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بررسي تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین بهمنظور تولید
بیودیزل
5

عارفه رزازی ،1مجید آقاعلیخانی  ،*2برات قبادیان ،3بهنام زند 4و سید محمد صفیالدین اردبیلی

 .1دانشجوی دکتری ،گروه زراعت ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران  -ایران.
 .2دانشیار ،گروه زراعت ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران  -ایران.
 .3دانشیار ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران  -ایران.
 .4استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات زراعی و باغی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ،ورامین -
ایران.
 .5دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران  -ایران.
تاریخ وصول مقاله1392/11/12 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/09/15 :

چكيده
گرچک ( ،Ricinus communis L.با داشتن قابلیت تحمل شرایط سخت ،نیاز تغذیاهای کام ،محتاوای  50درصادی و کیفیات مطلاوب
روغن ،از بهترین گیاهان مورد استفاده در تولید بیودی ل است .اولین گام برای توسعۀ سطح زیرکشت ایان گیااه بارای تولیاد بیاودی ل،
بررسی تراز انریی در تولید آن است .در تحقی حاضر با بررسی کلیۀ نهاده ها در دو سال کشت پیااپی ( ،1390-92در منطقاۀ وراماین
استان تهران ،انرییهای نهاده (اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر ،و ستانده محاسبه و شاخصهای انریی در این زمینه ارزیاابی شادند.
از مجموع  11245/64مگایول انریی بهکاررفته در تولید گرچک ،انارییهاای تجدیدناپاذیر و غیرمساتقیم باهترتیاب  80/96و 59/68
درصد ،بخش عمدۀ انریی مصرفی در تولید گرچک را تشکیل میدهند .همچنین از میان نهاده ها ،کود و سام باا  55/26درصاد از کال
انریی مصرفی رتبۀ اول ،و پس از آن سوخت با  21/28درصد ،رتبۀ دوم را به خود اختصاص دادند .کارایی مصرف اناریی فقاط بارای
تولید دانه  3/81بهدست آمد که در مقایسه با سایر گیاهان مورد استفاده برای تولید بیودی ل بسیار مطلوب و شایان توجه است .ازاین رو،
بهمنظور گسترش کشت مکانی ه و کاهش ه ینههای تولید گرچک ،اصالح نژاد تودههای محلی موجود توصیه میشود.
كلیدواژهها :انریی ،بهرهوری ،بیواتانول ،ستانده ،سوخت زیستی ،نهاده.

* نویسنده مسئول

Email: maghaalikhnai@modares.ac.ir

عارفه رزازی و همکاران

 .1مقدمه

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

در سالهای اخیر کاهش منابع سوختهای فسیلی ،اف ایش

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

واردات سوخت و قیمت محصوتت نفتی ،مسائل

شده و بههمین دلیل ،آمار دقیقی از سطح زیرکشت این

زیستمحیطی و اف ایش آتیندگی ناشی از کاربرد این

گیاه در کشور در دسترس نیست.

سوختها ،سبب اف ایش تحقیقات وسیعی برای یافتن

ازآنجا که بخش کشاورزی مصرفکننده و نی

سوختهای جایگ ین مناسب شده است .بیودی ل یکی از

تولیدکنندۀ انریی است ،بررسی می ان تأثیر اف ایش انریی

این سوختهاست که میتوان آن را از روغنهای گیاهی یا

ورودی در تولید محصول از مهمترین راهکارهای

چربیهای حیوانی بهدست آورد .از روغنهای گیاهی پس

بهینهسازی مصرف انریی است [ .]7گام نخست در این

از فرآوری میتوان بهطور مستقیم یا در اختال با سوخت

راستا ،برآورد و ارزیابی شاخصهای انریی است .با

دی ل استفاده کرد .کاربرد دانههای روغنی بهمنظور تولید

شناخت عوامل مؤثر و چگونگی تأثیر آنها بر مقدار این

بیودی ل مستل م مثبت بودن انریی بهدستآمده در مقایسه

شاخصها در کنار بررسی امکان جایگ ینی نهادههای

با انریی مصرفی برای تولید آن است که همبستگی قوی با

شیمیایی و تجدیدناپذیر با منابع زیستی ،آلی و تجدیدپذیر

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

و با درنظر گرفتن مالحظات اقتصادی و فنی ،امکان

.]15،

بهینهسازی الگوی مصرف انریی در تولیدات کشاورزی

گرچک 1از خانوادۀ فرفیون 2با دارا بودن ویژگیهای

وجود خواهد داشت.

