند تهیفرآ، ن آبیتأم، کود، بذر، يکشاورز
يبـرا يد محصـوالت کشـاورز  یـ در تولیمصـرف ينـه انـرژ  یدر زميادیـ قـات ز یتحق. است

ت یـ انگر اهمیـ ا انجـام شـده و همـه ب   یـ ط مختلف در سراسر دنیمحصوالت مختلف و در شرا
يکشاورزدر يمصرف انرژیدرك چگونگيبرا. باشدیمصرف آن میو چگونگيانرژ

يورکامـل از رونـد مصـرف و بهـره    یآگـاه ، داریپاياتوسعهيبرايزیرجه برنامهیو در نت
1.استيضروريانرژ

درانـرژي مصرف. استشدهشناختهجهاندرانرژيپرمصرفکشورسیزدهمینایران
ارتقـاي بـه مربـوط اصـول باانرژيمصرفوضعیتواستجهانیمتوسطبرابرپنجکشور

دروانـرژي هـاي حامـل پـایین قیمـت . داردمغـایرت ، جهـان درانرژيبازدهیووريبهره
ضـرورت بـه تـوجهی قابـل تـأخیر بـا ماجامعهتاشدهسببانرژيمنابعانواعبودندسترس

ياتواند ابعاد ناشـناخته یميان انرژیمطالعه جر2.بیاندیشدانرژيمصرفالگويسازيبهینه
ج مطالعـه  یـ رايهـا اعـم از روش یرتیمـد يهـا ر روشیکـه در سـا  د محصـول  یـ از روند تول

3.رند را روشن سازدیگیمورد توجه قرار نمياقتصاديهاا روشیون و یزاسیمکان

در يل مصـارف انـرژ  یـ و تحليسه آمار موجود در رابطه با مصـرف انـرژ  یو مقایبررس
مختلـف  يهابخشن عملکردیدهنده عدم توازن بکشور نشانيمختلف کشاورزيهابخش

ن یـ ایلـ یسـه تحل یمقا، گـر یدياز سـو . استيدار در حوزه انرژیبه توسعه پایابیاز نظر دست
ز نشـان  یـ ن، یافتـه و متوسـط جهـان   یدر حـال توسـعه و توسـعه    يآمار با آمار مشابه کشورها

)2003نژاد و همکاران (یدر قلی. ح1
)1393(. رمضانی و همکاران 2
)1389و همکاران (يمهدو. 3
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بـا توجـه بـه    . ستیدار نیر پایدر کشور چندان منطبق با مسيمصرف انرژيدهد که الگویم
نـه  یدر زميوربهرهيارتقا، یتنها راه حل اصول، يئل و مشکالت موجود در بخش انرژمسا
1.باشدیميانرژ

بندي نمودخروجی تقسیمهايوانرژييورودهايبخش انرژيدوبهتوانمیراانرژي
و مسـتقیم انـرژي بخـش دوبـه )مصـرفی (وروديهـاي انـرژي حاضرمطالعاتاکثردرکه

تعریـف تجدیدناپـذیر وتجدیدپـذیر انرژيشکلدوبهوشدهبنديطبقهغیرمستقیمانرژي
کشاورزيو کاراییتوسعهدرانرژياهمیتونقشبهتوجهبا، اخیرهايدر سال2.شودمی

آالتماشـین وهـا کـش آفت، شیمیاییکودهاي، فسیلیهايسوختویژهبهانرژيمصرف
تولیـد کننـده  بخـش تـرین مهـم عنوانبهکشاورزيبخش3.استچشمگیري داشتهافزایش

نیـز انرژيکنندهعرضهترینمهماست بلکهانرژيکنندهمصرفتنهانهکشورغذاییمواد
، شـود مصرف میزراعیتولیديمختلفهايسیستمدرکهانرژيمقدار. شودمیمحسوب

نیـز محصـول نآتولیـد درگرفتـه شـده  کاربهموادنوعبهبلکهمحصولآننوعبهفقطنه
هـا  نهـاده کارگیريبهدرزراعیمختلفهايرفتار سیستمنحوهکهاي به گونه. داردبستگی

بـه متفاوت اسـت حاصلهانرژيکاراییتولیديسیستمدر هروبودهانرژي متفاوتمنابعو
درانـرژي ش مصـرف یاگـر افـزا  . گـردد کشـاورزي ناپایـداري بهمنجرتواندمیکهنحوي
، کـل محصـول افـزایش بـراي شـانس تولیدکننـدگان  تنهـا ، کندپیداادامهرزيکشاوبخش

در انـرژي مصرف. بودخواهدکشتقابليهازمینگسترشبیشتر به جاينهادهازاستفاده
و تحلیـل دربسـیار مفیـد  هايروشازیکی. استدرآمدهیک مسئلهصورته بکشاورزي

ایـن تحـت . باشـد مـی محاسـبه ابـزار به عنوانرژياناستفاده از، کشاورزيپایداريارزیابی
طراحـان  وسیاسـتگذاران بـراي انـرژي نظـر نقطـه ازسـتاده -تحلیـل داده وتجزیـه شرایط
ارزیـابی بـه طـور اقتصـادي   راانـرژي مصـرف انفعـاالت وفعـل تاکندمیفراهمرافرصتی

4.کنند

ر یدپـذ یمنـابع تجد ینیگزیو جـا يانـرژ يهاکاهش مصرف نهاده، يل انرژیاهداف تحل
د دوسـتدار  یـ توليهـا د و روشیـ توليهـا نهیالمقدور کاهش هزیو حتيند کشاورزیدر فرا

)1379(یامام. 1
2. Kaltas, et al (2007)

)1391همکاران (و. رجبی3
)1388(یآتش. 4
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نـه از منـابع   یاسـتفاده به . باشدیمینه الزامیت بهیریک سامانه مدیاز یعت به عنوان قسمتیطب
ده یت رسـ ن و معادالت بـه اثبـا  یاست که نسبت به قوانيدر واقع هنریانسانيرویو نیعیطب

