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  چکیده

باعـث   ییتقاضـا بـراي مـواد غـذا     شیافزاهاي اساسی کشاورزي پایدار است. استفاده موثر از انرژي یکی از نیاز سابقه و هدف:
طلوب بـر  ممحیطی نات که یکی از پیامدهاي آن تاثیرات زیستشده اس هانیماشو  هاکشآفت ،ییایمیش ودهايک مصرف دیتشد

ز منابع انرژي و کـاهش اثـرات   استفاده اوري الزم است اقدامات الزم در راستاي افزایش بهره ،باشد. بنابراینآب، هوا و زمین می
اي و تحلیل اقتصـادي  هاي گلخانهالگوي مصرف انرژي، میزان انتشار گاز تعیین پژوهش این از هدف محیطی انجام گیرد.زیست

  .استتولید هندوانه در شهرستان چرداول استان ایالم 
  

 از گیرينمونه روش و شد آوريجمع مصاحبه و نامهپرسش طریق از 97 سال این تحقیق در نیاز مورد اطالعات ها:مواد و روش
 يبـرا CO2	انتشـار معـادل    بیضر با استفاده ازهندوانه  دیتول ستمیس در ياگلخانه يمقدار انتشار گازهابود.  ساده تصادفی نوع

انرژي، شدت انرژي و انرژي وري شامل نسبت انرژي، بهروهمورد بررسی هاي انرژي گردید. شاخصمختلف محاسبه  يهانهاده
صرف شده در عوامل تولید است. مگر نسبت بین کالري گرمایی محصوالت خروجی و کل انرژي خالص بود. نسبت انرژي بیان

دهـد. شـدت   براي تولید را نشان مـی  ،به ازاي هر واحد مصرف انرژي ،دست آمدهعد بوده و مقدار انرژي بهاین شاخص بدون ب
مصرف انرژي براي تولید یک واحد از محصول است. این شاخص بسته به نوع محصول کشاورزي، موقعیت و  دهندهانرژي نشان

اسـتفاده  هاي مختلف تولید مـورد  تواند به عنوان شاخصی براي ارزیابی کارایی مصرف انرژي در سامانهزمان متفاوت است و می
آید مقدار محصول تولید شده بر انرژي مصرف شده به دست می و از تقسیم استوري انرژي عکس شدت انرژي . بهرهقرار گیرد

بـدون   ينسـبت انـرژ   ،در ایـن روابـط  کننده مقدار تولید محصول به ازاي هر واحد انرژي مصرف شده است. و در حقیقت، بیان
کیلوگرم  ببر حس يانرژ يوربهره ،مگاژول بر هکتار حسببر يورود ي، انرژمگاژول بر هکتارب بر حس یخروج يانرژواحد، 

و افزوده  (کیلوگرم بر هکتار) ، کل محصول تولیدي در دوره بر حسب(مگاژول بر کیلوگرم)شدت انرژي بر حسب  ،بر مگاژول
هـاي درآمـد   هاي اقتصادي نیـز بـر اسـاس شـاخص    محاسبه شاخص ،چنینهم. است مگاژول بر هکتار خالص انرژي بر حسب

 هاي ثابت و متغیر، عملکرد، قیمت محصول و نسبت سود به هزینه برآورد گردیـد. بـراي  ناخالص، ارزش ناخالص تولید، هزینه
  شد. استفاده Excel و 25SPSSافزارهاي  نرم از هاداده تحلیل و تجزیه

                                                             
  :مسئول مکاتبهamirazizpanah@gmail.com  
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هـاي  تـرین نهـاده  درصد، پرمصرف 21/25و   01/36ترتیب با نهاده آب آبیاري و سوخت دیزل به نتایج نشان داد که دو ها:یافته
 93/781115و  89/38584هـاي ورودي و خروجـی در تولیـد هندوانـه     بر در تولید محصول فوق بودند. مجمـوع انـرژي  انرژي

و  93/0، 06/1، 02/2ترتیب وري انرژي، شدت انرژي و افزوده خالص انرژي بهمگاژول بر هکتار محاسبه شد. نسبت انرژي، بهره
دسـت  بـه  کربن بر هکتاراکسیددي لوگرمیک 4/1151برابر اي نتشار گازهاي گلخانهمگاژول برآورد گردید. مقدار کل ا 04/39531
دي اکسـید کـربن بـر هکتـار      لـوگرم یک 7/476و  6/489ترتیب مربوط به کود دامی و سوخت دیزل با به زانیم نیترشیب که آمد

  دست آمد.به  85/3نسبت سود به هزینه نیز  شد.محاسبه 
  

بـاالترین میـزان   باشـد.  دیزل می ترین مصرف انرژي، مربوط به آب آبیاري و سوختبا توجه به مطالعه مذکور بیش گیري:نتیجه
 معـادل  کیلـوگرم  79/476کیلوگرم و پس از آن سوخت دیزل با  6/489کود دامی با  مربوط به مصرف ياگلخانه يگازها انتشار

ورزي بـراي  خـاك ورزي حفاظتی و کـم هاي خاكکارگیري روشي بهدر زمینه لذا انجام تحقیقاتکربن بر هکتار بود.  اکسیددي
 سود نسبت که جاییآن از ،چنین. همگردداي ناشی از مصرف سوخت، پیشنهاد میکاهش انرژي سوخت مصرفی و اثرات گلخانه

یابی کشت این مساله آب در مکان برخوردار است ولی توجه به اقتصادي از توجیه هندوانه تولید ،محاسبه گردید 85/3 هزینه به
  محصول ضروري است.

  

   اقتصاد، انرژي، ایالم، کشاورزي پایدار، هندوانه. :کلیدي هايواژه
  

 مقدمه
هـا باعـث افـزایش    استفاده کارآمد از انرژي نهـاده 

، سودآوري و رقابت خانوار وري، کمک به اقتصادبهره
 در حـال حاضـر   .)7( شـود پایدار جوامع روستایی می

مصـرف   دیباعث تشد ییمواد غذا يتقاضا برا شیافزا
 شده اسـت،  هانیماشو ها کشآفت ،ییایمیش يکودها

ــ ــزا ،نیهمچن ــرژ شیاف ــادیا موجــب يمصــرف ان  ج
 یطـ یمحسـت یافراد و مسـائل ز  یدر سالمت یمشکالت
 موجـود،  منابعمد از آاستفاده کار اهمیت و لذا گردیده

 رد يمصرف انرژ يالگوهاطراحی  و باز یلزوم بررس
 هندوانـه  .)9( تاس کرده ضروري را يبخش کشاورز

جـات  از دسته صـیفی  Ianatus Citrullus نام علمیبا 
یکی از محصـوالت   کند واست که در جالیز رشد می

ساله سـطح زیـر   همه است که اصلی خانواده کدوییان
هندوانـه   .دهـد کشت زیادي را به خود اختصاص مـی 

