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 چكيده

 مطلاوب  کیفیات  و درصادی  50 محتاوای  کام،  ای تغذیاه  نیاز سخت، شرایط تحمل قابلیت داشتن با ،.Ricinus communis L) گرچک

 بیاودی ل،  تولیاد  بارای  گیااه  ایان  زیرکشت سطح توسعۀ برای گام اولین است. بیودی ل تولید در استفاده مورد گیاهان بهترین از روغن،

 وراماین  منطقاۀ  در ،1390-92) پیااپی  کشت سال دو در ها نهاده کلیۀ بررسی با حاضر تحقی  در است. آن تولید در انریی تراز بررسی

 شادند.  ارزیاابی  زمینه این در انریی هایشاخص و محاسبه ستانده و تجدیدناپذیر، و تجدیدپذیر از )اعم نهاده هایانریی تهران، استان

 68/59 و 96/80 ترتیاب باه  غیرمساتقیم  و تجدیدناپاذیر  هاای اناریی  چک،گر تولید در کاررفتهبه انریی مگایول 64/11245 مجموع از

 کال  از درصاد  26/55 باا  سام  و کود ها، نهاده میان از همچنین دهند.می تشکیل را گرچک تولید در مصرفی انریی عمدۀ بخش درصد،

 بارای  فقاط  اناریی  مصرف کارایی ند.داد اختصاص خود به را دوم رتبۀ درصد، 28/21 با سوخت آن از پس و اول، رتبۀ مصرفی انریی

 رو، ازاین است. توجه شایان و مطلوب بسیار بیودی ل تولید برای استفاده مورد گیاهان سایر با مقایسه در که آمد دستبه 81/3 دانه تولید

 د.شو می توصیه موجود محلی هایتوده نژاد اصالح گرچک، تولید هایه ینه کاهش و مکانی ه کشت گسترش منظور به

 نهاده. زیستی، سوخت ستانده، بیواتانول، وری، بهره انریی، ها: واژه كلید

 

 

 

  Email: maghaalikhnai@modares.ac.ir سئول م نویسنده *

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 17دوره 

 1 شماره 


 1394بهار  

 43-52 های صفحه

 

mailto:maghaalikhnai@modares.ac.ir


 عارفه رزازی و همکاران

 

 1394بهار   1 شماره  17دوره 
44 

 مقدمه .1

 اف ایش فسیلی، هایسوخت منابع کاهش اخیر هایسال در

 مسائل نفتی، محصوتت قیمت و سوخت واردات

 این کاربرد از ناشی آتیندگی اف ایش و محیطی زیست

 یافتن برای وسیعی تحقیقات اف ایش سبب ها،سوخت

 از یکی بیودی ل است. شده مناسب جایگ ین هایسوخت

 یا گیاهی هایروغن از را آن توان می که هاست سوخت این

 پس گیاهی هایروغن از آورد. دستبه حیوانی هایچربی

 سوخت با اختال  در یا مستقیم طوربه توان می فرآوری از

 تولید منظور هب روغنی هایدانه کاربرد. کرد استفاده دی ل

 مقایسه در آمده دستبه انریی بودن مثبت مستل م بیودی ل

 با قوی همبستگی که است آن تولید برای مصرفی انریی با

 17 ، 26] دارد مذکور روغنی دانۀ تولید برای ورودی انریی

،15.] 

 هایویژگی بودن دارا با 2فرفیون خانوادۀ از 1گرچک

 تولید برای استفاده ردمو گیاهان ترین مناسب از مطلوب،

 درصد 50 حدود در گرچک های دانه است. گیاهی سوخت

 ترتیب به که پنبه و سویا با مقایسه در که دارند روغن

 چشمگیری برتری  هستند، روغن درصد 20 و 19 حاوی

 نامساعد شرایط تحمل قدرت داشتن دلیل به گیاه این دارد.

