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  چکيده
 

 از پس تا بذر بستر تهيه از دانهپنبه بذر توليد حلامري تمام شامل پنبه کشت دري انرژ مهمي ها شاخص تحليل و تجزيه
 در و است شده انجام برداشت مرحله تا مرسومي ورزخاک روش دري هايپژوهش ايران در .است پنبه)دانهي گير(کرک برداشت
 مطالعه اين در .است نگرفته انجامي پژوهش برداشت از پس مرحله تا بذر بستر تهيه مرحله ازي ورزخاک مختلفي هاروش
 انجام بذر) کردني گير(کرک برداشت از پس مرحله تا بذر بستر مرحله ازي ورزخاک مختلفي هاروش دري انرژ مصرف مقدار
 مرسوم، ورزيخاك شامل اندهشدي بندتقسيمي انرژ مصرف مقدار کاهش اساس بر کهي ورزخاکي تيمارها .است شده
ي ارزياب موردي تصادف کامالً بلوک طرح قالب در که بودند مستقيم) (کاشت ورزيخاكبي و ورزيخاكحداقل ،يورزخاک کم
 تيمار و مقدار بيشتريني دارا هکتار در کيلوگرم ٤/٣٦٣٦ عملکرد ميانگين با مرسومي ورزخاک که داد نشان نتايج گرفتند. قرار

 پژوهش اين نتايج .است پنبه وش توليد مقدار کمتريني دارا هکتار در کيلوگرم ٣/١٧٥٣ عملکرد ميانگين باي ورزخاک يب
 کمتريني داراي ورزخاکيب تيمار و )٤٤/٣٨٩٤٢ MJ/ha(ي انرژ مصرف مقدار بيشتريني دارا مرسومي ورزخاک که داد نشان
 MJ/ha مقدار با مرسومي ورزخاک روش در مستقيمي انرژ بيشترين .است )٠٢/٣٢٠٦٣ MJ/ha(ي انرژ مصرف مقدار
 مستقيمي مصرفي انرژ بيشترين .آمد دستبه MJ/ha٥٧/١٢٤٢٣  مقدار باي ورزخاکيب روش در آن کمترين و ٩٩/١٩٣٠٢

 شده صرفي انرژ کل مقدار بود. ٤/٤٧٠٤ و ٥٨٥٠ MJ/ha مقادير با ترتيببه سوخت سپس وي آبيار نهاده به مربوط
ي وربهره وي کاراي بيشترين شد. محاسبه ٤٥/١٩٦٣٩ MJ/ha  معادل ،استي شيميايي کودها و سموم شامل که غيرمستقيم

 MJ/MJي ورزخاکيب در آن ترينو کم ٠٩/٠ kg/MJ و MJ/MJ٩٩/١  مقادير باترتيب  به مرسومي ورزخاک روش دري انرژ
 توانيم مرسوم،ي ورزخاک روش دري انرژي وربهره ويي کارا بودن بيشتر و نتايج به توجه با آمد. دستبهkg/MJ ۰۵/۰ و ١٧/١
  نمود. توصيه منطقه اين دري ورزخاک مناسب روش عنوان به را روش اين
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 مقدمه
 اساس کشاورزي داتيتول در يمصرف انرژي انيجر يابيارز
 مصرف کاهش دهد.يم ليتشک را انرژي ليتحل و هيتجز
 ،ريدپذيتجد انرژي منابع ينيگزيجا ،انرژي هاينهاده

 داردوست ديتول هايروش و ديتول هاينهيهز کاهش
 هستند نهيبه تيريمد ستميس کي از ييها بخش عتيطب

)Almasi et al., 2001(.  
 ليتحل وي انرژ مصرف روندي بررس بهي پژوهش در

ي رضو خراسان استان در پنبه ديتول نظام دري اقتصاد
 افزوده که داد نشان هاآن تحقيقات جينتا .ده شپرداخت

ترتيب  به منطقه در پنبه ديتولي انرژي يکارا وي انرژ
 و تهيسيالکتر بود. ۷۱/۰ و هکتار بر مگاژول - ۷۸/۱۸۶۸۳

 ۳۹/۱۲ و ۵۰/۷۰ سهم باترتيب  ي بهيايميشي کودها
 پنبه ديتول دري انرژ منابع نيتر پرمصرف عنوان به درصد
 ۵/۱۵۱۱۲ مقدار باي شيمياي کود ،آنان مطالعه در بودند.

ي انرژ پرمصرفي هانهاده ازي يک هکتار، بر مگاژول
  .(Keydashti et al., 2017) شد محاسبه

 در پنبه ديتول يخروج و وروديي انرژ تعيين منظوربه
 انرژي نيانگيم گرفت. انجامي ا مطالعه هيترک تاگها استان
 مگاژول ۹۵۵۸ مطالعه نيا در يبررس مورد مزارع يمصرف

ي انرژ درصد ۸۷/۲۸ موجود،ي انرژ کل از بود. هکتار بر
 و شد برآورد غيرمستقيمي انرژ درصد ۱۳/۷۱ و ميمستق
 کي ديتول يازا به نيهمچن .شد نييتع ۳۶/۲ يانرژ نسبت

 بر مگاژول ۹۹/۴ ورودي انرژي کل ،هيترک در پنبه لوگرميک
 ۲۸/۴۰(ي انرژي ورود غالب سهم شد. برآورد لوگرميک

 آن، از پس بود. تروژنين کود مصرف شکل به درصد)
 قرار درصد) ۰۴/۱۷( ديزل روغن و درصد) ۳۷/۲۲( ارييآب

 بر دالر ۲۲۴۶ هکتار هر در پنبه ديتول نهيهز داشتند.
 ريمتغ هاينهيهز را آن درصد ۸۷/۷۹ که شد نييتع هکتار
 آمد دستبه ۲۴/۱ زين نهيهز به سود نسبت داد.يم ليتشک

(Dagistan et al., 2009).  
 هانهاده هاينهيهز و انرژي مصرف زانيم مشابهي ليتحل در
 که داد نشان جينتا شد.ي بررس هيترک در پنبه ديتول در
 انرژي هکتار بر گاژوليگ ۷۳/۴۹ي کل طوربه پنبه ديتول

 لييگازو مصرف به مربوط آن درصد ۱/۳۱ که کرده مصرف
 بود. هانيماش و ييايميش کودهاي مصرف به مربوط هيبق و

 هاينهيهز کل پوشاندن براي که داد نشان جينتا نيهمچن
 يناکاف پنبه لوگرميک هر در خالص بازده درمنطقه، ديتول

از آن  پس و کار رويين به مربوط نهيهز نيترمهم بود.