1.شودیمیمبسوط تلقياتا آنجا که خود به عنوان معادله. دارديبرتر، ياقتصاد

انجـام بـه تولیدسیستمدر، خروجیووروديهايانرژيثبتباکهانرژيجریانآنالیز
آوردنفـراهم ، کشاورزيتولیدبهبودمنظوربهکمیابمنابعصحیحمدیریتسببرسدمی

هــايفعالیـت شناسـایی ، پایـدار مـدیریت تحقـق ومنـابع ازحافظـت مجهـت اساسـی ومبنـا 
2.شدخواهدانرژيمصرفدراقتصاديارزیابیامکانوانرژيمصرفکموپرمصرف

قـرار ارزیـابی مـورد زراعـی يهـا نظـام بـوم درکـه انـرژي جریـان مهميهاشاخصاز
، خـالص انـرژي ، ویـژه رژيانـ ، انرژيوريبهره، انرژيمصرفکاراییازعبارتندگیردمی

يانـرژ ییان کـارا یـ ن میـ کـه در ا ، وروديانرژيکلوخروجیانرژيکلوانرژيشدت
. باشدیميان انرژین شاخص جریترمهم
یتمـام در. استداریپاکشاورزياهداف عمدهازیکی، منابعازکارآاستفادهدیتردیب
وانـرژي و مصـرف هـا نهـاده بـه سـتم یسیوابسـتگ کاهشکیاکولوژیهاي زراعنظامبوم
از کـارآ اسـتفاده اسـاس نیهمـ بر. دیآیمشماربهیاهداف اساسازانرژيییکارآشیافزا

3.شودیممحسوبداریپااز کشاورزيینمورداصولازیکیکشاورزيدرانرژي

عملکـرد انرژيارزيهمطریقازتوانرا میکشاورزيتولیدنظامیکانرژيکارآیی
4.کرداستفاده تعیینموردزراعیعملیاتوها نهادهتمامیانرژيهم ارزيوشدهدتولی

، يد در بخـش کشـاورز  یـ نـه منـابع و عوامـل تول   یت و کمبـود در زم یبا توجه به محدود
يره ضـرور یـ و غیانسـان يرویـ ن، خـاك ، د ماننـد آب یـ استفاده کاراتر و بهتر از عوامـل تول 

ییکـارا ويانـرژ مصـرف يالگـو لیتحلوهیتجزویبررسبهکهاستالزمنیبنابرا. است
5.شودپرداختهيکشاورزستمیسدرآن

بـه وشـیمیایی کودهـاي بـه تـوان یمـ در کشـاورزي انـرژي مصـرف نـوع ترینمهماز
لحـاظ ازوبـراي سـاخت  شـده مصـرف انـرژي لحـاظ کشـاورزي از يهاکارگیري ماشین

)1382ماندار (یو پیاورع. 1
)1390همکاران (واسکوئیشیرچی. عجب2

3. Di Joung (2004)
)1393(ی. کاظم4
)1381(يلنگرودیعیمط. 5
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ازاسـتفاده ومکانیزاسـیون رشـد بـا کهدهدمیننشاهاپژوهش. کرداشارهیمصرفسوخت
یافتـه کـاهش کشاورزيهايدر سیستممصرفیانرژيکارایی، کشاورزيدرمواد شیمیایی

و مـدرن فشـرده کشـاورزي بـه نسـبت بیشـتر پایداريداشتناولیه ضمنکشاورزيواست
1.استداشتهبهتريمراتببهکارایی، امروزي

نه یشـ یو پينظریدر بخش دوم و سوم مبان، قین تحقیایهدف اصلبهیابیبه منظور دست
ج آن در یبـرآورد مـدل و نتـا   ، در بخـش چهـارم  یق ارائه شده و در ادامه روش شناسـ یتحق

. ارائه شده استيریجه گیت در بخش ششم نتیبخش پنجم و درنها

ينظریمبان. 2
داشـته امـا   یفراوانـ يایـ بشـر مزا يد اگر چه بـرا یر قابل تجدیاستفاده از منابع محدود و غ

همچـون  ، يات کشـاورز یـ از عملیناشیطیست محیز در مورد مشکالت زینییهاینگران
ه از یرویبيبردارش و بهرهیفرسابه دلیل خاكيزیافت حاصلخ، ییزداجنگل، یآلودگ

از یکـ ی. فشرده به وجـود آورده اسـت  يدر مورد کشاورزییهاین نگرانیخاك و همچن
ــاراهک ــق توســعه پاياره ــتحق ــجریبررســيدار در کشــاورزی ــرژی ــا و يوروديان ان ه

از ياتواند ابعـاد ناشـناخته  یميان انرژیمطالعه جر. باشدید محصول میها در تولیخروج
ج مطالعـه  یـ رايهـا اعـم از روش یتیریمـد يهـا ر روشید محصول را که در سایروند تول

یبررسـ 2.را روشن سازدرندیگید توجه قرار نممورياقتصاديهاا روشیون و یزاسیمکان
کـه البتـه بـه نـوع     يمختلـف کشـاورز  يهاستمیدر اکوسيو ورودیخروجينسبت انرژ

توانـد بـا   یمـ ، داردید محصـول بسـتگ  یـ محصول و نوع مواد بـه کـار گرفتـه شـده در تول    
، ياداقتصـ يسـاز نهیبه، دیتوليداریرا در پایمشخص ساختن نواقص موجود نقش اساس

بخـش اینکـه بـه نظـر 3.دیـ فا نمایهوا ایو کاهش آلودگیلیفسيهار سوختیحفظ ذخا
د و برداشت یان تولیان جریمید تعادلیبا، بودهروبرومحدودیت منابع تولیدباکشاورزي

د یـ در توليان انـرژ یـ جریابیـ ن تعـادل ارز یـ جاد ایايهااز روشیکی. وجود داشته باشد
هـاي انـرژي شـامل چهـار شـاخص عمـده کـارایی مصـرف         خصشا. باشدیمحصوالت م

