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  يپژوهش مقاله
  

  اصفهان استان گندم ديتول در آب مصرف يطيمح ستيز آثار و يانرژ نييتع
  

  ٢يدهقان محسن و *١يآباد سلطان يدريح محسن
  
  

  چکيده
  
 محصول ،يمصرف يها نهاده يانرژ صرف با يکشاورز در است. يکشاورز يها تيفعال جهان در يانرژ مصرف موارد جمله از
 يها سوخت از استفاده آن بر عالوه است. بوده نظرمد همواره نهاده، نيتر يديکل عنوان به آب ،انيم نيا در که شود يم  ديتول
 يخاص تياهم از آثار نيا زانيم و نوع به توجه که کند يم  وارد عتيطب بر محيطي زيست آثار ،آب پمپاژ در برق و يليفس

 استان شهرستان ٢٤ سطح در گندم کشت ازين مورد آب استحصال در يمصرف يانرژ زانيم حاضر قيتحق در است. برخوردار
 جينتا .شد  برآورد گندم کشت مزارع سر بر آب انتقال و استخراج محيطي زيست آثار نيهمچن .شد محاسبه و يبررس اصفهان

 نيانگيم نيهمچن .شود يم  ديتول گندم کاه و دانه يانرژ واحد ٣/٣ استان، در آب يانرژ واحد هر مصرف يازا به که داد نشان
 اتيح هچرخ يابيارز از حاصل جينتا طبق آمد. دست به مگاژول بر لوگرميک٢٤/٠ استان سطح در آب يانرژ يور بهره ياستان
 شدن، يدياس ليپتانس ،يجهان شيگرما شاخص ريمقاد اصفهان، استان مختلف يها شهرستان در آب مصرف اثر و گندم ديتول

 لوگرميک ٢٦/٣٧٥ ترتيب به آب منابع يةتخل شاخص و يليفس منابع يةتخل شاخص ،يخشک ونيکاسيفياوتر ليپتانس
 مگاژول ٢٩/١١٨٩ معادل، تروژنين يدهاياکس لوگرميک ٥١/١ معادل، ردگوگ دياکس يد لوگرميک ٤٩/٢ معادل، اکسيدکربن دي

 و ١٦/٠ گندم در آب مصرف از يناش شناخت بوم شاخص شد. يريگ اندازه گندم تن هر ديتول يازا به مترمکعب ١٢/١٩٨٧ و
  .شد برآورد ٧/٠ آب منابع هيتخل شاخص

  
  .گندم عملکرد، شناخت، بوم شاخص ،يمصرف يانرژ ،ياريآب :يديكل يها واژه
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  گندم استان اصفهان ديمصرف آب در تول يطيمح ستيز آثارو  يانرژ نييتع                                                                                         ١١٤

 

  مقدمه
 مجبور ،خود ييغذا يةاول يازهاين نيتأم يبرا شهيهم بشر
 شده باعث فراوان يليفس يانرژ است. بوده يانرژ صرف به

 د.شو سريم گسترش، به رو تيجمع يغذا نيتأم که است
 يانرژ منابع يول ؛مانده يباق ييباال سطح در تيجمع رشد

 نيبنابرا ؛است کاهش حال در يليفس يانرژ خصوص به
 تيريمد قبال در ياساس يها يزير برنامه ازمندين جوامع
 تقاضا شيافزا ).١٣٧٣ ،ي(کوچک هستند يانرژ مصرف

 قيطر از يانرژ مصرف در ديتشد باعث ييغذا مواد يبرا
 ريسا و ها نيماش ها، کش آفت ،ييايميش يکودها ،ياريآب

 يانرژ شتريب چه هر مصرف است. شده يعيطب منابع
 بيتخر موجب و دارد يپ در را محيطي زيست مشکالت

 محيطي زيست آثار شيافزا و منابع يآلودگ ،يعيطب منابع
 يزراع يها نظام ).٢٠٠٧ همکاران، و (اردال شود يم 

 يها نهاده شکل به يانرژ مصرف به يمتک کامالً متداول
 و ياقتصاد ،يآور فن يها جنبه از و بوده مختلف
 اواخر رد ليدل نيهم به هستند. ريپذ بيآس محيطي زيست

 ييکارآ شيافزا قالب در يديجد يها دگاهيد ستميب قرن
 ،يعيطب منابع و ستيز طيمح از حفاظت ها، نهاده مصرف
 ييغذا تيامن و غذا نيتأم تيدرنها و کياکولوژ اقتصاد
 مختلف نيعناو با ييها نظام راستا نيا در است. شده مطرح

 يورزکشا ک،ياکولوژ يکشاورز دار،يپا يکشاورز جمله از
 شونده ديتجد يکشاورز و کيارگان يکشاورز نهاده، کم
 بخش در يانرژ مصرف ).١٣٧٣ ،ي(کوچک اند شده فيتعر

 نفت معادل بشكه ونيليم ٣٥/٣٠ مقدار از رانيا يكشاورز
 نفت معادل بشكه ونيليم ٧٤/٥٤ به ١٣٨٠ سال در خام
 حدود در يسهم و است دهيرس ١٣٩٦ سال در خام
 نام، ي(ب شود يم شامل را يينها يرژان مصرف ٪٩٥/٣

 به يخروج و يورود يانرژ روند يقيتحق در ).١٣٩٦
 ،يانرژ مصرف يساز نهيبه جهت در ،يزراع يها ستميس

 كاهش قيطر از ديتول و عملكرد يها نهيهز كاهش
 از حاصل جينتا .دش يبررس يانرژ مصرف يها نهيهز

 كه داد شانن )١٣٨١( همکاران و يزيتبر زاده نليز ةمطالع
 ياريآب تهيسيالكتر يانرژ به مربوط يانرژ ةنيهز نيشتريب

 يانرژ از ٪١٨/٣١ با ييايميش يكودها بود. ٪٥٥/٤٦ برابر
 يبررس در يا مطالعه جينتا داشت. قرار دوم گاهيجا در كل

 نهيهز نيشتريب که داد نشان يکشاورز يانرژ مصرف روند
 آب پمپاژ جهت تهيسيكترال يانرژ به مربوط يمصرف يانرژ

 بود ييايميش كود بر، يانرژ مورد نيدوم ).٪٣٨( شد يم

 داشت قرار يبعد رتبه در كل يانرژ از ٪٣٦ صرف با كه
 به )١٣٨٧( همکاران و يسميم ).١٣٨٧ (رضادوست،

 يانرژ سهم نسبت اساس بر يانرژ انيجر يبررس
 ،يبآ گندم محصول سه در مزرعه به مختلف يها يورود
 بناب شهرستان كشاورزان سطح در ازيپ و ميد گندم