مطلوب ،از مناسبترین گیاهان مورد استفاده برای تولید

مصرف انریی در تولیدات کشاورزی شاامل دو بخاش

سوخت گیاهی است .دانههای گرچک در حدود  50درصد

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

روغن دارند که در مقایسه با سویا و پنبه که بهترتیب

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

حاوی  19و  20درصد روغن هستند ،برتری چشمگیری

غیرمستقیم تفکیک پاذیر اسات .ماواردی از قبیال ساوخت

دارد .این گیاه بهدلیل داشتن قدرت تحمل شرایط نامساعد

مورد نیاز تراکتور و ماشین آتت مورد اساتفاده بارای کلیاۀ

خاکی ،از جمله بافت نامناسب و حاصلخی ی اندک ،برای

فعالیتها شامل آمادهسازی زماین ،کشات ،برداشات و ،...

کشت در زمینهای حاشیهای بهمنظور جلوگیری از

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

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

سوخت مورد اساتفاده در تأسیساات گرمایشای و خشاک

مناط ایران نی با داشتن آبوهوای خشک و نیمهخشک،

کردن محصول همگی نمونه هایی از استفادۀ مستقیم اناریی

بستر مناسبی برای این گیاه است و میتوان ضمن حفظ این

نهاده هستند .مصرف غیرمستقیم انریی نی شامل مواردی از

مناط از فرسایش به تولید سوخت و سودآوری از آنها نی

قبیااال اناااریی مصااارفی بااارای سااااخت تجهیا ا ات و

توجه کرد .بهعالوه با قرار دادن گیاه گرچک در برنامۀ

زیرساختهای م رعاه ،اناریی ماورد نیااز بارای سااخت

تناوب م رعه میتوان از م ایای آن در اکوسیستمهای

ادوات و ماشینهای کشاورزی ،اناریی مصارفی در تولیاد

زراعی بهرهمند شد .بهرغم آشنایی کشاورزان سنتی ایران

کودها و سموم شیمیایی است .مصرف انریی در خاارج از
م رعه به فارآوری محصاوتت و حمال و نقال نیا تساری
مییابد [ .]12همچنین از دیدگاه دیگر با توجه باه فراوانای

1. Ricinus communis L.
2 .Euphorbiacea
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انریی در طبیعت و زمان تزم برای بازتولیاد آن ،مایتاوان

زراعی بهصورت مکانی ه انجام گرفت .بهمنظور آمادهسازی

انریی بهکار رفته در یاک سیساتم تولیادی را باه دو دساتۀ

بستر بذر ،ابتدا شخم توسط گاوآهن برگرداندار سهخیش و

تجدیدپذیر نظیر نیروی کارگری و آب مورد نیاز آبیااری و

سپس دیسکزنی در دو نوبت توسط دیسک  28پره

تجدیدناپذیر مانند سوختهای فسیلی تقسیم کرد.

صورت گرفت .کاشت بذر (بهمقدار  12کیلوگرم در هکتار،

روابط انریی نهاده و ستانده در سیستم زراعی ،بسته به

با رسیدن میانگین دهروزۀ دمای خاک به  16درجۀ

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

سانتیگراد در سالهای اول و دوم آزمایش بهترتیب در

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

تاریخ  4و  11خرداد ،بهوسیلۀ دستگاه خطیکار غالت

درنهایت سطوح عملکرد ،تغییر میکند [ .]12هدف تحقیا

ساخت شرکت سب دشت اصفهان با عرض کار  3متر

حاضر ،محاسبه و بررسی تراز انریی تولید گیاه گرچک در

انجام گرفت .مقدار انریی دانۀ گرچک براساس ترکیب

استان تهران بهعنوان منبع مناسبی برای تولید بیودی ل است.