 است بوده سموم و نيزم اجاره ها، نيماش ترتيب به
(Yilmaz et al., 2004).  

 شهرستان در پنبه ديتولي خروج وي ورودي ها يانرژ
 و هيتجز گرفت. قراري بررس مورد مطالعه يک در سبزوار

 وي ورودي انرژ مجموع که نمود مشخص ها داده ليتحل
 ۱۶/۲۸۶۹۵ترتيب  به منطقه در پنبه ديتولي انرژيي کارا

 و تهيسيالکتر نهاده دو بود. ۷۲/۰ و هکتار بر مگاژول
 درصد ۶/۹ و ۸/۶۲ سهم باترتيب  يي بهايميشي کودها

 شدند شناخته ديتول دري انرژ منابع نيتر پرمصرف عنوان به
(Keydashti et al., 2014).  

ي وربهره افزايشي برا راهکار ارائه منظوربه ،يتحقيق در
 استان در پنبه زراعت دري انرژ تحليل و تجزيه با منابع،

 .شد برآورد ۰۹۸۶/۱ انرژي مصرف كارآيي مقدار گلستان
 پمپ موتور سوخت و تراكتور سوخت که داد نشان جينتا
 خود به را درصد ۳۰ و درصد ۲۴ با برابر سهميترتيب  به

 با شيميايي مواد و درصد ۲۴ با كودها .اند داده اختصاص
 انرژي مصرف در را سوم و دوم رتبهترتيب  به نيز درصد ۱۳

  . Ahmadi & Alikhani, 2012)( داشتند
 بوده رانيا در استراتژيکي کشاورز محصوالت ازي يک پنبه

 گذشتهي هاسال در اما است برخورداري اويژه اهميت از و
 کشور در محصول اين کشت بهي کمتر تمايل کشاورزان

 ارائه رسد يم نظر به که شتنددا تهران استان در ويژهبه
 پنبه .استي ضرور خصوص نيا در الزمي هاراهکار
 نساجي صنعت نظر از تنها نه و است ليفي گياه ترين مهم
 در و بوده اهميت حائز بسيار هم غذايي نظر از بلکه

 محسوبمهم  روغني دانه پنج جزء جهاني بازارهاي
 در ميالد از قبل سال ١٥٠٠ حدود در پنبه گياه شود. مي

 و پشم يديسف به آن الياف که شدهمي کشت هند کشور
 ,Alishah( است بوده پشم از بهتر مراتب به آن کيفيت
2010(.  
 تهيه کشور پنبه کل اداره گزارش اساس بر که ١ جدول
 اهميت همچنين و ورامين محصول رقم اهميت است، شده

 و ورامين شهرستان در پنبه محصول دري تحقيقات فعاليت
 Oladi).دهديم نشان را هااستان ساير در آن يثيرگذارأت

et al., 2013)  
 در ورامين منطقه در ويژهبه کشور در دانهپنبه کشت روند
ي هاکارخانه اکثر و بوده کاهش به رو اخيري هاسال
 .اند شده تعطيل کشوري نساج و پنبه دانه ازي کشروغن
 توانديم پنبه کشت دري انرژي وربهره و کارايی تعيين
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ي يک نمايد. مشخص را منطقه دري انرژ پرمصرفي هانهاده
 به توانديم پنبه، کشت به کشاورزان انگيزه عدم داليل از

ي گيرکرک با باشد. مربوط دانهپنبه کشت نبودن مکانيزه
ي کار مشقت دستگاه، توسط بذر کاشت و پنبه دانه

 يگير کرک کشتي مزايا ساير از شود.يم کم کشاورزان
 بذر مقدار کاهش پنبه، بذر موقع به کاشت به توانيم شده 

 تسريع هکتار)، در درصد ۷۵ زانيم به( هکتار در نياز مورد
 Afshar et( نمود اشاره کشتي يکنواخت وي زنجوانه امر در

al., 2014(. يگيرکرکي بذرها از استفاده دليل همين به 
ي انرژ مقدار تعيين و کشت دستگاه توسط شده 

ي ضرور کشور در بذري گيرکرک فرآيند در شده مصرف
 مصرفي انرژ مقدار مطالعه، اين در علت همين به است.
ي کاراي نهايت در و بذري گيرکرک فرآيند و مزرعه در شده

 است. شده محاسبهي انرژي وربهره و
  

 Oladiسطح زير کشت ارقام مختلف پنبه در ايران ( -۱جدول 

et al., 2013(  
 ارقام
  يتجار

 کشت سطح حدود
  )درصد(

  پوشش تحت يهااستان

 و کرمانشاه قم، تهران، خراسان،  ۷۲-۷۳  نيورام
  قزوين

  مازندران و گلستان  ۱۲-۱۴  ساحل
  فارس  ۱۲  بختگان
  لياردب  ۱-۲  مهر

  

  هاروش و مواد
 از خشک، و گرم منطقه کي عنوان به ورامين شهرستان
 در قيتحق اين .شوديم محسوب کشور خيزپنبه مناطق
 تحقيقات مرکز به وابستهي مرکز تحقيقات ايستگاه
 انجامي رسي لوم خاک ساختمان با تهران استاني کشاورز

