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پتانسیلسنجی تولید انرژی زیستی حاصل از محصول ذرت با رویکرد رد پای آب
علی محمدی ،1حسین یوسفی1*2
 .1دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 .2دانشیار ،گروه انرژیهای نو و محیط زیست ،دانشکدۀ علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت 1398/07/15؛ تاریخ تصویب )1398/11/11

چکیده
ترویج تأمین انرژی از زیستتوده برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،سبب تمرکز بر تولید محصوالت مهم از منظر انررژی
و در نهایت ،افزایش مصرف آب شده است .از اینرو ،در پژوهش حاضر برای بررسی پیوند آب و انرژی زیستی ،از شاخصی
با عنوان «رد پای آب» استفاده شد .به این منظور ،اطالعات مرتبط با محصرو ررت دانرهای در دشرتهرای اسرتان خوزسرتان
جمعآوری شد .براساس محاسبات انجامشده مشخص شد که رد پای آب محصو ررت در سطح اسرتان ،میرانگینی برابرر برا
( 3355/6 )m3/tonدارد و رد پای آب زیستتودۀ آن نیز برابر با ( 214/9 )m3/tonاست .همچنین ،بررسی رد پرای آب انررژی
زیستتودۀ ررت نشان داد بیشترین و کمترین رد پای آب هر واحد از انرژی بهترتیب در دشرت بهبهران ( 27/1 )m3/GJو در
دشت عباسآباد ( 10 )m3/GJوجود دارد .بر این اساس ،استان خوزستان با میانگین رد پای آب ( ،13 )m3/GJوضعیت بهترری
از منظر رد پای آب زیستتودۀ ررت نسبت به کشورهایی نظیر زیمباوه ،برزیل و آمریکا بهترتیب با رد پای آب برابر برا ،200
 39و  )m3/GJ( 18دارد .با تهیۀ نقشۀ پتانسیل تولید انرژی زیستتوده با رویکرد رد پای آب نیز مشخص شد کره دشرتهرای
جنوب شرقی استان (بهویژه بهبهان ،امیدیه ،هندیجان) ،به دلیل آنکه رد پرای آب انررژی زیسرتترودۀ آنهرا برین  12ترا 27/1
( )m3/GJاست ،اولویت کمی برای تولید زیستتوده دارند و در مقابرل ،دشرتهرای شرمالی و شررقی (برهویرژه عبراسآبراد،
اندیمشک ،صیدون و قلعه تل) با رد پای آب انرژی زیستی  10تا  ،)m3/GJ( 10/9اولویت زیادی برای استفاده از زیسرتترودۀ
ررت برای تولید انرژی دارند.
کلیدواژگان :خوزستان ،ررت ،زیستتوده ،گازهای گلخانهای.