 (به شکل بتاکاروتن) و ویتامین A ویتامیناز منبع غنی 

C رتبـه  در هندوانـه  تولید نظر از ایران .)28( باشدمی 

 سطح. )10( دارد قرار بعد از چین و ترکیه جهان سوم

 سـال  در ایـران  در هندوانـه  تولیـد  و میزان کشت زیر

بـوده   تن 3800000 و هکتار 145000 ترتیبهب 2012
بـراي   در استان خوزستان کهدر پژوهشی  .)17( است

 ،مصـرف انـرژي انجـام گردیـد    هـاي  شاخصبررسی 
زیر کشت  سامانهمتوسط انرژي ورودي و خروجی در 

ــتیک  ــه پالس ــههندوان ــبب ــر ترتی و  46/39646 براب
 ترتیبفضاي باز به در سیستم کشت در و 98/90626

 مگاژول بر هکتـار بـه   48/66665و  23/38923 برابر
دیگـر بـرآورد    محققـان در پژوهشـی   .)1( دست آمد

سازي الگوي مصرف انـرژي در کشـت   انرژي و بهینه
با استفاده از روش تحلیـل   را هندوانه در استان کرمان

و نتیجـه   هـا مـورد بررسـی قـرار دادنـد     پوششی داده
حـدود  ند که بـراي هـر هکتـار کشـت هندوانـه،      گرفت

الکتریسیته بـا   کهاست، مگاژول انرژي الزم  137484
ترین بیش ،درصد 7با  نیتروژندرصد و پس از آن  79

به خود اختصاص دادند ورودي را  هايانرژي از سهم
در پژوهشی به بررسـی  ) 2015امینی و رونده ( . )27(

هاي انرژي براي تولید هندوانـه و ارائـه   تعیین شاخص
تان سیستان اسشهرستان کنارك ترین مزرعه در مناسب

هـا  با استفاده از روش تحلیل پوششـی داده بلوچستان، 
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و نتیجه گرفتند که کل انرژي متوسط نهاده و  پرداختند
ــر    ــب براب ــه ترتی ــتانده ب  33/45682و  29/30923س

تـرین سـهم انـرژي    مگاژول بر هکتـار اسـت و بـیش   
 بـا  دیزلهاي سوخت ورودي مصرفی مربوط به انرژي

 تـرین درصـد و کـم   36بـا   نیتروژندرصد و کود  41
 باشـد مربوط به انرژي بـذر مـی   میزان مصرف انرژي،

 ، شـدت انـرژي  وري، بهـره ه انرژيبازد ،چنینهم .)3(
-بـه  تولید هندوانهو افزوده خالص انرژي براي  انرژي

مگاژول بـر   31/1 ،81/0، 53/1ترتیب طور متوسط به
هم انرژي مسـتقیم  و س مگاژول 04/14759و کیلوگرم 

بـرآورد  درصـد   57و  43 برابر ترتیبو غیر مستقیم به
هـاي  میزان مصـرف نهـاده   در کشاورزي بین. )3(شد 

 .، همبسـتگی وجـود دارد  ورودي و عملکرد محصـول 
هـاي ورودي بـه   باید مدیریت مصرف نهـاده  ،بنابراین

نحوي باشد که ضمن جلوگیري از کـاهش عملکـرد،   
ها کاهش یابـد. ایـن امـر بـا بکـارگیري      مصرف نهاده

هاي نوین در تولید محصوالت، مانند اسـتفاده از  شیوه
در تحقیـق   .)25(پذیر است حفاظتی، امکانکشاورزي 

انجـام شـده بـراي تولیـد هندوانـه در منطقـه شـمالی        
ــتان   ــهر اس ــیالنکیاش ــرژي ورودي و   ،گ ــوع ان مجم

 74/16594ترتیب خروجی براي تولید هندوانه دیم به
هـاي  مگاژول و میزان انتشـار آالینـدگی   24/36275 و

بـراي   SO2	N2O،NOX  ،CH4،	NH3، محیطی زیست
، 32/0، 47/16، 86/1ترتیـب  ، بهتولید یک تن هندوانه

ــزارش شــده اســت.   05/0، و 02/0، 1/0 ــوگرم گ کیل
وري انـرژي،  انـرژي، بهـره   نسـبت میـانگین   ،همچنین

، 19/2ترتیـب برابـر   و افزوده خالص بـه  شدت انرژي
مگاژول بر کیلـوگرم   87/0کیلوگرم بر مگاژول،  15/1
انرژي مستقیم و غیر  وبر هکتار مگاژول  60/19680و 

محاسـبه  درصـد   7/85و  3/14ترتیب برابـر  مستقیم به
 هـیچ  گرفتـه  صـورت  مطالعـات  به توجه با .)16( شد

 مصـرف  هايمورد بررسی شاخص در تاکنون تحقیقی

 تولیـد  مـزارع  در ايو انتشار گازهـاي گلخانـه   انرژي

 ،بنابراین .است نگرفته صورت ایالم استان هندوانه در

 بـر  مـوثر  مختلـف  عوامل تعیین پژوهش این از هدف

 ،مختلـف  هايانرژي نهاده مصرف تعیین هندوانه، تولید
اي و تحلیــل بررسـی میــزان انتشـار گازهــاي گلخانـه   

تولیـد هندوانـه در    مـزارع  دراقتصادي تولید هندوانـه  
  .باشدمی شهرستان چرداول استان ایالم

  

  هامواد و روش
چـرداول   شهرستاندر  1397سال در ، این تحقیق

تـرین  ایـن منطقـه از مهـم    .گردیـد  انجـام  استان ایالم
رود. شـمار مـی  هنواحی تولید هندوانه در استان ایالم ب

-و براي جمـع  گیري از نوع تصادفی سادهروش نمونه
و مصاحبه با کشـاورزان   یها از روش میدانآوري داده

اسـتفاده   ،سازمان جهاد کشاورزياسناد و مدارك از و 
پیشنهاد شده  )1( رابطهاز  براي تعیین حجم نمونه .شد

هـا  نامـه پرسـش  استفاده گردید و تعداد توسط کوکران
  .)7( دست آمده ب 42 برابر

222                            :   1رابطه 

22

stNd
sNtn


   

ضریب  tحجم جامعه،  Nحجم نمونه،  nدر این رابطه 
 واریانس جامعه و 푠اطمینان قابل قبول براي تحقیق، 

d ي اطمینان) دقت احتمالی مطلوب (نصف فاصله
  .است
 ابتـدا  تحقیـق  در شروع: مصرفی انرژي تحلیل روش

 محصول برداشت و داشت کاشت، به مربوط اطالعات
 هـاي داده اي،کتابخانـه  مطالعـات  با توجـه بـه   هندوانه

گردیـد. در   آوريکشاورزان جمع با مصاحبه میدانی و
و در اختیــار  طراحــی ییهــانامــهپرســش ایــن راســتا