 برای ندک،ا حاصلخی ی و نامناسب بافت جمله از خاکی،

 از جلوگیری منظور به ای حاشیه های زمین در کشت

 اکثر [.8 ، 9] است مناسب بسیار نی  فرسایش و زایی بیایان

 خشک، نیمه و خشک هوای و آب داشتن با نی  ایران مناط 

 این حفظ ضمن توان می و است گیاه این برای مناسبی بستر

 نی  آنها از سودآوری و سوخت تولید به فرسایش از مناط 

 برنامۀ در گرچک گیاه دادن قرار با عالوه به کرد. توجه

 های اکوسیستم در آن م ایای از توان می م رعه تناوب

 ایران سنتی کشاورزان آشنایی رغمبه شد. مند بهره زراعی

                                                           
1. Ricinus communis L. 

2 .Euphorbiacea 

 از مندیبهره برای م ارع حواشی در آن کشت و گرچک با

 سپرده شیفرامو به اخیر دهۀ دو در گیاه این آن، م ایای

 این زیرکشت سطح از دقیقی آمار دلیل، همین به و شده

 نیست. دسترس در کشور در گیاه

 نی  و کنندهمصرف کشاورزی بخش که ازآنجا

 انریی اف ایش تأثیر می ان بررسی است، انریی تولیدکنندۀ

 هایراهکار ترینمهم از محصول تولید در ورودی

 این در نخست گام [.7] است انریی مصرف سازی بهینه

 با است. انریی هایشاخص ارزیابی و برآورد راستا،

 این مقدار بر آنها تأثیر چگونگی و مؤثر عوامل شناخت

 های نهاده جایگ ینی امکان بررسی کنار در هاشاخص

 تجدیدپذیر و آلی زیستی، منابع با تجدیدناپذیر و شیمیایی

 امکان فنی، و اقتصادی مالحظات گرفتن درنظر با و

 کشاورزی تولیدات در انریی مصرف الگوی سازی بهینه

  داشت. خواهد وجود

 بخاش  دو شاامل  کشاورزی تولیدات در انریی مصرف

 مصارف  شاود.  مای  م رعاه  از خاارج  و م رعاه  در مصرف

 مصارف  و مستقیم مصرف دستۀ دو به نی  م رعه در انریی

 ساوخت  قبیال  از ماواردی  اسات.  پاذیر  تفکیک غیرمستقیم

 کلیاۀ  بارای  اساتفاده  مورد آتت ماشین و تراکتور نیاز مورد

 ...، و برداشات  کشات،  زماین،  سازیآماده شامل هافعالیت

 ...، و آبیااری  هاای  پماپ  بارای  شاده  مصارف  بار   نیروی

 خشاک  و گرمایشای  تأسیساات  در اساتفاده  مورد سوخت

 اناریی  مستقیم استفادۀ از هایی نمونه همگی محصول کردن

 از مواردی شامل نی  انریی رمستقیمغی مصرف هستند. نهاده

 و تجهیااا ات سااااخت بااارای مصااارفی اناااریی قبیااال

 سااخت  بارای  نیااز  ماورد  اناریی  م رعاه،  های زیرساخت

 تولیاد  در مصارفی  اناریی  کشاورزی، هایماشین و ادوات

 از خاارج  در انریی مصرف است. شیمیایی سموم و هاکود

 تساری  نیا   نقال  و حمال  و محصاوتت  فارآوری  به م رعه

 فراوانای  باه  توجه با دیگر دیدگاه از همچنین [.12] یابد می
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 تاوان مای  آن، بازتولیاد  برای تزم زمان و طبیعت در انریی

 دساتۀ  دو باه  را تولیادی  سیساتم  یاک  در رفته کاربه انریی

 و آبیااری  نیاز مورد آب و کارگری نیروی نظیر تجدیدپذیر

  کرد. تقسیم فسیلی هایسوخت مانند تجدیدناپذیر

 به بسته زراعی، سیستم در ستانده و نهاده انریی روابط

 و نوع خاکورزی، عملیات ماهیت خاک، نوع محصول، نوع

 و برداشات  داشت، عملیات آلی، و شیمیایی های کود می ان

 تحقیا   هدف [.12] کند می تغییر عملکرد، سطوح درنهایت

 در گرچک گیاه تولید انریی تراز بررسی و محاسبه حاضر،

 است. بیودی ل تولید برای مناسبی منبع عنوان به تهران ناستا

 