شیمیایی آن (بهطور متوسط  50درصد روغن و  16درصد
پروتئین ،تعیین شد [ .]23، 29همچنین سمپاشی با سمپاش

 .2مواد و روشها

بومدار پشت تراکتوری و کودپاشی بهوسیلۀ کودپاش

در بسیاری از مقااتت مشاابه ،دادههاای تحقیا از طریا

سانتریفیوی و براساس مقادیر ذکرشده در جدول  2انجام

پرسشنامه و یا مصااحبه باا کشااورزان و مراکا خادمات

گرفت .آبیاری نی براساس نیاز گیاه و بهطور متوسط هر

کشاورزی فعال در کشت گیاه زراعی مورد نظار باهدسات

 10روز یکبار صورت گرفت .متوسط نیاز آبی یکسالۀ این

میآید .در تحقی حاضر با توجه باه محادود باودن ساطح

گیاه با توجه به آبوهوای منطقه  2000-2500متر مکعب

زیرکشت گرچک و تصمیم نگارندگان بارای بازشناسای و

در هکتار مشاهده شده است [ ،]8ولی بهدلیل عدم

معرفی این گیاه به منطقه ،تمامی دادههای بهکاررفته در ایان

اندازهگیری دقی

تحقی به طور مستقیم از دو سال کشت پیاپی گیاه گرچاک

نیاز آبی این گیاه در کشور ،در این

آزمایش با توجه به شرایط جغرافیایی شهرستان ورامین که

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

در منطقۀ خشک واقع شده است و اندازهگیریهای

تهران ،بهدست آمده است .این منطقه براساس طبقاه بنادی

انجامگرفته ،نیاز آبی گرچک  3000متر مکعب برآورد شد.

دومارتن در عرض جغرافیایی  35درجه و  19دقیقاه و 30

همچنین در برآورد انریی معادل آبیاری ،تولید ،استهالک و

ثانیۀ شمالی و طول جغرافیایی  51درجه و  39دقیقۀ شرقی

سوخت پمپ آب درنظر گرفته شده است .وجین و

و ارتفاع  915متری از سطح متوسط آب خلیج فارس قارار

تنککردن محصول نی در هر هکتار توسط سه نفر و در

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

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

بذرهای اکوتیپ موسوی که از پربازدهتارین اکوتیاپ هاای

برداشت غیرماشینی شامل عملیات چیدن خوشهها در دو

شناسایی شده در کشور است ،استفاده شد .سطح زیرکشات

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

در هر سال  2000متر مربع بود.