نامـه در  الت پرسشواسکشاورزان منطقه قرار گرفت. 
 تولیـد  جهـت  در هکتـار هـا  نهادهمصرف  میزان زمینه

 ،، سوخت، کودهاماشین، انسانیشامل نیروي  ،هندوانه
میـزان بـذر مصـرفی و    الکتریسـیته،  سم، آب آبیاري، 

 و هـا داده تحلیل و تجزیه براي .عملکرد محصول بود
 Excel و SPSS25 افزارهــاي نــرم از نمودارهــا رســم

 میـزان  کننـده بیـان  انـرژي  ارزهم ضرایب .شد استفاده
هندوانه  تولید براي هاستانده و هانهاده انرژي محتواي



 1399)، 2( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد سیزدهم

40  

مقـدار   تحقیـق  نیدر ا .بیان شد 1 جدول دراست که 
 هندوانه دیتول يهاستمیس در ياگلخانه يانتشار گازها

 2COانتشار معـادل   بیضر در هر هکتار با استفاده از

و معـادل  . گردیـد محاسـبه   مختلـف  يهـا نهـاده  يبرا
در  هندوانه دیدر تولها نهاده ايگلخانه يگازها ضرایب
  .شد بیان 2 جدول

 
  .هندوانه تولید در هاستانده و ورودي هاينهاده انرژي ارزهم ضرایب -1 جدول

Table 1- Equivalence coefficients of inputs and outputs for watermelon production.  
  منبع

reference  
  ارز انرژيهم

Energy exchange(MJ/Unit) 
  واحد
unit  

  عنوان
Title  

  )Inputs( هانهاده      
  )Labor forceنیروي انسانی (  )hساعت (  1.96  25
  )Machineryها (ماشین )Kgکیلوگرم (  62.7  6
  )Diesel fuelسوخت دیزل ( )Lلیتر (  56.31 6
  )Chemical pesticidesسموم شیمیایی (  )Kgکیلوگرم (  120  15
  )Chemical fertilizersکودهاي شیمیایی (     
  )Manureکود دامی ( )Kgکیلوگرم (  0.3  -

  )Nitrogen fertilizer( نیتروژن کود  )Kgکیلوگرم (  66.14  25
  )Phosphorus fertilizer( (P2O5) کود فسفر )Kgکیلوگرم (  12.44  26
  )Potassium fertilizer( (K2O)کود پتاسیم  )Kgکیلوگرم (  11.15  -

  )Irrigation water( آبیاريآب   )3mمتر مکعب (  0.63  18
  )Plastic( پالستیک )Kgکیلوگرم (  11.90  -

  )Electricityالکتریسیته (  )Kwhکیلو وات ساعت (  12 19
  )Watermelon seedsبذر هندوانه ( )Kgکیلوگرم (  1  23
  )Outputستانده (      
  )Watermelonهندوانه ( )Kgکیلوگرم (  1.9  23

  
 .هندوانه تولید در مختلف هاينهاده ايگلخانه گازهاي ضرایب انتشار -2 جدول

Table 2- GHG emission coefficients of different inputs in the production of watermelon.  

 منبع
reference  

 ايضرایب انتشار گازهاي گلخانه
Coefficients greenhouse gas 

emissions  

 (واحد) هانهاده
Inputs (units)  

  Human labor (h)     (ساعت) نیروي انسانی  0.001  25

  Machinery (MJ)       )مگاژول( هاماشین  0.071  -
  Diesel fuel (L)       )لیتر( سوخت دیزل  2.76  -

  Chemical pesticides (Kg)      )کیلوگرمسموم شیمیایی(  5.1  15
  Electricity (Kwh)      )کیلووات ساعت( الکتریسیته  0.608  22
  Farmyard manure (Kg)   )کیلوگرم( کود دامی  126.  15
  Phosphate (Kg)    )کیلوگرم( فسفر کود  0.2  15
  Nitrogen (Kg)    )کیلوگرماوره ( کود  1.3  15
  Potassium  (Kg)     )کیلوگرمکود پتاسیم (  0.2  25

  
و انتشـار  در تحقیق حاضر جهت محاسبه انـرژي  

اي حاصـل از کـود شـیمیایی، نیـروي     گازهاي گلخانه
سوخت مصرفی و آالت، انسانی، سموم شیمیایی، ماشین

ها در ضرایب ضرب مقادیر نهادهحاصل از ،هانهاده سایر
 .اي استفاده شدانرژي و ضرایب انتشار گازهاي گلخانه

وري بهـروه هاي انرژي شامل نسـبت انـرژي،   شاخص
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که با استفاده  انرژي و انرژي خالص بودشدت انرژي، 
  .)29(، )14( محاسبه گردید 5تا  2از روابط 

نسبت انرژي    :2رابطه  =
انرژي خروجی (مگاژول بر هکتار) 
انرژي ورودي (مگاژول بر هکتار)

 

=بهره وري انرژي     :3رابطه 
 عملکرد محصول( کیلوگرم بر هکتار)

 انرژي ورودي (مگاژول بر هکتار)
 

شدت انرژي :           4رابطه =
انرژي ورودي (مگاژول بر هکتار)

 عملکرد محصول (کیلوگرم بر هکتار)
 

  انرژي خروجی= انرژي خالص -انرژي ورودي :  5رابطه 
  

 يانـرژ بـدون واحـد،    يدر این روابط نسبت انرژ
 ي، انرژ)MJ/ha( مگاژول بر هکتار ببر حس یخروج
 يوربهره ،(MJ/ha) مگاژول بر هکتار حسببر يورود
شدت  ،)Kg/MJ( کیلوگرم بر مگاژول ببر حس يانرژ

 کـل  ،)MJ/Kg( مگاژول بر کیلـوگرم  انرژي بر حسب
(کیلــوگرم در  در دوره بــر حســب محصــول تولیــدي

 بـر حسـب   و افزوده خالص انـرژي Kg/ha) ( هکتار)
گـر  نسبت انرژي بیان .بود )MJ/ha( مگاژول بر هکتار

نسبت بین کالري گرمایی محصوالت خروجی و کـل  
 این شاخص .انرژي صرف شده در عوامل تولید است

و مقدار انرژي به دست آمده به ازاي هر  بوده بدون بعد
شدت  .دهدواحد مصرف انرژي براي تولید را نشان می

دهنده مصرف انرژي براي تولید یک واحد انرژي نشان
این شاخص بسته به نـوع محصـول    .از محصول است

توانـد  کشاورزي، موقعیت و زمان متفاوت است و می
مصرف انـرژي  عنوان شاخصی براي ارزیابی کارایی به

وري بهره .هاي مختلف تولید مورد نظر باشددر سامانه
باشد و از تقسیم مقـدار  انرژي عکس شدت انرژي می