 ها روش و مواد .2

 طریا   از تحقیا   هاای داده مشاابه،  مقااتت  از بسیاری در

 خادمات  مراکا   و کشااورزان  باا  مصااحبه  یا و نامهپرسش

 دسات باه  نظار  مورد زراعی گیاه کشت در فعال کشاورزی

 ساطح  ودنبا  محادود  باه  توجه با حاضر تحقی  در آید.می

 و بازشناسای  بارای  نگارندگان تصمیم و گرچک زیرکشت

 ایان  در کاررفته به هایداده تمامی منطقه، به گیاه این معرفی

 گرچاک  گیاه پیاپی کشت سال دو از مستقیم طور به تحقی 

 اسااتان شاار  )جنااوب ورامااین شهرسااتان در ،92-1391)

 بنادی  طبقاه  براساس منطقه این است. آمده دستبه تهران،

 30 و دقیقاه  19 و درجه 35 جغرافیایی عرض در دومارتن

 شرقی دقیقۀ 39 و درجه 51 جغرافیایی طول و شمالی ثانیۀ

 قارار  فارس خلیج آب متوسط سطح از متری 915 ارتفاع و

 از تحقیا ،  ایان  در اسات.  خشک هوای و آب دارای و دارد

 هاای  اکوتیاپ  تارین پربازده از که  موسوی اکوتیپ بذرهای

 زیرکشات  سطح شد. استفاده است، کشور در شده اییشناس

 بود. مربع متر 2000 سال هر در

 و کردن تنک آبیاری، از غیر گرچک، زراعت در

 عملیات سایر پذیرفت صورت انسانی نیروی با که برداشت

 سازیآماده منظور به گرفت. انجام مکانی ه صورت به زراعی

 و خیش سه دارنبرگردا گاوآهن توسط شخم ابتدا بذر، بستر

 پره 28 دیسک توسط نوبت دو در زنیدیسک سپس

 هکتار، در کیلوگرم 12 مقدار )به بذر کاشت گرفت. صورت

 درجۀ 16 به خاک دمای روزۀ ده میانگین رسیدن با

 در ترتیب به آزمایش دوم و اول های سال در گراد سانتی

 غالت کارخطی دستگاه وسیلۀبه خرداد، 11 و 4 تاریخ

 متر 3 کار عرض با اصفهان دشت سب  شرکت ساخت

 ترکیب براساس گرچک دانۀ انریی مقدار گرفت. انجام

 درصد 16 و روغن درصد 50 متوسط طور )به آن شیمیایی

 پاشسم با پاشیسم همچنین [.23، 29] شد تعیین پروتئین،

 کودپاش وسیلۀ به کودپاشی و تراکتوری پشت داربوم

 انجام 2 جدول در شده ذکر دیرمقا براساس و سانتریفیوی

 هر متوسط طوربه و گیاه نیاز براساس نی  آبیاری گرفت.

 این یکسالۀ آبی نیاز متوسط گرفت. صورت باریک روز 10

 مکعب متر 2000-2500 منطقه هوای و آب به توجه با گیاه

 عدم دلیل به ولی [،8] است شده مشاهده هکتار در

 این در کشور، در گیاه این آبی نیاز دقی  گیری اندازه

 که ورامین شهرستان جغرافیایی شرایط به توجه با آزمایش

 هایگیریاندازه و است شده واقع خشک منطقۀ در

 شد. برآورد مکعب متر 3000 گرچک آبی نیاز گرفته، انجام

 و استهالک تولید، آبیاری، معادل انریی برآورد در همچنین

 و وجین است. شده گرفته درنظر آب پمپ سوخت

 در و نفر سه توسط هکتار هر در نی  محصول کردن تنک

 انجامید. طول به ساعت، نفر 24) ساعت هشت زمان مدت

 دو در هاخوشه چیدن عملیات شامل غیرماشینی برداشت

 نفر 40) ساعت 10 مدت در و نفر چهار توسط مرحله

 25000 تراکم با عملکرد متوسط گرفت. انجام ساعت،

 در تن 90 و دانه کیلوگرم 2100 حدود در هکتار در بوته

 نی  تولیدی بیوماس که آنجا از و است بیوماس هکتار
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 و ستانده انریی دارد، را بیواتانول به شدن تبدیل قابلیت