ساعت ،انجام گرفت .متوسط عملکرد با تراکم 25000

در زراعت گرچک ،غیر از آبیاری ،تنک کردن و

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

برداشت که با نیروی انسانی صورت پذیرفت سایر عملیات

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

استهالک عبارت است از کاهش ارزش اقتصادی ماشین در

سایر شاخصها ،جداگانه برای عملکرد دانه و عملکرد دانه

اثر گذشت زمان که در این تعری

نقش تورم تا حدودی

 +بیوماس محاسبه شدند .انریی معادل هر کیلوگرم بذر و

نادیده گرفته میشود که ممکن است سبب ایجاد اشکاتتی

بیوماس برداشتشده براساس ترکیبات آنها بهترتیب 20/4

بهصورت تفاوت در ارزش واقعی روز ماشین و ارزش

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

بهدستآمده از ماشین شود .تعیین عمر دقی ماشین ،بسیار

در بخش نیروی انسانی ،نیروی کارگری برای تکمیل

پیچیده است؛ با وجود این میتوان عمر مفید تراکتور و

فرایند کشت ،آبیاری و سایر فعالیتهای جنبی نی دیده

ادوات کشاورزی را با درنظر گرفتن عوامل متعددی

شده و انریی مصرفی رانندۀ تراکتور نی در این بخش

همچون کیفیت ساخت قطعات ،نوع خاک ،نوع محصول،

منظور شده است (جدول  .،2انریی معادل مصرفشده در

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

ماشینها و ادوات کشاورزی نی شامل انریی مورد نیاز

احتساب انریی معادل برای هر واحد و رابطۀ  ،1انریی

برای ساخت و استهالک اب ار و ماشینآتت ،انریی مورد

معادل ساخت و استهالک اب ار و ماشینآتت محاسبه شد.

نیاز برای انتقال وسیله به م رعه ،انریی معادل سوخت

می ان سوخت مصرفی برای کل عملیات زراعی با

مصرفی و انریی معادل تعمیر و نگهداری آنهاست که

توجه به متوسط سوخت مصرفی تراکتورهای فرگوسن

انریی ساخت و استهالک ماشینآتت با استفاده از رابطۀ 1

چهارسیلندر ( ،MF-285و فرگوسن چهارسیلندر (MF-

محاسبه شد [.]27

 ،،399تراکتور رایج مورد استفاده در منطقه 8/9 ،لیتر در
MPe  GMP T / W

ساعت درنظر گرفته شد [ .]5بهمقدار فو متوسط سوخت

در این رابطه MPe ،انریی ساخت و استهالک (برحسب

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

مگایول،؛  Gجرم ماشین (برحسب کیلوگرم،؛  MPانریی

پس از برآورد نهادههای بهکاررفته با استفاده از روابط

ساخت (بر حسب مگایول بر کیلوگرم،؛  Tساعت کارکرد؛

 3 ،2و  4نسبت انریی ،بهرهوری انریی و بهرۀ خالص

و  Wعمر اقتصادی ماشین (برحسب ساعت ،است.

انریی محاسبه شد.

(،1

جدول  .1مشخصات تراكتور و ادوات كشاورزی استفادهشده در زراعت گرچک
وزن

عمر اقتصادی

(،kg

(،h

تراکتور فرگوسن چهارسیلندر (،MF-285

2800

10000

گاوآهن برگرداندار سه خیش

325

2500

دیسک  28پره

1000

2500

کودپاش سانتریفیوی

117

1200

خطیکار غالت با عرض کار  3متر

680

1200

سمپاش بومدار پشت تراکتوری

150

1500

نام وسیله
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نسبت انوريی ( 1)EUEیوا کوارایی مصور
()ER

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

انوريی

2

بهرۀ خالص انریی می ان توسعۀ بالقوه انریی است که

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

در شرایط اقلیمی مختل

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

استفاده از شیوههای زراعی بستگی دارد.

( ،2انریی نهاده/انریی ستانده = نسبت انریی
بهدلیل اینکه در رابطۀ  ،2صورت و مخرج از یک بعد

به نحوۀ مدیریت م رعه و

 .3نتایج و بحث

3

مجموع انریی مصرفی (کل نهادهها ،در زراعت یکسالۀ

(انریی برحسب مگایول ،هستند ،نسبت انریی شاخصی

گرچک  11245/64مگایول است .همچنین انریی ستانده

است بیبعد ،بنابراین میتوان آن را برای مقایسۀ هر نوع

برای بذر و بیوماس تولیدی بهترتیب  1584000 ،42840و

محصولی بهکار برد.

در مجموع  1626840مگایول است .این مقادیر در برخی
گیاهان زراعی برای انریی نهاده و ستانده بهترتیب

بهرهوری انريی ()EP

4

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

بهرهوری انریی ،بهکارگیری مطلوبترین راهبرد برای

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

بهرهگیری از منابع انریی از تولید تا مصرف است که

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

بهصورت رابطۀ  3تعری

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

میشود [:]13

بخش عمدۀ آن را انرییهای تجدیدناپذیر تشکیل میدهند

(،3

(شکل  .،1همچنین بخش اعظم انریی استفادهشده در این

انریی نهاده  /عملکرد وزنی محصول = بهرهوری انریی

سیستم تولیدی بهصورت غیرمستقیم است.