محصول تولید شده بر انرژي مصرف شـده بـه دسـت    
کننده مقدار تولید محصول بـه  در حقیقت، بیان .آیدمی

 انـرژي  .)2( ف شده اسـت ازاي هر واحد انرژي مصر
 جهـات  ازتـوان  مـی  را کشـاورزي  بخـش  در مصرفی

 مسـتقیم  غیـر  انـرژي  و مسـتقیم  بـه انـرژي   مختلـف 
 تولیـد  در انـرژي  مصـرف مسـتقیم  . نمـود  بنديتقسیم

 و آبیاري سوخت، انسانی، نیروي شامل انرژي هندوانه

 کودشـیمیایی،  بـذر،  شـامل  انرژي مستقیم غیر مصرف
 باشـد. مـی  سموم شـیمیایی  و ، الکتریسیتهآالتماشین
، کـود  بذر انسانی، نیرويشامل  تجدیدپذیر هايانرژي

 ،هـا ماشـین  تجدیدناپذیر شـامل  انرژي و دامی، آبیاري
و سـموم   ، الکتریسـیته ییکودشـیمیا  روغـن،  سوخت،
 در انـرژي  مختلـف  اشـکال  .)29، 25( است شیمیایی

 کاربرد و نحوه حسب بر ایالم  استان در هندوانه تولید
 بـه  مربـوط  زراعـی  عملیات و 6 جدول در آن ماهیت
  .است بیان گردیده 3 جدول در هندوانه تولید
  

  اقتصادي روش تحلیل
هاي اقتصادي بر در این پژوهش محاسبه شاخص
  .)6( و )12(اساس روابط زیر انجام گرفت 

VCPGVPGR    : 6رابطه    
SPCYGVP:     7رابطه    
TCPGVPNR:     8رابطه    
VCPFCPTCP:     9رابطه    

:   10رابطه 
TCP
VCPBCR   

ریـال   1000درآمد ناخالص ( 1GRدر روابط فوق 
ریـال   1000ارزش ناخالص تولید ( 2GVPبر هکتار)، 
ریـال   1000هاي متغیر تولید (هزینه 3VCPبر هکتار)، 

گـرم بـر   عملکرد گیاه زراعی (کیلـو  4CYدر هکتار )، 
ــار)،  ــول ( 5SPهکت ــت محص ــال)،  1000قیم  6NRری

کـل   7TCPریـال بـر هکتـار)،     1000درآمد خـالص ( 
ــار)،  1000هــاي تولیــد (هزینــه ــر هکت ــال ب  8FCPری
 9BCRریال بر هکتار) و  1000هاي ثابت تولید (هزینه

  باشد.نسبت سود  به هزینه می

                                                             
1. Gross Revenue 
2. Gross Value of Production 
3. Variable Costs Production 
4. Crop Yield 
5. Stature Product 
6. Net Revenue 
7. Total Costs Production 
8. Fixed Costs Production 
9. Profit to Cost Ratio 
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 .عملیات زراعی براي تولید هندوانه -3جدول 

Table 3- Field operations for watermelon production. 
  )operationsیات (عمل )Operation timeعملیات (زمان انجام 

5 February )16 (خاك  بهمن) ورزيTillage(  
10 February )21 (بهمن  ) کودپاشیFertilizer application(  

20-25 February )6- 1 (کرت  اسفند) بنديCreate a plot(  
25-30 February )11-6 (سازيو آماده آبیاري  اسفند )Irrigation and preparation(  
  )Average irrigation frequencyمتوسط تعداد دفعات آبیاري (  0.37
  )Average disk numberدیسک (متوسط تعداد دفعات   0.2
 )Average number of Chisel Plowsچیزل (متوسط تعداد دفعات  0.13

  )Average number of creeksنهرکن (متوسط تعداد دفعات  0.8
  )Average Frequency Borderlineمرزکش ( متوسط تعداد دفعات  0.2

1-10 April )22-13 (فروردین  ) کاشتPlanting(  
 

  نتایج و بحث
مصرف انرژي در مختلف ر یدامق: هاي انرژيشاخص

با توجه به  بیان شده است. 4 تولید هندوانه در جدول
 يورود يکـل انـرژ  ، 4دست آمده در جـدول  هب جینتا

ـ  یمصرف هکتـار و   مگـاژول بـر   89/38584ر بـا   براب
در  لوگرمیک 65/41113بر برا هندوانهعملکرد  نیانگیم

ـ   ورودي، انـرژي  منـابع  نظـر  از .دسـت آمـد  ههکتار ب
 آب مربوط به بیترتبه يمصرف انرژ زانیم نیترشیب

که سهم هـر   دیزل و کود نیتروژن بود سوختآبیاري، 
ــه ترت درصــد و  37/15و  21/25، 01/36 بیــکــدام ب

سـموم  ، بـذر مربوط بـه   ي،مصرف انرژ زانیم نیترکم
ـ ترتهر کدام به که بود هاماشینو شیمیایی ، 003/0 بی

ـ در تول يورود يدرصد از کـل انـرژ   97/0و  33/0  دی
). با توجه 1ند (شکل را به خود اختصاص داد هندوانه
دیگـر  هندوانه به آب باال بوده و از طرفیکه نیاز به این

هـاي دیزلـی   جهت انتقال آب به مزارع اغلب از پمپ
شود، لذا انرژي تـامین نهـاده آب در تولیـد    استفاده می

باشد. سهم باالي سوخت دیزل نسبت هندوانه زیاد می
دلیل استفاده از عملیات شـخم و  ها نیز بهبه سایر نهاده

کتورهاي سـنگین توجیـه   ورزي عمیق توسط تراخاك
شود. مصرف انرژي نهاده نیروي کارگري نیز اغلب می

مربوط به عملیات آبیاري و برداشـت هندوانـه اسـت،    
ترین نیاز به نیروي کارگري زیرا این دو عملیات، بیش

  دهند.را به خود اختصاص می

 
 شیروان و چرداول. هايدر شهرستانتولید هندوانه مختلف در  يهادرصد سهم نهاده -1شکل 

Figure 1- Percentage share of different inputs in watermelon production in Shirvan and Chardavol. 
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 تولید هندوانه. در خروجی و ورودي هايانرژي مقادیر و سهم -4 جدول

Table 4- Contribution and quantities of input and output energies in watermelon production.  

