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پیشگفتار
وظیفه ذاتی و ماموریت اصلی یک موسسه تحقیقاتی ایجاب میکند کهه عهالوه بهر تولیهد علهم
پاسخگوی نیازهای علمی و عملیاتی بخشهای اجرایی بوده و همواره به عنوان یک مرجع اثرگهذار و
راهبر در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای کالن و ملی باشد .موسسه تحقیقات فنهی و مهندسهی
کشاورزی به عنوان یکی از موسسات پیشرو در این زمینه ،طی سهالیان گذشهته اقهدامات درخهور و
شایستهای در راستای ماموریت یاد شده داشته است .این موسسهه اخیهرا در رویکهردی جدیهد و در
راستای ایفای نقش روشنگری علمی ،اقدام به تهدوین گهزارشههای تحلیلهی در زمینهه موضهوعات
مختلف مهندسی کشاورزی با هدف ارتقاء اثربخشی تحقیقات و افزایش سطح کارآمدی فعالیتههای
کشاورزی نموده است .کتاب حاضر مشتمل بر  79فقره خالصه گزارشههای تحلیلهی اسهت کهه بها
اهداف یاد شده توسط محققین مجرب موسسه و با استناد به یافتههای پژوهشی خهود و اسهتفاده از
تجربیات سایر همکاران و محققان داخلی و خارجی تدوین گردیده است .در تهدوین ایهن گزارشهها
سه رکن اصلی و اساسی شامل؛ شناخت مشکل ،تجزیه و تحلیل ابعهاد فنهی و اقتصهادی آن و ارا هه
راهکارها و راه حلها مورد توجه بوده است .ایهن گهزارشهها از نظهر ماهیهت و محتهوی متفهاوت از
مقالهها و گزارشهای پژوهشی مرسوم علمی بوده و دارای ویژگیهای خاص از جمله؛ نقد و بررسی،
تحلیل وضع وجود ،ترسیم چشمانداز آتی و ارا ه راهبرد و راهکارهای اصالحی با تکیه بر تجربیهات و
نتایج تحقیقات چندین ساله در مورد یک موضوع است .نقد یک تصمیم و یا یک برنامهه در بخهش
کشاورزی کشور ،آگاهی بخشی و کمک به تصمیمسازی ،روشن نمودن موانع و عوامل موثر بر منابع
پایه تولید بخش کشاورزی ،تبیین انحرافات ،توجه به کیفیت و کمیت تولید با استمرار شرایط فعلی
و رعایت اصل پایداری تولید از ویژگیهای دیگر این گزارشها است .مهیباشهد .امیداسهت ،ایهن اثهر
گامی هر چند کوچک در راستای تحقه توسهعه پایهدار کشهاورزی بهوده و بتوانهد هماننهد چراغهی
فرآروی توسعۀ بخش کشاورزی کشور در حوزه فنّی و مهندسی روشنگری نماید.
گرچه سعی شده است که در نگارش این مجموعه ،یافتههای علمی همکاران متعههد مسسسهه
به نحو شایستهای ارا ه شود ،ولی یقین دارد که این کتاب با کاستیهایی نیز همراه است .امیهد کهه
خوانندگان گرامی از نظرات و رهنمودهای ارزشمند خود ،همکهاران مسسسهه را در ادامهه ایهن راه و

تدوین گزارشهای بعدی ،بهرهمند سازند .در خاتمه از تالشها و احساس دین همه همکاران متعهد
ستاد و مراکز استانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی و نیهز محققهان خهار از مسسسهه بههویهژه
اساتید محترم دانشگاهی که در تدوین و داوری این مجموعه همکهاری مهوثری داشهتند ،صهمیمانه
قدردانی می نمایم .همچنین از طرف خود و تمامی همکاران ،زحمات مسئولین قبلی مسسسهه را ار
نهاده و از تالشهای صادقانه آنان سپاسگزاری مینمایم.
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تحلیلی بر توسعه خاکورزی حفاظتی در ایران
احمد شریفی مالواجردی
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج ،ایران

 -1مقدمه
خاکورزی حفاظتی با هدف افزایش بهرهوری اعم از کم خاکورزی و بیخااکورزی در حفا
رطوبت خاک ،بهبود مواد آلی خاک ،کاهش مصرف انرژی ،کااهش هزینا و زماا علیااا  ،ما ر
است .خاکورزی حفاظتی ساستلی است ک در آ پس از علیاا خاکورزی و کاشت حداقل 03
درصد سطح خاک ب وسای بقایای محصول قبیی پوشاده شده باشد و از مدیریت برداشت محصاول
قبیی شارو مایشاود .عیاارمم ووسا خااک ورزی حفااظتی طای دها اخاار در کواور ،هناوز
محدودیتهایی از قبال کلبود ماشاا هاا ی مناسا مازار باا اب ااد کو ات و متوسا  ،حفا و
نگهداری مقادیر کافی بقایای گااهی روی ساطح خااک ،وغااار ههناات کوااورزا وجاود دارد .در
مجیس شورای اسالمی قانونی وصوی شد ک در آ سوزندا بقایای گااهی اراضای زراعای پاس از
برداشت محصول ملنو و متخیف حس مورد ب پرداخت جزای نقدی محکوم می شود .ای قاانو
موج ووس هر باوتر کواورزی حفاظتی و ساستمهای خااک ورزی حفااظتی در ایارا مای
گردد .در ای گزارش وحیایی ،ووس خاکورزی حفااظتی در ایارا از حااث ا ربخوای و ساطو
زیرکوت و الش و موکال آ مورد بررسی قرار میگارد.
 -2سابقه خاکورزی حفاظتی در ایران و جهان
وحقاقا انجام شده در مناطق مختیف ایرا با شرای اقیالی متفااو نواا داد کا کااربرد
روشهای خاکورزی حفاظتی مانند روشهای کم خاکورزی شامل ،اساتفاده ازگااوآه قیلای در
علق کلتر از گاواه برگرداندار و یا استفاده از دیست در علق ساطحی خااک علیکارد محصاولی
مواب با کاربرد گاوآه برگرداندار می دهد .عالوه بار ایا خااک ورزی حفااظتی ،کااهش مصارف
سوخت و هم نا کاهش زما انجام علیاا را ب دنبال دارد .اساتفاده از روشهاای خااکورزی
حفاظتی (با واکاد بر اجرای روشهای کم خاکورزی) با استناد بر یافتا هاای وحقاقااوی  03ساال
موسس وحقاقا فنی و مهندسی کواورزی از طرف وزیر وقت جهاد کواورزی در ساال  0031با

سازما جهاد کواورزی استا ها جهت انتقال و اجرایی نلود ای یافتا هاا اباال شاد .مقارر شاد
بخشها ی وحقاقا فنی و مهندسی کواورزی مراکز وحقاقا کواورزی و منابع طبا ی کواور باا
هلاهنگی سازما های جهاد کواورزی (مدیریتهای زراعات و وارویب بطاور خااو) موضاو را واا
حصول نتاج پاگاری و با وها دستورال للهای فنی -اجرایی کنند .برای وسریع باواتر ایا امار
پاییو هایی الگویی بالفاصی با نظار و موارکت مستقام هلکارا وحقاقاوی در استا های فارس،
هلدا  ،اصفها  ،گیستا  ،خوزستا و قزوی در سال  31-38ب ماازا  0033هکتاار آبای بارای
محصوال مختیف زراعی هر منطق انجام شد .ای سطح در سال  38-33ب مازا  03333هکتاار
آبی برای  03استا شامل فارس  ،هلدا  ،اصفها  ،گیستا  ،خوزستا  ،قازوی  ،کرماا  ،خراساا
رضوی ،وهرا و اردبال و در سال زراعای  33-39با ماازا  08333هکتاار آبای و باا هلااهنگی
مدیریتهای زراعت و ورویب سازما جهاد کواورزی استا های مربوط در نظر گرفت و اجرا گردید.
نلون ای از مازار کوات شاده در شاکل  0نواا داده شاده اسات .دساتور ال لال باا مواارکت
م اونتهای زراعت و ورویب وها و ب استا های مذکور ارسال شد .سطح اجرای کواورزی حفاظتی
قرار است وا پایا برنام شوم ووس ب س مایاو هکتار آبی و دیم برسد ،ک با ووج با اهلاات
موضو در دستور کار وزرا جهاد کواورزی قرار گرفت و در حاال گساترش در قالا پایگااههاای
وحقاقاوی کااربردی ،آماوزش و وارویب کوااورزی حفااظتی ) (Hubمای باشاد .ساطح زیار کوات
کواورزی حفاظتی در ایرا در شکل  2نوا داده شده است .ای ساطح هار ساال روناد افزایوای
دارد .و ب موازا آ ناز الزم است امکانا و ادوا مورد نااز آ با بهر گاری از ووا وولاد داخیای
واما و در اختاار کواورزا قرار گارد .شایا هکر است کا در ساال  0030ف الااتهاایی نااز در
سطح اجرایی استا فارس در خصوو خاکورزی حفاظتی انجام شده است.
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شکل  -2نمودار سطح زیر کشت کشاورزی حفاظتی در ایران

ک واورزی حفاظتی در طاف گسترده ای از شرای اقیالی از جلی ماواردی شاامل کواتهاای
دیم و آبی ،مناطق هلسطح دریا وا اروفا  0333متری باالی سطح آ  ،خاکهاای دارای  %38رس
(برزیل) وا  %98ماس (زیلباوه) ،مناطق روی خ استوا وا  13درج شلالی و برای طاف گساترده
ای از محصو ال کواورزی شامل :گندم ،هر  ،برنب ،پنب  ،سویا ،آفتاب گردا  ،ونباکو و ماره حتای
سا زمانی و کاساوا امکا پذیر بوده و قابل اجرا است .کواورزی حفاظتی در حدود  83سال قبال
ب منظور وولاد اقتصادی محصوال ب مزار کواورزا در جهاا م رفای گردیاد .اماروزه بااش از
یکصد و ب است مایاو هکتار وحت کواورزی حفاظتی در دناا وجود دارد .طبق آمار منتور شده در
سال  2302ماالدی ،نلودار سطح زیرکوت کواورزی حفاظتی ب وفکات قارههای مختیف جها و
کل جها در شکل  0ارائ شده است .آمریکای جنوبی باا  00/81مایااو هکتاار باواتری و قااره
آفریقا با  0/30مایاو هکتار کلتری سطح زیرکوت کواورزی حفاظتی را دارا هستند .در ای با
قاره آساا سطحی برابر با  8/82مایاو هکتار را ب خود اختصاو داده است.
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شکل  -3نمودار سطح زیر کشت کشاورزی حفاظتی به تفکیک قاره و کل جهان (Friedrich et al.,
)2012

 -3اثربخشی اجرای خاکورزی حفاظتی در کشور
 -1-3کاهش مصرف نهادهها

نتایب یافت های محققا موسس وحقاقاا فنای و مهندسای کوااورزی (شاریفی و هلکاارا ،
 )0098در خصوو خاکورزی حفااظتی نواا مایدهاد کا خااکورزی حفااظتی مایوواناد در
صرف جویی برخی نهادهها و پارامترهای علیکردی و فنی ماشا وا ارگاذار باشاد کا نتاایب آ در
جدول  0آورده شده است.
جدول  -1میزان صرفه جویی در مصرف برخی از نهادهها در اثر اجرای روشهای خاکورزی حفاظتی
صرفه جوییها
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نلون ای از نتایب بدست آمده در خصوو اجرای علیاا خاکورزی حفاظتی در کاشات گنادم
از لحاظ اقتصادی ناز در دو وض ات خاکورزی مرسوم و خاکورزی حفااظتی در جادول  2نواا

داده شده است .با اعلال روشهای خاکورزی حفاظتی صرف جویی در هزین های اجارای علیااا
ب مازا  03درصد نسبت ب روش مرسوم می باشد.
جدول  -2توجیه اقتصادی اجرای خاکورزی حفاظتی برای گندم (مثال موردی)
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 -2-3افزایش بازده مزرعهای ماشین