* نویسندۀ مسئول

Email: Hosseinyousefi@ut.ac.ir
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افزایش جهانی قیمت سوخت ،تقاضای روزافززو انزژیی و
نگژانیها در مورد گژمایش جهانی ،عوامل کلیزدی افززایش
رقابت بژ سژ منابع انزژییهزای زیسز ی در سژاسزژ جهزا
هس ند [ .]1سهم انژییهزای تددیدذزریژ  19/3درصزد از
کل انژیی مصژفی در سطح جها است که از ایز مقزدار،
 9/1درصد به انژییهای زیسز ی اخ صزاد دارد [ .]2ایز
منززابع انززژیی زیس ز ی شززامل بززاقیمانززد هززای بززو و
محصوالت کشاورزی و اس فاد از کودهای جانوری میشود
که اغلب در مناطق روسز ایی کشزورهای در حزال توسز ه
بژای گژم کژد آ و یزا محزیا اسز فاد مزیشزوند [.]3
ان ظار میرود که انزژییهزای زیسز ی کزارکژد زیزادی در
آیندۀ سامانههزای انزژیی داشز ه باشزند [ .]4از آندزا کزه
باقیماندۀ محصوالت کشاورزی به عنوا منبع مهمی بزژای
تولیززد انززژیی زیس ز ی محسززو مززیشززود ،آینززدۀ تولیززد
محصوالت کشاورزی نیز اهمیت ذیدا میکنزد .هزماکنزو ،
دس ژسززی بززه آ شززیژی در بژخززی منززاطق جهززا بززا
محدودیت مواجه بود و با توجه به مسائلی همچو تغییزژ
اقلیم و افزایش جم یزت ،خطزژ کزاهش دس ژسزی بزه آ
افزایش نیز یاف ه است [ .]5بنابژای  ،در آیند ای نهبنزدا
دور ،تولیدات کشاورزی (و در ن یده ،انژیی زیس ی) نیز بزا
مشکل مواجه خواهد شد .آ شزیژی منبزع مهمزی بزژای
تولید انژیی است و بژای مقاصد مخ لفزی همچزو خنز
کژد نیژوگا ها و تولید محصوالت کشاورزی مهم از منظژ
تولید انژیی ،اس فاد میشود [ .]6ذزووهشهزای مخ لفزی
بژای بژرسی و شناخت ارتباط بی تأمی انزژیی و مصزژ
آ اندام شد است .گزاربنز  -لینزز و همکزارانش ارزیزابی
جام ی از رد ذای آ محصوالت کشزاورزی مهزم از منظزژ
تولید انژیی اندام دادنزد [ .]7ن زای ذزووهش آنهزا بیزانگژ
مصژ حدم درخور توجهی از منابع آ بژای تولید انزژیی
از زیستتودۀ 1محصوالت کشاورزی بود اسزت .همچنزی ،
در مقایسه با سایژ منابع انژیی مژسوم (مانند نفزت خزام)،
تولید انژیی مژتبا بزا زیسزتتزودۀ کشزاورزی و بزژ آبزی
بهمژاتب آ بیش ژی را (حدود  70بژابژ) مصژ میکننزد.
بنابژای  ،یکی از مقاصد مهم مصژ آ  ،تولید انژیی است.
انژیی حاصل از زیستتود  ،از ذزا تزژی منزابع در تولیزد