واحد بهرهوری انریی ،کیلوگرم بر مگایول است و

از این میان ،نهادههای مصرفی ،کود و سم که ج ء

برای مقایسۀ تولید محصولی واحد در سیستمهای مختل

انرییهای تجدیدناپذیر و غیرمستقیم قرار میگیرند با سهم

تولید استفاده میشود و نشاندهندۀ کارایی هر سیستم است

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

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

بیشترین انریی مصرفی را به خود اختصاص دادند

نشان دادن می ان انریی تزم برای تولید هر واحد محصول

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

نی بهکار میروند.
بهرۀ خالص انريی ()NEG

مربو به کود نیتروین ( 41/88درصد ،است .مصرف زیاد
انریی در این بخش از یک سو و اف ایش مشکالت

5

زیستمحیطی ناشی از کودهای شیمیایی از سوی دیگر،

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

ل وم توجه به منابع آلی تأمین عناصر غذایی نظیر

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

کمپوستها را بیشتر نشان میدهد [ .]2همچنین در
خاکهای قلیایی کشور که مشکل تثبیت فسفر در خاک
وجود دارد با کاربرد ورمیکمپوست (بهعنوان یک منبع

1. Energy Use Efficiency
2. Energy Ratio
3. Dimension
4. Energy Productivity
5. Net Energy Gain

آلی ،و سولفور میتوان سبب آزادسازی فسفر از تیههای
سخت فسفری شد و نیاز گیاه را تأمین کرد [.]21، 22
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شکل  .1دستهبندی انرژی مصرفی در تولید گرچک در منطقۀ ورامین

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

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

زیست محیطی ناشی از کودهای شایمیایی از ساوی دیگار،

انرییهای تجدیدناپذیر و غیرمستقیم قرار می گیرند با سهم

ل ا وم توجااه بااه منااابع آلاای تااأمین عناصاار غااذایی نظیاار

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

کمپوسااتهااا را بیشااتر نشااان ماایدهااد [ .]2همچنااین در

بیشااترین انااریی مصاارفی را بااه خااود اختصاااص دادنااد

خاکهای قلیایی کشور که مشاکل تثبیات فسافر در خااک

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

وجود دارد با کاربرد ورمیکمپوست (باه عناوان یاک منباع

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

آلی ،و سولفور میتوان سبب آزادسازی فسفر از تیاههاای

انااریی در ایاان بخااش از یااک سااو و اف ا ایش مشااکالت

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

استفاده برای تولید بیودی ل پتانسیل این گیاه برای تولید

 21/28و  16/81درصد از انریی کل ،مهمترین

بیودی ل بیش از پیش آشکار میشود .در آزمایشهای

مصرفکنندههای انریی در زراعت گرچک محسوب

جداگانه کارایی مصرف انریی برای سویا فقط برای دانۀ

میشوند (شکل  .،2این دو نهاده ج و انرییهای مستقیم

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

هستند ،هرچند سوخت فسیلی تجدیدناپذیر و آب مورد

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

استفاده در آبیاری تجدیدپذیر است .همین مصرف زیاد

تولیدی این گیاه زیاد بوده و بیوماس تولیدی نی برای تولید

انریی برای سوخت ل وم توجه به تولید انبوه گیاهان

بیواتانول قابل استفاده است ،پتانسیل زیادی برای توسعۀ

مناسب برای تولید بیودی ل را بیش از پیش نشان میدهد.

انریی دارد .در این تحقی

نی بهرۀ خالص انریی که

پس از تولید بیودی ل و استفاده از آن در ماشینآتت

حاصل تفاضل انریی ستانده و نهاده است در دو سیستم

بهکاررفته در م رعه میتوان انریی و ه ینۀ تمامشدۀ هر

محاسبه با و بدون بیوماس تولیدی بهترتیب 1615594/36

لیتر بیودی ل تولیدی را بهطور چشمگیری کاهش داد .از

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

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

دیگر گیاهان روغنی بهمنظور تولید انرییهای زیستی است.