 دانه عملکرد و دانه عملکرد برای جداگانه ها،شاخص سایر

 و بذر کیلوگرم هر معادل انریی شدند. محاسبه بیوماس +

 4/20 ترتیب به آنها ترکیبات براساس شده تبرداش بیوماس

   [.23 ، 28] شد گرفته درنظر مگایول 6/17 و

 تکمیل برای کارگری نیروی انسانی، نیروی بخش در

 دیده نی  جنبی هایفعالیت سایر و آبیاری کشت، فرایند

 بخش این در نی  تراکتور رانندۀ مصرفی انریی و شده

 در شده مصرف معادل انریی ،.2 )جدول است شده منظور

 نیاز مورد انریی شامل نی  کشاورزی ادوات و هاماشین

 مورد انریی آتت، ماشین و اب ار استهالک و ساخت برای

 سوخت معادل انریی م رعه، به وسیله انتقال برای نیاز

 که آنهاست نگهداری و تعمیر معادل انریی و مصرفی

 1 رابطۀ از هاستفاد با آتت ماشین استهالک و ساخت انریی

 [.27] شد محاسبه

(1،          Pe PM GM T / W 

 )برحسب استهالک و ساخت انریی MPe رابطه، این در

 انریی MP کیلوگرم،؛ )برحسب ماشین جرم G مگایول،؛

 کارکرد؛ ساعت T کیلوگرم،؛ بر مگایول حسب )بر ساخت

 است. ساعت، )برحسب ماشین اقتصادی عمر W و

 در ماشین اقتصادی ارزش کاهش از است عبارت کاستهال

 حدودی تا تورم نقش تعری  این در که زمان گذشت اثر

 اشکاتتی ایجاد سبب است ممکن که شود می گرفته نادیده

 ارزش و ماشین روز واقعی ارزش در تفاوت صورت به

 بسیار ماشین، دقی  عمر تعیین شود. ماشین از آمده دست به

 و تراکتور مفید عمر توان می این جودو با است؛ پیچیده

 متعددی عوامل گرفتن درنظر با را کشاورزی ادوات

 محصول، نوع خاک، نوع قطعات، ساخت کیفیت همچون

 با مجموع در ،.1 )جدول کرد برآورد غیره و اقلیمی شرایط

 انریی ،1 رابطۀ و واحد هر برای معادل انریی احتساب

 شد. محاسبه آتت اشینم و اب ار استهالک و ساخت معادل

 با زراعی عملیات کل برای مصرفی سوخت می ان

 فرگوسن تراکتورهای مصرفی سوخت متوسط به توجه

-MF) چهارسیلندر فرگوسن و ،MF-285) چهارسیلندر

 در لیتر 9/8 منطقه، در استفاده مورد رایج تراکتور ،،399

 سوخت متوسط فو  مقدار به [.5] شد گرفته درنظر ساعت

 است. شده اضافه نی  م رعه به آتتماشین انتقال برای تزم

 روابط از استفاده با کاررفتهبه های نهاده برآورد از پس

 خالص بهرۀ و انریی وری بهره انریی، نسبت 4 و 3 ،2

 شد. محاسبه انریی
 

 گرچک زراعت در شده استفاده كشاورزی ادوات و تراكتور مشخصات . 1 جدول

 اقتصادی عمر

(h، 

 زنو

(kg، 
 وسیله نام

 ،MF-285) چهارسیلندر فرگوسن تراکتور 2800 10000

 خیش سه دار برگردان هنآگاو 325 2500

 پره 28 دیسک 1000 2500

 سانتریفیوی کودپاش 117 1200

 متر 3 کار عرض با غالت کارخطی 680 1200

 تراکتوری پشت داربوم پاشسم 150 1500
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 انوريی  مصور   اییکوار  یوا  1(EUE) انوريی  نسبت