شکل  8بازده مزرع ای ماشا را در روشهاای خااکورزی مرساوم و خااکورزی حفااظتی نواا
میدهد .بازده مزر های ماشا با بکارگاری روشهای خاک ورز حفاظتی ب مازا  33درصد اسات
در حالیک در روش مرسوم ای مقدار ب  13درصد میرسد.
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شکل  -4نمودار بازده مزرعهای ماشین در خاکورزی مرسوم و خاکورزی حفاظتی (کمخاک ورزی)

 -3-3توانمندسازی تولیدکنندگان ماشینهای کشاورزی

با ووج ب دستاوردهای مفاد حاصال از اجارای خااکورزی حفااظتی و اساتقبال کوااورزا و
کارشناسا  ،زمان مناس برای ورود بخش خصوصی در وولاد ماشا هاا و ادوا کوااورزی ماورد
نااز برای خاک ورزی حفاظتی شاامل خااک ورزهاای مرکا  ،ماشاا هاای کاشات مساتقام (بای
خاکورزی) و  ....فراهم و مهاا گردید .شکل  0نوا دهنده ف الات برخی از شرکتهاای علاده در
زمان وولاد داخیی و یا واردا ادوا و ماشا های خاک وزری حفاظتی در سالهاای اخاار اسات.
ای موضو باانگر ا رگذاری نتایب وحقاقاوی در ووس مکانازاساو کواورزی در زمان خااکورزی
حفاظتی محصوال مختیف زراعی در ایرا است .در ای خصوو باید در نظر داشت کا ورود و یاا
ساخت ماشا های خاک ورزی حفاظتی با عرض کار زیاد ک مستیزم استفاده از وراکتورهای سنگا
است ووصا نلی شود .بیک بومی سازی ادوا خاکورزی حفاظتی و ورود وکنولوژیهای متناسا
با اندازه مزار کو ت کوااورزی کواور پاوانهاد مایگاردد .نلونا ای از ادوا کامخااکورزی و
بیخاکورزی در شکل  1نوا داده شده است (شریفی و هلکارا .)0098 ،
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شکل  -5نمودار تعداد شرکتهای داخلی سازنده و یا وارد کننده ادوات خاکورزی حفاظتی در ایران

شکل  -5نمونه ای از ادوات کم خاکورزی (خاک ورز مرکب-راست و چیزل پکر-وسط) و ادوات
بیخاکورزی (ماشین کاشت مستقیم -چپ)

 -4توصیههای فنی مهم در خاک ورزی حفاظتی
نکا فنی الزم در زمان اجرای علیاا خاکورزی حفاظتی در قالا دساتوال لل فنای وهاا
شده ووس موسس وحقاقا فنی و مهندسی کواورزی برای محصوال وشارای اقیالای مختیاف
باا شده است .ای دستورال لل در سایت دفتر کواورزی حفااظتی م اونات زراعات وزرا جهااد
کواورزی ناز قابل دسترسی است .اما در ای خالص  ،ب برخی موارد ضروری ب شار هیال اشااره
میگردد.

-0

-2

-0

-8

قبل از اجرای خاکورزی حفاظتی از دسترس بود ادوا خاکورزی حفاظتی (خاک ورز
مرک  ،ازل پکر ،دیست و یا گاوآه قیلی) و ماشا های بی خااکورزی (باذرکارهاای
کاشت مستقام) مناس برای زما مورد نظر اطلانا حاصل شود.
علق کار و سرعت پاوروی ادوا خاک ورزی حفاظتی و کاشت مستقام رعایت گردد .در
ای خصوو علق کار  00وا  23سانتیمتر با سرعت پاوروی  8وا  03کایاومتر برسااعت
برای ادوا خاک ورزی حفاظتی و سرعت پاوروی  03واا  02کایاومتر بار سااعت بارای
ماشا کاشت مستقام ووصا میگردد.
مقدار بقایای گااهی بجا مانده از محصول قبل و وض ات وسطاح زما باید امکا اجارای
خاکورزی حفاظتی را با ماشا های مورد نظر بویژه ماشا های کاشات را فاراهم ساازد.
بنابرای قبل از اقدام ب انجام علیاا خاک ورزی حفاظتی الزم است ،وضا ات مزرعا از
لحاظ مازا بقایای گااهی بجا مانده از کوت قبیی با کلت کارشناساا و یاا کوااورزا
خبره مورد اندازهگاری قرار گارد.
در صورویک بقایای گااهی محصول سال قبل از وراکم بساار زیادی برخوردار باشد ،بهتار
است بخوی از آ از مزرع خارج گردد .بگون ای ک انجام علیاا خااکورزی بساهولت
انجام و ب د از اولام کوت ،حداقل  03درصد بقایا (سطح مزرع پس از کاشات باا بقایاای
محصول قبل پوشاده باقی میماند) در سطح زما باقی بلاند.

 -0وناوب زراعی صحاح با ووج ب نو ساستم (کمخاکورزی و یا بیخااکورزی) انتخااب
گردد ک از جهت اقتصادی قابیات مانادگاری و حفا آ ووسا کوااورز وجاود داشات
باشد.
 -1ب دلال پوشش سطح خاک بوسای بقایا ،وبخار از سطح خاک در مقایس با روش مرسوم
نا از بوده و لذا قبل از اقدام ب آبااری مزار کاشت مساتقام ،بایاد بقایاا را کناار زده و
پس از اطلانا از خوکی سطح خاک اقدام ب آبااری شود .ووج شود ک آبااری باش از
حد نااز ،ن ونها علیکرد را اضاف نخواهد کرد بیک موج کاهش آ ناز خواهد شد.
 -8در روش بیخاکورزی (کاشت مستقام) ب دلال رطوبت بساار کم خاک نانچ ناااز با
آبااری مزرع وجود داشت باشد ،باید مراقا روا آبهاای ناخواسات باود و ورجاحاا باا
رساد آب ب انتها ی فارو ،آب ورودی ب مزرع قطع گردد .پس از سبز شد مزرع باا
ای آب ،برای آبااریهای ب دی امکا افزایش زما آبااری وجود خواهد داشت.

 -5چالشها و مشکالت توسعه خاکورزی حفاظتی
در ووس خاک ورزی حفاظتی و بکارگاری آ ووسا کوااورزا خارده پاا و حتای متوسا ،
موکالوی وجود دارد ک می ووا ب عوامیی ک پذیرش کواورزی حفاظتی ووس کوااورزا را در
ایرا محدود ساخت است ،ب شر هیل اشاره نلود:
 کلبود کارندههای مناس ب ویژه برای مزار با اب اد کو ت و متوسا (راه حال ایا مسادی درطراحی و ساخت ماشا ها ی مختص شرای مورد نظر است شبا کاری کا در کواورهاایی نظاار
هند ،ا  ،بنگالدش و ناز کوورها ی واقع در شلال افریقا و مرب و مرکز آسااا با وقاو پاوسات
است).
 عوامیی ک مانع حف و نگهداری مقادیر کافی بقایای گااهی روی سطح خاک مای شاوند کا درای ماا می ووا از عوامیی نظار سوزانده شد سهوی و یاا علادی بقایاا ،اساتفاده از بقایاا بارای
و یاف دام و یا رای مستقام آ و ناز استفاده از بقایای گااهی برای وولاد کامذ و یا ساوختهاای
مار فسایی نام برد (راه حل ای مسدی در مدیریت بقایای گااهی است ب نحوی ک والش شاود واا
و ادلی ماا بقایای مورد استفاده برای و یاف دام و مقدار باقالانده روی سطح خااک برقارار گاردد
وا مفهوم پوشش سطح خاک ووس بقایا از دست نرود .از طرفی در صور وجود حجم بااالی بقایاا
روی سطح خاک نااز ب کارندههایی خواهد بود ک بتوانند علیااا کاشات محصاول را روی آ هاا
انجام دهند بدو آنک نااز ب سوزاند بقایا باشد .بدیهی است ک خارج کرد بخش ماازاد بقایاا از
زما کواورزی با روشهایی نظار بست بندی آ ها قبل از اقدام ب کاشت ،از دیگر ولهاداوی اسات
ک ملک است مانع از سوزاند اجباری مزرع و وسهال کننده کاشت مستقام روی بقایا گردد).
 وغاار ههنات کوااورزا  ،کارشناساا و مادیرا اجرایای بخاش کوااورزی در زمانا کوااورزیحفاظتی موکل است .زیرا علده آموزش و وجرباا کارشناسا و کوااورزا بار مبناای روشهاای
مرسوم خاکورزی بوده و روش حفاظتی برای آنا قدری دور از هه وجیی خواهد نلود .لذا وغااار
ههنات افراد برای پذیرش اصول کواورزی حفاظتی شاید سختوری مرحی کار باشد و بسا ک
کواورزا یت منطق آمادگی باوتری از کارشناسا و اهل ف بارای پاذیرش ایا وغااار از خاود
نوا دهند (اشرفی زاده.)0093 ،
 -5پیشنهادها
ساستمهای خاک ورزی حفاظتی درکوور در حال ووس و گسترش هستند .ای ووس بایستی
مبتنی بر ووصا ها ی عیلی و وحقاقاوی باشند ک منجر ب اهداف مدنظر در کواورزی پایدار گردد.











سازگاری ادوا وارداوی و یا ساخت داخل با اندازه مزار کواورزی و ووا وراکتوری مال
و موجود در کوور از جلی نکاوی است ک باید در ووس خاکورزی حفاظتی مورد ووج
مسدولا امر قرار گارد.
ا را اقتصادی ای ساستمها در ماا مد و دراز مد قابل دساتاابی اسات .گر ا در
برخی موارد ا را اقتصادی مثبتی شامل کاهش مصرف بذر،سم وکاود ،مصارف ساوخت،
مصرف آب و زما علیاا و نتاجتا کاهش هزین های انجام علیاا ب مازا  03درصاد
در مقایس با روشهای خاکورزی مرسوم بدست آمده است.
سوق داده شد سازندگا و وولاد کنندگا ماشاا هاای کوااورزی در داخال کواور و
ووانلند شد آ ها از ا را مهم دیگر اجرای خاکورزی حفاظتی بوده است.
یکی از موضوعا مهم در اجرای ای ساستمها ،مدیریت بقایای گااهی از زماا برداشات
محصول قبیی است ک نااز است مد نظر قرار گارد .بطوریک حداقل  03درصاد از ساطح
مزرع ب د از علیاا کاشت ووس بقایای گااهی پوشاده شده باشد.
ووس باوتر روش کمخاکورزی نسبت ب روش بی خاکورزی مورد ووج قرار گارد.
رعایت نکا فنی مطروح در ای گزارش موج بهبود روند اجرای خاکورزی حفااظتی
در کوور خواهد .نکا فنی باوتر در زمان اجرای علیاا خاکورزی حفاظتی در قالا
دستوال لل فنی در موسس وحقاقا فنی و مهندسی کواورزی برای محصوال وشارای
اقیالی مختیف موجود است.
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اثرات کاهش و کنترل تلفات برداشت کمباینی گندم آبی در کاهش
هدر رفت آب
محمدرضا مستوفی سرکاری ،جواد باغانی و نسرین محمدی اسدی
اعضای هادت عیلی موسس وحقاقا فنی و مهندسی کواورزی -سازما وحقاقا  ،آموزش و ورویب کواورزی،
کرج ،ایرا  ،کارشناس ارشد مرکز ووس مکانازاساو کواورزی