 مصرف موارد، اكثر در كه بود آن از يحاک جينتا پرداختند.
 خود به را يانرژ ٪٥٠ از شيب يليفس يها سوخت

 كشت، يها روش اصالح با جينتا نيهم طبق داد. اختصاص
 و بذر مصرف كاهش ،ييايميش يكودها نهيبه مصرف
 حد تا را يانرژ ييکارآ توان يم ،ياريبآ يها روش اصالح
 مخرب آثار و يآلودگ از و داد شيافزا يا مالحظه قابل

   .کرد يريجلوگ محيطي زيست
 داتيتول در ،يانرژ يها نهاده نيتر پرمصرف ةجمل از ياريآب

 در يانرژ يها نهيهز يطرف از .شود يم  محسوب يکشاورز
 که است شده ديکأت و مطرح ،ياريآب يها سامانه انتخاب
 و يبررس ديبا فشار، تحت ياريآب يها ستميس طراحان

 قرار نظرمد يطراح نديفرآ در را ستميس يانرژ ازين نييتع
 زانيم ،يا مطالعه در نهيزم نيهم در ).٢٠٠٢ (فائو، دهند

 نشان و نييتع رانيا کشور يزراع ةدرحوض يانرژ مصرف
 هکتار، بر مگاژول ٨٨١١١ با ياريآب اتيعمل که شد داده
 است داده اختصاص خود به را يمصرف يانرژ کل از ٪٩١

 يانرژ العهمط و يبررس با ).٢٠١٠ همکاران، و تبار ي(بهشت
 که دش مشخص دعبل صنعت و کشت در شکرين کشت در

 يمصرف يانرژ کل از ٪٩٨ ،ياريآب اتيعمل يانرژ سهم
 ياريآب سامانه در آب پمپاژ يکيالکتر يانرژ نيتأم يبرا
  ).٢٠٠٨ همکاران، و يمي(کر بود دروفلوميه

 نخست گاهيجا گندم ران،يا در يکشاورز داتيتول نيب در
 خود به محصول عملکرد و کشت ريز سطح نظر از را

 ليدل نيهم به ).١٣٩٨ نام، ي(ب است داده اختصاص
 محصول نيا ديتول در يانرژ و آب مصرف روند يبررس

 سيتساتسرل است. برخوردار يخاص گاهيجا از کياستراتژ
 گندم کشت يبرا يخروج و يدورو يانرژ يبررس )١٩٩٣(
 يکودها يها نهاده داد نشان وناني در زمستانه يآب
 نيشتريب ٪٨٤ تا ٨١ زانيم به زليد سوخت و ييايميش

 بيضر يا مطالعه در داشتند. يورود يانرژ کل از را سهم
 برابر هندوستان در يآب گندم ديتول يبرا ياريآب يانرژ
 همکاران، و دهوي(س شد گزارش هكتار بر مگاژول ١٩/٧٤١

 نشان )٢٠١٨( همکاران و يانصار ،يقيتحق در ).٢٠٠٤
 يانرژ کل از ٪٦٣ ييتنها به ياريآب گندم، كشت در دادند
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 مورد در كه يبررس در داد. اختصاص خود به را يمصرف
 انجام غالت خانواده انيم در آب يبرا شده صرف يانرژ
 گندم به نسبت يتر شيب يانرژ برنج كشت شد انيب شد،

 مصرف خاطر به يانرژ نيا بودن باال علت و كند يم صرف
 نگ،ينيب و (پاتهاک است محصول نيا كشت در آب اديز

 يانرژ متوسط )١٣٩٥( همکاران و يمحمد ).٢٠٠٣
 از ٪١٢ حدود در را گندم ديتول يبرا کشور کل در يمصرف
 سطح يقيحقت جينتا طبق کردند. برآورد يمصرف يانرژ کل

 ٨ زار كشت سطح و نيتر كم هكتار ٣ از كمتر زار كشت
 کشت در را ياريآب يانرژ مصرف نيتريشب باال به هكتار
 ياريآب نينو يها روش از استفاده نيهمچن بود. دارا گندم
 آب يها پمپ ضيتعو نيهمچن و فشار تحت ياريآب مانند

 ناسبم يبازده با يها پمپ با ها آن ينيگزيجا و فرسوده
 (زوله، بود خواهد ثرؤم ياريآب يانرژ مصرف كاهش در

 کلزا و گندم محصول دو در ها يبررس گريد مطابق ).١٣٩٠
 ،ييايميش كود به مربوط ترتيب به يورود يانرژ نيشتريب

 و صفا ).١٣٩١ ا،ين يافضل و ي(مالئ بود ياريآب و سوخت
 در يمصرف يانرژ يريگ اندازه در )٢٠٠٢( فر ييطباطبا

 مصرف ييكارا ساوه، ةمنطق در ميد و يآب گندم ديولت
 کردند. گزارش ١٧/١ و ٦٧/٠ ترتيب به را  دو نيا در يانرژ

 به مربوط ،يآب گندم در يمصرف نهاده نيشتريب نيهمچن
 مربوط م،يد گندم در و هكتار) بر ژول گايگ ٩/٢٠( ياريآب
 ياريآب در بود. هكتار) بر گاژوليگ ٥( ييايميش كود به
 زين را آب مصرف يطيمح ستيز آثار يکشاورز صوالتمح
 يةتخل آب، منابع يةتخل شامل آثار نيا گرفت. نظر در ديبا

 در يانرژ مصرف که است يمخاطرات و يليفس منابع
 به توان يم مخاطرات نيا جمله از .کنديم جاديا ياريآب

 تيسم و نيزم يگرما شيافزا ،يا گلخانه يگازها انتشار
  ).١٣٨٦ ،يترکمان و پور ي(ذوق کرد اشاره کخا و آب

 و يکشاورز محصوالت ديتول در ياريآب و آب ياساس نقش
 دهيپوش يکس بر گندم کياستراتژ محصول تياهم زين
 نيتأم در اصفهان استان خاص تيوضع يطرف از .ستين

 يانرژ يبررس ضرورت گندم، محصول ازين مورد آب
 به را زيست محيط بر آن آثار و آب استحصال در يمصرف
 برآورد حاضر، قيتحق انجام از هدف .دکنيم  روشن يخوب
 محصول ياريآب در آن محيطي زيست آثار و يمصرف يانرژ

  است. اصفهان استان يآب گندم
  
  

  ها روش و مواد
 ٣٥٠٣٩ اصفهان استان در يآب گندم کشت ريز سطح
 شده  ديتول گندم تن ١٤٨٠١١ سطح نيا از که بوده هکتار
 يانرژ و آب نقش تياهم به توجه با ).١٣٩٨ نام، ي(ب است
 زين و يآب گندم محصول ديتول در آن نيتأم ازين مورد
 سال يط قيتحق نيا دارد، زيست محيط بر که يآثار
 يبرا .دش انجام اصفهان  استان رد ١٣٩٦-٩٧ يزراع
 مطالعه، نيا در ازين مورد اطالعات به يابيدست