(ER)2 

 بیان را نهاده انریی و ستانده انریی بین رابطۀ شاخص، این

 [:10،13] است شده داده نشان 2 رابطۀ در و کند می

 

 انریی نسبت = ستانده نهاده/انریی انریی ،2)

 3بعد یک از مخرج و صورت ،2 رابطۀ در اینکه دلیل به

 خصیشا انریی نسبت هستند، مگایول، برحسب )انریی

 نوع هر مقایسۀ برای را آن توان می بنابراین بعد، بی است

 برد. کاربه محصولی

 

 4(EP) انريی وری بهره

 برای راهبرد ترینمطلوب کارگیریبه انریی، وری بهره

 که است مصرف تا تولید از انریی منابع از گیریبهره

 [:13] شودمی تعری  3 رابطۀ صورت به

(3،   

  انریی وری بهره = محصول وزنی کردعمل / نهاده انریی

 و است مگایول بر کیلوگرم انریی، وری بهره واحد

 مختل  های سیستم در واحد محصولی تولید مقایسۀ برای

 است سیستم هر کارایی دهندۀنشان و شود می استفاده تولید

 برای ویژه انریی شاخص و شاخص این همچنین [.3]

 محصول واحد هر تولید برای تزم انریی می ان دادن نشان

 روند.می کاربه نی 

 

 5(NEG) انريی خالص بهرۀ

 نام به شاخصی با ستانده و نهاده انریی می ان بین تفاوت

 [:10] شود می بیان 4 رابطۀ طب  و انریی خالص بهرۀ

 

                                                           
1. Energy Use Efficiency 

2. Energy Ratio 

3. Dimension 

4. Energy Productivity 

5. Net Energy Gain 

 انریی خالص بهرۀ = ستانده انریی – نهاده انریی  ،4)

 که است یانری بالقوه توسعۀ می ان انریی خالص بهرۀ

 و م رعه مدیریت نحوۀ به مختل  اقلیمی شرایط در

 دارد. بستگی زراعی های شیوه از استفاده

 

 بحث و نتایج .3

 یکسالۀ زراعت در ها، نهاده )کل مصرفی انریی مجموع

 ستانده انریی همچنین است. مگایول 64/11245 گرچک

 و 1584000 ،42840 ترتیببه تولیدی بیوماس و بذر برای

 برخی در مقادیر این است. مگایول 1626840 مجموع در

 ترتیببه ستانده و نهاده انریی برای زراعی گیاهان

 و 42/73220 [،1] پنبه در 69/35053 و 94/31904

 سویا در 54131 و 49/29895 و [6] برنج در 23/127745

 در کاررفتهبه انریی مجموع از است. شده مشاهده [14]

 و است تجدیدپذیر آن درصد 03/19 تنها کشت سیستم این

 دهندمی تشکیل تجدیدناپذیر هایانریی را آن عمدۀ بخش

 این در شده استفاده انریی اعظم بخش همچنین ،.1 )شکل

 است. غیرمستقیم صورت به تولیدی سیستم

 ج ء که سم و کود مصرفی، های نهاده میان، این از

 سهم با رندگی می قرار غیرمستقیم و تجدیدناپذیر هایانریی

 گرچک، کشت در تزم انریی کل از درصدی 26/55

 دادند اختصاص خود به را مصرفی انریی بیشترین

 بخش این در نیاز مورد انریی اعظم بخش ،.2)جدول

 زیاد مصرف است. درصد، 88/41) نیتروین کود به مربو 

 مشکالت اف ایش و سو یک از بخش این در انریی

 دیگر، سوی از شیمیایی یکودها از ناشی محیطی زیست

 نظیر غذایی عناصر تأمین آلی منابع به توجه ل وم

 در همچنین [.2] دهدمی نشان بیشتر را ها کمپوست

 خاک در فسفر تثبیت مشکل که کشور قلیایی های خاک

 منبع یک عنوان )به کمپوست ورمی کاربرد با دارد وجود

 های یهت از فسفر آزادسازی سبب توان می سولفور و آلی،

 [.21 ، 22] کرد تأمین را گیاه نیاز و شد فسفری سخت
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 ورامین منطقۀ در گرچک تولید در مصرفی انرژی بندیدسته .1 شکل