انژیی محسو میشزود کزه منبزع تزأمی آ محصزوالت
غرایی ،باقیماندۀ محصوالت کشاورزی یا جلب ها هس ند.
مصززژ آ ایز حامززلهززای انززژیی (بززهویززو محصززوالت
کشاورزی) بزه دلیزل ارتبزاط مسز قیم آنهزا بزا منزابع آ
شیژی  ،بسیار اهمیت دارد .یکزی از شزاخ هزایی کزه در
زمین زۀ مصززژ آ محصززوالت مخ ل ز ب زه کززار مززیرود،
شاخصززی تحززت عنززوا «رد ذززای آ » 2اسززت [ .]8ای ز
شاخ نشا دهندۀ مقزدار آبزی اسزت کزه مسز قیم و یزا
غیژمس قیم بژای تولید محصولی خاد (کشاورزی ،صن ی
و غیژ ) مصژ میشزود [ .]9یکزی از دسز اوردهای مهزم
محاسبۀ مقدار آ مصژفی محصول ،میتواند اولویتبنزدی
مناطق تولیدکنندۀ کاال ،بژای تولید باشند .به ای منظزور،
در مناطقی که بژای تولید محصولی خاد نسبت به دیگزژ
مناطق آ کم ژی مصژ میشود ،در اولویت تولیزد قزژار
خواهند گژفت که به ت بیژی ،با ای کار آمزایش سزژزمی
بژاساس شاخ رد ذای آ اندام مزیشزود .بزا توجزه بزه
اهمیت دو مقولۀ آ و انژیی از منظژ آنکه هژ دو منبزع بزا
محدودیت تأمی مواجهاند ،ذووهشهای م ددی در زمینۀ
ذیوند آ و انژیی در محصوالت کشزاورزی مناسزب بزژای
تولید انژیی زیستتود اندام شد اسزت .شزین و ونهزام
[ ]10در ذووهشی به بژرسزی رد ذزای آ بزو مصزژفی
بززژای تززأمی انززژیی در کشززورهای ع ززو اتحادی زۀ اروذززا
ذژداخ ند .در ای ذووهش مشخ شزد کزه  156میلیزارد
م ژمک ب آ در سال بژای تأمی انژیی حاصزل از بزو
مصژ میشود که بیش ژ ای مقدار رد ذای آ سبز (ناشی
از بارا و رطوبت خا ) است .در ذووهش یادشد به سزایژ
گونههای گیاهی (محصزوالت کشزاورزی) و ذ انسزیل ایز
گونهها بژای تولید انزژیی ذژداخ زه نشزد اسزت .مکزان و
همکارانش در بژرسی رد ذای آ اتانول زیس ی در آمژیکزا
و بژزیل نشا دادند که تولید اتانول از نیشکژ ،رد ذای آبزی
بژابژ با  541لی ژ آ  /لی ژ اتانول دارد و ای در حالی است
که ی لی ژ اتانول از محصول ذرت ،رد ذزای آبزی بژابزژ بزا
 1115لی ژ دارد [ .]11بنابژای  ،محصول نیشکژ بژای تولید
اتانول ارجحیت بیش ژی دارد .م یوداکی و همکارانش در
بژرسی رد ذای آ حاملهای مخ ل انژیی (بزا تأکیزد بزژ
زیستتود های محصوالت کشاورزی) نشزا دادنزد کزه رد
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ذای آ هژ واحد از انژیی تولیدی از باقیماند های گیاهی
بسیار با یکزدیگژ تفزاوت دارنزد [ .]6بزا توجزه بزه اهمیزت
بژرسی ذیوند میا آ و انژیی از منظژ آنکه هزژ دو منزابع
محدودی بود و شیوۀ مدیژیت آنها به منظور تولید انزژیی
زیستتود در هم تنید است ،در ذووهش حاضژ با اس فاد
از شاخ رد ذای آ  ،ذ انسیل تولید انژیی زیس ی حاصل
از محصول ذرت در اصلیتژی اسز ا تولیدکننزدۀ کشزور
ی نی اس ا خوزس ا  ،بژرسی میشود.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

گام نخست در اندام ذووهش حاضژ ،شناسزایی مهزمتزژی
اس ا از منظژ مقدار تولید ذرت دانزهای در سزطح کشزور
است .به ای منظزور بزا بژرسزیهزای اندزامشزد  ،اسز ا

123

خوزس ز ا بززا تولیززد م ززادل  351/4ت ز در سززال زراعززی
1393ز  1394رتبزۀ اول در تولیزد ذرت دانزهای را داشز ه
است [ .]12بنابژای  ،اطالعات مورد نیاز بژای محاسبات رد
ذای آ بژای  20دشت ای اسز ا کزه تولیدکننزدۀ ذرت
هس ند ،جمعآوری شد .ذژاکنش دشتهای اس ا در شکل
 1آورد شد است .در گام ب د با اس فاد از روابا ریاضزی
مطژح در زمینۀ محاسبۀ شاخ رد ذای آ و محاسبۀ رد
ذای انژیی حاصل از زیستتود  ،ذ انسیل دشزتهزای ایز
اس ا از منظژ تولید زیستتود و رد ذای آ آ سزندید
شززد و در ذایززا  ،بززا ارائ زۀ نقش زۀ ذ انسززیل تولیززد انززژیی
زیستتودۀ ذرت در اس ا  ،آمایش سزژزمی تولیزد انزژیی
زیستتود (بژ مبنای رد ذای آ ) بزژای ایز محصزول در
سطح اس ا اندام شد.