 -1مقدمه
برداشت محصول یکی از حساسوری و پر اهلاتوری مراحل وولاد گندم است .مدیریت
نادرست کلبای ها و عدم برداشت ب موقع ،موج اوالف زماا  ،انارژی ،سارمای و در نهایات باا از
دست رفت بخوی از محصول ،باعث هدررفت آب مصرفی می شود .مدیریت ضا اف ماشاا هاای
برداشت از نظر انتخاب نو  ،و داد ،دارا بود م این فنی و اعلال ونظالا مورد ناااز کلباای هاا و
انجام علیاا برداشت گندم در زما نامناس  ،باعث افزایش ویفا کلباینی دان شده و در نتاجا
باعث کاهش بهرهوری مصرف آب میشود .عالوه بر ای  ،خرابی پیدرپی کلبای های فرسوده و ناااز
ب و لارا زیاد در فصل برداشت باعث کاهش ووا اجرایی واق ی ناوگا کلبای های ف ال کوور و
واخار در برداشت محصول و اوالف زما کوت محصول ب دی میگردد .با ویفا برداشت کلبااینی
عالوه بر هدررفت محصول (بطور مستقام) حجم زیادی از نهادههای کوااورزی از جلیا آب نااز از
دسترس خارج شده و باعث کاهش بهرهوری آب مایگاردد .مااانگا بهارهوری آب در کواور 3/0
کایوگرم بر متر مک گزارش شده است در حالی ک ماانگا ای شاخص در دناا  3/90می باشاد
و رساد ب عدد یت کایوگرم بر متر مک مورد انتظاار برناما ریازا کواور اسات .باا ووجا با
محدودیت منابع آب برای مصرف در بخش کواورزی ،الزم است ضاری بهارهوری وولااد گنادم در
کوور افزایش یابد .یکی از عوامل مهم کااهش بهارهوری آب در کواور ،از دسات رفات بخوای از
محصول در ا ر ویفا برداشت با کلبای است .لذا بایستی روند وغاارا مازا کل ویفا دان گندم
و ویفا در قسلتهای مختیف کلبای مورد پایش قرار گرفت و ویفا برداشت کلباینی را ک هام
اکنو در محدوده  03-3درصد قرار دارد با یت برنام ریزی منسجم ب حدود قابل قبول باا 0 -0
درصد کاهش داد .با ووج ب اهلات ویفا دان گندم در کلبای ها و م ادل ساازی آ باا آب ویاف
شده در کوور ،در ای گزارش ،داده های مازا ریزش در قسلتهای مختیف کلبای و ویفا کیای
برداشات گنادم طاای ساالهااای  38واا  90در  02اساتا مااورد وجزیا و وحیااال قارار گرفاات و
پاونهادهای الزم برای برو رفت از ای بحرا ارای شده است .اماد است کا نتاایب ایا خالصا

گزارش مورد استفاده وصلامگارا و وصلامسازا کوور قارار گاارد .لاذا وبااا وضا ات موجاود
کوور از نظر روند وغاارا مازا ویفا کیی در برداشت گندم ،ارزیابی و و اا مازا هدررفت آب
م ادل گندم ویف شده در ا ر ویفا کیای برداشات و ارائا ی راهکاارهاا و ووصاا هاای فنای بارای
برو رفت از وضع موجود و کاهش ویفا کیی برداشت گندم از اهداف کیی ای گزارش بوده کا با
طور مورو ب آ ها پرداخت شده است.
 -2تبیین وضعیت موجود
وض ات موجود زراعت گندم ب وفکات سطح زیار کوات ،علیکارد محصاول ،ویفاا طبا ای،
ویفا جلع آوری و فرآوری و مجلو ویفا کلباینی و ویفاا کیای برداشات گنادم در جادول 0
نوا داده شده است ،مازا ویفا کیی برداشت گندم در سالهاای  38واا  90باا  888واا 800
هزار و متغار بوده و ماانگا آ در ده سال گذشت در سطح  2/10مایاو هکتار از اراضی آبی باا
متوس علیکرد  0/0و در هکتار 099801 ،و میباشد .بار اسااس داده هاای جادول  ،2نانچا
کارائی مصرف آب ب صور خوشبانان م ادل  3/82کایوگرم بر متر مک ا در نظار گرفتا شاود،
حجم آب از دست رفت ک صرف وولاد دان هایی گوت ک ویف شدهاناد ،برابار  02/3مایااو متار
مک در سال میباشد .باش از  10درصد از کل ویفا دان گنادم در مرحیا برداشات مرباو با
ویفا کلباینی میباشد.
جدول  -1متغیرهای مورد بررسی در برآورد تلفات کلی برداشت به تفکیک سالهای زراعی 74-33
مجموع
تلفات کلی

تلفات

(تن)

کمباینی
(تن)

تلفات
فرآوری
(تن)

تلفات

تلفات

عملکرد

جمعآوری

طبیعی

(کیلوگرم در

(تن)

(تن)

هکتار)

سطح زیر کشت
(هکتار)

800803
030380
101918
008800
189330
123203
123389
888080
000301

800020
090330
888980
003223
808080
820098
820331
023338
082312

230890
010030
231398
080210
221020
231338
202821
088300
038080

200000
208081
282031
081988
203389
203038
200333
082288
030890

008898
001318
001318
030333
000219
000303
009820
98338
003883

0180/8
0128
0128
0238
0132/2
0001/1
0802
2908/1
0800/0

2198838
2818088
2820800
2038908
2880210
2193033
2103318
2833898
2088131

533435

443214

131522

211713

111353

3437/7

2534435/3

سال
زراعی
38-30
30-31
31-38
38-33
33-39
39-93
90-92
92-90
90-98
کل/
میانگین

جدول  -2مقدار هدررفت آب ناشی از تلفات کلی برداشت به تفکیک سالهای زراعی 74-33
هدررفت آب
(مترمکعب)
03930210
00330088
00928382
23291938
00001090
00903323
08090308
20929839
03280308
32771555

تلفات کلی
کمباین
(تن)
800803
030380
101918
008800
189330
123203
123389
888080
000301
533435

عملکرد
(کیلوگرم در
هکتار)

سطح
زیرکشت

سال زراعی

(هکتار)

0180/8
0128
0128
0238
0132/2
0001/1
0802
2908/1
0800/0

2198838
2818088
2820800
2038908
2880210
2193033
2103318
2833898
2088131

38-30
30-31
31-38
38-33
33-39
39-93
90-92
92-90
90-98

3437/7

2534437

میانگین

جدول  2نوا می دهد متوس هدررفت آب ناشی از ویفا کیی برداشت بارای هار اساتا در
سالهای  38وا  ،90حدود  02/3مایاو متر مک در سال بوده است کا ایا ماازا بارای کال
کوور ( 02استا ) ب طور متوس رقلی م ادل  0389مایااو متار مک ا بدسات مای آیاد کا
هدررفت ای حجم آب قابل و لق بوده و بایستی مورد ووج جدی قرار گارد.
حال با ووج ب منابع آب موجود در کوور و روشهای آبااری مزار ک بصور اساتفاده از آب
اهها ،رودخان ها و شبک ها است ،برای جبارا هادررفت آب و بازگوات آ با شابک و افازایش
بهرهوری آب ضروری است راهکارهای مناسبی در نظر گرفت شود .او م ااار بررسای هادررفت
آب ،آب جایگزی بر آب مصرفی است و از آنجائاک علال آب جایگزی وجود ندارد ،الزاما از آبهای
پوت سدها استفاده میشود در نتاجا بهارهباردارا متحلال هزینا هاای گزافای مایگردناد لاذا
جیوگاری از هدررفت آب دارای ووجا اقتصادی قابل ووجهی است.
ب هلا منظور الزم است آب جایگزی از سدها واما گردد ،در صورواک آب در هااچ سادی
کلتر از  0333ووما بازای هر متر مک قابل حصول ناست و با هزین انتقال آ وا مزرع  ،بطاور
ماانگا بایستی  0033ووما پرداخت نلود و ای در حالی است ک ب عنوا مثال ،استحصاال آب
از سد دوستی استا خراسا شلالی  0333ووما بر متار مک ا باوده و وولااد و انتقاال آب ،آب
شاری ک ها از خیاب فارس ب استا های هم جوار هزین ای بالغ بر  0033ووما بر متر مک ا در
بر خواهد داشت.
0033×0389300281=0080009908333

ب باا دیگر ساالن  0080/0مایاارد ووما هزین هدررفت آب ناشای از ویفاا کیای برداشات
گندم بوده و ای هزین ای است ک در هر سال از وولاد میای بصاور هادررفت نهااده هاا وضاااع
میگردد .هلچنا با ووج ب قالت خرید وضلانی گندم ب ازای هر کایوگرم  02830ریال ،ارزش
اقتصادی گندم ویف شده حدود  812مایااارد ووماا در ساال کا م اادل خریاد  0082دساتگاه
کلبای  103مایاو وومانی مال است.
با ووج ب اهلات ووخاص مازا ویفا دان در حا برداشت برای اعلال ونظالا مورد ناااز
در شرای مختیف در مزار  ،هم اکنو ولامی کلبای های وارداوی جدید مورد اساتفاده در برداشات
گندم ب دستگاه نلایوگر ویفا دان مجهز هستند .هزین ی نص سامان نلایوگر ویفا دان روی
کلبای های وولاد داخل مانند  JD-1165ب طور ماانگا  02مایاو ووما برآورد شده و با صرف
جویی ای مبیغ میووا  000021کلبای را ب ای دستگاه مجهز نلوده و موج کنترل و کااهش
ویفا فرآوری و کیی برداشت گردید.
جدول  -4برش استانی تلفات فرآوری و تلفات کلی برداشت گندم
تلفات
کلی ()%

تلفات
فرآوری ()%

2/30

2/10

0/21
2/33
0/33
**3/02
3/30
0/03

**03/83
**28/91
**8/39
**23/20
0/10
**00/00

3/8

**08/03

3/80
**00/00
*0/38
3/21
*2/3
3/33
3/00
0/30

2/20
**21/31
**80/81
**9/9
**00/09
3/13
**8/39
**1/09

استان
ساستا و
بیو ستا
فارس
قزوی
قم
کردستا
کرما
کرمانواه
کهگایوی و
بویراحلد
گیستا
گاال
لرستا
مازندرا
مرکزی
هرمزگا
هلدا
یزد

تلفات
کلی ()%

تلفات
فرآوری ()%

استان

3/38

*2/98

آهربایجا شرقی

3/0
3/2
3/00
3/80
**8/12
*0/33

**1/0
**03/39
3/28
**0/09
**03/3
**3/98

آهربایجا مربی
اردبال
اصفها
البرز
ایالم
بوشهر

3/00

**8/18

وهرا

0/19
3/80
3/32
3/00
2/89
**8/31
**1/08
**8/80

3/08
**03/03
0/32
**0/92
**02/1
**20/20
**00/00
**08/80

جارفت
هارمحال و بختااری
خراسا شلالی
خراسا رضوی
خراسا جنوبی
خوزستا
زنجا
سلنا

جدول  8برش استانی ویفا فرآوری و ویفا کیی برداشت گندم را نوا می دهد ک در آ بار
اساس آزمو مربع کای در سطح اطلانا  ،(k2 > 3.7) %99باش از  28استا نااز با کنتارل و
کاهش ویفا فرآوری دارد ک میبایستی با استفاده از فنااوریهاای ناوی مانناد ساامان نلایواگر
ویفا دان و مجهز نلود کلبای های استا اقدام نلوده و مورد بهرهبرداری قرارگارد .هلچنا باا
اطلانا  (2.8< k2 <3.7) %99در  9استا کلبای ها نااز ب پایش م این فنی داشات و ویفاا
کیی برداشت در آ ها باش از حد مجاز و قابل قبول است .با عنایت ب مباحاث کووااه عناوا شاده
جلعبندیهای کیی زیر قابل ارای هستند:




ماانگا مجلو ویفا (جلعآوری و فرآوری) در قسلتهای مختیف کلبای  8/00درصد
و ویفا کیی برداشت گنادم  1/08درصاد در ساالهاای زراعای  0038واا  0090بارآورد
میشود.
ماانگا مازا ویفا کیی برداشت گندم در کوور در هر سال زراعی  099801و بارآورد
میگردد.



ماانگا مازا کل هدررفت آب بازای ویفا کیی برداشت گندم در کواور  0389مایااو
متر مک در هر سال برآورد شد.



ساالن  0080/0مایاارد ووما هزین هدررفت آب ناشی از ویفا کیی برداشت گندم بوده
است.



با اطلانا  %99هلبستگی با مجلو ویفا کلباینی ،ویفا فارآوری و جلاعآوری با
منظور کاهش و کنترل ویفا فرآوری و ویفا کیی برداشت گندم حاصل شد.