 از يتعداد با آن يابيارز يبرا كه شد يطراح يا نامه پرسش
 يها نيتکنس و ياريآب کارشناسان خبره، كشاورزان

 نازارع ارياخت در نامه پرسش سپس .دش مصاحبه يکشاورز
 انتخاب گرفت. قرار اصفهان  استان شهرستان ٢٤ کار گندم
 از استفاده با کردند، ليتکم را ها نامه پرسش که ينازارع
 شد. انجام (منظم) كيستماتيس يتصادف يريگ نمونه روش

 جامعه از نمونه تعداد آوردن دست به يبرا روش نيا در
 شد استفاده ))١( معادلة( كوكران ةرابط از هدف يآمار

  ):١٣٨٤ ،يارمحمدي(
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 کنندگان لي(تکم نمونه تعداد n همعادل نيا در
 نازارع (کل يآمار ةجامع تعداد  N،)نامه پرسش
 در که استاندارد واحد نرمال ريمتغ مقدار  z،)کار گندم
 نسبت مقدار  P،است ٩٦/١ برابر ٪٩٥ نانياطم سطح
 آن توان يم نباشد ارياخت در (اگر جامعه در موجود صفت

 نظر مورد صفت فاقد افراد درصد  q،گرفت نظر در٥/٠ را
 در ٠٥/٠ که مجاز اشتباه مقدار d و (q=p-1) جامعه در

 کار گندم نفر ٣١١٩٢ کل تعداد به توجه با شد. رفتهگ نظر
 .دش ليتکم نامه پرسش ٣٨٠ ،)١( معادلة اساس بر و استان

 يها روش از شده يطراح نامه پرسش ييايپا و ييروا
 و نييتع اطالعات، ليتکم يبرا يدانيم قيتحق و مصاحبه

 تعداد و کاران گندم کل تعداد نييتع اتيعمل .شد قيتصد
 هر کيتفک به نامه)، پرسش کنندگان لي(تکم نمونه نازارع

  .شد انجام شهرستان
 ريز سطح ليقب از ياطالعات شده يطراح نامه پرسش در

 و )ينيرزميز اي ي(سطح ياريآب آب منبع گندم، کشت
 از )يبرق اي يزليد (موتور آب استحصال توان منبع

 به و قيتحق طول در نيهمچن .دش افتيدر کشاورزان
 يکيناميد سطح شامل يموارد م،يمستق يريگ اندازه روش
 زانيم ،ياريآب ساعات کل پمپاژ، يدب پمپاژ)، (ارتفاع آب
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 محصول عملکرد ،يمصرف برق زانيم زل،يد سوخت مصرف
 شد. نييتع (کاه) يفرع محصول عملکرد و (دانه) ياصل
 قيطر از اهيگ به آب رساندن يبرا يمصرف ميمستق يانرژ

 در يمصرف سوخت اي برق معادل يانرژ محاسبه
 پمپاژ يانرژ محاسبه اي يزليد يموتورها و ها الکتروموتور

 همکاران، و ي(الماس شود يم محاسبه )٢ (رابطه آب
 آب ميمستق يانرژ محاسبه يبرا حاضر قيتحق در ).١٣٧٨

  :شد استفاده )٢( معادلة از

)۲(  1000000/)
.
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01 nn
QHgE ir
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=

  
 δ هکتار، بر مگاژول حسب بر ياريآب يانرژ Eir آن در که

 شتاب g ،مترمکعب بر لوگرميک حسب بر آب يچگال
 سطح اي هد H ه،يثان مجذور بر متر حسب بر جاذبه

 اهيگ ازين مورد آب کل Q متر، حسب بر چاه يكيناميد
 n1 هکتار، بر مترمکعب حسب بر رشد دوره يط (گندم)

 در توان ليتبد يکل بازده n0 و )٪٧٠- ٩٠( پپم بازده
 موتور الكترو يبرا ٪١٨-٢٢( يزليد موتور اي الکتروموتور

 آب ميرمستقيغ يانرژ .است زل)يد موتور يبرا ٪٢٥-٣٠و
 انتقال و ساخت خام، هياول مواد ديتول يانرژ شامل ياريآب
 توجه با اما ؛دارند دخالت ياريآب در كه است يعوامل ةيكل
 يدرصد معموالً است، مشكل ريمقاد نيا ةمحاسب كهينا به

 نظر در منظور نيا يبرا را ميمستق يانرژ از )٪٢٠ (حدود
 به يابيدست از پس ).١٣٧٨ همکاران، و ي(الماس رنديگ يم

 يخروج اي يديتول يانرژ گندم، در ياريآب يمصرف يانرژ
 آمد دست هب )٣( معادلة از کاه و دانه ديتول از يناش

  ):٢٠٠٤ همکاران، و (برهان
)٣(  WEIE gg .=  

 بر مگاژول حسب بر گندم يديتول ينرژا Eg آن در که
 ٧/١٤ دانه يبرا که محصول يانرژ ارز هم EIg هکتار،
 لوگرميک بر مگاژول ٥/١٢ کاه يبرا و لوگرميک بر مگاژول

 W و )٢٠٠٤ همکاران، و برهان( شد فتهگر نظر در
 بر لوگرميک حسب بر شده برداشت محصول وزن نيانگيم

 ياريآب يانرژ يور بهره و بازده  شاخص دو ادامه، در .هکتار
 ترتيب به ياريآب يانرژ يور بهره و بازده .دش محاسبه
 ي(انرژ يخروج يها يانرژ مجموع نسبت از عبارتند

  يانرژ به شده ديتول محصول مقدار و )يديتول محصوالت
   .ياريآب در يمصرف

 ياريآب در يانرژ مصرف محيطي زيست آثار نييتع يبرا
 نيا در شد. استفاده اتيح ةچرخ يابيارز روش از گندم

 ديتول ةچرخ طول در (آب) يمصرف يها نهاده زانيم روش
 انتشار زانيم هاآن به توجه با ،نييتع نظر مورد محصول

 يبايارز يبرا ييها يشاخص تينها در و برآورد ها ندهيآال
 شود. يم ليتحل و هيتجز و محاسبه محيطي زيست آثار
 ةحوز ،اهداف فيتعر گام، چهار يدارا اتيح ةچرخ يابيارز

 نيي(تع اتيح ةچرخ يزيمم كاربرد)، (دامنه مطالعه عمل
 ريتأث ريتفس و يابيارز و سامانه) يها يخروج و ها يورود
 در ).٢٠١٠ همکاران، و ارتيري(ا است اتيح ةچرخ
 آثار يبررس مطالعه، عمل ةحوز و هدف ،حاضر ةمطالع
 يكاركرد واحد با گندم ديتول در آب مصرف محيطي زيست