 
 گرچک تولید در مصرفی انرژی از )درصد( ها نهاده سهم .2 شکل

 جا ء  کاه  سام  و کاود  مصارفی،  های نهاده میان، این از

 سهم با گیرند می قرار مغیرمستقی و تجدیدناپذیر هایانریی

 گرچااک، کشاات در تزم انااریی کاال از درصاادی 26/55

 دادنااد اختصاااص خااود بااه را مصاارفی انااریی بیشااترین

 بخاش  ایان  در نیااز  ماورد  اناریی  اعظم بخش ،.2)جدول

 زیااد  مصرف است. درصد، 88/41) نیتروین کود به مربو 

 مشااکالت افاا ایش و سااو یااک از بخااش ایاان در انااریی

 دیگار،  ساوی  از شایمیایی  کودهای از اشین محیطی زیست

 نظیاار غااذایی عناصاار تااأمین آلاای منااابع بااه توجااه لاا وم

 در همچنااین [.2] دهاادماای نشااان بیشااتر را هااا کمپوساات

 خااک  در فسافر  تثبیات  مشاکل  که کشور قلیایی های خاک

 منباع  یاک  عناوان  )باه  کمپوست ورمی کاربرد با دارد وجود

 هاای  تیاه  از فسفر زیآزادسا سبب توان می سولفور و آلی،

 [.21 ، 22] کرد تأمین را گیاه نیاز و شد فسفری سخت
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 مصرف با ترتیب به آبیاری و سوخت سم، و کود از پس

 ترین مهم کل، انریی از درصد 81/16 و 28/21

 محسوب گرچک زراعت در انریی هایکننده مصرف

 مستقیم هایانریی ج و نهاده دو این ،.2 )شکل شوند می

 مورد آب و تجدیدناپذیر فسیلی سوخت هرچند ند،هست

 زیاد مصرف همین است. تجدیدپذیر آبیاری در استفاده

 گیاهان انبوه تولید به توجه ل وم سوخت برای انریی

 دهد.می نشان پیش از بیش را بیودی ل تولید برای مناسب

 آتتماشین در آن از استفاده و بیودی ل تولید از پس

 هر شدۀ تمام ه ینۀ و انریی توانمی  رعهم در کاررفته به

 از داد. کاهش چشمگیری طور به را تولیدی بیودی ل لیتر

 گرچک زیاد مقاومت و کم آبی نیاز به توجه با دیگر، سوی

 فشار تحت آبیاری هایسیستم از استفاده [،8] خشکی به

 تواندمی دهند،می کاهش زیادی حد تا را آب مصرف که

 باشد. داشته بس ایی اثر بخش این رییان مصرف کاهش در

 انریی مصرف از زیادی درصد کارگری نیروی بخش

 این برداشت فرایند کل که ازآنجا ولی شود،نمی شامل را

 اف ایش سبب است، دستی صورت به کشور در محصول

 داشتن دلیل به گیاه این عالوه،به شود. می تولیدی هایه ینه

 و است سمی و زاحساسیت آلکالوئیدها، سایر و ریسین

 ایجاد کارگران برای را مشکالتی کار حین در است ممکن

 تولید برای اصالحی کارهای شروع دلیل، همین به کند.