 تهيه مرحله از پنبه حيات چرخه مطالعه منظوربه شد.
ي هاروش در بذر تهيه و برداشت از پس مرحله تا بذر بستر

 وي کشگوشه عمليات انجام از پس ،يورزخاک مختلف
ي ورزخاک عمليات ،کرت هر کردن مشخص و کردن گونيا

 و متر ۹×۲۷ کرت هر اندازه شد. اجرا مختلفي هاروش با
 مجموع در شد. گرفته نظر در متر ۲ هاکرت بين فاصله

 ۴۰۹۴ تکرار)، سه و تيمار (چهار نياز مورد کل مساحت
 در مطالعه اين در شده  يکارگيربه ادوات بود. مترمربع
  است. شده ارائه ۲ جدول

 - T1ورزي در اين مطالعه عبارتند از: تيمارهاي خاک
يا دو دار+ گاوآهن برگردان(ورزي سنتي يا مرسوم خاک

(دو ورزي خاککم -T2، )و کاشت لولر + بار ديسكچند 
ورزي خاک حداقل T3-، )و کاشت لولر + ديسكبار 

مستقيم  شتک(ورزي  خاک بي - T4و  اشت)ک وپکر (چيزل
  .)توسط بذرکارپنوماتيک

هايي مانند کود، پس از تهيه بستر بذر، انرژي مصرفي نهاده
سم، نيروي انساني، آبياري و مقدار بذر براي کشت در 

منظور تعيين ورزي محاسبه شد. بههاي مختلف خاکروش
ورزي بر عملکرد محصول، مصرف بهترين روش خاک

صورت ها بههاي کود، سم و آبياري در تمام روشنهاده
هاي مصرفي مذکور در يکسان انجام گرفت و مقدار نهاده

مترمربع محاسبه شد و مقدار انرژي  ٤٠٩٤مساحت 
  دست آمد. مصرفي در هکتار به

ها و مصرفي ماشين : انرژي(Emech)آالت انرژي ماشين
هاي فعاليت ادوات و  ادوات کشاورزي با ضرب ساعت

هاي کشاورزي در هکتار در محتواي انرژي هر ماشين
دست آمد. مقدار انرژي هر ساعت ها بهساعت فعاليت آن
 Erdal et(مگاژول در ساعت است  ٧/٦٢کار تراکتور معادل 

al., 2007(.  
يري ميزان مصرف گبراي اندازه ):Efuelانرژي سوخت (

سوخت ابتدا باک سوخت تا عالمت مشخصي پر و سپس 
ورزي با ادوات مختلف در يک هکتار اجرا  عمليات خاک

شد. پس از اتمام عمليات، مقدار دقيق سوخت کاهش 
گيري نموده و سپس يافته را با پر کردن مجدد باک اندازه

کل انرژي مصرفي با توجه به ميزان سوخت مصرفي در 
. و محتواي انرژي هر ليتر سوخت محاسبه شد هکتار

مگاژول است  ۷/۴۸محتواي انرژي يک ليتر سوخت معادل 
)Kaltsas et al., 2007.(  

مقدار انرژي کارگري از ضرب  :)Ela(انرژي کارگري 
هاي کار در محتواي انرژي هر ساعت کار کارگري  ساعت

 .Erdal et al  دست آمد. بر اساس نتايج تحقيقاتبه

مگاژول بر  ١٥٣/٢محتواي انرژي کارگري معادل  (2007)
و مقدار انرژي صرف شده براي کارگري از  ساعت است

  .شد) محاسبه ۱معادله (
)١(  Ela= T ECla

  
تعداد ساعات کار  T، (MJ/ha)انرژي کارگر  Elaکه در آن 

 است. (MJ/hr)محتواي انرژي کارگري  EClaو  (hr/ha) کارگر
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  مطالعه اين در شدهي ريکارگ به ادوات مشخصات -۲ جدول

  نوع دستگاه
 جانديرتراکتور

٣١٤٠  
گاوآهن 
  داربرگردان

  ديسک تاندوم
ورز خاک

 مرکب
  نهرکن  کودپاش  پاشسم

بذرکار 
 پنوماتيکي

مشخصات 
 دستگاه

  اسب بخار ٩٧
سه خيش با 

 ٢/١عرض کار
  متر

پره با  ٢٨
 ٣عرض کار 
  متر

-هفت شاخه 
 ١/٢عرض کار 
 متر

 ٤٠٠دار بوم
 ليتري

سانتريفوژي 
 ليتري ٣٥٠

پشت 
  تراکتوري

چهار رديفه با 
 ٣عرض کار 
  متر

  

 در نياز موردي کودها دقيق مقدار :)Efer( کود انرژي
ي محتوا در سپس و شده برآورد محصول توليد مرحله

 ازت، ميزان اساس بر .شد ضرب کود کيلوگرم يکي انرژ
 ترتيببه ارگانيک کودهاي انرژيي محتوا ،مپتاسي و فسفر

 نهايت در و است گرمکيلو بر مگاژول ٧/١٣ و ٤/١٧ ،١/٧٨
 دست بهي کودده عمليات انجامي براي مصرفي انرژ کل
  (Mudahar & Hignett, 1987)  آمد

 سمومي انرژ مقدار :)Ebio(ي شيمياي سموم انرژي
 مقدار شود.يم مشخص هاآن مؤثر ماده حسب بري شيمياي
 آفات بخش کارشناسان نظر طبق ترفالن يمصرف کشعلف

 و هکتار در کيلوگرم ٥/٢ مزرعه از بازديد و هايبيمار و
 کيلوگرم ٤٨/٠ سم نيا از لوگرميک هر در مؤثر ماده مقدار
 مؤثر ماده از کيلوگرم هر معادل يانرژ مقدار است.
 Rathke et al. (2006) تحقيقات نتايج طبق هاکش علف