 ،اتيح ةچرخ يزيمم قسمت در .است گندم ديتول تن كي
 که تهيسيالکتر و زليد سوخت ريمقاد و آب مصرف زانيم

 يدارا  يها نهاده عنوان به شود، يم  مصرف آن پمپاژ يبرا
 ديتول در بودن خطرناك و زيست محيط يرو يفمن آثار

 انتشار يها ندهيآال ريمقاد سپس شد. گرفته نظر در نده،يآ
 اساس بر يكاركرد واحد يمبنا بر زيست محيط به افتهي

 همکاران، و (برنتراپشد  محاسبه ١ جدول مندرجات
 ليتحل و هيتجز ات،يح ةچرخ ريتأث يابيارز در ).٢٠٠٠

 مطالعات در بخش نيا شد.  انجام يزيمم بخش جينتا يكم
 و ٢يساز نرمال ،١يبند طبقه مرحله سه يدارا مشابه
 در ).١٣٩٢ همکاران، و يرحاجي(م است ٣يده وزن

 هر مشارکت زانيم و ريتأث يها گروه ريمقاد ،يبند طبقه
 ريتأث گروه پنج جاديا در شده ديتول يها ندهيآال از کي

 ونيكاسيفياوتر ته،يديسا ،يجهان شيگرما محيطي زيست
 مشخص آب منابع ةيتخل و يليفس منابع هيتخل ،يخشك

 يابيارز مرحله نيآخر در ).٢ جدول -يساز ژهي(و دش
 شاخص عنوان با محيطي زيست شاخص ات،يح چرخه

 ريتأث يابيارز يينها اريمع كه )Eco-Index( شناخت بوم
 قيطر از منابع يةتخل شاخص زين و است اتيح ةچرخ
 محيطي زيست ريتأث يها گروه يده وزن و يساز نرمال

  ).٢٠٠٤ همکاران، و (برنتراپ شد محاسبه )٣ (جدول
  
   بحث و جينتا
  ةنهاد به مربوط يها داده يآور جمع و يبررس از پس

 ٢٤ در گندم کاه و دانه عملکرد زين و آب يمصرف
 شهرستان هر ريمقاد نيانگيم اصفهان، استان شهرستان

 يها نيانگيم برآورد از حاصل جينتا ٤ جدول شد. ثبت
                                                
1- Characterization 
2- Normalization 
3- Weighthting 
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 و يانرژ نسبت ،يديتول گندم يانرژ ،يمصرف آب يانرژ
 طبق .دهد يم  نشان را گندم ديتول در آب يانرژ يور بهره
 ٧٣/١٠ يانرژ نسبت با لنجان شهرستان جدول نيا جينتا
 نيکمتر ٤/١ نسبت با دگليب و آران شهرستان و نيشتريب

 را آب يمصرف يانرژ به گندم يديتول يانرژ نسبت مقدار
 در استان نيانگيم يبرا نسبت نيا دادند. اختصاص خود به

 مصرف ازاء به تر ساده عبارت هب آمد. دست به ٣/٣ حدود
 کاه و دانه يانرژ واحد ٣/٣ ،استان در آب يانرژ واحد هر

 يانرژ نسبت اختالف ليدال جمله از .شود يم  ديتول گندم
 به توان يم اصفهان، استان مختلف يها شهرستان در

 در کرد. اشاره آب پمپاژ يانرژ و گندم عملکرد تفاوت
 تيوضع دليل به دگليب و آران مانند ها شهرستان از يبرخ
 تبع به و گندم عملکرد خاک، و آب تيفيک و يمياقل

 کمتر ها شهرستان گريد به نسبت آن از ياستحصال يانرژ
 استان، ييايجغراف يها تيموقع از يبرخ در يطرف از است.
 نقاط گريد از تر نييپا ريچشمگ صورت به آب يستابيا سطح
 .دهد يم شيافزا را آب پمپاژ يانرژ عامل نيا که است

 رگذاريتأث زين يانرژ يور بهره شاخص بر شده ادي عوامل
 مقدار که داد نشان آب يانرژ يور بهره يبررس است. بوده
 و آران شهرستان در مگاژول بر لوگرميک ١٠/٠ از آن
 لنجان شهرستان در مگاژول بر لوگرميک ٧٩/٠ تا دگليب

 ناستا سطح در پارامتر نيا ياستان نيانگيم است. ريمتغ
 پژوهش در آمد. دست به مگاژول بر لوگرميک٢٤/٠ اصفهان
 با دياقل در گندم کشت يبرا آب يمصرف يانرژ يمشابه
 مگاژول ٦٥٣١ هکتار در مترمکعب ١٠٣٦٨ مصرف

 يانرژ که يحال در ؛)١٣٩١ ا،ين يافضل و ي(مالئ دش محاسبه
 هکتار بر مگاژول ٤٠٨٠ گرگان يديتول گندم يبرا ياريآب
 مگاژول بر لوگرميک  ٤/٦٥٤٨ ودشتمر گندم يبرا و

 قيتحق جينتا طبق ).٢٠١٤ زارع، و ي(کاظم شد گزارش
 بر مگاژول ٥٠٩٥٢ اصفهان استان در مقدار نيا ،حاضر
 قسمت که است مهم نکته نيا ذکر شد. محاسبه هکتار
 نيتأم ينيزم ريز منابع از استان يديتول گندم آب ةعمد

 پمپاژ صرف ياريآب يانرژ اعظم بخش يطرف از .شود يم
 آب مجموع به يانرژ نيا .شود يم  ينيزم ريز منابع از آب

 توان منبع و پمپ بازده و پمپاژ ارتفاع (گندم)، يمصرف
 نيا از کي هر رييتغ نيبنابرا ).٣ (رابطه دارد يبستگ
 از .دهديم قرار ريتأث تحت را ياريآب يمصرف يانرژ ر،يمقاد

 اصفهان استان در ياريآب يانرژ بودن باال ليدال جمله
 ارتفاع ديشد شيافزا و ينيزم ريز يها آب سطح کاهش
 نشان حاضر قيتحق محاسبات است. آب يها پمپ مکش

 ريز آب ارتفاع متر کي کاهش با متوسط صورت به دهد يم 
  .شود يم  اضافه ياريآب يانرژ به ٪٢ ،ينيزم

  