 درصد مصرف انرژي ورودي و خروجی
Percentage of input and output energy  

   مقدار انرژي
  (مگاژول در هکتار)

MJ/ha)( The amount of 
energy  

 نهاده/ستانده
input and output  

  )input( هاي ورودينهاده  

 )Labor force( نیروي انسانی  4205.63  10.90
  )Seed( بذر  1.45  3.75
  )Machinery( هاماشین  375.46  0.009
  )Diesel fuel( سوخت  9727.55  0.25
  )Nitrogen fertilizer( اوره کود  5934.22  15.37
  )Manure( دامی کود  1165.71  0.030
 )Phosphorus( فسفر کود  436.3  0.011

fertilizer  
  )Potassium fertilizer( پتاسیم کود  1597.28  0.041
  )Chemical pesticides( شیمیایی سموم  130.76  0.003
  )Irrigation water( آبیاري آب  1389.96  0.36
  )Plastic( پالستیک  626.46  0.016
  )Electricity( الکتریسیته  487.11  0.012
  )Total energy input( ورودي انرژي کل  38584.89  100

  )Output( خروجی هاينهاده  

  )Kg) (Watermelon(تولید هندوانه  4113.65  100
  )Total energy output( کل انرژي خروجی  78115.93  100

 
 

 یبه بررسـ  )2015امینی و رونده ( مشابه یقیدر تحق
پرداختنـد و  کنارك در شهرستان هندوانه  ينسبت انرژ

 نیتـر شیسوخت بو  نیتروژن کودکه گزارش نمودند 
 ،نیهمچن ،نداهها دارا بودنهاده نیرا در ب يمصرف انرژ

کنـارك  در شهرستان  یمصرف يکل انرژ نیانگیم هاآن
. )3( دنمودن محاسبهمگاژول بر هکتار   29/30923 را

 زیبه آنال )2013شریعتی و همکاران ( گرید تحقیقیدر 
 .پرداختنـد هندوانه در شهرستان ارزویه  یمصرف يانرژ
الکتریسیته و را مربوط به  یمصرف يانرژ نیها باالترآن

آرپنـاهی و همکـاران    .)27( گزارش نمودندکود ازت 
تحلیل انرژي تولید هندوانه با روش تحلیل  در بررسی

کـل انـرژي مصـرفی در    ها در خوزستان، پوششی داده
مگاژول بـر   98/37715 تولید هندوانه در فضاي باز را

مگاژول بر  48/66665 هکتار و انرژي خروجی را نیز

هکتار برآورد نمودند کـه سـوخت دیـزل و کودهـاي     
ترین سـهم  شدرصد، بی 27و  37ترتیب با شیمیایی به

نشـان   CCRانرژي مصرفی را دارا بودند. نتـایج مـدل   
درصد مـزارع   35 مزرعه مورد بررسی، 125از  داد که

 38 نیـز  BCCبـر اسـاس مـدل     ،نیهمچنکارا بودند. 
واحـد   38این یعنـی  کارا تشخیص داده شدند.  مزرعه

متوسـط کـارایی    مورد نظر بهترین مدیریت را داشتند.
و  98ترتیب فنی در این مزارع بهفنی خالص و کارایی 

طور متوسط مزارع . این یعنی بهدست آمدبه درصد 76
 24و  02/0هـا بـه میـزان    توانند با کـاهش ورودي می

را ثابت نگـه دارنـد.    (عملکرد) ، سطح خروجیدرصد
افزایش کارایی فنی یـک مزرعـه در واقـع بـه معنـاي      

تولیـد و  هاي ها، کاهش هزینهورودي از تراستفاده کم
 نامداري و همکـاران  .)1( تر استدر نهایت سود بیش
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هاي انرژي در تولید هندوانـه  برآورد شاخص )2011(
ــورد    ــدان را م ــتان هم ــاورزان اس ــروه از کش در دو گ

 مـزارع  در مطالعـه مـذکور   .)23( بررسی قـرار دادنـد  
 وهـا  ماشـین  و تراکتور مالکیت اساس بر شده بررسی
 :شـدند  تقسـیم  گـروه  دو بـه  کشاورزي فناوري سطح

ــین    ــک ماش ــاورزان مال ــامل کش ــروه اول ش ــاي گ ه
ــروه دوم     ــاوري و گ ــاالي فن ــطح ب ــاورزي و س کش

هـاي کشـاورزي و داراي   کشاورزان غیرمالـک ماشـین  
نشان داد  ایشان نتایج .)23( سطح پایین فناوري بودند

 ترتیـب کل انرژي ورودي براي گروه اول و دوم به که
نسـبت   مگاژول بر هکتار و 37/68788و  24/67674

در بـود.   13/1و  26/1 ترتیـب بهنیز ها انرژي براي آن
گروه اول و دوم انـرژي مصـرفی کودهـاي شـیمیایی     

) و پس از آن سوخت دیـزل  درصد 55/44 و 49/44(
ترین سهم از کل انرژي ) بیشدرصد 04/33 و 25/32(

  . )23( مصرفی را به خود اختصاص دادند
در  )2016( نبـوي و همکـاران  در پژوهشی دیگر 

تولید هندوانه در استان گیالن  مطالعه کارایی واحدهاي
مگـاژول بـر هکتـار     98/40228 کل انرژي ورودي را

هـا  برآورد نمودند که با تکنیـک تحلیـل پوششـی داده   
ــرژي   ــه ان ــدار بهین ــرفی (ورودي)مق  21/34228 مص

ا هـ یعنی با استفاده بهینه از نهـاده  ،شد برآوردمگاژول 
در  درصـد  92/14 مگـاژول معـادل   77/6000 توانمی

ها آن ،نیهمچن. )21( جویی نمودمصرف انرژي صرفه
 نسبت انرژيو  29/1 انرژي در وضع موجود را نسبت

 ،بـرآورد نمودنـد   52/1هـا را  سازيپس از انجام بهینه
کـارایی یـا    ،هـا در صورت استفاده بهینه از نهاده یعنی

افـزایش پیـدا    درصـد  18همان نسبت انـرژي حـدود   
 68وري انـرژي در وضـع موجـود    بهـره  .کردخواهد 

 درصد 80ها سازي مصرف نهادهو پس از بهینه درصد
-در صورت بهینـه  درصد 18(افزایش  تخمین زده شد

-شدت انرژي نیز پس از بهینه .ها)سازي مصرف نهاده

مگاژول بر کیلـوگرم   47/1 ازها سازي استفاده از نهاده

 مگاژول بر کیلوگرم کاهش پیدا خواهد نمود. 25/1 به
مصرف باالي کودهاي شیمیایی که  کردندها گزارش آن

(عمدتا ازت) دلیل اصلی اختالف امتیـاز کـارایی بـین    
ترین تاثیر در بیشمزارع موجود و مزارع بهینه است و 

دهاي ناکـارا  سازي واحبهینه برايها نهادهجویی صرفه
گزارش  ،نیهمچن .خواهد بودمربوط به کود شیمیایی 
ها، افـزوده  سازي مصرف نهادهشد که در صورت بهینه

در  افزایش پیدا خواهد کـرد.  درصد 51خالص انرژي 
در تولیـد   هاياین مطالعه مقدار انتشار گازهاي گلخانه

کیلـوگرم معــادل   1015یـک هکتــار هندوانـه حــدود   
میزان  واحدهاي ناکارااکسیدکربن برآورد شد که در دي