شاخص کـارایی مصـرف   . باشندیمانرژي خالصو انرژي ویژه، وري انرژيبهره، انرژي

1. Pimentel (1996)
)1395زاده و همکاران (شعبان. 2

3. Ozkan, et al (2004)
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انرژي مصرفی بـه  )-1MJhaول برهکتار (ژمگااست که به ازاي هر آندهنده نشانانرژي
، تـر باشـد  رگهرچـه ایـن نسـبت بـز    . برداشـت شـده اسـت   چه میزان انرژي ، منظور تولید

گـر  بیـان ز یـ نوري انرژيشاخص بهره. استکه کارایی انرژي باالتر دهنده آن استنشان
سـتاده  لـوگرم  یکچنـد  ، انـرژي مصـرفی نهـاده   ول برهکتـار ژمگـا که به ازاي هر آن است
هـاي  بـه صـورت نسـبت مجمـوع انـرژي     شـاخص انـرژي ویـژه    ن یهمچنـ . شودیمحاصل 

تـر بـزرگ چه مقـدار ایـن شـاخص    لذا هر. گرددیمف یورودي به عملکرد محصول تعر
گـر  بیـان ت شـاخص انـرژي خـالص    یـ و در نها. باشد بیانگر هدر رفت بیشتر انـرژي اسـت  

1.باشدخالص انرژي خروجی می

ن محصـول  یايو انرژيچاعملکردیپژوهش بررسنیاانجامازنکه هدفیبا توجه به ا
ت اسـت  یـ از آن جهت بـا اهم یطقه مورد بررسجان به عنوان منیانتخاب شهرستان اله، است

يز بـه شـهر چـا   یـ باشـد و ن یران مـ یدر ايدکنندگان محصول چاین تولیاز بزرگتریکیکه 
چايدیتولیخروجووروديهايانرژيیبررسمطالعهن یگر اهداف ایاز د. معروف است

. باشدیو عملکرد محصول موروديهايانرژينیبرابطهنیتخمو

قینه تحقیشیپ. 3
در داخـل و خـارج انجـام شـده اسـت کـه       يمصرف انـرژ یینه کارایدر زميادیمطالعات ز

ن منظـور  ید محصوالت بوده اسـت و بـد  یدر توليورو بهرهيانرژییت کارایاز اهمیحاک
:  م که عبارتند ازیر آورده این مطالعات را در زیچند نمونه از ا

کشـت بـراي انـرژي مصرفمیزان)1388ن (قهدریجانی و همکاراتوسطيامطالعهدر
دادنشـان تحقیقاینازحاصلنتایج. شداصفهان بررسیاستانغربمنطقهدرزمینیسیب

بـا شـیمیایی کودهايانرژيبهمربوطزمینیبیسمحصولانرژيمصرفسهمبیشترینکه
کـار بـا  يورینانرژيبهمربوطانرژيمصرفسهممیزانکمترینوبودهدرصد51متوسط
.  استدرصد2متوسط

مصـرف یکـ یتکنوياقتصادییکارآیبررسمنظوربه) 2011(همکاران واوليموسو
اسـتفاده هـا دادهیپوششـ لیـ تحلکیـ تکنازگلسـتان اسـتان کلـزا محصـول دیتولدريانرژ

محاسـبه يورودبـه یخروجـ يانرژنسبتصورتبهمطالعهنیادريانرژییکارآ. کردند

)1395زاده و همکاران (شعبان. 1
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طیشـرا درمطالعـه مـورد منطقـه کلزامزارعدرییکارآنیانگیم، دادنشانجینتا. ستاشده
. است88/0و74/0بیترتبهاسیمقبهنسبتریمتغوثابتبازده

یمصرف آب پرداخته شده است که چند مورد را بررسيز به انرژیمطالعات نیدر برخ
:  میکنیم

يهـا نظـام بـوم درانـرژي وآبمصـرف يوربهـره ) 1390(یدامغـان يو مهدویوسفی
مصرفوريبهرهکهدادنشانمطالعهایننتایج. کردندیکرمانشاه را بررساستانفاریاب

و 05/1و 06/2ترتیـب  بـه استانایندرگندموذرت، یونجهتولیديهانظامبومدرآب
بـه  هـا نظـام بـوم اینبرايانرژيمصرفکاراییهمچنین. بودمترمکعببرکیلوگرم9/0

در بـوم انـرژي - آب وريبهـره شـاخص اساساینبر. بود78/3و 08/2و 29/4ب یترت
بـر مکعـب متـر بـر گـرم 08/0،06/0،13/0ترتیـب  بـه یونجـه وذرت، گنـدم يهـا نظام

. بودساعتکیلووات
گلسـتان را  استاندربرنجتولیدمختلفهايسیستمدرانرژي) مصرف1390ا (یمحضرن

لـوگرم  یمگاژول بر ک5/12تقریباً د برنج یتوليژه برایويشاخص انرژ. قرار دادیورد برسم
شتر یلوگرم بیمگاژول بر ک15/13ن شاخص در شهرستان گنبد کاووس با مقدار یالبته ا، بود

.  ها بوده استر شهرستانیاز سا
اي لخانـه گگازهـاي انتشـار وانـرژي تیحساسـ یابی) ارز1392کخواه و همکاران (ین

درورودييهـا انـرژي مجمـوع . الن را مورد مطالعه قـرار دادنـد  یگاستاندرچايدیتول
. شدمحاسبه22/0انرژي ییکارازانیموهکتاربرمگاژول60/39060يچادیتولانیجر

بـه اي گلخانـه گازهـاي انتشارویمصرفيهاانرژيدرسهم رانیشتریبییایمیشکودهاي
انتشـار مجمـوع . دادنـد اختصاصخودبهچايدیتولدردرصد22/78و 55/58با بیترت

درکـربن دیاکسـ ديمعادللوگرمیک82/1281منطقه درچايدیتولاي گازهاي گلخانه
. بودهکتار

يهـا شهرستانگندممزارعدرانرژيجریانگریديا) در مطالعه1393و زارع (یکاظم
مـزارع بـراي انـرژي مصرفکارایی. دادندقرارایسهمقوارزیابیموردمرودشتوگرگان