  آب ةنهاد مصرف از يناش يها ندهيآال انواع انتشار بيضرا -١ جدول

  واحد) بر (کيلوگرم يافته انتشار هاي آالينده  ها ورودي
  

  منابع
CH4 N2O  NOX CO2  NH3 SO2    

  )۲۰۰۵( همکاران و تزيليواکيز  ٠٠٤/٠  -  ٦٣/٢  ٠٢٢٢/٠  ٠٠٠٠١٨١/٠  ٠٠٠١٧٣/٠ (ليتر) ديزل سوخت
  )۲۰۰۵( همکاران و تزيليواکيز  ٠٠٢٧٦/٠  ٠٠٠٠١/٠  ٥٨٠/٠  ٠٠١٢١/٠  -  -  ساعت) (کيلووات الکتريسيته

  

  يسازكساني بيضرا و ندهيآال نوع اساس بر گندم ديتول در ريتأث يها گروه يبند طبقه -٢ جدول
  منبع  بيترک هر ييکارا  منابع هيها/تخل ندهيآال بيترک  (واحد) ريتأث گروه

  )۲۰۰۹( همکاران و درياسنا  CH4   CO2, N2O,  CO2=1, CH4=21, N2O=310  (kg CO2 eq) يجهان شيگرما
  )٢٠٠٤( همکاران و برنتراپ  NH3, SO2, NOX  SO2=1.2, NOX=0.5, NH3=1.6  (kg SO2 eq) تهيدياس

  )١٣٩١ همکاران، و خرمدل  NH3   NOX,  NH3=4.4, NOX=1.2  (kg NOx eq) يخشك ونيكاسيفياوتر
 )٢٠٠٤( همکاران و برنتراپ  ٨٦/٤٢  ليگازوئ مصرف  (MJ)يليفس منابع هيتخل

  )٢٠٠٩( همکاران و يبورات  ١  آب مصرف )مترمکعب ( آب منابع هيتخل
  

  ريتأث يها گروه يده وزن و يساز نرمال يفاكتورها - ٣ جدول
  منبع  يده وزن فاکتور  يساز نرمال فاکتور  ريتأث گروه

 )١٣٩٢( همکاران و يرحاجيم  ٠٥/١ ٨١٤٣(kg CO2 eq)  يجهان شيگرما
 )١٣٩٢( همکاران و يرحاجيم  ٨/١  ٥٢(kg SO2 eq)  تهيدياس

 )١٣٩٢( همکاران و يرحاجيم  ٤/١  ٦٣(kg NOx eq)  يخشك ونيكاسيفياوتر
 )١٣٩٢( همکاران و يرحاجيم  ١٤/١  ٣٩١٦٧(MJ)  يليفس منابع هيتخل

  )٢٠١٠( همکاران و وانگ  ٢١/٠  ٣٦/٦٢٦)مترمکعب( آب منابع هيتخل
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  گندم ديتول در آب يانرژ يور بهره و نسبت ،يديتول گندم يانرژ ،يمصرف آب معادل يانرژ يها نيانگيم - ٤ جدول

  شهرستان نام
  يمصرف آب يانرژ

  هکتار) بر (مگاژول
  يديتول گندم يانرژ

  هکتار) بر (مگاژول
  

  آب يانرژ نسبت
  آب يانرژ يور بهره

  مگاژول) بر لوگرمي(ک
  ١١/٠  ٦/١  ١٣٨١٠٥  ٨٦٣٢٨  اردستان
  ١٥/٠  ١/٢  ١٤١٥٧٠  ٦٧٣٤٥  اصفهان

  ١٠/٠  ٤/١  ٩٧٥١٥  ٦٨٢٢٨  دگليب و آران
  ١٣/٠  ٧٩/١  ١٣٦١٢٥  ٧٥٩٢٩  برخوار

  ٢٩/٠  ٤  ١٣٢٦٦٠  ٣٢٩٨٦  نيبوئ
  ٣١/٠  ٢٨/٤  ١٢٠٧٨٠  ٢٨١٧٩  کرون و رانيت

  ١٧/٠  ٣٩/٢  ١٢٧٧١٠  ٥٣٣١٧  چادگان
  ٢١/٠  ٩٤/٢  ١٥٩٣٩٠  ٥٤٢٠٠  شهر ينيخم

  ٢٤/٠  ٣٢/٣  ١١٣٣٥٥  ٣٤٠٦٥  خوانسار
  ٢٧/٠  ٧٧/٣  ٩٣٠٦٠  ٢٤٦٦٧  ابانکيب و خور

  ٢٧/٠  ٧/٣  ١٢٨٧٠٠  ٣٤٧٥١  دهاقان
  ١٧/٠  ٣/٢  ٨٨٦٠٥  ٣٨٤٠٦  رميسم
  ١٧/٠  ٣٢/٢  ١٤٩٤٩٠  ٦٤٣٥٣  شهر نيشاه

  ١٢/٠  ٦٢/١  ١٥٢٤٦٠  ٩٣٧٨٣  شهرضا
  ١٨/٠  ٤٣/٢  ١٠٦٩٢٠  ٤٣٩٤٨  دنيفر

  ١٣/٠  ٨٢/١  ١١٣٨٥٠  ٦٢٥٨٧  دونشهريفر
  ٧١/٠  ٥٩/٩  ١٨٠٦٧٥  ١٨٨٢٥  فالورجان
  ١٣/٠  ٨٢/١  ١٢٩٦٩٠  ٧١١٢٢  کاشان

  ٢٩/٠  ٩٤/٣  ١٤٤٥٤٠  ٣٦٦٨٩  گانيگلپا
  ٧٩/٠  ٧٣/١٠  ١٦٥٨٢٥  ١٥٤٥٠  لنجان
  ٢٨/٠  ٧٨/٣  ١٥٥٩٢٥  ٤١١٨٢  مبارکه

  ٢٨/٠  ٨٧/٣  ١٢٩١٩٥  ٣٣٣٢٩  نيينا
  ١٦/٠  ١٦/٢  ١٣٥١٣٥  ٦٢٤٧٧  آباد نجف

  ١١/٠  ٥٥/١  ١٢٥٧٣٠  ٨٠٧١١  نطنز
  ٢٤/٠  ٣/٣  ٨/١٣١٩٥٨  ٥٠٩٥٢  استان نيانگيم

  

 در گندم ديتول اتيح ةچرخ يابيارز از حاصل جينتا
 ارائه ٥ جدول در اصفهان استان مختلف يها شهرستان

 شيگرما ريتأث گروه جدول، نيا جينتا طبق است. شده
 در گندم تن کي ديتول يبرا آب مصرف از يناش يجهان

 اکسيدکربن دي لوگرميک ٨٧/٤٤ مقدار از اصفهان استان
 لوگرميک ٩/٧٣٦ تا )نلنجا (شهرستان معادل

 ريمتغ )دگليب و آران (شهرستان معادل اکسيدکربن دي
 لوگرميک ٢٦/٣٧٥ مقدار آن ياستان نيانگيم و است