 دراکسیدکربن ديکیلوگرم معادل  1239 انتشار حدود
 ،ي ناکـارا در صورت کارا شدن واحـدها  و بودهکتار 

ــی ــدار انتشــار م ــه مق ــد ب ــادل  371توان ــوگرم مع کیل
  . )21( کاهش یابد در هکتار اکسیدکربندي

شدت  ،يانرژ يوربهره ،ينسبت انرژ يهاشاخص
 اسـت.  شـده  انیب 5خالص در جدول  يو انرژ يانرژ

ــرژ ــ يدر منطقــه مــورد مطالعــه نســبت ان  02/2ر براب
. کارایی مصرف انرژي براي تولید هندوانه دست آمدبه

در دو سیستم کشت باز و زیـر پالسـتیک در شـرایط    
، در شرایط گـیالن  )1( 39/2، 9/1خوزستان به ترتیب 

 گزارش گردید )21( 4/0، در شرایط کرمان )18( 29/1
شـاخص (نسـبت    ایـن  بهبـود  منظور ). به21، 18، 1(

 انرژي یا برده باال را خروجی عملکرد توانمی انرژي)،
 قـرار  نظر مد را گزینه دو هر یا داد، کاهش را ورودي

انـرژي بـراي سـایر مـزارع      مصرف کارایی میزان .داد
و  آب شـرایط  در آبـی  گنـدم  مـزارع  کشاورزي مانند

 4/2و  44/1ترتیب برابـر   به کردستان و مشهد هوایی
ــان   )9( ــاط جه ــایر نق و در  )6( 13/3و  8/2و در س

گزارش شده اسـت   )20( 5/8تا  24/4هندوستان بین 
ي برابـر  انـرژ  يوربهـره ). در تحقیق حاضر 20، 6، 9(

 يبـه ازا  یعنی ،شد محاسبهبر مگاژول  لوگرمیک 06/1
ـ تول لوگرمیک 06/1 ـ  هندوانـه  دی  يمگـاژول انـرژ   کی
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 93/0 ي بـه مقـدار  شـدت انـرژ  . مصرف شـده اسـت  
 کی يازا به یعنی گردید،محاسبه  لوگرمیمگاژول بر ک

مصـرف   يمگاژول انـرژ  93/0هندوانه  دیتول لوگرمیک
 هندوانـه  در محصـول  يخـالص انـرژ  افزوده  .شودیم

ـ ی ،هکتار برآورد شد بر مگاژول 04/39531بر برا  یعن
ـ ا ،محصـول  دیو تول يانرژ لیتبد ندآیدر فر مقـدار   نی

هـاي دیگـر،   . در پـژوهش دست آمـده اسـت  به يانرژ
آبـی برابـر    گندم تولید سامانه در خالص انرژي مقدار

سیب زمینـی   تولید در ،)9(هکتار  در مگاژول 19969
تـوت   تولیـد ، )17(در هکتـار   مگاژول 208080برابر 

 گـزارش  )5(در هکتار  مگاژول 683484فرنگی برابر 
  ). 5، 17، 9ست (شده ا

 
 .هندوانه تولید در انرژي هايشاخص -5 جدول

Table 5- Energy indices in watermelon production. 
 )Indexشاخص (  )unit( واحد )Quantity(مقدار 

  )Energy ratioي (نسبت انرژ  -  2.02

  )Energy productivityوري انرژي (بهره  )Kg/MJکیلوگرم بر مگاژول (  1.06
  )Energy intensityشدت انرژي (  )MJ/Kgمگاژول بر کیلوگرم (  0.93

  )net energy gainافزوده خالص انرژي (  )MJ/haمگاژول بر هکتار (  39531.04

       
 در شـده  مصـرف  انـرژي  مختلف اشکال 6 جدول

 و میمسـتق  هـاي يانـرژ دهد. می نشان هندوانه را تولید
 درصـد و  61/26 ،38/73ترتیـب برابـر   بـه  میرمستقیغ

به ترتیب برابـر   ریدناپذیو تجد ریدپذیتجد هاييانرژ
ي هـا يسهم انرژدرصد محاسبه شد.  05/50و  94/49

 میمسـتق غیر از  ترشیباي به طور قابل مالحظه میمستق
 مصـرف  ازناشـی   تواندیمکه این موضوع  بوده است

بــر اســاس  .باشــدي آبیــاري و ســوخت بــاال انــرژي
 دیدر تول میمستقي هايشده سهم انرژ انجام قاتیتحق
ـ  يمحصوالت کشاورز یبرخ  يهـا ياز انـرژ  تـر شیب
نشـان   6 جـدول  جینتا ، همچنین،)21( بود میمستقغیر

هندوانه،  دیدر تول ریدپذیتجد يهايانرژ میزان دهدیم
  .باشدیم ریپذنادیتجد يهايانرژ برابر با

  
 .هندوانه تولید در انرژي مختلف اشکال -6جدول 

Table 6- Different forms of energy in watermelon production.  
  )Index(شاخص   )unit(واحد   )quantity(مقدار   )Percentage( درصد

 مستقیم يانرژ  )MJ/haمگاژول  بر هکتار (  28317.25  73.38
Direct energy  

 غیرمستقیم انرژي  )MJ/haمگاژول بر هکتار (  10267.64  26.61
Indirect energy  

 تجدیدپذیر انرژي  )MJ/haمگاژول برهکتار (  19269.75  49.94
renewable energy  

 تجدیدناپذیر انرژي  )MJ/haمگاژول بر هکتار (  19315.14  50.05
Renewable Energy  

ي هـا سـتم یدر س ياگلخانـه  يانتشار گازهـا  زانیم
ارائه شـده اسـت. مجمـوع     7ل در جدو هندوانه دیتول

ــا ــه يگازه ــده  ياگلخان ــر ش ــر منتش  498/1151براب
کـود  بود که  در هکتار کربن دیاکسيدمعادل  لوگرمکی

 79/476و پس از آن سوخت دیزل بـا   6/489دامی با 

 انتشار زانیم نیترشیبکربن،  اکسیددي معادل کیلوگرم
 نیترکمند. اختصاص دادبه خود را  ايگلخانه گازهاي

اسـتفاده  مربوط بـه   زین ايگلخانه گازهاي انتشار زانیم
هاي صورت گرفتـه در  نتایج پژوهشبود.  هااز ماشین

اي در کشـاورزي  گلخانـه  گازهـاي  انتشار زمینه میزان
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 ياگلخانه يانتشار گازها زانیم نیترشیبنشان داد که 
ـ تول يهاستمیدر س مربـوط بـه   اي ورگوم علوفـه سـ  دی

ــیب)4(الکتریســیته  ــد س ــه  ، در تولی ــوط ب ــی مرب زمین
در تولید گندم مربوط به اکتریسـیته  ، شیمیاییکودهاي 