شکل  .1دشتهای تولیدکنندۀ محصول ذرت دانهای در استان خوزستان

محاسبۀ رد پای آب محصول ذرت

انواع اجزای رد ذای آ (رد ذای آ آبی ،سبز و سزفید) در
ذووهش حاضژ بژاساس باربو کزاری ارائزهشزد توسزا
هوکس ژا و همکارا [ ]9و آبابایی و رم انی اع دالی []13
محاسززبه شززد اسززت .بززژ ای ز اسززاس ،رد ذززای آ آبززی
( )WFblueو سبز ( ،)WFgreenاز طژیق روابا  1و  2محاسبه
میشوند [.]9
()1

𝑒𝑢𝑙𝑏𝑈𝑊𝐶
𝑌

= 𝑒𝑢𝑙𝑏𝐹𝑊

()2

𝑛𝑒𝑒𝑟𝑔𝑈𝑊𝐶
𝑌

= 𝑛𝑒𝑒𝑟𝑔𝐹𝑊

که در ای روابا  CWUblueو  CWUgreenبهتژتیب مصزژ آ
آبی و سبز توسا گیا ( )m3و  Yعملکژد ( )tonاست .آ آبی
اشار به مقدار آبزی دارد کزه توسزا منزابع آ سزطحی یزا
زیژمینی به صورت آبیاری در اخ یار گیا قزژار مزیگیزژد ،در
حالی که آ سبز مقدار آبی است که از طژیق بارا یا رطوبت
باقیماند در خا ذ از آبیاری به اس فاد گیا میرسد که
باید بی ای دو نوع آ تمایز قائل شد.
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اطالعات مژتبا با مصژ آبی گیا ذرت طی فصل رشزد،
با اس فاد از نژمافزار  OPTIWATبه دست آمد .در محاسبات
ای بخش فژض میشود که آبیاری زمانی اندام میشزود کزه
کل آ در دس ژس به  50درصد وض یت اولیه (بالفاصله ذ
از آبیاری) رسید و رطوبت ناحیۀ توسز ۀ ریشزه بزه رژفیزت
زراعی رسید باشد .بارش مؤثژ بژاساس تفاوت میا تبخیزژ و
ت ژ واق ی گیا ( ،ETcمیلیم ژ) و نیاز آبی خال گیا ()IR
به دست میآید .مصار آ آبی و سبز (روابزا  3و  )4بزژای
محصول ذرت ،با در نظژ گژف میزا آبیاری ( )IEبژ حسزب
درصد ،آبیاری خال گیا ( )GIبژحسب میلزیم زژ و بزارش
مؤثژ ( )Peffبژحسب میلیم ژ محاسبه میشود [.]9
()3

CWUblue = IR = 10 × IE × GI

()4

)CWUgreen = 10 × Peff = 10 × (ETc – IR

از دیگژ اجزای رد ذای آ  ،رد ذای آ سفید است که بزه
تلفات بخش آبیاری (سامانۀ توزیع و غیزژ ) اشزار دارد .ایز
جزء از رد ذای آ از طژیق رابطۀ  5محاسبه میشود [.]14
()5

)𝑅𝐼10×(𝐺𝐼−
𝑖𝑌

= 𝑒𝑡𝑖𝑊𝐹𝑤ℎ

محاسبات رد پای آب تولید انرژی زیستی

به منظور بژرسی رد ذای آ تولید انژیی زیس ی حاصزل از
محصول ذرت ،باید بهژ وری کل زیستتود ( )BYبژاساس
شاخ بژداشت محصول ( )HIمحاسبه شود [.]7
()6

)𝑖(𝑌
)𝑖(𝐼𝐻

= )𝑖(𝑌𝐵

که در آ ) Y(iبهزژ وری محصزول  iبژحسزب ( )ton/haو
) HI(iشاخ بژداشزت اسزت .شزاخ بژداشزت بژاسزاس
مطال ۀ حنطه و امینیا [ ]15بزه طزور میزانگی  0/41در
ذووهش حاضژ در نظژ گژف ه شد.
بژای محاسزبۀ رد ذزای آ بزاقیمانزد (زیسزتتزود )
محصول مد نظزژ ( )WFMبژحسزب ( ،)m3/tonرد ذزای آ
گیا بژ بهژ وری کل زیستتود تقسیم میشود (رابطۀ .)7
()7