 يا گلخانه گاز سه آمد. دست به معادل دکربنياکس يد
 دياکسا تروزين اي تروژنين يد ديمونوکس )،CH4( متان

)N2O( اکسيدکربن دي و )CO2( گرم ةدکننديتشد عوامل 
 عوامل از يکي که هستند مياقل رييتغ و نيزم ةکر شدن

 پمپاژ در برق انيجر و زليد سوخت مصرف ،هاآن ديتول
 ادي گاز سه نيب در ).١ (جدول است گندم يمصرف آب

 در )N2O( دياکسا تروزين و )CH4( متان گاز ريتأث شده

 نظر در ٣١٠ و ٢١ بيضرا با ترتيب به نيزم شيگرما
 اثر در گازها نيا يدو هر ).٢ (جدول شوند يم گرفته
 ليپتانس ريتأث گروه .شوند يم ديتول زليد سوخت مصرف

 گوگرد دياکس يد لوگرميک ٢٩/٠ مقدار از شدن يدياس
 دياکس يد لوگرميک ٨٨/٤ تا ) لنجان (شهرستان معادل
 و بود ريمتغ )دگليب و آران (شهرستان معادل گوگرد

 گوگرد دياکس يد لوگرميک ٤٩/٢ رمقدا آن ياستان نيانگيم
 )،NOX( تروژنين يدهاياکس باتيترک شد. محاسبه معادل

 ياساس نقش )SO2( دگوگردياکس يد و )NH3( اکيآمون
 موجب که دارند يمعدن باتيترک و امالح ليتشک در
 اهانيگ در شدن يسم جاديا و خاک شدن يدياس
 ،ييايميش يکودها مصرف بر عالوه زين مواد نيا .شوند يم

 طيمح به تهيسيالکتر انيجر و زليد سوخت مصرف اثر در
 ليپتانس ريتأث گروه ).١ (جدول شود يم وارد
 يدهاياکس لوگرميک ١٨/٠ مقدار از يخشک ونيکاسيفياوتر
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 لوگرميک ٩٨/٢ تا لنجان) (شهرستان معادل تروژنين
 )دگليب و آران (شهرستان معادل تروژنين يدهاياکس
 لوگرميک ٥١/١ مقدار آن ياستان نيانگيم و بود ريمتغ
 ديتشد عوامل از .دش برآورد معادل تروژنين يدهاياکس
 و )NH3( کيآمومون بيترک دو يخشک ونيکاسيفياوتر
 مصرف اثر در که هستند )NOX( تروژنين يدهاياکس

 شوند يم ديتول برق و زليد سوخت ،ييايميش يکودها
 مصرف از يناش يليفس منابع يةتخل ريتأث گروه ).١ (جدول

 تا لنجان) (شهرستان مگاژول ٩٤/١٤١ مقدار از آب
 و بود ريمتغ )دگليب و آران (شهرستان مگاژول ٣٩/٢٣٣٥
 هر يازا به مگاژول ٢٩/١١٨٩ مقدار آن ياستان نيانگيم

 براساس يليفس منابع يةتخل آمد. دست به گندم تن
 يزليد يموتورها در )زلي(د ليگازوئ سوخت مصرف
 يموتورها کاربرد است مسلم چهآن .شود يم دهيسنج

 روند به ،موتورها نيا در آب پمپاژ ارتفاع شيافزا و زليد
 سرعت را يليفس منابع هيتخل آن تبع و ليگازوئ مصرف

 آب انگرينما که آب منابع هيتخل ريتأث گروه .بخشد يم
 مقدار از است، گندم دانه تن هر ديتول ازاء به يمصرف
 ٢٨/٢٩٣٣ تا لنجان) رستان(شه مترمکعب ٨١/١٣٧٣

 ياستان نيانگيم و بود ريمتغ )رميسم (شهرستان مترمکعب
 حاصل گندم تن هر يازا به مترمکعب ١٢/١٩٨٧ مقدار آن

 عملکرد و يمصرف آب مقدار تابع آب منابع يةتخل شد.
 مطالعه، مورد يها شهرستان در رو نيا از ؛است گندم

 آب در تفاوت از يناش آب، منابع يةتخل در موجود اختالف
 و نيکمتر است. شهرستان هر در گندم عملکرد و يمصرف

 گندم در آب مصرف از يناش شناخت بوم شاخص نيشتريب
 آران (شهرستان ٣٣/٠ و لنجان) (شهرستان ٠٢/٠ ترتيب به
 آمد. دست به ١٦/٠ آن ياستان نيانگيم که بود دگل)يب و

 شده يده وزن و نرمال آثار از يبيترک يشناخ بوم شاخص
 ونيكاسيفياوتر ته،يدياس ،يجهان شيگرما ريتأث يها گروه
 است آب منابع هيتخل و يليفس منابع هيتخل ،يخشك

 يها گروه ريمقاد که يمناطق در اساس نيا بر ).٣ (جدول
 داد. نشان شيافزا زين شناخت بوم شاخص .بود شتريب ريتأث

 منابع هيتخل مجموع به جانيا در که منابع يةتخل شاخص
 (شهرستان ٤٦/٠ ريمقاد نيب ،دارد اشاره آب و يليفس

 نيانگيم که بود )رميسم (شهرستان ٠١/١ تا لنجان)
  شد. ٧/٠ آن ياستان

  
  اصفهان استان در گندم تن کي ديتول در آب مصرف از يناش اتيح ةچرخ يابيارز يها شاخص - ٥ جدول
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 ٧٣/٠ ٢٩/٠ ٩٤/٢٠٢٤ ٢٣/٢٠٤٧ ٦١/٢ ٢٨/٤ ٩٧/٦٤٥ اردستان