درخروجـی انـرژي ووروديانرژي. شدمحاسبه56/2مرودشت مزارعدرو91/2گرگان 
و 125/0ب یانرژي به ترتوريبهرهآمد و متوسطدستبهگرگانازباالترمرودشتمزارع

. دشمحاسبهمنطقهدواینمزارعبرايمگاژولدرکیلوگرم123/0
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اسـتان خیـار تولیديهاگلخانهدريانرژمصرفی) کارای1393و همکاران (ياسفنجار
يانـرژ ، يانـرژ يوربهـره ، يانـرژ ییکـارا کهدادنشانمطالعهجینتا. کردندیتهران را برس

بـر لوگرمیک65/0، 52/0بابرابربیترتبهیبررستحتيدر واحدهاژهیويانرژو، خالص
يهـا يانـرژ سـهم . استلوگرمیبر کمگاژول52/1وهکتاردرمگاژول731080، مگاژول

برابـر  بیـ ترتبـه زیـ نیمصرفيانرژکلازریدناپذیتجدو، ریدپذیتجد، میرمستقیغ، میمستق
. شدمحاسبهدرصد96و، 4، 86/14

کشـور درمحصـول چنـد انـرژي مصـرف تجزیهبررسیدر1)2006نگ و همکاران(یچمس
دارايمرطوبفصلدرچهوخشکفصلدرچهسویامحصولکهردندکگزارش، تایلند
نیشـکر گیـاه بـه انرژينسبتمیزانباالترین، استسایرگیاهانبهنسبتپایینیانرژينسبت

. یافتاختصاص
واحـدها  یفنییو کارامصرف انرژييگر آن است که الگوانیمطالعات فوق بیبررس

سـه  یلـذا مقا . گر از مـوارد نامناسـب بـوده اسـت    یدیبرخاز مطالعات مناسب و در یدر برخ
و مصـرف انـرژي  يبـا الگـو  يواحـدها واحـدها در یفنـ ییو کـارا مصرف انـرژي يالگو
گـر  انیـ ب، نامناسـب یفنـ ییو کارامصرف انرژييبا الگويمطلوب با واحدهایفنییکارا

بـه  . هاسـت نهـاده تفـاوت در دو گـروه نحـوه اسـتفاده از     ین موضوع است که علت اصـل یا
ز عـدم  یـ اوقـات ن یو گـاه یبه منابع کافیو عدم دسترسیابیموارد کمیکه در برخيطور

نامناسـب و  مصـرف انـرژي  يبه الگـو ، هاب مناسب نهادهیجهت استفاده و ترکیدانش کاف
.  ن واحدها منجر شده استیپائیفنییکارا

یشناسروش. 4
ريیگنمونهروشومطالعهموردمنطقه. 1-4

ازاسـتفاده بـا نمونـه افـراد تعداد. بودالنیگاستاندرجانیالهشهرستانیبررسموردمنطقه
اطالعـات . شـد نیـی تعنفر134نمونهحجمبیترتنیابهو2شدزدهنیتخمکوکرانفرمول
چـاي دفترچـه بـا اطالعـات شـد آوريجمعحضوريمصاحبهوپرسشنامهتوسطازینمورد

. شددادهقیبتطمربوطهکشاورز

1. Chamsing, et al (2006)
2. Snedecor and Cochran (1980)
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ار یـ ش بـرآورد انحـراف مع  یپـ s، %)95نان ی(در سطح اطم96/1برابر است با tرابطه نیادر
کار که اطالعات آنهـا در جهـاد   یچا206حجم جامعه (N، مطلوبیدقت احتمالd، جامعه

قیـ طرازاطالعـات . حجـم نمونـه اسـت   nه بـود) و  جان ثبـت شـد  یشهرستان الهيکشاورز
. آمددستبهحضوريمصاحبهوپرسشنامه

یمصرفانرژيلیتحلروش. 2-4
النیگـ استاندرچايدیتولدراستفادهموردیخروجووروديهاينهادهانرژيهايمعادل

استاندرچايدیتولیخروجووروديانرژیهاينییتعازپس. استشدهارائه1جدولدر
شـکلهاي سـهم سـپس . شـد محاسـبه 6تـا 3فرمولهـاي قیطرازانرژيهايشاخص، النیگ

مـواد ، یوانیـ حکـود ، ییایمیشـ م (کودهـاي یرمسـتق یغ، )سـوخت ویانسـان رويیـ ن(میمستق
سـوخت (ریدناپـذ یتجدو) یوانیـ حکودویانسانرويیر (نیدپذیتجد، )هانیماشوییایمیش

شهرسـتان  در چـاي دیتولدرانرژيآالت)نیماشوییایمیشمواد، ییایمیشکودهاي، نیبنز
. گرفتقراریبررسموردجان یاله

.  ) استفاده شده است3از فرمول (يانرژییجهت محاسبه کارا

يانرژیی= کارا(مگاژول بر هکتار)یخروجيانرژ)3( (مگاژول بر هکتار)يوروديانرژ
. ) استفاده شده است4از فرمول (يانرژيورجهت محاسبه بهره

يور= بهرهلوگرم بر هکتار)یعملکرد (ک)4( (مگاژول بر هکتار)يوروديانرژ
.  ) استفاده شده است5ژه از فرمول (یويجهت محاسبه انرژ

ژهیوي= انرژ(مگاژول بر هکتار)يوروديانرژ)5( لوگرم بر هکتار)یعملکرد (ک
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.  ) استفاده شده است6از فرمول (يافزوده انرژجهت محاسبه 
يافزوده انرژ=(مگاژول بر هکتار) یخروجيانرژ- (مگاژول بر هکتار) يوروديانرژ)6(

از منـابع متعـدد جمـع آوري شـده و در جـدول     ن مطالعهیو ستاده در اهاانرژي معادل نهاده
مقـدار نهـاده محاسـبه    ، هـا یـن نهـاده  به منظور محاسبه انرژي معادل ا. شده استگزارش) 1(

. دگردشده در هر هکتار در ضرایب انرژي معادل آن ضرب می

یو خروجيوروديانرژيهامعادل. 1جدول 

منبع(مگاژول بر هکتار)يمعادل انرژهایها و خروجيورود
هايورود

,.Singh et al)96/1یانسانيروین 1994)