 -3توصیه و پیشنهادهای فنی و اجرائی:





ساما های با عنوا "پایش مستلر ویفا دان گندم از مرحی برداشات واا ساایو" ووسا
موسس وحقاقا فنی و مهندسی کواورزی وها و ودوی گردد واا ماازا ویفاا دانا از
مرحی برداشت -بارگاری -حلل و نقل -انتقال ب سایو بت و ضب شده و ضل نلاایش
کارکرد هر کدام از مراحل در دیتاباس اطالعااوی فرآیناد ،با طاور دایلای نواا دهناده
ا ربخوی برنام های مروب با کاهش ویفا گندم در کوور باشد.
اروقاء سطح کافی سامان پایش م این فنی ناوگاا کلبااینی کواور و در صاور امکاا ،
اجباری نلود ای روند برای کاهش ویفا و ضای ا برداشت کلباینی گندم.
وها ی بر س مجوز برداشت برای کلبای های بومی و مهاجر و الزام رانندگا کلبای ب
دریافت و الحاق ساالن ای بر س بر روی کلبای (مواب بر س م این فنای خاودرو).
وها و ودوی اساسنام و دستورال لل عیلی و فنی ای فرآیند را ،موسس وحقاقا فنی و





مهندسی کواورزی ب عنوا یکی از وظایف حاکلاتی خود با هلکاری بخشهاای اجرایای
مروب ب عهده میگارد.
ارائ ی مووقهایی مانند وصوی و اعلال ضری کاهش حق بال ساالن برای کلباینهاایی
ک ویفا آ ها زیر حد مجاز برآورد میشود (دستگاه نظاروی ای موضو می وواناد از زیار
مجلوع های دفتر ووس مکانازاساو باشد).
بهبااود و نظااام مناادکرد ارزیااابی وصااادفی و در حااا کااار کلبااای هااا و هواادار باا
کلبایندارهایی ک ویفا دان در آ ها باش از حد مجاز ( %0برای کلباای هاای داخیای و
 %0برای کلبای های وارداوی) میباشد .ملان ت از ورود کلبای های مهاجر دارای ویفاا
باش از حد مجاز ب استا ها در فصل برداشت محصول (مجری ای امر میوواند دفترگندم
م اونت محترم امور زراعت باشند ،اما دستورال للهای عیلای و فنای ایا فرآیناد ووسا
موسس وحقاقا فنی و مهندسی کواورزی ودوی میگردد).



با ووج ب اینک حداکثر ویفا کیی برداشت گندم در واحد جلاعآوری (دماما کلباای )
حاصل میشود ،پاونهاد میشود پروژۀ اصال و بهان سازی واحد جلعآوری کلبای هاای
موجود در کوور ب ای م سس وکیاف گردد.



ولرکز باوتر بر آموزش کواورزا و کارشناسا ناظر برای وواخاص و نظاار بار ماازا
ویفا دان در کلبای ها (آموزش هرمی ای موضو را موسس وحقاقا فنای و مهندسای
کواورزی ب کلت م اونت آموزش و ورویب سازما های جهاد کواورزی عهادهدار خواهاد
شد).






ووس و وجهاز کلبای های مجاز برداشت و بدو ویفا بدن ب ساامان نلایواگر ویفاا
دان ب منظور کنترل وکاهش ویفا فرآوری و نهایتا ویفا کیای برداشات ضاروری اسات.
بدی وروا کلبایندارا  ،ناظری برداشت و کواورزا با مواهده مازا مارطبا ی ویفاا
دان هنگام برداشت محصول ،رانندگا را مطیع نلوده و پس از ونظالا الزم باعث کنترل
و کاهش ویفا و ضای ا خواهند بود.
الزام وولاد کنندگا داخیی کلبای ب نص سامان ی نلایوگر ویفا دان در کلبای هاای
وولادی جدید ،هم نانچ کلبای های وارداوی علدوا ب ای سامان مجهز هستند.
حلایت وزار محترم جهاد کواورزی ،م اونت محترم امور زراعت و دفتار گنادم از وولااد
کنندگا داخیی کلبای ک محصوال وولادی خود را منضم با ساامان نلایواگر ویفاا
دان نلودهاند و با استفاده از فناوریهای نوی در وولادا خود در مسار کااهش ویفاا و
ضای ا برداشت گندم حرکت مینلایند.
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نقش و جایگاه روشها و فناوریهای نوین در مهندسی کشاورزی
محمدعلی رستمی
عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی استان کرمان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرمان ،ایران

 -1مقدمه
مکانازاساو نوی شامل روشهای مدیریتی و ماشاا هاایی اسات کا از فنااوریهاای جدیاد
استفاده میکنند یا ماشا های قدیلی ک روی آ ها وجهازا و حسگرهای با فناوری نوی با کاار
رفت است .ای وجهازا و روشها ،باعث بهبود کافات و سرعت انجام ف الاتهای کواورزی شده و
همزما با انجام کار اصیی ،اطالعا بساار با ارزشی از مزرع برداشت نلوده و برای برنام ریزیهای
آوی در اختاار کاربرا قرار میدهند .اساتفاده از ایا ماشاا هاا خطاای انساانی را کااهش داده و
ونظالا دائلی را ک باید با وغاار شرای در مزرعا روی ماشاا انجاام شاود حاذف نلاوده و در
کاهش زما انجام کار ،کاهش هزین ها ،کاهش مصرف نهادهها ،افازایش دقات کاار و ایلنای نقاش
بساار مهلی را بازی میکنند .برای نلون طراحی و ساخت نوعی ماشاا کلباناا کا سا علال
سمپاشی نواری ،کود کاری نواری و علیاا مکاناکی مبارزه با عیفهای هرز را با هم انجام میدهاد،
موج کاهش مصرف عیفکش وا مازا  18و کود اوره وا 01درصاد شاد .اساتفاده از فنااوریهاای
نوی در برداشت مال ناز ا را ولگاری در کاهش ویفا داشت است .ب گون ای کا باا و باا
نلایوگر ویفا دان و حسگرهای مربوط بر روی کلبای های متداول در کوور ،موج کاهش افات
دان ب کلتر از  0درصد شد .با لحاظ وولااد  03مایااو وا گنادم در ساال و قالات خریاد هار
کایوگرم گندم 0283ووما در سال  ،90صرف جویی ناشی از هر یت درصد کاهش در ریزش گنادم
در کلبای های برداشت مال  ،ساالن م ادل  028مایاارد ووما میباشد .استفاده از ساستم ناوی
ناوماواکی ب جای الت و مربال در کلباای  ،باعاث کااهش ماازا فضاای موردناااز مرباالهاا از 9
مترمربع ب  0/0متر مربع شد .هلچنا مازا ویفا دان کیزا ک در برداشت سنتی یت مرحلهای
حدود  03درصد بود ،در برداشت دومرحی ای ب روش نواری ب حادود  8درصاد کااهش یافات .باا
کاربرد خوتک خورشادی ف ال برای وها کولش ،افزایش راندما جذب انرژی خورشادی وا 2
برابر ،کاهش زما خوت شد محصاول واا  03درصاد زماا هاوای آزاد ،یکنواخات باود رنا
محصول وا  83درصد ،کاهش ضای ا محصول وا  13درصد ،افزایش کارایی اقتصاادی واا  2/2برابار

روش سنتی گزارش شده است .با ووج ب نتایب بررسیها و یافت های پژوهوی مت ادد در خصاوو
کاربرد فناوریهای نوی در ده های اخار ،ای نکت ب ا با رساده است ک ب کارگاری روشهاا و
فناوریهای نوی در ماشا های کواورزی الزامی است.
نتایب مطال ا انجام شده نوا میدهد درصورویکا مکانازاسااو کوااورزی در کواور ماا از
فناوریهای نوی بهرهمند نوود کلاکا شاهد مصرف باالی نهادهها شامل؛ بذر ،کاود و سام باوده و
آسا های ناشی از کارآیی نامناس ماشا های قدیلی بر منابع خااک ،آب و محاا زیسات را با
نظاره خواهام نوست .در ای راستا موسس وحقاقا فنی و مهندسی کواورزی برنام جام ی برای
ارزیابی وض ات کنونی ،الحاق فناوریهای نوی ب ماشا های موجود ،طراحی و ساخت ماشا های
موردنااز و بهان سازی ماشا های رایب ،ودوی و اجرا نلوده است .برای بهرهبرداری مطیوب از نتایب
ب دستآمده الزم است بسات هاای فنای پاوانهادی با طاور کامال وارد عرصا شاده و هلچناا
سااستگذاریهای مهم دیگری ازجلی واردا فناوریهای مورد نااز با نتایب پژوهشهای انجامشده
هلاهن باشد ک ای موضو مهم واکنو علیی نوده است.
 -2راهبردهای کشاورزی دقیق
پژوهشهایی در راستای شناسایی ،بومیسازی و علومی سازی کواورزی دقاق انجام شده است.
اما الزم است وا سااستگذاری پژوهوی ،وولادی و واردا فناوریهای نوی  ،متلرکزشده و ووسا
ای فناوریها ،بر اساس نقو راه و ب صور متواز انجام شود .در مار ای صور وناو بایشالار
انوا حسگرها ،سختافزارها و نرمافزارهای موجود در بازارهای باا اللییای ،ووسا کواور در ایا
زمان را د ار آشفتگی خواهاد نلاود .با گونا ای کا قابیاات پواتابانی ،آینادهنگاری و پاژوهش
سازما یافت را از مراکز وصلامگار سی نلوده و وصلالا را بیا ر خواهد ساخت .خالص برخی از
مهموری دستاوردهای پژوهوی در زمان کواورزی دقااق (ساامان موق ااتیاابی جهاانی (،)GPS
سامان اطالعا جغرافاایی ( ،)GISسنجشازدور ( )RSو فناوری نرخ متغار ،)0فناوریهای مبتنی بر
اصول اپتاکی و آکوستاکی 2برای انجام آزمو های مار مخرب و نانو فناوری طای ده ساال اخاار و
راهبردهای پاونهادی در جدول  0آمده است .آنچ در جدول  0ارائا شاده ،راهباردهاای کیای در
خصوو کاربرد فناوری های نوی در کواورزی هستند .در ادام فناوریهاای ناوی قابال کااربرد و
راهبردها ی مربوط  ،ب وفکات مراحل مختیف مکانازاساو کواورزی ی نای خااکورزی و کاشات،
داشت و برداشت با وفصال باوتری ارائ میگردد.
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 -3فناوریهای نوین و راهبردهای پیشنهادی در ماشینهای خاکورزی و کاشت
کواورزی در مناطق خوت با کواورزی در مناطق نال مرطوب و مرطوب کامالً متفاو اسات.
ای وفاو از روش خاکورزی ،نو ادوا و علق خاکورزی آمازشده و سپس ماشا هاای کاشات،
علق کاشت بذر ،نو بذر ،آرایش کاشت و شاوه آبااری را ناز شامل میگردد .در کوور ماا ساالاانی
است ک خاک ورزی حفاظتی و متناس با آ ماشا های خاکورزی و کاشات وارد کواور شاده و
سپس وولاد یا مونتاژ شدهاند .اما ای ماشا ها علادواً از کواورهاایی وارد شادهاناد کا شارایطی
متفاو با کوور ما دارند .ماشانهایی مانند کلبانا  ،رووووایر و ساکیووایر (خاکورزهای ف ال) ناز
ک در دورهای وارد کوور شده و ورویب شدهاند وناسبی با خاک فقار ،خوت و شرای بارش کواور
ندارند .آمارها نوا میدهند ک و داد خاکورزهای برگردا دار و ف ال موجود در کواور کا بارای
خاک ورزی در شرای خاک کوور ما مفاد ناستند  8برابر خاک ورزهاای حفااظتی و گااوآه هاای
قیلی هستند ک برای خاکورزی در شرای خوت و نال خوت مفاد ووخاص دادهشدهاند (شکل
.)0
جدول  -1خالصه مهمترین نتایج بهدستآمده و راهبرد پیشنهادی درزمینه کشاورزی دقیق و فناوریهاای
نوین
یافته پژوهشی

راهبرد پیشنهادی

منبع

دستاابی ب دانش فنی ساخت و ب کارگاری
حسگرهای بالدرن اندازهگاری مقاومت مکاناکی
و رطوبت خاک ،و اا زما آبااری و پاشش
بالدرن از مایع و وأ ار مثبت وها نقو
رطوبت و مقاومت مکاناکی خاک در مدیریت
مزرع