MJ/kg کشآفت يمصرف سم مقدار .است ٢٨٨ 
 ماده مقدار و هکتار در کيلوگرم ١ الروين و متاسيستوکس

 ٨/٠ و ٢٥/٠ ترتيب به الروين و متاسيستوکس سم مؤثر
 ماده کيلوگرم هر يانرژ .است سم لوگرميک هر در کيلوگرم

 .Rathke et alتحقيقات نتايج طبق هاکش آفت مؤثر

ي انرژ مقدار نهايت در .است ٢٣٧ MJ/kg معادل  (2006)
 مقدار ضربحاصل از ،يشيمياي سمومي برا شده مصرف
 آني انرژ ارز هم در هکتار در شده مصرف سم مؤثر ماده
  آمد. دستبه

 شده مصرف بذر مقدار کردن ضرب با :)Eseed( بذر انرژي
 که پنبه بذر کيلوگرم يکي انرژ معادل در هکتار يک در
ي انرژ مقدار ،Meysami, (2014) است مگاژول ٨/٢٣

  .آمد دست به پنبه بذر گرمکيلو يکي برا شده مصرف
 دوره طول در پنبه نياز مورد آب ):Eirr( آبياري انرژي
 مرکز اختيار در آن از يسهم که کانال آب طريق از رشد

 در آب يدب .شد مينأت گيرد،يم قرار يکشاورز تحقيقات
 )يمرکز (ايستگاه تهران استان يکشاورز تحقيقات مرکز

 .بود ثانيه در ليتر ١٢ يتحقيقات يها پروژه يآبيار منظوربه
 و مرتبه ١١ پنبه رشد دوره طول دري آبيار دفعات تعداد

 ساعت ٥/١٩ هکتار يکي براي آبيار زمان مدت ميانگين
 در يمصرف آب مقدار داشتن دست در با نهايت در .بود

 معادل در آن نمودن ضرب و هکتار در محصول رشد طول
 .Erdal et al از اقتباس با( يمصرف آب مترمکعب هر يانرژ

 در آن يمصرف يانرژ مقدار ،)٦٣/٠ MJ/m3 معادل (2007)
  .بود هکتار بر مگاژول ٥٨٥٠ معادل که آمد دستبه هکتار
 بذر از الياف کردن جدا :جين دستگاهي مصرفي انرژ
 از پس مطالعه اين در .شد انجام جين دستگاه توسط پنبه
 دستگاه فعاليت و توان به مربوط اطالعات آوردن دست به

 در روزشبانه دري توليد الياف مقدار چنينهم و جين
 يکي برا جين دستگاهي مصرفي انرژ مقدار ،کارخانه
 شده صرفي انرژ مقدار شد. محاسبه پنبه الياف کيلوگرم

 در کارخانه در پنبه دانه از اليافي جداساز فرآيند در
ي انرژ مقدار ضربحاصل از ،يورزخاک مختلفي هاروش
 در کارخانه در پنبه الياف کيلوگرم يکي برا شده صرف
   .آمد دستبه هکتار دري توليد الياف مقدار
 از پس :دانهپنبه ريزي هاکرکي برا نياز موردي انرژ

 آن سطح دري ريزي هاکرک دانه،پنبه از اليافي جداساز
 براي مطالعه اين در .اندمعروف Linter به که مانديمي باق
 استفاده درصد ٩٨ سولفوريک اسيد از هاکرک بردن بين از

 و حل را آنها ،بذر سطح هايکرک با اسيد تماس شد.
 همراه به پنبه دانه ،روش اين در برد.مي بين از کامالً
 بذرهاي رو بر و ريزند يمي ظرف داخل در را ريزي هاکرک
 آب با بار چند سپس .زننديم همبه کامال و ختهير اسيد

 محاسبهي برا برود. بين از اسيد اثر تا دهنديم شستشو
 دري مصرفي انرژ ابتدا فرآيند، اين در شده مصرفي انرژ

 با برابر که ندينما يم مشخص را اسيدسولفوريک توليد
 است گرم)کيلو بر کيلوژول ٦١٧١( مول بر کيلوژول ٦٠٥

)Douglas, 2010(. ي جرم مقدار در را عدد اين سپس
 و کرده ضرب هکتار در شده مصرف سولفوريک اسيد
 هکتار يک در سولفوريک اسيد شده مصرفي انرژ مقدار

   شود.يم مشخص
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 هانهاده تمامي انرژي مجموع ):Ein( ورودي انرژي کل
 )٢معادله ( اساس بر و بودهي ورودي انرژ کل کننده نييتع

 حسب بري انرژ مقادير رابطه اين در شود. يم محاسبه
MJ/ha شوندمي بيان.  

)٢(  
fueltrirrseedbiofermechin E +E + E + E + E + E + E = E  

 خروجي انرژي محاسبه براي :)Eout( خروجي انرژي کل
 ضرب محصول انرژيي محتوا در را عملکرد مقدار بايستي

 پنبه، بذر از آمده دستبه انرژي پنبه، کشت در نمود.
 خروجي انرژي واحد .گرفت قرار مدنظر آن کاه و افيال

MJ/ha .است  
 مطالعه امکان هاشاخص از استفاده با :انرژي هايشاخص

   شود. يم فراهم يکديگر با هاسيستم مقايسه و
 محصوالتي انرژ بين نسبت :)ER( انرژي نسبت - ١

 توليد عوامل در شده صرف انرژي کل و )Eout( خروجي
)Ein( اساس بر و بوده ) نسبت شود.يم محاسبه )٣معادله 

  .است واحد فاقدي انرژ
)٣(  

inout /EE =ER  
 عملکرد اي سود :)NEG( انرژي خالص عملکرد -٢

 تفاضل ،توليدي خالص انرژيي عبارت به يا انرژي خالص
 براي نياز مورد انرژي کل و توليدشده ناخالص انرژي بين

 آوريجمع اطالعات از استفاده با شاخص اين است. توليد
  .شوديم محاسبه) ٤معادله ( با و شده