 ٦٦/٠ ٢١/٠ ٣٣/١٨٥٣ ٦٦/١٥١٠ ٩٢/١ ١٦/٣ ٦٧/٤٧٦ اصفهان

 ٧٣/٠ ٣٣/٠ ٨٩/١٩٧٩ ٣٩/٢٣٣٥ ٩٨/٢ ٨٨/٤ ٩٠/٧٣٦ بيدگل و آران

 ٦٩/٠ ٢٥/٠ ٣٤/١٩٢٧ ٦٣/١٨٠٨ ٣٠/٢ ٧٨/٣ ٦٩/٥٧٠ برخوار

 ٦٩/٠ ٠٨/٠ ٢٢/٢٠١٥ ٣٠/٦٣٠ ٨٠/٠ ٣١/١ ٨٨/١٩٨ مياندشت و بوئين

 ٦٤/٠ ٠٨/٠ ٣٧/١٨٨٦ ١١/٥٩٢ ٧٥/٠ ٢٣/١ ٨٣/١٨٦ کرون و تيران

 ٧١/٠ ١٧/٠ ٨٨/٢٠٣٤ ٣٩/١٢٦٣ ٦١/١ ٦٤/٢ ٦٤/٣٩٨ چادگان

 ٥٥/٠ ١٤/٠ ٣٩/١٥٦٨ ٧٦/١٠٤٢ ٣٣/١ ١٨/٢ ٠٣/٣٢٩ شهر خميني

 ٧٣/٠ ١١/٠ ١٨/٢١١٨ ١٣/٨١٠ ٠٣/١ ٦٩/١ ٦٢/٢٥٥ خوانسار

 ٩٦/٠ ٠٨/٠ ٣٤/٢٨١٩ ٧٠/٥٦٩ ٧٢/٠ ١٩/١ ٧٦/١٧٩ بيابانک و خور

 ٧٥/٠ ٠٩/٠ ٤٧/٢١٩٢ ٧٦/٦٨٣ ٨٧/٠ ٤٣/١ ٧٥/٢١٥ دهاقان

 ٠١/١ ١٦/٠ ٢٨/٢٩٣٣ ٩٦/١١٨٦ ٥١/١ ٤٨/٢ ٥٣/٣٧٤ سميرم

 ٥٦/٠ ١٩/٠ ١٩/١٥٧٦ ٣٢/١٣٨٢ ٧٦/١ ٨٩/٢ ١٧/٤٣٦ شهر شاهين

 ٦٩/٠ ٢٨/٠ ٤٧/١٨٩٩ ٩٦/٢٠٢٨ ٥٩/٢ ٢٤/٤ ٢١/٦٤٠ شهرضا



  گندم استان اصفهان ديمصرف آب در تول يطيمح ستيز آثارو  يانرژ نييتع                                                                                         ١٢٠

 

 اصفهان استان در گندم تن يک توليد در آب مصرف از ناشي حيات چرخة ارزيابي هاي شاخص - ٥ جدول ادامه
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 ٩٢/٠ ١٦/٠ ٩٤/٢٦٦١ ٦٢/١١٤٣ ٤٥/١ ٣٩/٢ ٨٥/٣٦٠ دنيفر

 ٨٨/٠ ٢٣/٠ ١٣/٢٥٠٠ ٠٩/١٦٩١ ١٥/٢ ٥٣/٣ ٦٠/٥٣٣ دونشهريفر

 ٤٧/٠ ٠٢/٠ ٣٣/١٣٩٧ ٩٠/١٧٩ ٢٣/٠ ٣٧/٠ ٧٦/٥٧ فالورجان

 ٥٩/٠ ٢٥/٠ ٣٠/١٦٢٢ ٨٦/١٨١٩ ٣٢/٢ ٨١/٣ ٢٣/٥٧٤ کاشان

 ٤٨/٠ ١٠/٠ ١٧/١٣٨٧ ٤٥/٧٤٥ ٩٥/٠ ٥٦/١ ٢١/٢٣٥ گانيگلپا

 ٤٦/٠ ٠٢/٠ ٨١/١٣٧٣ ٩٤/١٤١ ١٨/٠ ٢٩/٠ ٧٨/٤٤ لنجان

 ٦٣/٠ ١٠/٠ ٠٤/١٨١٩ ٣١/٧١٨ ٩١/٠ ٥٠/١ ٦٥/٢٢٦ مبارکه

 ٧١/٠ ٠٩/٠ ٥٥/٢٠٧٦ ٩٦/٦٥٥ ٨٣/٠ ٣٧/١ ٩٨/٢٠٦ نيينا

 ٦٨/٠ ٢٠/٠ ٠٨/١٩١٢ ٠٨/١٤٥١ ٨٥/١ ٠٣/٣ ٨٧/٤٥٧ آباد نجف

 ٧٦/٠ ٢٩/٠ ٢٩/٢١١١ ٥٠/٢١٠٣ ٦٨/٢ ٤٠/٤ ٧٣/٦٦٣ نطنز

 ٧٠/٠ ١٦/٠ ١٢/١٩٨٧ ٢٩/١١٨٩ ٥١/١ ٤٩/٢ ٢٦/٣٧٥ استان نيانگيم
                

 که نيا با رميسم شهرستان شود يم مالحظه که گونههمان
 رد؛دا يکمتر يليفس منابع يةتخل دگليب و آران به نسبت

 شاخص شتر،يب آب منابع يةتخل علت به مجموع در يول
 يبررس نتايج .است کرده احراز را يشتريب منابع يةتخل
 يطيمح زيست آثار دربارة )١٣٩٥( همکاران و يمحمد شاه
 بيس ديتول در که داد نشان ينيزم بيس محصول ديتول
 يکودها از استفاده مزرعه، از ميمستق انتشارات ينيزم
 تخريب در را سهم شترينيب تهيالکتريس و ياييميش

 يبرا ها شاخص مقدار رابطه اين در داشتند. زيست محيط
 ،يجهان گرمايش رزنده،يغ منابع يةخلت اثر طبقات

 برابر ترتيب به اوزون ةالي کاهش و شدن يمرداب ديته،ياس
 در آمد. دست به ٠٠٠٠٥/٠ و٨٧/٠ ،٩/١ ،٨٩/١٥٢ ،١١/١
 يها شاخص که داد نشان ها داده ليتحل جينتا يقيتحق

 ته،يدياس ،يجهان شيگرما ريتأث يها گروه يبند طبقه
 ديتول يبرا يليفس منابع يةتخل و يخشک ونيکاسيفياوتر

 اکسيدکربن دي لوگرميک ٧/٢١ ترتيب به ازيپ تن کي
 ٢٧/١ معادل، گوگرد دياکس يد لوگرميک ٤٩/٠ معادل،

 به مگاژول ٦١/٧٧ و معادل تروژنين يدهاياکس لوگرميک
  ).١٣٩٤ همکاران، و پناه (فروغ آمد دست

  
  
  

  يريگ جهينت
 ازين مورد آب نيتأم در اصفهان استان خاص تيوضع

 و ياريآب در يمصرف يانرژ يبررس ضرورت گندم، محصول
 نيا در .دکنيم  روشن يخوب به را آن محيطي زيست آثار
 ٢٤ سطح در گندم ديتول يبرا ياريآب يمصرف يانرژ نهيزم

 آن محيطي زيست آثار و نييتع اصفهان استان شهرستان
 طبق گرفت. قرار سهيمقا مورد ريتأث گروه جپن قالب در
 ياريآب يبرا اصفهان استان در يمصرف يانرژ مقدار جينتا

 از شد. محاسبه هکتار بر مگاژول ٥٠٩٥٢ حدود در گندم
 اصفهان استان در ياريآب يانرژ بودن باال ليدال جمله