علومیسازی استفاده از حسگرهای
برداشت اطالعا در ماشا های
کواورزی .وها و ب کارگاری نقو
اطالعاوی در زمان های مختیف و استفاده
از آ ها در مدیریت مزار و باما

شریفی و
هلکارا 0039 ،
و 0092؛ شریفی
و جلوادی؛
Naderi
Boldaji et
al., 2011؛
Sharifi et al.,
2011

دستاابی ب دانش فنی سمپاشها (با خطای کلتر
از  30/3لاتر در هکتار) و کودپاشهای نرخ متغار
و ا با وأ ار مثبت ب کارگاری آ ها بر کاهش
مصرف نهادهها و ب وبع آ کاهش هزین و حف
محا زیست

بومیسازی ماشا های اعلال نهادهها با
نرخ متغار و علومیسازی آ ها،
ب کارگاری سامان های مکا یابی دقاق
مانند  RTKدر وراکتورها ،کلبای های
مجهز ب پایوگر علیکرد و سامان های
نرخ متغار

صداقت و یونسی،
0090؛ جوادی و
هلکارا 0033 ،

دانش فنی سامان پایوگر و پهن بندی علیکرد
مال (گندم و هر دا های) کس شده و ا را
مثبت استفاده از آ بر کاهش ویفا برداشت و
مدیریت موض ی ووزیع نهادهها ب ا با رساد

پهن بندی علیکرد مزار ب منظور اعلال
مدیریت موض ی کود ،سم ،بذر و
خصوصاا خاک مزار ازجلی  ،بافت،
شوری ،پوشش ،مواد آلی خاک ،پراکنش
و ضری حوادث کواورزی و ضرای
مکانازاساو

دانش فنی ساخت و ب کارگاری سامان مار مخرب
آکوستاکی ،اسپکتروسکوپی و پردازش وصاویر
برای و اا باقیمانده سم در محصوال و
ووخاص مازا آلودگی بذور کس گردید و
کارایی آ ها وائاد شد

وولاد و بومیسازی روشهای نوی
اپتاکی ،آکوستاکی و پردازش وصاویر
برای کافاتسنجی و ووخاص سالمت
محصوال کواورزی ،دام و طاور،
آالیندههای آبوخاک ،گااها دارویی،
مذای دام و نهادههای کواورزی

مستوفی و
هلکارا 0090 ،؛
Kaffashan,
2013

بااوی و هلکارا ،
0092؛
Jamshidi
etal., 2015؛
Huke etal.,
2013
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خاک ورز حفاظتی

گاوآهن قلمی انواع خاک ورز برگردان دار خاک ورز فعال

شکل  -1آمار انواع خاک ورز موجود در کشور در سال ( 1333عباد زاده و همکاران)1333 ،

استفاده از ای ادوا ف ال و برگردا دار ب هلراه ساوزاند بقایاای گاااهی ،م لاوالً با عیات
رطوبت کم خاک ،باعث پودر شد خاک و افزایش شد فرسایش بادی شده و افزایش مبار محیای
در هوای شهرهای مجاور ای اراضی را ب هلراه دارد (موسس وحقاقا فنی و مهندسی کوااورزی،
.)0098
برای کاهش ا را مخرب خاکورزی مرسوم ب ویاژه در منااطق خوات و نالا خوات انجاام
خاکورزی حفاظتی پاونهاد میشود .با اعلال خاکورزی حفاظتی ریست فرسایش خاک ،متناس
با درصد پوشش سطح خاک 03 ،وا  98درصد ،پتانسال وبخار واا  82درصاد ،مصارف ساوخت با

مازا  80لاتر در هکتار ،مصرف آب  0080مترمک در هکتار ،مصرف بذر  00کایوگرم در هکتار،
وردد  2وا  8بار و زما خااکورزی  030دقاقا در هکتاار کااهش ماییاباد (شاریفی و هلکاارا ،
.)0098
یکی از مهموری راهبردها برای بهبود شرای خاکورزی و کاشت بذر اساتفاده از روش کاشات
مستقام بذر می باشد .برای پاسخگویی ب ای نااز ،ماشاا کاشات مساتقام ماال بارای ساساتم
بیخاکورزی ،مجهز ب شاار بازک ف ال طراحی و ساخت شد (کی و کجا) ک مایوواناد در کوات
بدو خاکورزی مال ب عنوا روشی جدید در ایرا م رفی شود .ایا ماشاا مایوواناد موجا
کاهش ب هم خوردگی خاک (کلتر از  03درصد) ،قرار داد بذر در علق  2سانتالتر ،پوشش باذر
با خاک وا  98درصد ،کاهش وردد در مزرع وا  8بار ،کااهش مصارف انارژی و خریاد وقات شاود.
انتخاب ماشاا مناسا بارای کوات گنادم دیام از باا ماشاا هاای موجاود در کواور مقادار
صدم دیدگی بذر را  0/0درصد و فاصی ماانگا علق واق ی با علق ونظالای را با  2ساانتیمتار
کاهش داده و فاصی ردیف واق ی را بر فاصی ردیف ونظالی منطبق میسازد .باا انتخااب صاحاح و
بهبود شرای کوت بذر ،علیکرد وا  23درصد افزایش مییابد .خالص نتایب مهموری پاژوهشهاای
انجامشده و راهبرد پاونهادی در زمان ماشا های خاکورزی و کاشت در جادول ( )2ارائا شاده
است.
راهبرد کشت مستقیم بذر باید به صورت سازمان یافته مدیریت گردد زیرا در صورتی
که تولید و واردات ماشینها بدون هیچ برنامه از قبل تعیین شدهای صورت گیارد تناوع
بیشاز حد ماشینهای تولیدی و وارداتی باعث سردرگمی کشاورزان ،اتالف منابع ،ضاع
خدمات پس از فروش و کاهش اثرات مفید استفاده از آن خواهد شد.

جدول  -2خالصه مهمترین نتایج بهدستآمده و راهبرد پیشنهادی در زمینه ماشینهای خاکورزی و کاشت

منبع

یافته پژوهشی

راهبرد پیشنهادی

استفاده از خاک ورزهای ف ال در
مناطق خوت و نال خوت باعث
وخری ساختلا خاک شده و اجرای
صحاح خاکورزی حفاظتی موج
کاهش مصرف سوخت ،بذر ،کود ،حف
آب ،کاهش فرسایش ،کاهش وردد
ماشا و خرید زما میشود

م رفی بست کامل فناوری خاکورزی حفاظتی در
قط های مهم کواورزی و حذف ب کارگاری
گاوآه های دوار ،کلبانا  ،رووووایر و ساکیووایر
در مناطق خوت و نال خوت بر اساس برنام
زما بندی

افضییناا0098 ،؛
Younesi Alamouti
and Mohammadi.
2015

خاکورزی مخزنی باعث کنترل رواناب
میشود (وا  28درصد رواناب کنترل
شد)

وولاد و علومیسازی خاک ورز مخزنی

رستلی و هلکارا ،
0090

سوزاند بقایای گااهی باعث فقر خاک
ازنظر مواد آلی و آلودگی هوا شده و
م ای دیگری ناز دارد (ماده آلی
خاک هماکنو حدود  3/0درصد)

پایش سوزاند بقایا با فناوری  ،RSو اا جایزه
برای خاکورزی حفاظتی و جریل برای سوزاند
بقایا

واکی و هلکارا 0033 ،

دستاابی ب دانش فنی ساخت و
بهان سازی ماشا های کوت مستقام
و شاار بازک ها ک موج کاهش ب
هم خوردگی خاک (کلتر از 03
درصد) ،حف رطوبت خاک ،کاهش
وردد در مزرع (وا  8بار) ،کاهش
مصرف انرژی و خرید وقت گردید

و اا مناس وری ماشا های کوت مستقام و
ماشا های مرک برای قط های کواورزی کوور،
جیوگاری از ایجاد ونو زیاد و استفاده از الگوهای
جدید شاار بازک و بومیسازی آ ها

واکی0092 ،؛ جوادی،
0033؛ صیحجو و
هلکارا 0090 ،

دستاابی ب دانش فنی ساخت و
بهان سازی دیم کارهای مال و
م رفی مناس وری خطی کار مال
برای شرای دیم و کمآبی ( 23درصد
افزایش علیکرد)

طراحی ،ساخت ،بهان سازی یا واردا ماشا های
نوی کوت دیم و کوت بذر در مناطق خوت و
نال خوت و خاک و آبهای نامت ارف

حبابی اصل و لویلی،
0090

دستاابی ب دانش فنی ساخت و
بهان سازی ماشا های کاشت بذر
درو بقایای گااهی

استفاده از فناوریهای نوی برای کاشت بذر درو
بقایای گااهی ب منظور افزایش درصد جوان زنی بذر
در کواورزی حفاظتی و افزایش پتانسال رشد بذر

افضیی ناا0033 ،

مناس وری ماشا های کاشت گندم
و کیزا (بهبود جوان زنی بذر وا 30
درصد ) ب منظور کوت بذر با وراکم و
آرایش متفاو و اا شد

و اا بهتری آرایش کاشت محصوال در شرای
خوت و نال خوت ب منظور افزایش راندما و
حف آب در خاک با فناوریهای جدید مانند GIS
وRS

وقی نژاد و فاضل ناازی،
0090؛ ایوانی و شارانی
راد0093 ،

 -4فناوریهای نوین و راهبردهای پیشنهادی در ماشینهای داشت
دستگاههای سمپاش نقش اساسی در علیاا داشت دارند .بناابرای در ایا بخاش ،با منظاور
رعایت اختصار فق ب بررسی فناوری نوی در سمپاشها بسنده مایشاود .اهام االشهاا و نقاا
ض ف موجود در سمپاشها در کوور عبار اند از :قدیلی ،مستهیت باود و پاایا باود کافاات
وولاد سمپاشها ،متنو نبود افوانتهای موجود و ب کارگاری افوانتهای قادیلی و ناهلااهنگی
با پاورفتهای جهانی ،عدم وجود هم ز در اکثر سمپاشها ،موجود نبود سمپاش مناسا بارای
سمپاشی درختا مروفع مانند خرما ،سمپاشی سراسری مزار و باما بادو ووجا با روشهاای
جدید مانند مدیریت موض ی اعلال نهادهها و نرخ متغار برای کاهش مصرف سم و هوشلند نباود
سمپاشهای مورداستفاده در کوور (بینام.)0098 ،
استفاده از سمپاشهای با فناوری نوی برای بهبود شرای سمپاشی الزامی است .در یت وحقاق
ک روی سمپاشهای با فناوری نوی  ،از جلی ماکرونر و الکترواستاوات انجام شده است ،یکنواختی
قطرا در روی برگها در سمپاشهای الکترواستاواکی و ماکرونر با  03قطره در ساانتیمتار مرباع
بهتر از نو سمپاش النسدار با  03قطره ووخاص داده شد .از نظر کنترل آفت ،سمپاش ماکرونر باا
 80و الکترواستاوات با  13درصد ،باالوری درصد کنترل آفت و سمپاش پوت وراکتاوری الناسدار
ک استفاده از آ در کوور رایب است ،با  03درصد ،پایا واری کنتارل را با بات رسااند .ازنظار
اقتصادی نسبت سود ب هزین در سمپاشهای ماکرونر ،الکترواستاوات و النس دار ب وروا ،000
 233و  002بود ک بدی صور سمپاش ماکرونر ازنظر فنی و اقتصادی بر دیگر سمپاشهاا برواری
داشت .خالص مهموری نتایب ب دستآمده از پژوهشهای انجامشده در زمان سمپاشهاا و راهبارد
پاونهادی در جدول  0آمده است.