)٤(  inout EENEG −=  
  است. )MJ/ha( انرژي خالص افزوده NEGرابطه،  اين در
 مقدار از است شاخصي :)EP( انرژي وريبهره -٣

 عبارت به اي ورودي انرژي واحد در آمده دست هب محصول
 واحد هري ازا به شده ديتول محصول عملکرد مقدار ،ديگر

 واقع در EP به ER نسبت است. دهنهاي ورودي انرژ از
 EP بهبود براي است. محصول واحد گرمائي ارزش همان

 را نهاده توليد در مصرفي انرژي توانمي هم فرآيند يک در
 از يا و بخشيد بهبود را محصول عملکرد هم و داد کاهش
 اطالعات از استفاده با شاخص اين کاست. آن ضايعات
  .شد محاسبه )٥( همعادل با و شده آوريجمع

)٥(  
inEY/  =EP  

 عملکرد Y، (kg/MJ)انرژي وريبهره EPرابطه،  اين در که
  است. (kg/ha) محصول
 و هانهاده به مربوط محاسبات انجام در :يانرژي محتوا

 يک واحد يازا به يانرژ ميزان ،يکشاورز يهادهنستا
ي انرژي محتوا .گوينديم يانرژ يمحتوا را دهنستا يا نهاده
 شده ارائه ٣ جدول در پنبه توليد در هاستانده و ها نهاده
  است.

  
  شده يگيرکرک پنبه بذر تهيهي برا هاستانده و نهادهي انرژي محتوا - ٣ جدول

  منبع  (MJ/unit)ي انرژي محتوا  واحد  ستانده نهاده/
  (Maysami et al., 2014)  ٨/٢٣  kg  بذر

  (Kaltsas et al., 2007)  ٧/٤٨  L  سوخت
  (Erdal et al., 2007)  ٧/٦٢  hr  آالتماشين

  (Erdal et al., 2007)  ١/٧٨  kg  نيتروژن کود
  (Erdal et al., 2007)  ٧/١٣  kg  فسفر کود

  (Erdal et al., 2007)  ٦٣/٠  m3  يآبيار
  (Erdal et al., 2007)  ١٥٣/٢  hr  يانساني نيرو

   (Rathke & Diepenbrook, 2006)  ٢٨٨  kg  )٤٨/٠ kg سم ثرؤم (ماده ترفالن
  (Rathke & Diepenbrook, 2006)  ٢٣٧  kg  )٢٥/٠ kg سم ثرؤم (ماده متاسيستوکس

  (Rathke and Diepenbrook, 2006)  ٢٣٧  kg  )٨/٠ kg سم ثرؤم (ماده الروين سم
  (Maysami, 2014)   ٩/٨  kWh  جين دستگاه

  (Douglas , 2010)  ١٧١/٦  kg  سولفوريک اسيد
  (Pishgarh et al., 2012)  ٥/١٥  kg  الياف
  (Zahedi, 2014)  ٢٥/٢  kg  کاه
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  بحث و نتايج
 در پنبه عملکرد وي انرژ مهمي هاشاخص از حاصل نتايج
 و ١١ تا ٤ي ها جدول دري ورزخاک مختلفي هاروش
   است. شده ارائه ١ شکل
 عملکرد بري ورزخاک مختلفي هاروش اثر از حاصل نتايج
 بين تفاوت که دهديم نشان ٥ و ٤ جدول دو در پنبه

 ،است داريمعن %٥ سطح دري ورز خاکي تيمارها
 در مقدار بيشتريني دارا مرسومي ورزخاک که  يطور به

 دري ورزخاکحداقل وي ورز خاک کم تيمار و A کالس
 در مقدار کمتريني دارا نيزي ورزخاکيب و B کالس
 تحقيق جينتا با يجانت اين .گرفتند قرار C کالس

)Kavalaris & Gemtos, 1998)( دارد مطابقت.  

وري دهد که بيشترين کارايي و بهره نشان مي ٦جدول 
ورزي، مربوط به روش هاي مختلف خاکانرژي در روش

ورزي است. خاکبي ورزي مرسوم و کمترين آن درخاک
ورزي يکي از داليل بيشتر بودن کارآيي انرژي در خاک

  تواند افزايش عملکرد در واحد سطح باشد.مرسوم، مي
دهد که انرژي مستقيم نشان مي ٧نتايج در جدول 

هاي ورزي مرسوم از ساير روششده در خاک مصرف
ورزي بيشتر است. يکي از داليل افزايش انرژي  خاک

ورزي، افزايش مصرف سوخت در اين روش خاکمستقيم 
ورزي کارگيري تعداد بيشتر ادوات خاکديزل به دليل به

ورزي حفاظتي مختلف در هر منطقه، است. با اجراي خاک
  توان مصرف سوخت و انرژي را کاهش داد.مي

  
  هکتار) در (کيلوگرمي حفاظت ورزيخاك مختلف هايروش در پنبه عملكرد - ٤ جدول

  R1  R2  R3  mean  تيمارتکرار   
T1  ٣٦٠٠  ٣٨٢٠  ١/٣٤٨٩  a٤/٣٦٣٦ 
T2  ٢٦٩٠  ٢٥٥٠  ٢٩٠٠  b٣/٢٧١٣  
T3  ٢٤٥٠  ٢٧٠٠  ٢٣٥٠  b٢٥٠٠  
T4  ١٨٠٠  ١٥٦٠  ١٩٠٠  c٣/١٧٥٣  

  
  ورزيخاك مختلف هايروش در پنبه عملكرد واريانس تجزيه - ٥ جدول

S.O.V.  df  SS  MS  F  P  
  ٩٥/٠**  ١١٤٤  ١٤٩٦١٥٩  ٤٤٨٨٤٧٨  ٣  تيمار
  ns٠٣/٠  ٣/٢  ٧/٣٠١٣  ٤/٦٠٢٧  ٢  بلوک
  -  -  ٥/١٣٠٨  ٧/٧٨٥٠  ٣  خطا
  -  -  -  ٤٥٠٢٣٥٦  ١١  كل