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

بهرهوری انریی نی در زراعت گرچک در صورت

که مصرف آب را تا حد زیادی کاهش میدهند ،میتواند

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

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

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

بخش نیروی کارگری درصد زیادی از مصرف انریی

ازآنجا که این تحقی برای اولین بار در کشور انجام گرفته

را شامل نمیشود ،ولی ازآنجا که کل فرایند برداشت این

است ،اطالعاتی برای مقایسۀ این سیستم با سیستمهای

محصول در کشور بهصورت دستی است ،سبب اف ایش

داخلی دیگر وجود ندارد ،اما در تحقیقی مشابه در برزیل

ه ینههای تولیدی میشود .بهعالوه ،این گیاه بهدلیل داشتن

بهرهوری انریی فقط با درنظر گرفتن عملکرد دانه در دو

ریسین و سایر آلکالوئیدها ،حساسیتزا و سمی است و

سیستم مختل

سنتی و مکانی ۀ کاشت بهترتیب  0/02و

ممکن است در حین کار مشکالتی را برای کارگران ایجاد

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

کند .بههمین دلیل ،شروع کارهای اصالحی برای تولید

صورتگرفته در برزیل ،تنها انریی مربو

ارقام پاکوتاه از تودههای محلی یا انطبا اکولوییک ارقام

محاسبه شد .همچنین عملکرد واریتههای بومی استفادهشده

پاکوتاه موجود در دنیا برای کشت در داخل کشور توصیه

در مقایسه با عملکرد تودههای بومی ایران بسیار اندک

میشود.

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

کارایی مصرف انریی این سیستم کشت با منظور کردن

به دانهها

نشاندهندۀ ل وم توجه به اصالح تودههای موجود بهمنظور
تسهیل کشت مکانی ه است.

بیوماس تولیدی  144/66و تنها برای دانۀ تولیدشده 3/81
بهدست آمد .همانطور که پیشتر نی ذکر شد نسبت انریی

 .4نتيجهگيری

یا کارایی مصرف انریی شاخصی است که از آن برای
میتوان استفاده کرد .با مقایسۀ

در مجموع با توجه به م ایای منحصربهفرد گرچک و

این شاخص برای گرچک و سایر گیاهان روغنی قابل

کارایی زیاد مصرف انریی در تولید آن ،توسعۀ کشت این

مقایسۀ سیستمهای مختل
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گیاه بهعنوان مادۀ اولیۀ تولید بیودی ل گام مؤثری در استفاده

 .5وجااادانی هاااریس ف و محاجردوسااات و (،1387

از سوختهای تجدیدپذیر است .از طرف دیگر ثبت ارقام

محاسبۀ زمان مناسب کاری و تعداد ادوات تزم بارای

محلی ،اجرای تحقیقات اصالحی برای تولید ارقام پاکوتاه

انجام به موقع عملیات و مقایساۀ اناریی مصارف شاده

بهمنظور تسهیل طراحی ماشینآتت مورد نیاز و ارقام

تحت دو سیساتم متفااوت کشات در اساتان قا وین.

دارای کارایی فتوسنت ی بیشتر ،جایگ ینی تدریجی کودهای

پنجمین کنگرۀ ملی مهندسی ماشینهاای کشااورزی و

شیمیایی با آلی ،استفاده از شیوههای مؤثرتر در توزیع کود

مکانی اسیون .ایران  -مشهد 6 .و  7شهریور.

و سم که کاهش استفاده از این نهادهها را در پی دارد ،از

6. AghaAlikhani M, Kazemi-Poshtmasari H and
Habibzadeh F (2013) Energy use pattern in rice
production: A case study from Mazandaran
province, Iran. Energy Conversion and
Management. 69: 157-162.
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