جدول  -3خالصه مهمترین نتایج بهدستآمده و راهبرد پیشنهادی در زمینه سمپاشها
یافته پژوهشی
سمپاشی نواری و موض ی ضل وأ ار کامل
بر آفت باعث کاهش مصرف سم وا  03درصد
گردید

راهبردها
وغاار رویکرد سراسر پاشی سلوم ب
مبارزه موض ی یا نواری

منابع
ب آئا و شاکر،
0090؛ ب آئا و
هلکارا 0038 ،؛
بختااری0030 ،

ا ر م نیدار سمپاشی با نرخ و یا میظت
متغار بر کاهش مصرف سم ب ا با رساد و
دانش فنی ساخت سمپاش میظت متغار ب
دست آمد (خطا کلتر از  3/30لاتر در هکتار)

وغاار فناوری سمپاشی پاوست و با
نرخ ابت با فناوری سمپاش با نرخ متغار
و میظت متغار

صداقت و یونسی،
0090

دانش فنی ساخت افوانت کامپوزیت
آلومانا ،ایتریم و زیرکوناا کس گردید و کاهش
مصرف سم ب عیت کاهش  03وا  00درصدی
وغاار در دبی ب د از  03ساعت آزمو  ،حف
کافات پاشش ،کاهش هزین ها وائاد شد

وغاار مواد و وولاد افوانتهای با
سایش کم مانند انوا افوانت کامپوزیت
آلومانا ،ایتریم و زیرکوناا ب عنوا
جایگزی مناس برای افوانتهای
سراماکی مرسوم

امارشقاقی و
هلکارا 0092 ،؛ کرمی
نژاد

استفاده از سمپاشهای اوومایزر بوم دار یا
بوم دار با کلت هوا و روشهای نوی
(الکتروستاواکی ،ماکرونر) باعث کاهش مصرف
سم ،باد بردگی و کاهش هزین شد

اروقای فناوری سمپاشها ب سلت
استفاده از سمپاشهای الکترواستاوات،
ماکرونر و مجهز ب دمنده ب جای
سمپاشهای النس دار رایب

ب آئا و رحالی،
0090؛ امارشقاقی و
صفری0038 ،

سمپاشی دقاق با نرخ متغار ،ب کلت
نقو با استفاده از سامان های مکا یابی دقاق
مانند  DGPSانجام شده و ا را مفاد آ بر
کاهش مصرف سم ب ا با رساد

استفاده از فناوری نوی سمپاشی
نقو مبنا یا حسگر مبنا با استفاده از
سامان مکا یابی دقاقور مانند DGPS
و TDK

جوادی و هلکارا ،
0093

 -5فناوریهای نوین و راهبردهای پیشنهادی در ماشینهای برداشت
در شرای کنونی ضای ا و ویفا محصوال کواورزی در حاا برداشات ،انتقاال و نگهاداری
یکی از م ضال اصیی بخش کواورزی میباشد .بر اساس وخلا وزار جهااد کوااورزی در ساال
 0030از  30مایاو و محصول کواورزی وولادشده 00 ،مایاو و آ از دست میرود .ضاای ا
محصوال کواورزی وا  00درصد گزارش میشود .مقدار قابالواوجهی از ایا ضاای ا مرباو با
برداشت است .خسار اولا ناشی از یت درصد ریزش گندم در کلباای هاای برداشات ماال  ،در
سال زراعی  0090با وولاد  03مایاو و و قالت خرید هر کایوگرم گنادم  0283ووماا م اادل

 028مایاارد ووما و ب ازای ده درصد ریزش گندم ،م ادل  0283مایاارد ووما میباشد .با الحااق
فناوریهای نوی ب ماشا های برداشت میووا ویفا برداشت را ب مازا ولگاری کاهش داد.
ا ر مثبت استفاده از روشها و فناوریهای نوی ؛ ازجلی استفاده از دستگاه نلایوگر ویفا دانا
و روش دومرحی ای برداشت ب ا با رساده است ،ب گون ای کا باا اساتفاده از دساتگاه نلایواگر
ویفا دان  ،افت انتهای کلبای در حد استاندارد و حدود  0درصد و اا شد .مازا ویفا دان در
برداشت یت مرحی ای کیزا ،حدود  03درصد و در برداشات دومرحیا ای باا روش ناواری حادود 8
درصد بود .ای نتاج برای برداشت دومرحی ای سویا ناز ب دست آمد ب گون ای ک ویفا برداشات
دو مرحی ای ب مازا  3درصد نسبت ب برداشت یت مرحلهای کاهش داشت .اساتفاده از دماما
هادرولاکی ناز باش از  0درصد ویفا واحد برش را در برداشت کیزا کاهش داد .مهامواری نتاایب
برخی پژوهشها در زمان ماشا های برداشت و راهبردهای پاونهادی در جدول  8آمده است.
استفاده از فناوریهای نوی ب منظور اعلال ونظالا بالدرن در کلبای ها ،ب جای انجام ایا
کار ووس راننده گسترش زیادی یافت است .درکوور ما ناز ماشا های برداشات با ویاژه کلباای
باید ب فناوریهای نوی ب منظور اعلال وغاارا بالدرن در پارامترهای علیکردی ماشاا مجهاز
شوند.
جدول  -4خالصه مهمترین نتایج بهدستآمده و راهبرد پیشنهادی در زمینه ماشینهای برداشت
راهبرد پیشنهادی

منبع

یافته پژوهشی
کلبای مجهز ب فناوری جدید کلتری
ویفا دان را داشت

الحاق فناوری نوی ب کلبای ها
ب منظور کاهش ویفا برداشت

مستوفی0039 ،

جایگزینی الت و مربال مکاناکی با فناوری
نوی ناوماواکی در کلبای بساار موفق بود

جایگزینی بوجاری مکاناکی با
ناوماواکی در کلبای

قهرماناا 0093 ،

خیق فناوری برداشت دومرحلهای و
علومیسازی آ

فاضل ناازی،
0031

برداشت دومرحلهای کیزا و سویا ویفا را 1
وا  3درصد کاهش داد
جایگزینی دمام مکاناکی با دمام
هادرولاکی ویفا کیزا را ب صور م نیداری
کاهش داد

نوسازی دمام برداشت کلبای ها با
فناوریهای جدید دمام هادرولاکی

افضیی0038 ،؛
وقی نژاد0039 ،

ا ر م نیدار پایوگر و نلایوگر ویفا دان ک
مازا ویفا برداشت را ب صور پاوست پایش
نلوده و ب راننده نوا میدهند در کلبای  ،روی
کاهش ویفا برداشت ب ا با رساد

بومیسازی و الحاق پایوگرها و
نلایوگرهای ویفا ب انوا ماشا های
برداشت محصوالوی ک ب ریزش حساس
بوده و یا شاخ و برگ گااه همزما خوت
نلیشوند مانند کیزا و سویا

مستوفی0092 ،؛
مستوفی0039 ،

ب کارگاری سامان اندازهگاری و پایش
علیکرد با موفقات هلراه بود

الحاق سامان پایش علیکرد ب انوا
ماشا های برداشت

نظر زاده0090 ،

برداشت مکانازه پروقال وامسو ناول ب کلت
اوفو افزایش  23درصدی برداشت را ب هلراه
داشت

علومیسازی استفاده از شاخ وکا
و مواد شالاایی مناس (در صور نااز )
در برداشت ماوهها و محصوال زراعی
(کیزا و )...

مستوفی0039 ،

گون یت راننده میوواند ونظالا ماشا برداشت را از یت مزرع ب مزرع دیگر وغاار دهد.
در ای زمان باید فناوریهای نوی را ب خدمت گرفت .فناوریهایی ک حرکت کیا اجزای ماشا
برداشت را متناس با شرای مزرع باهم هلاهن میکند
 -5نتیجهگیری
با ووج ب نتایب بررسیها و یافت های پژوهوی مت دد در خصوو کاربرد فناوریهاای ناوی در
ده های اخار ،ای نکت ب ا با رساده اسات کا با کاارگاری روشهاا و فنااوریهاای ناوی در
ماشا های کواورزی الزامی است .استفاده از فنااوریهاای ناوی ا ارا فنای ،اقتصاادی و زیسات
محاطی مت ددی را ب دنبال دارد ک اهم برخی از آ ها ب شر زیر است:
 حذف ونظالا دستی ماشا
 کاهش زما انجام کار
 کاهش هزین ها
 افزایش دقت کار
 کاهش ب هم خوردگی خاک و حف رطوبت
 کاهش مصرف انرژی
 حف محا زیست و افزایش ایلنی کاربر و ماشا
 افزایش راندما مزر های ماشا ها
 کاهش مصرف نهادهها (کود ،سم ،بذر ،آب و)...
 کاهش ویفا محصول
برخی از مهلتری فناوریهای نوی ک میوواند در کوور گسترش یابناد عباروناد از پایواگر و
نلایوگر ویفا دان و حسگرهای مربوط  ،ساستم ناوماواکی بوجاری ،حسگرهای بالدرن  ،سامان
 ،GISفناوری  ،RSماشا های کوت مستقام و شاار بازک های ف ال ،افوانتهای با فناوری جدیاد،
سمپاشهای الکتروستاواکی و ماکرونر ،سامان پایوگر و پهن بنادی علیکارد ،ساامان ماار مخارب
آکوستاکی و اسپکتروسکوپی.

 خااکورزی،عالوه بر ای روشها و فناوریهای برداشت دومرحلهای برخی محصوال حساس
 با کلات نقوا ازجلیا، سمپاشی و کودپاشی با نرخ و یا میظت متغاار، سمپاشی نواری،مخزنی
مهموری روشهای نوینی هستند ک در پژوهشهای انجامشده کار آیی و لزوم استفاده از آ هاا در
.مهندسی کواورزی ب ا با رساد
 منابع-7
در مهندسی

 گزارش وحیایی نقش و جایگاه روشها و فناوریهای نوی.0091 . محلدعیی،رستلی
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تحلیل مصرف انرژی در بخش کشاورزی
عادل واحدی
استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
کرج ،ایران

 -1مقدمه
نظر ب ای ک بخش کواورزی با محدودیت منابع وولاد مواج می باشد ،باید و ادل با جریا
برداشت از منابع وولاد و مازا وولاد محصوال کواورزی ایجاد شود و استفاده از منابع وولاد بایاد
ب گون ای باشد ک امنات مذایی نسل آینده وهدید نوود و کوااورزی پایادار وحقاق یاباد .مزایاای
وحیال انرژی ،فراهم آورد مبنایی برای مدیریت منابع محدود وولااد ،و ااا انارژی مصارفشاده
فرآیندهای وولاد ،شناخت مراحیی ک کلتاری انارژی نهااده را ناااز دارناد ،وحیاال ساساتمهاای
کواورزی کارا و ناکارا و بررسی ا را زیست محاطی ساستمهای کواورزی میباشد .بررسی مناابع
انجام شده از منابع کتابخان ای ،مادانی ،مصاحب با کارشناسا خبره و کواورزا پاورو در موضو
انرژی نوا می دهد ک مطال ا انجام شده در کوور ب منظور بررسی سار مصرف انارژی و ا ارا
زیست محاطی ساستمهای وولادی کواورزی محدود و پراکنده باوده و از جام اات الزم برخاوردار
ناست .یافت ها باانگر ای مطی هستند ک سران مصرف نهایی انارژی در ایارا  0/90وا م اادل
نفت خام بازاء هر نفر است در حالاک ای شاخص در ورکا  0/38و متوسا جهاانی آ  0/01وا
م ادل نفت خام بازاء هر نفر است .هلچناا شااخص شاد مصارف نهاایی انارژی کواور طای
سالهای  0038-0092روند افزایوی داشت است و از  3/0بوک م ادل نفت خام بازاء یت مایااو
ریال وولاد ناخالص داخیی در سال  0038ب  3/01بوک م ادل نفت خام باازاء یات مایااو ریاال
وولاد ناخالص داخیی در سال  0092افزایش یافت است .هلچنا نتایب باانگر ای موضو است ک
شاخص بهرهوری انرژی کوور در بخشهای مختیف و باویژه در بخاش کوااورزی طای ساالهاای
 0038-0092روند نزولی داشت ب باروی بازاء یت بوک م اادل نفات خاام انارژی مصارفی ،وولااد
ناخالص داخیی از  2333/3هزار ریال در سال  0038ب  0833/2هزار ریال در ساال  0092کااهش
یافت است.
در کوورهای جها سوم ب یت جوا بود جل ات ،پتانسال باوتری برای رشد جل ات در طای
سالهای آینده وجود داشت و ورود ای نسلهای جدید ب بازار اقتصاد کواورهاای در حاال ووسا
موج افزایش وقاضای انرژی می گردد .با افزایش جل ات جها  ،ضل نااز ب ایجاد امنات مذایی در
سطح جهانی ،الزم است هلزما ووج کافی ب حف ونو زیساتی و محاا زیسات گاردد .افازایش