  است. درصد ٥ سطح در تيمارها بين اختالف بودن داري معن - **
  ns - است. تکرارها بين اختالف نبودن داريمعن  

  
  يحفاظتي ورزخاک مختلفي هاروش در پنبه حيات چرخه دري انرژ مهمي هاشاخص مقادير - ٦ جدول

  )kg/MJوري انرژي (بهره  MJعملکرد خالص انرژي   انرژي کارايی  ورزي حفاظتيهاي خاکروش
  ٠٩/٠  ٢/٣٨٨٤٩  ٩٩٧/١  ورزي مرسومخاک
  ٠٧٧/٠  ٢٨/٢٢٧٣٩  ٦٤/١  ورزيخاککم

  ٠٧/٠  ٣٩/١٩٨٣٠  ٥٩/١  ورزيحداقل خاک
  ٠٥٤/٠  ٤٤/٥٤٤٤  ١٧/١  ورزيخاکبي

  
  يورزخاک مختلفي هاروش در غيرمستقيم و مستقيمي انرژ مصرف مقدار - ٧ جدول

  (MJ/ha)انرژي غيرمستقيم   (MJ/ha)انرژي مستقيم  (MJ/ha)انرژي مصرفي   ورزيهاي خاکمصرف انرژي روش
  ٤٥/١٩٦٣٩  ٩٩/١٩٣٠٢  ٤٤/٣٨٩٤٢  ورزي مرسومخاک
 ٤٥/١٩٦٣٩  ٤٥/١٥٦٦٥  ٩/٣٥٣٠٤  ورزيخاککم

 ٤٥/١٩٦٣٩  ٤١/١٤٠١١  ٨٦/٣٣٦٥٠  ورزيخاکحداقل
 ٤٥/١٩٦٣٩  ٥٧/١٢٤٢٣  ٠٢/٣٢٠٦٣  ورزيخاکبي
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 در آمده دستبهي انرژ و شده مصرفي انرژ مقدار
 ارائه ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ي ها جدول در مختلفي ها روش
 نهادهي مصرفي انرژ ،٨ جدول نتايج به توجه با .اند شده
 مرسوم روش در پنبه برداشت و کشتي براي انساني نيرو
ي هانهاده ازي يک عنوان به ٨٦/٢٠٦١ MJ/ha مقدار با

 ازي بسيار در که يحال در .آمد دست هبي انرژ پرمصرف
 ،يانساني نيروي انرژ نهاده ،ايران در گرفته انجام مطالعات

 محصوالت توليدي انرژ مصرف درصد يک از کمتر
 Khoshnevisan et)دهديم اختصاص خود به راي کشاورز

(al., 2013; Mobtaker et al., 2012. ي دست برداشت
 زياد نسبتاًي انرژ مصرف داليل ازي کي منطقه در دانهپنبه
   .است نهاده اين

 منظوربه مرسومي ورزخاک روش دري ورودي انرژ مجموع
 .آمد دستبه ٤٤/٣٨٩٤٢ MJ/ha شده يگيرکرک بذر تهيه

 توليدي براي ورودي انرژ مجموع که استي حال در نيا
 شد محاسبه ٢٨٨٩٨ MJ/ha گلستان استان در پنبه

)Taheri- Rad et al., 2015.( ي براي ورودي انرژ مجموع
 هکتار بر مگاژول ٣١٢٣٧ زين البرز استان در پنبه توليد

ي ورودي انرژ ميزان ).Pishgar et al., 2012( شد گزارش
ترتيب  به ترکيهي هاتا و آنتاليا استان در هکتار هر در

 شد گزارش هکتار بر مگاژول ١٩٥٥٨ و ٤٩٧٣٧
)Dagistan et al., 2009; Yilmaz et al., 2004.( ازي يک 

 مقدار مطالعه، اين دري انرژ مصرف بودن زياد داليل
 بقيه در که است پنبه دانهي گيرکرکي براي انرژ مصرف

 مقدار مطالعه اين در است. نشده گرفته نظر در مطالعات
 عنوان بهي آبيار و ديزل سوخت ،يشيمياي کودي ها نهاده

 ٧٦ و ندآمد دستبه توليد دري انرژ نهاده ترينپرمصرف
 هانهاده اين به فقط مطالعه اين دري انرژ مصرف درصد

 در پنبه توليدي انرژي رو بري امطالعه در .افتي اختصاص
ترتيب  ي بهشيميايي کودها و ديزل سوخت ،گلستان استان

ي انرژي هانهاده ترينپرمصرف عنوانبه درصد ٢٤ و ٤٦ با
   ).Ahmadi & Khani, 2012( شدند گزارش توليد در

ي برا شده صرفي انرژ مقدار که داد نشان تحقيق اين نتايج
 انجام مطالعات از بيشتر ورامين منطقه دري شيمياي کود

 منطقه دري انرژ پرمصرف نهاده دومين است. شده گرفته
 سوخت نهاده و شده مصرف آب نهاده به مربوط ورامين

 توليد دري انرژ نهاده ترينپرمصرف سوم جايگاه نيز ديزل
 افزايش ادامه به توجه با لذا .داد اختصاص خود به را پنبه

 وي حفاظتي ورزخاک به توجه ،يانرژي هاحامل قيمت
   .استي ضرور منطقه دري ورزخاکيب

 که داد نشان ١٠ تا ٨ي ها جدول در شده ارائه نتايج
 مختلفي هاروش در ديزل سوختي انرژ مصرف
ي انرژ بيشترين که يطوربه بوده، متفاوتي ورز خاک
ي ورزخاک روش در ديزل سوخت به مربوطي مصرف