ییایمیشيکودها
,.Ozkan et al)14/66لوگرم)ین (کتروژین 2011)

,.Ozkan et al)44/12لوگرم)یفسفر (ک 2011)

,.Khoshnevisan et al)3/0لوگرم)یکش (کعلف 2013)

,.Khoshnevisan et al)120لوگرم)ی(کیوانیکود ح 2013)

,.Pishgar-Komleh et al)3/46تر)ین (لیسوخت بنز 2011a)

,.Singh and Mittal)7/62عت)آالت (سانیماش 1992)

هایخروج
,.Ozkan et al)8/0لوگرم)ی(کيچا 2004)

يکودهـا ، )1X(یانسـان رويینوروديهايانرژينیبرابطهنیتخمبرايمطالعهنیادر
آالت نی) و ماشـ 5X(یوانیکود ح، )4X(ن یسوخت بنز، )3X(ییایمیشسموم، )2X(ییایمیش
)6X (توسـط  شـده رفتـه یپذمدلکیکهشداستفادهداگالسکابتابعازچايکردعملبا

. استکشاورزيمحصوالتدیتولیمصرفانرژيیبررسدرمحققانازاريیبس
به، معادلهدو طرفازريیگتمیلگاربا. استشدهارائه7فرمولدرتابعنیایکلشکل

درچـاي دیـ تولبـراي وروديانـرژي نهادهششگذاريیجابا. دیآیمدر8فرمولصورت
بـه eiو 0αفرمـول  نیادرکه. دیآیمدر9فرمولصورتبهفرمول موردنظر، النیگاستان

ــترت ــتبیضــربی ــه6α,...,3α,2α,1αو هســتندخطــابیضــروثاب ــترتب بیضــرابی
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مـورد زینسایمقبهبازگشتنرخمطالعهنیادر. هستندوروديانرژيهاينهادهیونیرگرس
مقـدار ، وروديهـاي نهـاده تمـام انـرژي مقـدار رییـ تغبـا کهمعنانیبه ا. گرفتقراریبررس

بازگشـت نرخ، شودک محاسبهیازبزرگترعددنیااگرابدییمرییتغاندازهچهبهعملکرد
وروديهـاي نهـاده تمـام انـرژي دردرصـد کیـ شیافزاباوبودخواهدیشیافزااسیمقبه

کیـ مسـاوي اسیمقبهبازگشتنرخ. ابدییمشیافزادرصدکیازشیبزانیبه مدعملکر
.  هستندیکاهشوثابتاسیبه مقبازگشتنرخانگریببیترتبهکیازکمترو
)7(exp(u)xfy 

)8(  
n

i iiii exlnaaLny 1 )(0
)9(ii elnxalnxalnxalnxalnxalnxaaLny  6655443322110

روي عملکــرد بــر ر را یر و تجدیــد ناپــذیتجدیدپــذ، قیمهــاي مســتقیم و غیرمســتاثــر انــرژي
. نمودیبررس) 11) و (10روابط (بابه ترتیب توانیرا ميمحصول چا

)10(ii eIDElnβDElnββYln  210

)11(ii eENRlnαRElnααYln  210

. دنشوها هستند که توسط مدل برآورد مینهادهمربوط به ضرائب αوβفوق يدر دو الگو
Excelافـزار  نرمطیمحبههیاولعاتاطال لیـ تحلوهیـ تجزسـپس . افـت یانتقـال 2007
. انجام شدEviewsافزار نرمقیطرازها دادهآماري

انجام محاسبات و برآورد مدل. 5
سـطح بـا النیگاستانکهاستهکتار32000حدوددررانیاچايباغاتکشتریزسطح

1.باشـد یمکشـور سـطح درمحصولنیاکنندهدیولتنیتربزرگ، هکتار24000کشتریز

. استشدهمحاسبههکتار51/0جانیالهشهرستاندريچاباغاتکشتریزسطحنیانگیم
2.باشـد یمـ هکتـار 2/0النیگـ اسـتان دريچـا باغـات کشتریزسطحنیانگیمکهیحالدر

يچـا باغـات امـا .اسـت داراالنیگـ استانيچادیتولدررایبزرگسهمجانیالهشهرستان
مهـاجرت وکـار يرویـ نکمبـود ، باغـات شدنتکهتکهویارثماتیتقسلیدلبهمنطقهنیا

1. MAJ (2011)
)1393(همکارانوهکخواین. 2
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دريجـو يهـا زشیـ رکـاهش ، یمسـکون بهيکشاورزيهانیزملیتبد، شهربهانییروستا
قـدر چـه هرواستبودههمراهیبازدهکاهشباباغازییهابخششدنریو باریاخانیسال

زمـان مروربهوابدییمکاهشمنطقهنیادريچاباغاتکشتریزمساحتدگذریمزمان
موضـوع . ابـد ییمکاهشییکاراویبازدهآندنبالبهوشدخواهدهمکمترمساحتنیا
نیـ اجملـه ازکـه اسـت نمـوده مشـکل دچـار راکشـاورزان ، باغاتنییپایمساحتنیانگیم

نیماشـ ازاسـتفاده کـه يطـور بـه باشدیميرزکشاوآالتنیماشازکماستفاده، مشکالت
صـورت بـه يکشـاورز اتیـ عملوستینجیرامنطقهنیادريچابرداشتيبرايکشاورز

. ردیگیمانجامیدست

ن برداشت و عملکرد کل در هر هکتاریانگیم.2جدول 

درصدلوگرم بر هکتار)ین برداشت (کیانگیمبرداشت
56/305328/40اول
14/220204/29دوم
22/174503/23سوم

15/58065/7چهارم
088/7581عملکرد کل

هاي تحقیق یافته: نبعم

صـورت نیبـد ابـد ییمـ کاهشسالطولدرمنطقهنیادريچابرداشتزانیمنیانگیم
کلمقداردرصد6/7چهارمبرداشتدروبرداشتکلمقداردرصد40اولبرداشتدرکه