بهرهوری نهاادههاای وولااد (انارژیهاای ورودی) و کااهش ا ارا زیسات محاطای هادف نهاایی
سامان های کواورزی پایدار می باشد .با ووج ب ماهات ف الاتهاای مختیاف و ناو مصارف اناوا
نهادههای انرژی در بخش کواورزی ،گرم کرد فضای گیخان ها و مرمداریها ،سوخت ماشاا هاا و
وجهازا  ،کود های شالاایی ،نارو محرک الکتروپلپ ها جهت پلپاژ آب از اه هاای برقای و جااره
مذایی دام و طاور و آبزیا از مهموری بخشهای مصارف انرژی در کواورزی محسوب میشوند.
با در نظر گرفت بحرا انرژی و انتوار گازهای گیخان ای ناشی از مصرف بیرویا ساوختهاای
فسایی و سایر آالیندههای زیست محاطی ناشی از مصرف بای رویا کاودهاای شاالاایی با ویاژه
کودهای ناتروژن  ،ولام والشها بر آ است ک مصرف ای سوختها و کودهای پایاا پاذیر،گرا و
آلوده کننده محا زیست وا حد امکا کاهش یابد .استفاده از ساوختهاای فساایی و مصارف بای
روی کودها و سلوم شالاایی ا را زیست محاطی مخربی مانند گرمایش جهاانی ،اساادی شاد ،
اووریفاکاساو خوکی ،وخیاا الیا از و اکساداسااو فتوشاالاایی و وخیاا منااب ی هلچاو
سوختهای فسایی ،فسفا  ،پتاس و آب را موج شده است .اکثر کوورهاای پاوارفت و در حاال
ووس  ،انرژی وارد شده در واحد سطح برای وولااد محصاوال مختیاف کوااورزی را بررسای و باا
محاسب شاخصهای انرژی س ی کردهاند نظامهای وولاد کواورزی خاود را از نظار مصارف انارژی
بهان کنند.
اگر افزایش سطح مکانازاساو در سامان های رایب کواورزی موج افزایش وولااد گردیاده
اما مصرف انرژی در بخش کواورزی ب طور روز افازو افازایش و کاارآیی انارژی مصارفی کااهش
یافتهاست (رحالیزاده و هلکارا .)0031 ،
هلانطور ک در شکل  0مالحظ میشود باوتری سهم مصرف انرژی کل کوور ب بخش خانگی
و وجاری با  %09/9و یق دارد و ای در حالی است ک در کوورهای ووس یافت ای بخش ب مراوا
سهم کلتری را نسبت ب بخش صن ت ب خود اختصاو میدهد .سهم بخاش کوااورزی از مصارف
نهایی انرژی کوور حدود  %8/0میباشد.
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شکل  -1سهم مصرف انرژی بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها

سهم مصرف انرژی بخش کواورزی در مقایس با سایر بخش ها نا از بوده است .ایا در حاالی
است ک بخش کواورزی ب ونهایی نقش ب سزایی در افزایش ارزش افزوده و کااهش نارخ باکااری
کوور ایفا می کند و با اختصاو مازا باوتری از سهم مصرف انرژی در ای بخش ،میواوا نقاش
ای بخش را در اقتصاد کوور بساار بارزور و ومگار نلود .ب باروی ای امر میوواند گویای ،اهلات
باالی بررسی پتانساالهاای مصارف انارژی در بخاش کوااورزی ،هلگاام باا ف الااتهاای ماوازی
مکانازاساو ای بخش باشد .لذا باید ضل اوخاه سااستهاای مناسا در راساتای از باا بارد
موانع مصرف حاملهای انرژی در بخش کواورزی و عرض انرژی باوتر در بخش کواورزی نسابت
ب بکارگاری مناس و بهان انرژی هم اقدام نلود.
د ر حال حاضر بخش کواورزی با دارا بود سهلی در حدود  08درصد از کل وولاد ناخالص داخیی،
 00درصد صادرا مار نفتی (بدو در نظر گرفت ما انا گازی) 20 ،درصد اشتغال کال کواور و
هلچنا ضری خودکفایی باش از  98درصد در محصوال کواورزی از موق ات ملتاز و ویاژه ای
در ماا بخشهای اقتصادی کوور برخوردار است.
متوس سهم مصرف نفت گاز بخش کواورزی از سهم مصرف نفت گاز کل کوور در طی پنب برنام
ووس ای بتروا  00 ،08 ،08/8 ،23/0و 00درصد بوده است و روند کاهوی داشت است .ای امار
علدواً بدلال جایگزینی برق ب جای نفات گااز در موواور پلاپهاا در طای  0برناما و طار هاای
بهان سازی مصرف نفت گاز در برنام پنجم ووس بوده است .در حاال حاضار بار اسااس ورازناما
انرژی سال  ،92بخش کواورزی حدوداً  00درصد از مصرف نفت گاز کواور را با خاود اختصااو
داده است.
مصرف علده نفت گاز در بخش کواورزی مربو ب س زیر بخاش «مرماداری»« ،زراعات (ماال ،
سافی ،حبوبا و سبزیجا ) و کوتهای گیخان ای» و «دامداری و پرورش آبزیا » میباشد .ساهم
مرمداری از ای مازا مصرف در زیربخش کواوزری بساار باال مایباشاد .با طاوری کا در ساال
 ،0090مرمداریها  83درصد کل مصرف نفت گاز بخش کواورزی ( 0/0مایااو لاتار م اادل 8/0
درصد از کل مصرف نفت گاز کوور) را ب خود اختصاو دادهاند.
از آنجایی ک با ووج ب ارزا بود گوشت مر نسبت ب گوشت قرمز پاشبانی رشد باالی افزایش
وولاد مر ناز در سالهای آینده ،محتلل ب نظر میرسد ،بنابرای بهان ساازی مصارف ساوخت در
مرمداریها برای دستاابی ب صرفجویی در مصرف ،از اهلات زیادی برخاوردار مایباشاد .از دیگار
موارد مطر در بخش کواورزی ،مصرف انرژی در خوتک ها و هلچناا ماشاا آال کوااورزی
است ک واکنو ودوی م اار آ ها صور نگرفت است و بهان سازی مصرف انرژی در آ ها ضروری
است .در ای ماا ماشا آال کواورزی نقش بسزایی در مصرف نفت گاز دارند .هلچناا بادلال

فرسودگی و قدیلی بود وکنولوژی وولاد ای ماشا آال در کوور ،مصرف نفت گاز ایا ماشاا
آال باالور از نرم جهانی وخلا زده شده است.
 -2شناخت وضعیت انرژی در ایران
شاخصهای کیی انرژی کوور در سال  0092ب شر جدول  0میباشد.
جدول  -1شاخصهای کلی انرژی کشور در سال ( 1332بی نام)1335 ،
شاخص

مقدار

واحد

وولاد ناخالص داخیی ایرا
عرض کل انرژی اولا
مصرف نهایی انرژی
شد عرض انرژی اولا
شد مصرف نهایی انرژی
سران مصرف نهایی
سران مصرف نهایی انرژی
بهرهوری انرژی

0/982/300
0113/0
0030/0
3/30
3/01
2/00
0/90
0833/2

مایاارد ریال ب قالت ابت سال 0030
مایاو بوک م ادل نفت خام
مایاو بوک م ادل نفت خام
بوک م ادل نفت خام ب مایاو ریال
بوک م ادل نفت خام ب مایاو ریال
و م ادل نفت خام ب ازاء هر نفر
و م ادل نفت خام ب ازاء هر نفر
هزار ریال بازاء هر بوک م ادل نفت خام

مقایس وض ات انرژی ایرا در سال  0092با ارقام مواب در سال 0038نوا میدهد ک شاخص
عرض کل انرژی اولا با رشد سالاان  8/0درصد از  0200/8مایاو بوک م ادل نفت خاام در ساال
 0038ب  0113/0مایاو بوک م ادل نفت خام در سال  0092رساده است .شاخص مصرف نهایی
انرژی با رشد سالاان  0/1درصد از  300/3مایاو بوک م ادل نفت خام در سال  0038ب 0030/0
مایاو بوک م ادل نفت خام در سال  0092افزایش یافت است.
در سال  0092سهم مصرف نهایی انرژی بخش کواورزی  89/1مایاو بوک م ادل نفت خاام
و  8/0درصد کل مصرف نهایی انرژی کوور میباشد .سهم حاملهای انرژی شامل گاز طبا ی ،برق
و فرآوردههای نفتی در مصرف نهایی انرژی بخاش کوااورزی بترواا  09/0 ،1/1و  20/0مایااو
بوک م ادل نفت خام و ب باروی سهم حاملهای انرژی شامل گاز طبا ی ،برق و فرآوردههای نفتای
در مصرف نهایی انرژی بخش کواورزی  %09/28 ، %00/0و  %88/80در سال  0092بود.
متوس مصرف نهایی انرژی در بخش کواورزی از  00/8مایاو بوک م ادل نفت خام در ساال
 0038با رشد سالاان  8/9درصد ب  89/1مایاو بوک م ادل نفات خاام در ساال  0092افازایش
یافت .با ای وجود ،متوس سهم مصرف نهایی انرژی بخش کواورزی طی هلا دوره از 9/2درصد
ب  8/0درصد کاهش یافت.

ای افزایش ولگار در مصرف نهایی انرژی ،ضرور وداوم و شتاب در اقداما بهانا ساازی در
عرض و وقاضای انرژی را باش از پاش ضروری میسازد .زیرا طی دوره مورد بررسی سااالن صاادرا
انرژی کوور  1/2درصد کاهش داشت اما واردا  ،ساالن  0/9درصد افزایش یافت است .ادام ای روند
سب میگردد ک وابستگی انرژی کوور ب واردا افازایش یاباد .عیایرمام افازایش جل اات طای
سالهای 0039وا  ،0092وولاد ناخالص داخیی سران کاهش یافت است ک ب دلال وولاد ناخاالص
داخیی وقریبا ابت در سالهای منتهی ب سال  92است .ادام ای روند بحرا اقتصادی و اجتلاعی
ایجاد خواهد کرد.
شکل  2سهم انرژی بخش های مختیف ب وفکات حامل هاای انارژی را از  0038-0092نواا
می دهد .در بخش کواورزی مالحظ می شود ک مصرف فرآوردههای نفتی طای ساالهاای اخاار
کاهش و مصرف گاز طبا ی و برق روند ص ودی داشت است ک از علده دالیل ایا وغااار مصارف
حامل های انرژی در بخش کواورزی میوواند برقی شاد ااههاای کوااورزی و گااز ساوز شاد
واحدهای گرمایوی در مرمداریها ،دامداریها و خوتک ها باشد.

شکل  -2سهم انرژی بخشهای مختل

به تفکیک حاملهای انرژی طی سالهای 1374-1332

شکل  0روند مصرف انرژی بخش های مختیف را طی سال های  0038-0092نوا مای دهاد.
مالحظ می شود ک بخش کواورزی در مصرف انرژی روند افزایوی مساتلری طای ایا ساالهاا

داشت است ولی در سایر بخشها پس از هدفلند کرد یاران ها ،رشد ساالن مصرف انرژی در ساال
اول پس از هدفلندی یاران ها کاهش و سپس سااالن باا شاد کلتاری نسابت با قبال از ساال
0033رشد نسبی داشت است.

شکل -3مصرف انرژی بخشهای مختل

طی سالهای ( 1332-1374بی نام)1334،

در شکل 8مواهده میشود سهم مصرف نهایی انارژی بخاش کوااورزی از کال مصارف نهاایی
انرژی کوور طی سالهای  0038-92کاهش یافت است و ادام ای روند سب خواهد شد در ماا
مد وولاد بخش کواورزی هلسا با سایر بخشها رشد نکند .ای در حالی است کا رشاد ساهم
بخش صن ت و خانگی و وجاری طی ای مد قابل مالحظ است.