 مکش ارتفاع شيافزا و ينيزم ريز يها آب سطح کاهش
 استان در آب يانرژ يور بهره سطمتو است. آب يها پمپ
 در ياقدام هر که آمد دست به مگاژول بر لوگرميک٢٤/٠

 موجب يانرژ مصرف کاهش اي عملکرد شيافزا جهت
 دو در توان يم را اقدامات نيا شد. خواهد يور بهره بهبود
 گندم ديتول يزراع تيوضع و آب پمپاژ تيوضع ةحوز
 رينظ ياقدامات توان يم اول قسمت در نمود. يبند ميتقس

 ريتعم و پمپاژ تيوضع با متناسب يموتورها و پمپ نصب
 در داد. انجام را موتور و پمپ فرسوده قطعات ضيتعو و

 حسب بر منطقه هر کشت يالگو اصالح دوم بخش
 ازين با ارقام از استفاده آب، منابع يها تيمحدود و تيوضع

 شيزااف تيدرنها و يخشک يها تنش به مقاوم و کمتر يآب
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 جهت در يمهم يها گام آب مصرف يور بهره و يبازده
 با يمحصوالت با آن ينيگزيجا اي گندم عملکرد شيافزا
 شاخص جينتا طبق بود. خواهد شتريب يانرژ يور بهره
 در آب مصرف از يناش منابع يةتخل شاخص و شناخت بوم
 دو نيا .دش برآورد ٧/٠ و ١٦/٠ ترتيب به استان گندم ديتول
 استناد قابل و مهم محصوالت ريسا ةسيمقا يبرا خصشا

  است.
  

  منابع
 سازي بهينه شرکت تحليلي گزارش. ١٣٩٦ .نام بي .١

  ص. ٣٩٤ايران.  نفت ملي شرکت .سوخت مصرف
مرکز فناوري . آمارنامه کشاورزي. ١٣٩٨ .نام بي .٢

ريزي و  برنامهاطالعات و ارتباطات، معاونت 
: ١ جلد. اقتصادي، وزارت جهاد کشاورزي

 ص. ٩٥ .محصوالت زراعي
ارزيابي  . ١٣٩١و زيرك كاخكي س.  خرم دل س. .٣

كاري براي مطالعه اثرات  چرخه حيات راه
منظور ه ب ي كشاورزيها محيطي فعاليت زيست

اولين كنفرانس ملي  دستيابي به توسعه پايدار.
ي ها عه پايدار در بخشكارهاي دستيابي به توس راه

 .. تهرانزيست كشاورزي، منابع طبيعي و محيط
 ص. ٥. ١٣٩١اسفند  ٢٠

 يالگو يلتحل .١٣٨٦. ج يو ترکمان. آ پور يذوق .٤
. يرانا يدر بخش کشاورز يستاده انرژ - داده
انجمن  يران،ا يکنفرانس اقتصاد کشاورز ينششم

 ٨. مشهد يدانشگاه فردوس يران،ا ياقتصاد کشاورز
 ص. ٢٠. ١٣٨٦ آبان

ير انرژي در كشاورزي . س١٣٨٧. رضادوست س .٥
 ١. تهران. دومين همايش ملي انرژي. پايدار

 ص. ١٣. ١٣٨٧ارديبهشت 
 مورد آبياري انرژي تعيين و . بررسي١٣٩٠زوله م.  .٦

ساوجبالغ.  شهرستان در گندم توليد براي نياز
 زراعت. در نوين ملي دستاوردهاي همايش

. اسالمي واحد شهرقدس دانشگاه آزاد -شهرقدس
  ص. ٥. ١٣٩٠آبان  ٢٥

 نيا س. فاتح ر. و صديق يسقفح.  زييزاده تبر نليز .٧
. ارآيي مصرف انرژي در كشاورزي. ک١٣٨١. م

در مايش راهکارهاي کشاورزي پايدار اولين ه

اسفند  ١٢. نيورامي دانشگاه آزاد اسالم. ايران
 ص. ٢. ١٣٨١

 يه. خوشبخت ک. مهدو يع. ويس يمحمد شاه .٨
چرخه  ي. ارزياب١٣٩٥ا.  يع. و سلطان يدامغان

به روش نيمه مکانيزه در  يزمين حيات توليد سيب
 ي. مهندسياستان مرکز ،يايران: مطالعه مورد

  .٦٦٦-٦٥٩): ٤(٤٧. بيوسيستم ايران
 يخان ب. و آق يپور م. عماد پناه ع. ا. خجسته فروغ .٩

 ديمحيطي تول اثرات زيست ي. بررس١٣٩٤م. ح. 
با  يدر منطقه بجنورد استان خراسان شمال ازيپ

 شيهما ني. دوماتيچرخه ح يابياستفاده از ارز
 عيو منا يدر کشاورز نينو يها يفناور يمل
 ص. ١٥. ١٣٩٤مهرماه  ٢٣رشت.  .يعيطب

کشاورزي و انرژي (نگرشي . ١٣٧٣. کوچکي ع .١٠
انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، . اکولوژيک)

 ص. ٢٤٠. مشهد
مباني . ١٣٧٨. و لويمي ن. کياني ش .الماسي م .١١

انتشارات . چاپ چهارم. مکانيزاسيون کشاورزي
 ص. ٢٩٣. تهران ،جنگل

محمدي س. ميسمي م. ع. و عجب شيرچي ي.  .١٢
. الگوي مصرف انرژي در توليد گندم آبي در ١٣٩٥
 .٤١-٣٣ ):٢(٣ کشاورزي. مکانيزاسيون نشريه ايران.

 . تعيين١٣٩١نيا ص.  افضلي و مالئي ک. .١٣
 كشت در كلزا و گندم توليد در انرژي هاي شاخص

 اكوفيزيولوژي نمدان اقليد. مجله دشت صنعت و
  .٢٦- ٣٦): ١(٤ گياهي.

 .ح .و عباسپور فرد م .پور م خجسته .ميرحاجي ح .١٤
محيطي توليد گندم  بررسي تأثيرات زيست .١٣٩٢

 .٢٢٣- ٢٣٢): ٢(٦٦ايران.  در مرودشت ةآبي منطق
. ا و رنجبر. ي عجب شيرچي .ع .ميسمي م .١٥

الگوي مصرف انرژي در توليد برخي . ١٣٨٧
 هاي انرژي محصوالت كشاورزي و برآورد شاخص

 .(مطالعه موردي در سطح شهرستان بناب)
ي ها پنجمين كنگره ملي مهندسي ماشين

. دانشگاه فردوسي مشهد. كشاورزي و مكانيزاسيون
 ص. ١١. ١٣٨٧شهريور  ٧

 و گيري نمونه شناسي روش. ١٣٨٤. يارمحمدي م .١٦
. ايران آمار مركز انتشارات .ترجمه آن. كاربردهاي
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