. ردیـ گینمـ صـورت اصـال چهـارم برداشتمورادیبرخدریحتوردیگیمصورتبرداشت
.  باشدیملوگرم بر هکتاریک088/7581منطقهنیادريچامحصولعملکردنیانگیم

يانـرژ نهـاده . اسـت شـده ارائـه جـدول دريچـا دیتولیخروجويوروديانرژزانیم
درکـه باشـند یمـ دارادرصـد 9/42بارايوروديانرژازمقدارنیشتریبییایمیشيهاکود

کـار يرویـ نيبعدنهاده. باشدیمدرصد33/0فسفرکودودرصد6/42ازتکودسهمآن
درنهـاده نیـ ايانرژمقدارنیانگیم. باشدیمدارارايوروديانرژازدرصد35کهباشدیم

سـهم دنبـو بـاال لیـ دل. محاسـبه شـده اسـت   هکتـار برمگاژول87/3315معادليچادیتول
باشد چرا یممنطقهنیايچاباغاتدريکشاورزاتیعملنبودنزهیمکان، کاريروینيانرژ
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.  ردیگیمانجامیدستصورتبهيکشاورزاتیعملاکثرکه

جانیدر شهرستان الهيچایو خروجيوروديهايانرژ. 3جدول

درصد(مگاژول بر هکتار)ين انرژیانگیمهایها و خروجيورود
میمستقيهايورود
87/331511/35یانسانيروین

015/82589/5سوخت
میر مستقیغ

925/4552/0یوانیکود ح
ییایمیشيکودها
73/355264/42تروژنین

79/1833/0فسفر
ییایمیسموم ش
47/257685/5کشعلف
00کشقارچ
00کشحشره

02/144162/9آالتنیماش
یخروج

87/6064يعملکرد چا
هاي تحقیق یافته: نبعم

جانیشهرستان الهيد چایدر توليوروديهايسهم انرژ.1شکل 

نیروی انسانی
٣۵٫١٢%

کود حیوانی
٠٫۵٢%

نیتروژن
۴٢٫۶۶%

فسفر
٠٫٣٣%

سوخت
۵٫٨٩%

علف کش
۵٫٨۵%

ماشین آالت
٩٫۶٢%



1398تابستان|5شماره |سال سوم |یعیست و منابع طبیط زیفصلنامه اقتصاد مح|14

جانیدر شهرستان الهيد چایند تولیفرا.2شکل 

مگـاژول 8/11755مورد مطالعـه منطقهنیادريوروديانرژنیانگیبا توجه به جدول م
بـر مگـاژول 87/6064) محصـول (یخروجـ يانـرژ نیانگیـ مواستشدهمحاسبههکتاربر

86/0جـان  یدر شهرسـتان اله يد چـا یتوليانرژیین کارایانگیم. استآمدهبه دست هکتار
دیــتولانــرژيییکــارانیانگیــماســت کــه مطالعــات گذشــته ین در حــالیــا. محاســبه شــد

ا ید سـو یـ تول، )02/3استان گلستان (د کلزا در یتول، )53/1الن (یبرنج در استان گمحصوالت
1.) گزارش کردند62/4گلستان (يدر کردکو

ا یـ هـا  نیتوانـدکوچک بـودن زمـ   یمـ ، يمحصـول چـا  يانـرژ یین بودن کـارا ییل پایدل
مخصوصـاً  يورودير انـرژ یاد از مقـاد یـ ن اسـتفاده ز یبودن و همچنـ یاصطالحا خرده مالک

.  استییایمینهاده کود ش
لـوگرم بـر مگـاژول محاسـبه     یک07/1جان یدر شهرستان الهيد چایلتويانرژيوربهره

بـا توجـه بـه کـاهش     یابـد ولـ  ییش میش عملکرد محصول افزایبا افزايورمقدار بهره. شد
ز یـ نيورشود مقدار بهـره یمینیش بیجان پیدر شهرستان الهيانه عملکرد محصول چایسال

.  دا کندیکاهش پ

1. Mousavi-Avval, et al (2011b), Pishgar-Komleh, et al (2011a), Taheri-Garavand, et al
(2010)

فسفر

کحشره
ش

يد چایتول

نیسوخت بنز

سموم 
شیمیایی

کود حیوانی

نیتروژن

پتاس

آالتماشیننیروي انسانی

ود شیمیاییک

کشقارچ

کشعلف
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واسـت بـوده همـراه کـاهش باکهيانرژه شد و افزودهمحاسب81/1ژه یويمقدار انرژ
يشـتر مطالعـات انجـام گرفتـه بـر رو     یدر ب. اسـت هکتـار بـر مگـاژول -96/5710آنمقدار

نسـبت  یخروجيباشد و آن به خاطر کمتر بودن مقدار انرژیمین مقدار منفیمحصوالت ا
ياز انـرژ یبخشـ يچـا دیتولندیفراطولدرکهباشدیممعنانیابه. استيوروديبه انرژ
ل اسـتفاده  یـ تواند بـه دل یشود که آن میشود و آزاد میل نمیتبدیخروجيبه انرژيورود

. باشدیميد چایدر توليناکارا از انرژ

جانیدر شهرستان الهيد چایتوليانرژيهاشاخص. 4جدول

نیانگیمواحدهاشاخص
8/11775مگاژول بر هکتاريوروديکل انرژ
87/6064مگاژول بر هکتاریخروجيکل انرژ
8636/0-يانرژییکارا
07953/1لوگرم بر مگاژولیکيانرژيوربهره

07953/1لوگرمیمگاژول بر کژهیويانرژ
-5711مگاژول بر هکتاريافزوده انرژ

هاي تحقیقیافته: نبعم

هـایی کـه   و نهـاده رژي مسـتقیم هایی کـه انـ  هاي انرژي به نهادهنهادهک یدر ادامه با تفک
هـایی  نهـاده وریهایی که انرژي تجدیدپـذ نهادهن یو همچن. کنندایجاد میانرژي غیر مستقیم
عملکـرد بـر فـوق  يهـا ک از دو گـروه از نهـاده  یـ اثـر هـر   ، دارنـد ریناپـذ که انرژي تجدید