شکل -4روند مصرف نهایی انرژی به تفکیک بخشها طی سالهای ( 1374-1332بی نام)1334،

سران مصرف نهایی انرژی در ایرا  0/90و م ادل نفت خام بازاء هر نفر است در حالیک ایا
شاخص در ورکا  0/38و متوسا جهاانی آ  0/01وا م اادل نفات خاام باازاء هار نفار اسات
( جدول.)2
جدول -2تولید ناخالص داخلی ،جمعیت ،عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی در ایران و برخی کشورها
در سال ( 2412واحدی)1335،
تولید ناخالص داخلی بر
نام کشور یا
گروه کشورها

اساس
(میلیارد دالر)

عرضه انرژی
جمعیت
(میلیون نفر)

اولیه
(میلیون تن
معادل نفت خام)

نرخ ارز برابری قدرت خرید

مصرف نهایی
سرانه

انرژی
(میلیون تن

(تن معادل نفت خام

معادل نفت

بر نفر)

خام)

09893
01002/2
08200/1
8198/8
0383/2
128/3
029/0

09232/8
08390/9
08200/1
0990/3
0099/8
0300/8
203/0

0208/0
811/2
008/0
028/1
03
88/9
0

0289/8
2033/0
2083/1
802/0
210/8
001/9
29/2

0203/8
0109/0
0023/8
283/3
020
33/2
03/0

8/09
0/00
1/30
0/00
0/28
0/01
0/32

2/09
0/88
8/20
2/02
2/81
0/38
0/1

0018/3

02182/8

2023/2

0180/8

0320/3

3/80

3/88

آفریقا
خاور ماان
ا و هن
کن
هند
پاکستا
عربستا
س ودی
ونزوئال

0003/3
0109/9

8081/0
8800/8

0330/0
220/0

802/3
838/3

003/8
083/3

3/13
0/03

3/83
0/80

8801/8

00239/0

0008/9

2933/9

0088/8

2/08

0/01

0039
003/0

0018/0
191/8

0201/8
089/2

833/0
30/3

880/9
13/9

3/18
3/83

3/03
3/03

898/1

0233/8

23/0

233/0

89/2

8/33

2/3

092/0

880/0

03

81/8

03/8

2/00

0/13

ایران

245/2

1453/3

75/4

213/5

145/7

2/77

1/31

جها

08038/9

32933/1

8308/0

00080

3083/0

0/9

0/01

OECD
آمریکای شلالی
آمریکا
ژاپ
کره جنوبی
ورکا
نروژ
کوورهای
آساایی ()OECD

جدول  0شاخص شد انرژی در ایرا و برخی کوورها را نوا میدهد .شد انرژی شاخصای
در وحیال مصرف انرژی و اروبا آ با اقتصاد کوور است .مقدار ای شاخص برابر با نسبت مصارف
انرژی ب وولاد ناخالص داخیی در یت کوور است .لذا شد انرژی ،ای مفهوم را میرسااند کا با
ازای یت واحد وولاد ناخالص میی ،مقدار انرژی مصرف شده است .در ای صور  ،هر ا مقادار

ای شاخص برای یت کوور کلتر باشد ،نواا دهناده ایا اسات کا صانایع آ کواور ،فنااوری
پاورفت ور ،مصرف انرژی کمور و سودآوری باوتری دارند .
جدول -3شاخص شدت انرژی در ایران و برخی کشورها در سال ( 2412واحدی)1335 ،
نام کشور یا

شدت عرضه انرژی اولیه

شدت مصرف انرژی اولیه

گروه کشورها

(تن معادل نفت خام /هزار دالر)

(تن معادل نفت خام /هزار دالر)

نرخ ارز

برابری قدر خرید

نرخ ارز

برابری قدر خرید

آمریکای شلالی
آمریکا
ژاپ
کره جنوبی
ورکا
نروژ
کوورهای آساایی

3/000
3/001
3/003
3/391
3/288
3/031
3/339
3/813

3/008
3/000
3/003
3/000
3/033
3/000
3/022
3/003

3/332
3/393
3/390
3/303
3/008
3/023
3/300
3/233

3/330
3/390
3/390
3/313
3/333
3/389
3/381
3/330

آفریقا
خاور ماان
ا و هن کن
هند
پاکستا
عربستا س ودی
ونزوئال

3/003
3/800
3/10
3/08
3/12
3/8
3/8

3/033
3/013
3/223
3/083
3/023
3/013
3/013

3/093
3/208
3/000
3/080
3/893
3/009
3/210

3/028
3/331
3/003
3/330
3/399
3/312
3/038

ایران

4/ 3

4/214

4/534

4/137

جها

3/283

3/013

3/003

3/399

OECD

()OECD

شاخص شد مصرف نهایی انرژی کوور طی سالهای گذشت روند افزایوی داشات اسات و از
 3/88بوک م ادل نفت خام بازاء یت مایاو ریال وولاد ناخالص داخیای در ساال  0088با 3/01
بوک م ادل نفت خام بازاء یت مایاو ریال وولاد ناخالص داخیای در ساال  0092افازایش یافتا
است ( جدول  .)8وغاارا شاخص شد انرژی کوور باانگر ای مطی مهم و استراوژیت است کا
طی سال ها ی گذشت ما در ازاء درآمد ناخالص داخیی ابت ،انرژی باوتری هزین کاردهایام و ایا
موضو با ووج ب محدودیت منابع و رشد جل ات در آینده ملک است بحارا هاای انارژی و با
دنبال آ ونشهای فرهنگی ،اجتلاعی و اقتصادی بوجود آورد.

جدول -4روند تغییرات شاخص شدت انرژی ایران از سال  1377تا سال ( 1332واحدی)1335 ،
تولید ناخالص
داخلی به قیمت
سال

ثابت سال
1373
(میلیارد
ریال)

عرضه کل
انرژی اولیه
(میلیون
بشکه
معادل نفت
خام)

مصرف نهایی
انرژی اولیه
(میلیون

شدت عرضه
انرژی اولیه کشور

شدت مصرف نهایی انرژی کشور

(بشکه معادل

(بشکه معادل نفت خام به میلیون

بشکه معادل نفت

نفت خام به

خام)

میلیون ریال)

ریال)

0038

0113031/0

0200/8

300/3

3/80

3/03

0030
0031
0038
0033
0039
0093
0090
0092

0819821
0931881/8
0903130
0982939/0
2313900/9
2008908/0
2300008
0982300

0000
0829/0
0830/9
0088/8
0001/9
0090/0
0099/8
0113/0

938/8
980/9
931
0300/3
0308/0
0313/0
0309/0
0030/0

3/80
3/80
3/88
3/89
3/88
3/88
3/3
3/30

3/00
3/00
3/00
3/00
3/0
3/89
3/00
3/01

 -3نتیجه گیری
-0
-2
-0

-8

-0

سهم مصرف نهایی انرژی بخش کواورزی  89/1مایاو بوک م اادل نفات خاام و 8/0
درصد کل مصرف نهایی انرژی کوور می باشد.
سهم حامل های انرژی شامل گاز طبا ی ،برق و فرآوردههای نفتی در مصرف نهایی انرژی
بخش کواورزی بتروا  09/0 ،1/1و  20/0مایاو بوک م ادل نفت خام هست.
متوس مصرف نهایی انرژی در بخش کواورزی از  00/8مایاو بوک م ادل نفت خام در
سال  0038با رشد سالاان  8/9درصد ب  89/1مایاو بوک م ادل نفات خاام در ساال
 0092افزایش یافت .با ای وجود متوس سهم مصرف نهایی انرژی بخش کواورزی طای
هلا دوره از 9/2درصد ب  8/0درصد کاهش یافت.
شاخص وولاد ناخالص داخیی در سال  0093ب رقم  2/008/908مایاارد ریال با قالات
ابت سال  0030رساد و در ساالهاای  0090و  0092روناد کاهوای داشات بطوریکا
شاخص وولاد ناخالص داخیی در سال  0092ب رقم  0/982/300مایاارد ریال با قالات
ابت سال  0030رساد.
شاخص عرض کل انرژی اولا طی پانزده سال منتهی ب سال  0092روند افزایوی داشت
و ب  0113/0مایاو بوک م ادل نفت خام رساد.

 -1شاخص مصرف نهایی انرژی طی پانزده سال منتهی ب سال  0092روند افزایوی داشت و
ب  0030/0مایاو بوک م ادل نفت خام رساد.
 -8شاخص بهرهوری انرژی کوور طی سالهای  0038-0092روناد نزولای داشات ب بااروی
بازاء یت بوک م ادل نفت خام انرژی مصرفی ،وولااد ناخاالص داخیای از  2333/3هازار
ریال در سال  0038ب  0833/2هزار ریال در سال  0092کاهش یافت است.
 -3مصرف انرژی در بخش کواورزی ایرا  0/0برابر مصرف جهانی است.
 -9بررسی فوق نوا داد ک کاهش مصرف نهادههای وولاد ب مقدار جزیی حداقل  0درصاد،
ک با مدیریت صحاح نهادهها ب راحتی ملک و ماسر میباشد ،ب مقادار قابال مالحظا
 28/28 ×0300ژول سب کاهش مصرف انرژی در سطح کال میی میشود.
 -03با عنایت ب اینک بخش کواورزی ونها  8/0درصد از سهم انرژی مصرفی کوور را مصارف
می نلاید ،لذا ب اهلات کاهش هلا مقدار نا از منتب از بهان سازی مصارف انارژی در
وحقق اقتصاد مقاومتی در کواورزی میووا پی برد.
 -4پیشنهادها
 -0در بررسیها ی صور گرفت  ،موخص گردید ک مطال ا وحیایی ارزیابی مصارف انارژی
در بخش دام ،طاور و آبزیا  ،جنگلها و مراواع ،صانایع وکلایای و وبادییی و بساااری از
محصوال زراعی و بامی انجام نوده و یا خایی محدود انجام شده است .بنابرای  ،ناااز با
وحقاقا جامع و مدو و برنام ریزی شده در ارزیابی سار مصرف انارژی در بخاشهاای
فوق کامالً حس میشود.
 -2در وحیالهای صور گرفت ونها س محصول می ای ،دو محصول کوااورزی صان تی ،دو
محصول بامی و یت محصول دامی مطال شدهاند ک در ا ر مدیریت صاحاح نهاادههاا و
کاهش جزیی در مصرف نهادههای وولاد ،بهبود قابل مالحظ ای در کاهش انرژی مصارفی
و هخارهسازی انرژی در سطح کال حاصل گردید .برای بهان سازی انرژی مصرفی بخش
کواورزی ب ویژه در مورد نهاده های کلاابی مانند سوخت مصرفی ،آب آبااری و کودهای
شالاایی و کاهش االیندگی های زیست محاطی و اروقاء سطح سالمت جام و در نهایت
وحقق کواورزی پایدار الزم است وا وحقاقی جامع و میای در خصاوو مادیریت مصارف
انرژی و و اا شاخصهای انرژی محصوال علده و اساتراوژیت زراعای و باامی و دامای
کوور انجام شود.

 -0برای بهبود شاخصهای مصرف انرژی در بخش کواورزی ،بهان سازی مصرف نهاادههاای
وولاد و اروقاء سطح مدیریت مزرع ضروری است .هلچنا برای افزایش شااخص انارژی
در کواورزی ،داشت بانتهای داده مناس و جامع الزامی است.
 -8پاونهاد می شود با انجام پژوهش های وحیال مصرف انرژی در ساساتمهاای کوااورزی،
مقدار نهاده ها و انارژی مصارفی در محصاوال و منااطق مختیاف کواور م اا شاود و
شاخص ها ی انرژی در هر مورد و اا گردد وا الگوی مناس مادیریت نهاادههاای وولااد
موخص و در قال دستورال لل اجرایی ب مدیریتها و واحدهای اجرایی کواورزی اباال
شود.
 -0پاونهاد میشود با انجام پژوهش های وحیال مصرف انارژی در ساساتمهاای کوااورزی،
کارایی ساستمهای وولادی کواورزی ارزیابی شده وا ساستمهای کواورزی کاارا و ناکاارا
ولاز داده شود و با ارائ راهکار مناس ساستمهای ناکارا اروقاء یابند و در نهایات ماازا
هخارهسازی انرژی در سطح کال محاسب شود.
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