لید ذرت، مربوط بـه  و در تو )19(و کودهاي شیمیایی 
، 19، 4( باشدمصرفی می سوخت و هاهاي ماشیننهاده

12.(  

  
 .هندوانه تولید مصرفی در هاينهاده ايگلخانه گازهاي انتشار -7جدول 

Table 7- Greenhouse gas emissions of inputs used in watermelon production.  
 در هکتار 푐표اي معادل گاز گلخانهکیلوگرم 

Kg of greenhouse gas equivalent CO2 
per hectare  

 میانگین در هکتار
Average per hectare  

  )Inputها (نهاده

2.145  2145.7333  
  (ساعت) نیروي انسانی

Labor force (h)  

0.4251  5.9882  
  )ساعت(ها ماشین

Machinery (h)  

476.79  172.75  
  )لیتر(سوخت دیزل 

Diesel fuel (L)  

5.557  1.0896  
  )کیلوگرمسموم شیمیایی (

Chemical pesticides (Kg)  

24.68  40.5925  
  )کیلووات ساعتالکتریسیته (

Electricity (Kwh)  

489.6  3885.7142  
  )کیلوگرمکود دامی(

Manure (Kg)  

116.636  89.7222  
  )کیلوگرمکود اوره (

Nitrogen fertilizer (Kg)  

7.01446  35.07234  
  )کیلوگرمکود فسفر (

Phosphorus Fertilizer (Kg)  

25.65076  143.2538  
  )کیلوگرمکود پتاسیم (

Potassium fertilizer (Kg)  

498.1151  ---  
  )کیلوگرماي (مجموع انتشار گاز گلخانه

Total greenhouse gas emissions (Kg) 

  
تجزیـه و تحلیـل اقتصــادي   : اقتصــادي هـاي حلیـل ت

در ایـن تحقیـق    بیان شده اسـت.  8هندوانه در جدول 
ــه   ــد هندوان ــالص تولی ــر   ارزش ناخ ــه براب در منطق

هکتـار، کـل هزینـه تولیـد      هزار ریال بر 32/587383
هزار ریال بر هکتـار و نسـبت سـود بـه      52/152292

محاسبه گردید.  85/3هزینه در تولید محصول هندوانه 
 یک از تربیش هزینه به سود نسبت هــــــک جاییآن از

از  سـودآوري،  میـزان  وجود با هندوانه تولید باشد،می
ــه ــادي توجیـ ــت اقتصـ ــوردار اسـ ــات  .برخـ تحقیقـ
د که گرفته بر روي محصوالت مختلف نشان داصورت

 ،)10( 65/1نسبت سود به هزینه در محصول پیاز برابر 

 33/1و  20/2ترتیـب  زمینی و چغندرقنـد بـه  در سیب
ــه و در )13( ــار گلخان ــود )15( 58/2اي خی ، 13، 10( ب

وري بـاالتر و همچنـین،   یابی به بهـره براي دست). 15
هـاي  سـازي نهـاده  هاي متغیـر، بـا بهینـه   کاهش هزینه

پرمصرف مانند استفاده اصـولی از کودهـا، اسـتفاده از    
تراکتورهاي با توان متناسب و مورد نیاز مزرعه جهـت  
کاهش مصرف سوخت و همچنین، آبیاري بـه مقـدار   
مورد نیاز و بر اساس فواصل زمـانی مـدیریت شـده،    

هـاي تولیـد را کـاهش داد و    توان بخشی از هزینـه می
شوند عواملی که منجر به افزایش عملکرد محصول می

ها و افزایش را تقویت نمود، که در نتیجه کاهش هزینه
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نسبت سود به هزینه ایجاد خواهد شد. در این تحقیق، 
هـاي تولیـد، مربـوط بـه     درصد از کـل هزینـه   12/54

هـاي  درصد مربوط به هزینه 88/45هاي متغیر و هزینه

دســت آمــد. بازگشـت ســود خــالص برابــر  ثابـت بــه 
دهد بود که نشان می هکتار بر ریال هزار 79/435090

تولید هندوانه در منطقه مورد مطالعه، اقتصادي اسـت. 
  

 .تجزیه و تحلیل اقتصادي تولید هندوانه -8جدول 

Table 8- Economic analysis of watermelon production.  
  )Cost and incomeهزینه و درآمد (  )The value of watermelonارزش هندوانه (

  )Kg/ha )Yield عملکرد (کیلوگرم بر هکتار) 180733.33

250.3 
 ریال بر کیلوگرم)1000قیمت فروش (

Sales price (1000 Rials per Kg)  

587383.32 
 ریال بر هکتار)1000ارزش ناخالص تولید (

Gross value of production (1000 Rials per hectare)  

82413.56  
 ریال بر هکتار)1000هزینه متغییر تولید (

Variable cost of production(1000 Rials per hectare)  

69878.95 
 ریال بر هکتار)1000( هزینه ثابت تولید

Fixed production cost (1000 Rials per hectare(  

152292.52 
 ریال بر هکتار)1000کل هزینه تولید (

Total production cost (1000 Rials per hectare(  

504969.75  
 ریال بر هکتار)1000درآمد ناخالص (

Total production cost (1000 Rials per hectare)  
435090.79 

 ریال بر هکتار)1000درآمد خالص (
net income(1000 Rials per hectare)  

  )Profit to Cost Ratioنسبت سود به هزینه ( 3.85
  )Energy compressionفشردگی انرژي (  0.00024

                       
بـراي   )2011( در تحقیقی که نامداري و همکاران

تحلیل اقتصادي تولید هندوانه در استان همدان انجـام  
 و تراکتور مالکیت اساس مورد بررسی بر دادند، مزارع

(گروه  گروه دو به کشاورزي فناوري سطح ها وماشین
ها و سطح باالي فناوري و اول کشاورزان مالک ماشین

ها و داراي سطح گروه دوم کشاورزان غیرمالک ماشین
مـذکور  در مطالعـه   .)23( شدند فناوري) تقسیمپایین 

ترتیـب  گـروه اول و دوم بـه  در  تولید هندوانهعملکرد 
 و کیلوگرم بر هکتـار بـود. تجزیـه    40917و  44854

ها نشان داد که نسبت سود بـه هزینـه در   تحلیل هزینه
بـود و   06/2و  62/2 ترتیـب دو گروه مورد بررسی به

یت بهتري نسبت بـه  گروه اول از لحاظ اقتصادي وضع
گروه دوم داشت. بنابر نتایج این تحقیق، تولید هندوانه 
براي هر دو گروه سودآور بـود، امـا سـود خـالص در     

 مطالعـه  این تر بود.گروه اول نسبت به گروه دوم بیش

 بـاالي  سطح از استفاده هندوانه، مزارع در که داد نشان
 و انـرژي  هـاي شاخص بهبود باعث کشاورزي فناوري
شود و موفقیت اقتصادي را می تولید هايهزینه کاهش