.  قرار گرفته استی) مورد بررس11) و (10در قالب دو رابطه (محصول

. يچامحصول عملکردبرمستقیمغیرومستقیمهاينهادهانرژياثربرآوردازحاصلنتایج.4جدول 

ii eIDElnβDElnββYln  210
tآماره ضرائبمتغیرها

38/002/6***جزء ثابت
64/019/2**انرژي مستقیم

31/031/2**انرژي غیر مستقیم
68/0=2R44 /41= آمارهF

تیواfآماره =98
. دهنددرصد را نشان می5درصد و 1سطح داري دربه ترتیب معنی**، ***هاي تحقیق یافته: نبعم
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.  يچامحصولعملکردبرریتجدیدناپذوریتجدیدپذهاينهادهانرژياثربرآوردازحاصلنتایج.5جدول 

ii eNRElnαERlnααYln  210
tآماره ضرائبمتغیرها

61/041/0بتجزء ثا
29/099/7***ریانرژي تجدیدپذ

65/043/2**ریانرژي تجدید ناپذ

70/0=2R31/22=آمارهF

تیواfآماره =102

. دهنددرصد را نشان می5درصد و 1سطح داري دربه ترتیب معنی**، ***هاي تحقیق یافته: نبعم

به منظور . ) گزارش شده است5) و (4ب در جدول (یفوق به ترتینتایج حاصل از بررس
انس یـ واريهـا ون از آزمـون سـهم  یرگرسـ یحیتوضـ يرهـا ین متغیبیوجود همخطیبررس

چ یشه مشخصه هیهر ريانس به ازایواريهان آزمون نشان داد که سهمیج اینتا. استفاده شد
د یشـد یمخطاز عدم وجود رابطه هیجه حاکینتنیکه ا. باشدینم5/0باالتر از یزوج مرتب

ت اسـتفاده  یـ واق از آزمـون  یـ ن تحقیـ انس در ایـ وارین جهت آزمون ناهمسانیهمچن. است
05/0شـتر از  یت بیـ آزمـون وا fن آزمون نشان داد کـه احتمـال آمـاره    یج اینتا. شده است
. باشدین جمالت خطا میانس بیواریاز عدم وجود ناهمسانیجه حاکین نتیاست که ا

هاي مستقیم و غیـر مسـتقیم بـر    دهد که اثر انرژي نهادهینشان م)4ج جدول (ینتایبررس
ب یباشـد کـه هـر دو ضـر    می31/0و 64/0ب برابر با یمثبت و به ترتيعملکرد محصول چا

انـرژي اثـر سـه  یمقا. باشـند یدار مـ معنـی يفوق در سطح احتمال پـنج درصـد از نظـر آمـار    
عملکـرد بـر مسـتقیم هـاي نهـاده انرژياثردهد که ینشان ممستقیمغیرومستقیمهاينهاده

ج جـدول  ینتـا ین بررسیهمچن. استغیر مستقیمهاينهادهانرژياثرشتر از یبيچامحصول
ر بـر عملکـرد محصـول    یر و تجدید ناپذیتجدیدپذهاينهادهدهد که اثر انرژيی) نشان م5(

ر یتجدیدپـذ هـاي نهـاده رژياست که البته اثر ان65/0و 29/0ب برابر با یمثبت و به ترتيچا
ير در سطح پنج درصـد از نظـر آمـار   یتجدید ناپذهاينهادهدرصد و اثر انرژي1در سطح 

. باشدیدار ممعنی
دهـد کـه اثـر انـرژي    یز نشان مینریتجدیدناپذوریتجدیدپذهاينهادهانرژياثرسه یمقا
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ر یتجدیدپـذ هـاي نهـاده انرژيشتر از اثر یبير بر عملکرد محصول چایتجدیدناپذهاينهاده
.  است

يریگجهیو نتيبندجمع. 6
از یتحـت بررسـ  ياز باغـات چـا  ییاز آن است کـه درصـد بـاال   ینتایج حاکیبه طور کل

فـوق بـر   يهـا در واحـدها  الزم برخوردار نبوده و افـزایش در مصـرف نهـاده   يکارایی انرژ
انـرژي شـده   ییسـبب کـاهش کـارآ   ن واحدها پیشی گرفته و در نهایت یافزایش در تولید ا

هاي جبران ناپذیري را به دلیل استفاده نامناسب از منابع بـه محـیط   ن امر خسارتیاست که ا
شود با بهبود عملیات مـدیریتی در اسـتفاده بهینـه از    بنابراین پیشنهاد می. کندزیست وارد می

هــاي عمــومی ین بــا ارتقــاء آگــاهیباشــد همچنــیمــییایمیشــيهــایی ماننــد کودهــانهــاده
هاي تولیدي در جهـت  هاي مصرفی و هدایت واحدان در مورد اهمیت انرژيکنندگمصرف

توان در جهـت کـاهش   یهاي صرفه جویی انرژي ممصرف منطقی و به موقع انرژي و روش
يهـا افتهی، جین نتایکه البته ابرداشتیتلفات انرژي و افزایش عملکرد در واحد سطح گام

.  کندیمدییتأن صنعت را یج در ایاز به آموزش و ترویبر نیمبنیقبل

منابع
یاجتمـاع يامـدها یپیابیـ ارز«. )1389(. حمـد ا، یفتـاح و. اکبـر یلع، انیمیا کریده سوفیس، یآتش

يهـا طوفـان ويبـاد شیفرسـا یملـ شیهمـا نیدومـ ، »يکشـاورز بـر یسـال خشـک ازیناشـ 
. زدیدانشگاه، گردوغبار

یبررسـ «. )1394(. حمـد ا، يدیـ امو . نـاز یرپ، جانسـوز . يهدم، زادهشعبان. ضار، يکنارياسفنجار
، مجله مهندسی بیوسیستم ایـران ، »ار استان تهرانید خیتوليهادر گلخانهيمصرف انرژيالگو

.  125-134صفحات، 46)2(شماره 
موسسـه اتانتشـار . »يانـرژ يوربهـره وییکـارا گیـري اندازهاصول«. )1379(. یعل، يبدیمیامام