 ارقام اکولوییک انطبا  یا محلی هایتوده از پاکوتاه ارقام

 توصیه کشور داخل در کشت برای دنیا در موجود پاکوتاه

 شود. می

 کردن منظور با کشت سیستم این انریی مصرف کارایی

 81/3 شده تولید دانۀ برای تنها و 66/144 تولیدی بیوماس

 انریی نسبت شد ذکر نی  پیشتر که طورهمان آمد. دستبه

 برای آن از که است شاخصی انریی مصرف کارایی یا

 مقایسۀ با کرد. استفاده توان می مختل  هایسیستم مقایسۀ

 قابل روغنی یاهانگ سایر و گرچک برای شاخص این

 تولید برای گیاه این پتانسیل بیودی ل تولید برای استفاده

 هایآزمایش در شود. می آشکار پیش از بیش بیودی ل

 دانۀ برای فقط سویا برای انریی مصرف کارایی جداگانه

 برای و 41/5 تولیدی بیوماس احتساب با و 60/1 تولیدی

 بیوماس حجم که ازآنجا [.4،20] آمد دستبه 03/1 کل ا

 تولید برای نی  تولیدی بیوماس و بوده زیاد گیاه این تولیدی

 توسعۀ برای زیادی پتانسیل است، استفاده قابل بیواتانول

 که انریی خالص بهرۀ نی  تحقی  این در دارد. انریی

 سیستم دو در است نهاده و ستانده انریی تفاضل حاصل

 36/1615594 تیبتربه تولیدی بیوماس بدون و با محاسبه

 بر گرچک م یت گویای که بود مگایول 36/31594 و

 است. زیستی هایانریی تولید منظور به روغنی گیاهان دیگر

 صورت در گرچک زراعت در نی  انریی وری بهره

 از تنها که درصورتی و 19/8 تولیدی بیوماس از استفاده

 است. مگایول بر کیلوگرم 19/0 شود، استفاده آن دانۀ

 گرفته انجام کشور در بار اولین برای تحقی  این که آنجااز

 هایسیستم با سیستم این مقایسۀ برای اطالعاتی است،

 برزیل در مشابه تحقیقی در اما ندارد، وجود دیگر داخلی

 دو در دانه عملکرد گرفتن درنظر با فقط انریی وری بهره

 و 02/0 ترتیببه کاشت مکانی ۀ و سنتی مختل  سیستم

 تحقی  در [.23] شد مشاهده مگایول بر کیلوگرم 14/0

 هادانه به مربو  انریی تنها برزیل، در گرفته صورت

 شده استفاده بومی هایواریته عملکرد همچنین شد. محاسبه

 اندک بسیار ایران بومی هایتوده عملکرد با مقایسه در

 نتیجه این بود. هکتار، در کیلوگرم 1500 و 850)

 منظور به موجود های توده اصالح به توجه  ومل دهندۀ نشان

 است. مکانی ه کشت تسهیل

 

 گيری نتيجه .4

 و گرچک فرد به منحصر م ایای به توجه با مجموع در

 این کشت توسعۀ آن، تولید در انریی مصرف زیاد کارایی
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 استفاده در مؤثری گام بیودی ل تولید اولیۀ مادۀ عنوان به گیاه

 ارقام ثبت دیگر طرف از است. یرتجدیدپذ هایسوخت از

 پاکوتاه ارقام تولید برای اصالحی تحقیقات اجرای محلی،

 ارقام و نیاز مورد آتتماشین طراحی تسهیل منظور به

 کودهای تدریجی جایگ ینی بیشتر، فتوسنت ی کارایی دارای

 کود توزیع در مؤثرتر های شیوه از استفاده آلی، با شیمیایی

 از دارد، پی در را ها نهاده این از فادهاست کاهش که سم و

 با همراه گیاه این کشت گسترش در مهم های راهکار

 [.1 ،  6 ، 11 ، 14 ،30] است اکولوییک اصول رعایت

 

 منابع

 تحلیاال و تج یااه ،1391) م آقاعلیخااانی و م احماادی .1

 Gossypium hirsutum) پنبه زراعت در انریی مصرف

L.، جهات  راهکاار  ارائاۀ  رمنظاو  باه  گلستان استان در 
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(6:، 313-303. 
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 ارائاۀ  و اناریی  هایشاخص ارزیابی و مطالعه ،1387)

 هااای نهاااده کاااربرد بهبااود منظااور بااه راهکارهااایی
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