)𝑖(𝐹𝑊
)𝑖(𝑌𝐵

= )𝑀(𝐹𝑊

در گام ب دی به محاسبۀ میانگی مقدار انژیی محصول
 iبژحسب ( )GJ/tonاقدام میشزود .بزه ایز منظزور ،بایزد
داد های مژتبا با مقادیژ گژمایش بیش ژ 1اجززای گیزاهی
(بژحسب  )GJ/ton = kJ/gبا اطالعات تژکیب گیا مد نظزژ
طبق رابطۀ  8با هم تژکیب شوند [.]7
)𝑖( 𝑌𝑀𝐷 × 𝐶𝐼𝐻 = )𝑖(𝐸

5

) 𝐶𝐼𝐻 × ∑ 𝐶𝑖 × 𝐴𝑦.𝑖 + (1 −

()8

5

𝑖=1

𝑖× 𝐷𝑀𝑟 (𝑖) × ∑ 𝐶𝑖 × 𝐴𝑟.
𝑖=1

کززه در آ ) DMY(iکسززژی از مززادۀ خشز در محصززول
نهززایی (بژداشززتشززد ) DMr (i) ،کسززژی از مززادۀ خشز در
قسمت باقیماند (باقیماندۀ محصول) ،C ،گژمای اح ژا مزاد
(مقدار گژمایش بیش ژ در  )kJ/gو  Aمقدار جززء یزا مزادۀ  iدر
مادۀ خش محصول نهایی یا کسژ باقیماند از آ ( )g/gاست.
در گززام نهززایی نیززز رد ذززای آ انززژیی حاصززل از
زیسززتتززود () )m3/GJ( )WFE(Cاز تقسززیم رد ذززای آ
محصول ذرت بژ مقدار انژیی حاصزل از ایز محصزول بزه
دست میآید (رابطۀ .)9
)𝐶( 𝑀𝐹𝑊
= )𝐶( 𝐸𝐹𝑊
)𝑐(𝐸

()9

هما طور که در رابطۀ  8گف ه شد ،بژای محاسبۀ میزانگی
انژیی محصول مد نظژ (در ایندا ذرت) ،نیاز است تزا اطالعزات
مژتبا با مقادیژ گژمایش بیش ژ اجزای گیاهی و تژکیزب گیزا
مد نظژ اس خژاج شود .اطالعات مورد نیاز در زمینههای یادشد
بهتژتیب در جدولهای  1و  2ارائه شد است [.]7
جدول  .1گرمای احتراق اجزای گیاهی ()kJ/g
اجزای گیاهی

گرمای احتراق

کژبوهیدرات
ذژوتئی
بژبیها
لیگنی
اسیدهای آلی
مواد م دنی

17/3
22/7
37/7
29/9
13/9
0

که در ایز رابطزه  ،WFiرد ذزای آ محصزول )m3/ton( i
است.
)1. Higher Heating Values (HHV
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جدول  .2ویژگیهای اجزای تشکیلدهندۀ محصول گندم
محصول

ذرت

شاخص برداشت ()HI

0/41

مادۀ خش در محصول بژداشتشد ()g/g
مادۀ خش در باقیماندۀ محصول ()g/g

کژبوهیدرات
75
62

بحث و نتایج
بژای بژرسی تأثیژ تولید محصول ذرت بزژ منزابع آ اسز ا
خوزسزز ا  ،شززاخ رد ذززای آ بززژای محصززول ذرت در
دشتهای زیژ کشت اس ا محاسزبه شزد کزه ن زای آ در
شکل  2آورد شد است .با توجه به شکل  ،2دشت بهبهزا
با بیش ژی میزا رد ذای آ ( 7076/5م ژمک زب بزژ تز )
بژای تولیزد محصزول ذرت ،حزداکتژ تزأثیژ را بزژ منزابع آ
اس ا نسبت به سایژ دشتهزا داشز ه اسزت .ایز در حزالی
است که دشت عباسآباد با اخ صاد  2613/2م ژمک ب بزژ
ت  ،کم ژی تأثیژ را بژ منابع آ در ازای تولید ی ت ذرت
در اس ا دارد .با توجه به ای نمودار ،در دشتهزای جنزو
شژقی اس ا مقدار مصژ آ بژای تولید ای محصول بیش
از سایژ دشتهاست .در بی اجزای رد ذای آ  ،جزء رد ذای
آبی بیش ژی سهم را در انواع رد ذای آ داشز ه (سزهم 75
درصدی) است .به ای م نا که تمژکز بژ منابع آ سطحی و
زیژزمینی در تولید ای محصول زیاد است و توانایی خا به
دالیل گوناگونی مانند دمای زیاد ،نوع بافت خا و غیزژ در
نگهداری رطوبت خا کم اسزت و آبیزاری مسز قیم تولیزد
محصول را کن ژل میکند .همچنی  ،شایا یزادآوری اسزت
که رد ذای آ سفید نیز بخش درخور توجهی از مصژ آ