ي انرژ .استي ورزخاکيب روش در آن کمترين و مرسوم
 و بقايا و پنبه دانه الياف، شامل مطالعه اين دري خروج
 و ١٠ ،٩ ،٨ي ها جدول و ١ شکل در که بود دانهپنبه ساقه
  است. شده ارائهي ورزخاک مختلفي هاروش در ،١١

دهد که مقدار کل انرژي نشان مي ٩نتايج در جدول 
از روش مرسوم منطقه  ورزيخاکشده در روش کم مصرف

مگاژول بر هکتار است.  ٩/٣٥٣٠٤کمتر بوده و معادل 
هاي فعاليت ادوات  کاهش مصرف سوخت ديزل و ساعت

کشاورزي براي تهيه بستر بذر از جمله عوامل تأثيرگذار در 
ورزي نسبت به خاککاهش مصرف انرژي در روش کم

  ورزي مرسوم است.خاک
که مقدار کل انرژي  دهدنشان مي ١٠نتايج در جدول 

ورزي ورزي از روش خاکخاکشده در روش حداقل مصرف
ورزي کمتر است. در روش خاک مرسوم و کم

ورزي، کاهش مصرف سوخت ديزل و  خاک حداقل
هاي فعاليت ادوات کشاورزي براي تهيه بستر بذر، از  ساعت

جمله عوامل تأثيرگذار در کاهش مصرف انرژي نسبت به 
  ورزي است.خاککم دو روش مرسوم و
دهند که مقدار کل انرژي نشان مي ١١نتايج در جدول 

هاي ورزي کمتر از ساير روشخاکشده در روش بي مصرف
مگاژول بر هکتار  ٠٢/٣٢٠٦٣ورزي بوده و معادل خاک

است. کاهش مصرف انرژي توسط نهاده سوخت، در روش 
 هاي فعاليت تراکتور و ادوات ورزي تعداد ساعتخاکبي

کشاورزي براي تهيه بستر بذر و در نتيجه کاهش مصرف 
هاي کشاورزي از جمله انرژي توسط نهاده ادوات و ماشين

عوامل تأثيرگذار در کاهش مصرف انرژي نسبت به ساير 
  ورزي است.هاي خاکروش
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 مجدد کشت و بذر تهيه منظوربه مرسومي ورزخاک روش در پنبه حيات چرخه دري مصرفي انرژ کل مقدار - ٨ جدول
  (MJ/ha)مقدار کل انرژی مصرفی   مقدار مصرفی در هکتار  واحد  نهاده
  ٢٣٨  ١٠  kg  بذر

  ٤٢/٤٧٠٤  ٦/٩٦  L  سوخت
  ٩٥/٥٣٢  ٥/٨  hr  آالتماشين

  ١٥٦٢٠  ٢٠٠  kg  کود نيتروژن
  ٣٤٢٥  ٢٥٠  kg  کود فسفر
  ٠٤١/٥٨٥٠  ٨/٩٢٨٥  m3  آبياری

  ٨٦/٢٠٦١  ٦٧/٩٥٧  hr  نيروی انسانی
  ٦/٣٤٥  ٢/١  kg  )٤٨/٠ kgسم  مؤثر(ماده  ترفالن

  ٢٥/٥٩  ٢٥/٠  kg  )٢٥/٠ kgسم  مؤثرمتاسيستوکس (ماده 
  ٦/١٨٩  ٨/٠  kg  )٨/٠ kgسم  مؤثرالروين (ماده 

  ٧٤/١٤٢٧  ٤٢/١٦٠  kWh  دستگاه جين
  ٩٨/٤٤٨٧  ٢٧/٧٢٧  kg  اسيد سولفوريک

 ٤٤/٣٨٩٤٢  جمع
  (MJ/ha)کل انرژی توليدی   مقدار توليد در هکتار  واحد  ستانده
  ٧٩/٥١٩٢٧  ٨٤/٢١٨١  kg  بذر پنبه
  ٤٧/١٩٧٢٧  ٧٤/١٢٧٢  kg  الياف
  ٤٢/٦١٣٦  ٣/٢٧٢٧  kg  کاه

 ٦٨/٧٧٧٩١  جمع
  

  منظور تهيه بذر و کشت مجددورزي بهخاکمقدار کل انرژي مصرفي در چرخه حيات پنبه در روش کم -٩جدول 
  (MJ/ha)مقدار کل انرژي مصرفی   مقدار مصرفی در هکتار  واحد  نهاده
 kg  10 238  بذر

 L  9/55 3/2722  سوخت
 hr  6/5 12/351  آالتماشین

 kg  200 15620  کود نیتروژن
 kg  250 3425  کود فسفر
 m3  8/9285 041/5850  آبیاري

 hr  7/695 84/1497  نیروي انسانی
 kg 48/0(  kg  2/1 6/345(ماده مؤثر سم  ترفالن

 kg 25/0(  kg  25/0 25/59متاسیستوکس (ماده مؤثر سم 
 kg 8/0(  kg  8/0 6/189 الروین (ماده مؤثر سم
 kWh  29/110 58/981  دستگاه جین

 kg  500 5/3085  اسید سولفوریک
  86/33650  جمع

  (MJ/ha)کل انرژي تولیدي   مقدار تولید در هکتار  واحد  ستانده
 kg  1500 35700  بذر پنبه
 kg  875 5/13562  الیاف
 kg  1875 75/4218  کاه

 25/53481  جمع
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  منظور تهيه بذر و کشت مجددورزي بهخاکانرژي مصرفي در چرخه حيات پنبه در روش حداقلمقدار کل  -١٠جدول 
  (MJ/ha)مقدار کل انرژي مصرفی   مقدار مصرفی در هکتار  واحد  نهاده
 kg  10 238  بذر