. 125-151صفحات، )2(چاپ ، یبازرگانيپژوهشهاومطالعات
مرکـز . »يانـرژ يوربهـره محاسـبه لیـ تحل«. )1382(. حمد صادقم، مانداریپو. د کاظمیس، یاورع

. ریکبریامیصنعتدانشگاهانتشارات
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میـ دگنـدم اعـت زرانـرژي النیبـ یابیارز«. )1382(. بداهللاع، زادهحسنوعصومهم، نژادیقلدریح
. 63-65صفحات، 58شماره ، یسازندگوپژوهشمجله. »مازندراندراستان

مصـرف یابیـ ارز«. )1391(. اسیال، یو سلطان. میابراه، ینلیز. نیافش، یسلطان. نیسحمحمد ، یرجب
. 3دوره 19شماره، یاهیگدیتوليهاپژوهشمجله. »گرگاندرگندمدیتولدرانرژي

ومصـرفی هـاي نهادهانرژيمیانارتباطبررسی«. )1390(. منصور، زیباییو. هاجر،امیريرمضانی
شهرسـتان درپالسـتیک زیـر کشـت تحـت شـرایط  خربزهوخیار، گوجهمحصوالتعملکرد

. 58-65صفحات، 1شماره 25دوره ، ياقتصاد و توسعه کشاورز، »فارسفیروزآباد
بر دیتأککشت با ين الگوییتع«. )1393(، بوالقاسمادیس، يوو مرتض. امدح، قادرزاده. دیام، یزمان

ه دانـش  ینشـر ، »دار در شهرسـتان سـقز اسـتان کرمانشـاه    یـ پايو کشـاورز ينه انـرژ یمصرف به
. 15-29صفحات ، 31دوره دوم شماره ، رداید پایو توليکشاورز
مصـرف  يالگـو یسـ برر«. )1395(. اعظـم ، یو رضـائ . ضار، يکنارياسفنجار. يهدم، شعبان زاده

، 1)6شـماره ( ، يکشاورزيهانیماش، »يدر استان خراسان رضویمحصول گوجه فرنگيانرژ
. 11-24صفحات 

یبررسـ «. )1390(. حمـد ا، فـر يقبـاد . رضـا ، يعبـد . یمرتض، یتاک. ییحی، یاسکوئیرچیشعجب
مطالعـه  (هـا دادهیل پوششـ یـ ک تحلیـ م توسـط تکن یـ در کشت گندم دیمصرفيانرژییکارا

، ونیزاسیو مکانيکشاورزيهانیماشیمهندسین کنگره ملیششم، »)الخوریدشت س: يمورد
. رانیا، کرج، وریشهر25و 24

یبررسـ «. )1387(. حمـود م، دیـ امحمـد و ادیسـ ، فرییطباطبا. رضایعل، یهانیک. حمدم، یجانیقهدر
درینـ یزمبیسـ کشـت يبـرا يانـرژ ییکـارا زانیمبريساختارویزراعمختلفعواملریتأث

. 156، ونیزاسیمکانويکشاورزيهانیماشیمهندسیملکنگرهنیپنجم، »اصفهانغرب
ــابی«. )1393(. رایمســ، زارعو. نیســح، یکــاظم ــهوارزی ــانمقایس ــرژيجری ــزارعدران ــدمم گن

صـفحات ، )3(4هشـمار ، النیگـ دانشگاهغالتقاتیتحق، »مرودشتوگرگانهايشهرستان
227-221  .
دربـرنج تولیـد مختلـف هـاي سیسـتم درانرژيمصرفیبررس«. )1390(. اظمک، یفومشایمحضرن

. ساوهواحدآزاددانشگاهيکشاورزیملشیهمانیاول، »گلستاناستان
جهـاد انتشـارات ، »)يکشـاورز (رانیـ اياقتصـاد يایجغراف«. )1387(. سنحدیس، يلنگرودیعیمط

. مشهدیاهدانشگ
زیآنال«. )1389(. سنح، ایصدرنویصطفم، انیجعفر. حسنم، مقربيمحمد. يهدمدیس، يمهدو

نیاولـ ، »يخضـر یزراعـ یسـهام شـرکت یزراعـ عمـده محصـوالت دیتولدریمصرفيانرژ
. يکشاورزدرنینويهايفناوروونیزاسیمکانیملشیهما
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تیحساسـ یابیـ ارز«، )1393(. یهان، کلکناريحمزهو. شادرف، انیشعبان. اقرب، عمادي. نیام، کخواهین
، کشـاورزي یشناسـ بـوم هینشـر ، »النیگـ استاندرچايدیتولاي گلخانهگازهايانتشاروانرژي

. 622- 633صفحات، 6)3شماره (
درانرژيوآبمصرفوريبهرهیبررس«. )1390(. دیبدالمجع، یدامغانيمهدوو. حمدم، یوسفی

صـفحات ، 5) 2(شـماره  ، کشـاورزي شناسـی بومنشریه، »کرمانشاهاستانفاریابيهاامنظبوم
121-113  .
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Abstract
Modern agriculture more than ever is dependent on energy, especially fossil
fuels. Considering the importance of agricultural products in Iran, the
present study aims to investigate the energy consumption and energy indices
during the tea production in Lahijan County. Required data were collected
through questionnaire. Results show that the average input energy and output
energy is 11755. 8 Mj. ha-1 and 6064. 87 Mj. ha-1 for the tea product in the
said region, respectively. The average energy efficiency, energy
productivity, specific energy and added energy related to tea production
were calculated as 0. 86, 1. 079, 1. 81 and 5711, respectively. In addition,
the comparison of the effect of renewable and non-renewable energy sources
show that the energy effect of non-renewable energies on yield is more than
the energy effect of renewable inputs. We have also demonstrated that the
energy efficiency in the tea farms under the study is low, implying that for
these farms the increase in inputs has exceeded the yield increase. Therefore,
it causes a reduction in energy consumption efficiency in intended farms.

Keywords: Renewable Energy, Energy Productivity, Energy Efficiency,
Tea, Lahijan.
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