ذژوتئی
8
10

بژبیها
4
2

لیگنی
11
20

اسیدهای آلی
1
2

مواد م دنی
1
4

را بژای تولید محصول ذرت در ای اس ا به خود اخ صزاد
داد است (حدود  24درصد آ مصژفی) که ای موضوع کم
بود بازد آبیاری بهخصود در دشتهای جنوبی و جنزو
شژقی اس ا را نشا میدهد.
در ادامه ،با توجه به رویکژد بژرسی تولید انژیی زیس ی
محصول ذرت در ذووهش حاضژ ،رد ذای آ زیستتود ای
که ذ از بژداشت محصزول بزژای تولیزد انزژیی اسز فاد
میشود ،محاسبه و بژرسی شد .به ای منظور ،با محاسبات
رد ذای آ زیستتودۀ ذرت مشزخ شزد کزه هزژ تز از
زیسززتتززودۀ ذرت بززژای تولیززد انززژیی در سززطح اس ز ا
خوزسزز ا  214/9 ،م ژمک ززب آ اسززت .از ایزز میززا ،
دشتهای جنوبی مانند بهبها  ،هندیدا و امیدیه نسزبت
به سایژ دشتها رد ذای آ بیشز ژی بزه خزود اخ صزاد
داد اند ،به ای شکل که هژ ت زیستتودۀ ذرت در دشزت
بهبها  453/4م ژمک ب بژ ت آ مصژ میکند .ای در
حالی است که در دشت عباسآبزاد ایز مقزدار بزه 167/4
م ژمک ب بژ ت میرسزد (شزکل  .)3بنزابژای  ،هزژ واحزد
انژیی در دشتهای جنوبی ،آ بیش ژی نیاز دارد که ایز
موضوع با مواردی همچو افزایش توس ه در ای نزواحی و
اح یاج به آ بیش ژ ،در ت ارض است.

شکل  .2اجزای مختلف رد پای آب محصول ذرت در دشتهای استان خوزستان
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شکل  .3رد پای آب زیستتودۀ ذرت در دشتهای استان خوزستان

بززه منظززور بژرسززی رد ذززای آ هززژ واحززد انززژیی
بهدستآمد از زیستتزودۀ ذرت ،مشزخ شزد کزه بزژای
تولید هژ گیگزایول انزژیی از زیسزتتزودۀ ذرت در دشزت
بهبها  27/1 ،م ژمک ب آ مصژ میشود که ای مقزدار
 15م ژمک ب بیش ژ از میانگی دشتهزای اسز ا اسزت.
دشززتهززای شززمالی و غژبززی اس ز ا ماننززد دشززتهززای
عباسآباد ،دزفول ،آزادگا و اندیمش بژای تولیزد انزژیی
زیستتود از منظژ شاخ رد ذای آ در اولویزتانزد .بزه
ای م نا که به ازای مقدار آ کم ژی میتوا مقدار انژیی
مشابه را در مقایسه با سایژ دشتهایی همچزو بهبهزا و
جایز به دست آورد .سژبشمۀ بنی موضوعی را میتوا
تحت تأثیژ عوامل مخ لفزی دانسزت .بزژای متزال ،شزژایا