 L  4/65 98/3184  سوخت
 hr  6 2/376  آالتماشین

 kg  200 15620  کود نیتروژن
 kg  250 3425  کود فسفر
 m3  8/9285 041/5850  آبیاري

 hr  18/744 2/1602  نیروي انسانی
 kg 48/0(  kg  2/1 6/345(ماده مؤثر سم  ترفالن

 kg 25/0(  kg  25/0 25/59متاسیستوکس (ماده مؤثر سم 
 kg 8/0(  kg  8/0 6/189 الروین (ماده مؤثر سم
 kWh  7/119 3/1065  دستگاه جین

 kg  66/542 75/3348  اسید سولفوریک
  9/35304  جمع

  (MJ/ha)کل انرژي تولیدي   مقدار تولید در هکتار  واحد  ستانده
 kg  98/1627 92/38745  بذر پنبه
 kg  65/949 57/14719  الیاف
 kg  97/2034 69/4578  کاه

  18/58044  جمع
  

  بذر تهيه منظوربهي ورزخاکيب روش در پنبه حيات چرخه دري مصرفي انرژ کل مقدار - ١١ جدول
  (MJ/ha)مقدار کل انرژي مصرفی   مقدار مصرفی در هکتار  واحد  نهاده
 kg  10 238  بذر

 L  5/42 75/2069  سوخت
 hr  5/4 15/282  آالتماشین

 kg  200 15620  کود نیتروژن
 kg  250 3425  کود فسفر
 m3  8/9285 041/5850  آبیاري

 hr  46/525 31/1131  نیروي انسانی
 kg 48/0(  kg  2/1 6/345(ماده مؤثر سم  ترفالن

 kg 25/0(  kg  25/0 25/59متاسیستوکس (ماده مؤثر سم 
 kg 8/0(  kg  8/0 6/189 الروین (ماده مؤثر سم
 kWh  35/77 4/688  دستگاه جین

 kg  66/350 92/2163  اسید سولفوریک
 02/32063  جمع

  (MJ/ha)کل انرژي تولیدي   مقدار تولید در هکتار  واحد  ستانده
 kg  98/1051 12/25037  بذر پنبه
 kg  65/613 65/9511  الیاف
 kg  97/1314 69/2958  کاه

 46/37507  جمع
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 دانهي خروجي انرژ قدارم ،١ شکل در شده ارائه نتايج
 مختلفي هاروش در دانهپنبهي بقايا و پنبه الياف پنبه،
 پنبه دانهي خروجي انرژ مقدار دهد.يم نشان راي ورزخاک
 ساير به نسبتي ورزخاک مختلفي هاروش در شده توليد
ي انرژ کمترين و بوده بيشتر دانهپنبه محصولي هايخروج

 بود. دانهپنبهي بقايا و کلش و کاه به مربوطي خروج
 در مرسومي ورز خاک که دهديم نشان ١ شکل چنينهم

 وي خروجي انرژ مقدار بيشتريني دارا دانهپنبه توليد
  .است مقدار کمتريني داراي ورزخاکيب روش

  

  
  بذر تهيه منظور بهي ورزخاک مختلفي هاروش در پنبه حيات چرخه دري خروجي انرژ کل مقدار - ١ شکل

  

  يگير نتيجه
 عملکرد بر تأثير نظر از که داد نشان آمده دستبه نتايج

 %٥ سطح دري ورزخاک مختلفي تيمارها بين محصول،
 مقدار بيشترين کهيطوربه ،دارد وجودي داريمعن اختالف
ي ورزخاک روش در هکتار در دانهپنبه عملکرد ميانگين
 دست هبي ورزخاکيب روش در آن مقدار کمترين و مرسوم

 و ترنرم بذر بستر چقدر هر که داد نشان نتيجه اين آمد.
  .ابدي يم افزايش نيز محصول عملکرد ،شود پودرتر خاک
ي گيرکرکي برا شده صرفي انرژ مقدار مطالعه اين در
 در شده توليد محصول به توجه با شد. ليتحل زين پنبه دانه

ي برا سولفوريک اسيدي مصرفي انرژ مقدار هکتار،
ي ورزخاک مختلفي هاروش در پنبه دانهي گير کرک

 مصرف با سولفوريک اسيد مقدار ترينبيش شد. محاسبه
 و مرسومي ورزخاک به مربوط هکتار يک در يکسان
  .آمد دست بهي ورزخاکيب روش در آن کمترين
ي ورزخاک روش به مربوط مستقيمي انرژ مقدار بيشترين
 کشت دري مصرفي انرژ کل درصد ٥/٤٩ که بود مرسوم
ي ورزخاکيب روش در آن کمترين و است پنبه محصول

 مصرف بيشترين .استي مصرفي انرژ کل درصد ٣٩ که
 در که بود نيتروژن کود مصرف به مربوط غيرمسقيمي انرژ
 و شد استفاده يکسان صورت بهي ورزخاکي هاروش همه

 سوخت مصرف به مربوط مستقيمي انرژ مصرف بيشترين
  آمد. دستبه مرسومي ورزخاک روش در که بود

 کمترين وي انرژي کاراي بيشتريني دارا مرسومي ورزخاک
 نشان نتايج اين .استي ورزخاکيب روش به مربوط آن
 روش دري انرژ مصرف افزايش رغميعل که دهديم

 مراتب به آني خروجي انرژ و عملکرد مرسوم،ي ورز خاک
 باعث عامل همين و بوده بيشتر آني مصرفي انرژ مقدار از

   است. شده روش اين دري کاراي افزايش
 در پنبه توليدي انرژ مهمي هاشاخص تحليل و تجزيه با

 روش به بذر بستر تهيه ،يورزخاک مختلفي هاروش
ي ورزخاکي هاروش ساير به نسبت مرسومي ورزخاک
 توصيه ورامين منطقه در پنبه توليدي برا شده اجرا

ي ورزخاکي هاروش ساير مقايسه همچنين شود. يم
 روش بهترين انتخاب يا و ورامين منطقه دري حفاظت
ي بررس نيازمند زين کشور مناطق ساير دري ورزخاک
  است. بيشتر
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