. سایر محققان نتایج مشـابهی را  )23( دهدافزایش می
بــراي نســبت ســود بــه هزینــه در دیگــر محصــوالت 

عنـوان نمونـه نسـبت    اند، بـه کشاورزي گزارش نموده
، بـراي  )8( 53/2 سود به هزینه براي محصول گیالس

 زارش شـده اسـت  ، گ89/1 و براي لیمو 37/2 پرتقال
)24.(  

-انـدازه  )2014( در تحقیقی دیگر بهروز و میبدي
وري گیري کارایی فنی، تخصیصـی، اقتصـادي و بهـره   

زیربخش زراعت ایران با تاکید بر محصول هندوانه را 
ها مورد بررسی قـرار  با استفاده از تحلیل پوششی داده

. کـارایی فنـی بـه توانـایی بنگـاه در تولیـد       )4( دادند
-معین نهاده اطالق می يثر محصول از مجموعهحداک
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گردد. کارایی تخصیصی (قیمتی) به توانـایی بنگـاه در   
هـا در مـرز فنـی بـا     ي نهـاده انتخاب مجموعـه بهینـه  

ترین هزینه اشاره دارد. کـارایی اقتصـادي (کـارایی    کم
ده بـا  نکلی) به توانـایی بنگـاه در تولیـد حـداکثر سـتا     

ترین سـتانده  ها (بیشنهادهي ي بهینهانتخاب مجموعه
نتـایج  شـود.  ترین هزینه در مرز فنی) گفتـه مـی  با کم

ــدگان    ــی تولیدکنن ــارایی فن ــط ک ــه متوس ــان داد ک نش
-89هاي سال طولهاي کشور در ي آبی استانهندوانه
ــه 1384 ــبب ــد 4/79 ترتی ــارایی   درص ــط ک و متوس

 5/61و  9/75ترتیــب نیــز بــه تخصیصــی و اقتصــادي
ترین کارایی فنـی مربـوط بـه اسـتان     شبی .بوددرصد 

هـاي اصـفهان،   ترین مربوط بـه اسـتان  خوزستان و کم
همچنـین،  خراسان رضوي، همدان و یزد بوده اسـت.  

ترتیـب  استان سیستان و بلوچستان و استان همدان بـه 
 وري را دارا بودنـد. تـرین میـزان بهـره   ترین و کمبیش

عامـل   ها در این مطالعه نشـان داد کـه  تحلیل شاخص
وجـود   ،وري تولیدکننـدگان اصلی رشد نامناسب بهـره 

تغییرات کارایی فنی بوده و از طرفی رشد در ناکارایی 
تکنولوژي در تولید نقـش مثبتـی را دارا بـوده اسـت.     

ــایین در همچنــین،  کــارایی تخصیصــی و اقتصــادي پ
ها حاکی از ناموفق بودن کشـاورزان در  برخی از استان

اسـت کـه بـراي تولیـد در      تولید اقتصـادي محصـول  
هـایی  ها داراي محـدودیت حداقل هزینه و تامین نهاده

ــتند ــایج  .)4( هس ــات نت ــا   تحقیق ــه ب ــان داده ک نش
ــت ــع   فعالی ــاورزان و رف ــه کش ــی، توجی ــاي ترویج ه

تـوان  هـا، مـی  هاي احتمالی در بـازار نهـاده  محدودیت
را افزایش داد  کشاورزانکارایی تخصیصی و اقتصادي 

  ).11را باال برد ( هاآن یق درآمدو از این طر
 سـوخت  توجه انرژي آبیاري،قابل سهم به توجه با

 سـازي کودهاي شـیمیایی در تولیـد هندوانـه، بهینـه     و
 و کشـاورزان  میـان  در بـر انـرژي هـاي  مصـرف نهـاده  

 کودهـاي مصـرف  میـزان   کـاهش  بـر  توجه و نظارت
 هــانآ پاشــیمحلــولدر صــورت امکــان  و شــیمیایی
ــرات  .شــودمــی پیشــنهاد ایــن امــر ضــمن کــاهش اث

ها و افزایش سودآوري را محیطی، کاهش هزینهزیست
 اقـدامات  بهبـود  بـا  به همراه خواهد داشت. از طرفـی 

واحد  در عملکرد توانمی آفات، کنترل مانند مدیریتی
ــطح ــزایش را سـ ــا و داد افـ ــزایش بـ ــرد، افـ  عملکـ

افـزایش سـطح    .بخشـید  بهبود انرژي را یــــارایــک
زیر کشـت و تولیـد در مقیـاس بـزرگ نیـز یکـی از       

هـا و  تواند در کـاهش هزینـه  راهکارهایی است که می
افزایش نسبت سود به هزینه موثر باشد. این امر عمدتا 

 جـویی بـه  ي صـرفه هـا در نتیجـه  دلیل کاهش هزینهبه
 افتد.مقیاس اتفاق می

 
  کلی گیرينتیجه

هـاي ورودي و خروجـی بـراي    انـرژي نهـاده  کل 
اسـتان   لچـرداو  و هندوانه در شهرستان شیروان تولید

ــه  ــالم ب ــب ای ــرترتی  93/781115و  89/38584 براب
آبیـاري و سـوخت    مگاژول بر هکتار تعیین شـد، کـه  

 مقـدار  بـاالترین  درصـد،  21/25و  01/36ترتیب با به
ــه خــود ســهم مصــرف انــرژي را از میــان نهــاد هــا ب

، انــرژي وري، بهــرهانــرژي نســبت .نــداختصـاص داد 
طـور متوسـط   به ،و افزوده خالص انرژي انرژي شدت

مگــاژول  04/39531و  93/0 ،06/1، 02/2 ترتیــببــه
 ياگلخانه يگازها انتشار ترین میزانبیش .دست آمدبه

 6/489 هندوانه مربوط به کود دامی با دیتول ستمیدر س
انتشار  زانیم نیترکمو  کربن دیاکسيد معادل لوگرمیک

ـ در ا. بود هاماشینمربوط به  زین ياگلخانه يگازها  نی
ـ تول نـه یکل هز قیتحق  52/152292 برابـر هندوانـه   دی
 85/3 برابر نهیو نسبت سود به هز هکتار بر ریال هزار

 نـه ینسـبت سـود بـه هز    کـه  جـایی آن از دست آمد.به
اقتصـادي   ،منطقههندوانه در  تولید ،بود یک از تربیش

 اقتصـادي  از توجیـه  سـودآوري  میزان وجود با بوده و
اما با توجه به میزان مصرف باالي آب  است برخوردار

هاي الزم در ایـن زمینـه   ریزيدر تولید هندوانه، برنامه
گردد در مناطقی کشت آن ضروري است و توصیه می

انجام گردد کـه مشـکالت تـامین آب حـداقل باشـد.      
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