اقلیمی ی منطقه مانند زیاد بزود دمزا ،بزادخیز بزود و
عواملی از ای نوع ،میتواند بژ جزء رد ذای آ آبی و سزبز
تأثیژ بگرارد .همچنی  ،نوع سزامانۀ آبیزاری بزهکاررف زه در
هژیز از دشززتهززا نیززز بززژ مقززدار رد ذززای آ محصززول
تأثیژگرار است .بژای متال ،در تحقیقزی توسزا بوکزاال و
همکارانش مشخ شد که در صورت تبدیل سامانۀ آبیاری
کژتی به سامانۀ آبیاری قطژ ای ،تا  10درصد میتوا از رد
ذای آ محصزول کاسزت [ .]16بنزابژای  ،در دشزتهزای
یادشد مانند دشت عباسآباد که اولویت بیش ژی در تولید
انژیی زیس ی از زیستتودۀ ذرت دارند ،کم بزود رد ذزای
آ انژیی زیسز ی را مزیتزوا ناشزی از مزدیژیت صزحیح
مزرعه و یا مسائل طبی ی مانند شژایا اقلیمی دانست.

شکل  .4مقدار رد پای آب تولید هر واحد انرژی از زیستتودۀ ذرت
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شکل  .5مقایسۀ رد پای آب انرژی زیستی

هما طور کزه در شزکل  5دیزد مزیشزود ،در کشزور
زیمباو بژای تولید هژ گیگایول انژیی از زیستتزودۀ ذرت،
به طور م وسا  200م ژمک ب آ مصزژ مزیشزود و در
سوی دیگزژ ،هلنزد بزا داشز  9م ژمک زب بزژ گیگزایول
مطلو تژی منطقه بژای تولید انژیی زیسزتتزود از ذرت
محسو میشود .بژاساس ن ای تحقیق حاضژ رد ذزای آ
انژیی زیس ی ذرت بزا توجزه بزه موق یزت اقلیمزی اسز ا

خوزس ا  ،عدد قابل قبولی را به خود اخ صاد داد کزه از
کشورهای صن ی همچو آمژیکا نیز کم ژ است .بنابژای ،
با اعمال مدیژیت و سژمایهگراری بیش ژ به منظور کزاهش
مصژ آ در مزارع تولید ذرت ،میتوا شاهد کزاهش رد
ذای آ انژیی زیستتودۀ محصزول ذرت بزود .بزه منظزور
ذ انسیلسندی و ت یی اولویت آ محور اس ا خوزس ا
از منظژ تولید انژیی زیس ی ذرت ،شکل  6ارائه شد است.
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بژاساس شکل  ،6دشتهای شزمالی و مژکززی اسز ا
خوزس ا  ،مطلوبیت بیش ژی بژای تولید انژیی زیستتزودۀ
ذرت دارند .ای در حالی است که دشتهای جنو شزژقی
اس ز ا نامناسززبتززژی شززژایا را از منظززژ تولیززد انززژیی
زیستتودۀ ذرت دارند .هما طزور کزه مشزاهد مزیشزود،
مساحت زیادی از اس ا زیژ کشت محصول ذرت قژار دارد
و به همزی نسزبت ،درصزد درخزور تزوجهی از منزابع آ
اس ا بژای تولید ای محصول اس فاد میشزود .بنزابژای ،
باید با تمژکز بژ تولید انژیی زیستتودۀ ذرت در دشتهای
با رد ذای آ کم ژ به ازای تولید هژ واحزد انزژیی (ماننزد
عباسآباد ،قل ه تل ،صیدو و اندیمشز بزا طیز  10تزا
 10/9م ژمک ب بژ گیگایول) ،از کاشزت ایز محصزول در
دشتهایی که بیش از  12م ژمک زب بزژ گیگزایول دارنزد،
جلوگیژی شد و تمژکز تولید بزه محصزوالت دیگزژی کزه
میتوانند همزمزا بزا رد ذزای آ کم زژ ،از منظزژ تولیزد
زیستتود نیز حائز اهمیت باشند ،م طو شود.
نتیجهگیری
تمام سناریوهای تأمی انژیی ،نشا دهندۀ تبدیل و تغییزژ
منابع به انژییهای نو و تددیدذریژند [ ]17و ای در حالی
است که همزما عالو بژ بحژا انژیی در جهزا  ،کمبزود
منابع آ شیژی نیز وجود دارد .بنابژای  ،مقدار مصژ آ
بژای تأمی منابع تولیدکنندۀ انژیی زیستتود (به عنزوا
یکی از منابع مهم تددیدذریژ) بسیار اهمیت دارد .بزه ایز
منظور ،بژای بژرسی ذیوند میا ای دو منبزع ی نزی آ و
انژیی ،رد ذای آ انژیی زیسزتتزودۀ ذرت در مهزمتزژی
اس ا تولیدکنندۀ ایز محصزول در کشزور ،ی نزی اسز ا
خوزس ا بژرسی شد .ن زای بژرسزی رد ذزای آ ذرت در
سطح دشتهای اس ا نشا داد میانگی رد ذای آ ایز
محصول در سطح اس ا  3355/6م ژمک ب بزژ تز اسزت
که رد ذای آ آبی ،سفید و سزبز بزهتژتیزب سزهم ،74/5
 24/5و  1درصدی در ای مقدار داش ند .بزژ ایز اسزاس،
مشخ میشود سامانههای آبیاری در دشزتهزای اسز ا
بازد بسیاری کمی داش ه که سبب بشمگیژ بود رد ذای
آ سفید و آبی محصول ذرت در ای اس ا شد است .به
دلیل مسائل مخ لفی که مهمتژی آ میتواند بحث اقلزیم
اس ا باشد ،رد ذای آ سبز فقا  1درصزد از رد ذزای آ
را به خود اخ صاد داد که بیانگژ توانایی اند خزا در
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نگهداری رطوبت است .در بخش دیگژ ذووهش نیز مشخ
شد کزه رد ذزای آ زیسزتتزودۀ ذرت بزه طزور میزانگی
 214/9م ژمک ززب بززژ تزز اسززت و در واقزززع 3140/7
م ژمک ب بژ ت توسا خود محصول بژداشت مزیشزود .از
منظژ رد ذای آ تولید انژیی در دشزتهزای تولیدکننزدۀ
ذرت ،مشخ شزد کزه بزژای تولیزد هزژ واحزد از انزژیی
(گیگایول) ،در دشت بهبها  27/1م ژمک زب و در دشزت
عبززاسآبززاد  10م ژمک ززب آ مصززژ مززیشززود کززه بززه
ای تژتیب ،بیش ژی و کم ژی مقادیژ مصزژ آ بزهازای
ی واحد انژیی را به خود اخ صاد داد اند .با تهیۀ نقشزۀ
ذ انسیل تولید انژیی زیس ی در دشتهزای خوزسز ا (بزا
رویکژد رد ذای آ ) نشا داد شد که دشزتهزای جنزو
شژقی اس ا (بهویو بهبها  ،امیدیه ،هندیدا ) ،به دلیزل
آنکه رد ذای آ انژیی زیستتودۀ آنها در باز ای بی  12تا
 27/1م ژمک ب بژگیگایول قزژار دارد ،از اولویزت کم زژی
بژای تولید زیستتود بژخوردارند و دشزتهزای شزمالی و
شژقی (بهویو عباسآباد ،اندیمش  ،صیدو و قل ه تل) بزا
رد ذای آ انژیی زیس ی  10تا  10/9اولویت زیادی بزژای
اس ز فاد از زیسززتتززود ذرت بززژای تولیززد انززژیی دارنززد.
بنابژای  ،ذیشنهاد مزیشزود بزا مزدیژیت مزرعزه ،مزواردی
همچو افزایش شاخ سطح بژداشت (در صورت امکا )،
بهبود سامانههای آبیاری ،افزایش بازد آبیاری و اس فاد از
کا و کلش ،از رد ذای آ انژیی زیستتود در دشتهزای
جنو شژقی اس ا کاس ه شود تا تواز منطقی میا آ
مصژفی و انژیی تولیدی از زیستتودۀ ذرت در ای دشتها
بژقژار شود.
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