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ةؼای جِیهَ ورزی صفاػحي ىعحهف ظاكُای ؿاىاٌَوری و کارایي اٌؼژی در جؿییً ةِؼهؼای ةایً جضلیق 

، ورزیظهاكکهو ،ؿٍحيورزی ظاك ُایدر ایً  پژوُف ؿاىاٌَ. قغوراىیً اٌسام  ىٍعلَپٍتَ در انیاف 

ةؼرؿهي در ؿَ جکهؼار ىهّرد و کاىم جنادفي  ُای ةهّك در كانب ظؼح ورزیظاكةيو  ورزیظاكصغاكم

 ةها  ورزی ؿهٍحيداٌهَ در ؿهاىاٌَ ظهاككؼار گؼفحٍغ. ٌحایر جضلیلات ٌكان داد کَ ىیاٌگیً ؾيهکؼد پٍتهَ

 3/1753ورزی ةا ىیاٌگیً ؾيهکهؼد ظاكجؼیً ىلغار و ؿاىاٌَ ةيکیهّگؼم در ُکحار دارای ةیف 4/3636

ورزی قهغٌغ. ةهؼ اؿهاس ٌحهایر ُای ظاكجؼیً ىلغار ٌـتث ةَ ؿایؼ ؿاىاٌَکیهّگؼم در ُکحار دارای کو

ىگاژول ةؼ ُکحار  16/30473ورزی ىؼؿّم جؼیً ىلغار ىنؼف اٌؼژی در ؿاىاٌَ ظاكدؿث آىغه، ةیف ةَ

ىگهاژول ةهؼ ُکحهار در ةهیً  1/25903ورزی ةا ىلهغار اٌهؼژی ىنهؼفي ظاكو کيحؼیً آن ةَ ؿاىاٌَ ةي

ُای کهّد قهیيیایي ٌیحهؼوژن دارای ورزی ؿٍحي، ٌِادهزی گؼدیغٌغ. در ؿاىاٌَ ظاكورُای ظاك ؿاىاٌَ

ىگاژول ةؼ ُکحار و ةؿهغ از آن ٌِهاده آةیهاری و ؿهّظث دیهؽل  11620جؼیً ىنؼف اٌؼژی ةا ىلغار ةیف

ىگاژول ةؼ ُکحار زایگاه دوم و ؿهّم را ةهَ ظهّد اظحنهاص  42/4704و  041/5850جؼجیب ةا ىلادیؼ  ةَ

ىگاژول ةؼ ُکحهار  33/1443داٌَ ٌیؽ ىٍؼّر زغاؿازی انیاف از پٍتَغ و ىنؼف اٌؼژی در کارظاٌَ ةَاٌ داده

کیهّگؼم ةهؼ ىگهاژول  04/0و  36/2جؼجیب  ورزی ىؼؿّم ةَؼژی در ؿاىاٌَ ظاكوری اٌقغ. کارایي و ةِؼه

گؼم ةهؼ کیهّ 02/0و  33/1جؼجیب  ورزی ةَظاكغار آن در ؿاىاٌَ ةيجؼیً ىلجؼیً ىلغار و کودارای ةیف

ُای ىِو اٌهؼژی ددو پهاراىحؼ کهاراوي و دؿث آىغ. در ٌِایث ةؼ اؿاس جسؽیَ و جضهیم قاظلىگاژول ةَ
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ورزی ةِیٍَ در کكث پٍتَ در ىٍعلَ وراىهیً ورزی ىؼؿّم ةَ ؾٍّان ؿاىاٌَ ظاكوری اٌؼژی(، ظاكةِؼه

 كاةم جّمیَ اؿث.
 

 

 اٌؼژی. و ةِؼه وری ي، ؾيهکؼد، کاراوي ورزی صفاػح: پٍتَ، ظاكّای کليذیٍاژُ

 

 هقذهِ

جؼیً گیاه نیفي اؿث. پٍتَ ٌَ جٍِا از ٌؼؼ مٍؿث ٌـازي ةهکَ از ٌؼهؼ ذهػایي ةـهیار صهاوؽ پٍتَ ىِو

قّد. از ظنّمیات ویژه انیاف پٍتَ، پٍر داٌَ روذٍي ىضـّب ىي ودر ةازارُای زِاٌي زؽ و اُيیث ةّده

جّان ٌام ةؼد پٍتَ یکي از گیاُهان كاةهیث رٌگؼزی را ىي ب، اؿحضکام وؿتکي، ٌؼىي، دوام، ُغایث، ةعار آ

 . (2010، و ُيکاران ؾانیكاهد قّدفیتؼی اؿث کَ کارةؼد زیادی در مٍؿث ٍُغ دارد و کكث ىي

 ایً کكث در وراىیً در اؿحان جِؼان ؿاةلَ ظّالٌي گهـحان و ایؼان، اؿحان ظیؽپٍتَ ىٍاظق ةیً در

ةاقهغ. ظتهق درمغ ؿعش زیؼ کكث در کكهّر از ركهو وراىهیً ىهي 72-73صال صاضؼ دارد. در  را گیاه

( در آىار ٌاىهَ کكهاورزی وزارت زِهاد کكهاورزی در ؿهال زراؾهي 2016 ،و ُيکاران اصيغیدگؽارش 

جهؼیً ؿهعش زیهؼ ُکحار ةّده کَ ةهیف 84799، ؿعش زیؼ کكث ىضنّل پٍتَ در کكّر 1394-1393

ةاقغ. ىیؽان کم جّنیغ ایً ىضنهّل ُا وراىیً ىيگهـحان و ةؿغ از آن کكث ىؼةّط ةَ اؿحان ظؼاؿان و

ةاقغ. ؿعش زیهؼ کكهث ىضنهّل پٍتهَ در جً در ُکحار ىي 17/2جً و ؾيهکؼد آن  183997در کكّر 

در ٍُغوؿهحان  .(1998، و آگهؼوال فّگاتد ةاقغجً ىي 516ُکحار و ىیؽان جّنیغ آن  240اؿحان جِؼان 

ٌحهایر کهار  زٌي پٍتَ ةؼرؿي ٌيّدٌغ.زّاٌَ ادؼ ٌؼىي ةـحؼ ةػر را ةؼزٌي دفؿات دیـكةا اؿحفاده از جغییؼ 

 جؼ دیـهك زدن ةِحهؼ اؿهث وجؼ از ىلغار ىحّؿط آن ةاقغ کوچَ ىلغار آب کوُا ٌكان داد کَ چٍانآن

 .(2018، ؾارفي و ُيکاراند زٌي ٌغاردنیکً ةا وزّد آب کافي جؿغاد دفؿات دیـك ادؼی ةؼ زّاٌَ

در جّنیهغ  ُهای اٌهؼژیر جضلیلي ةَ ةؼرؿي اٌؼژی ىنؼفي، ىیؽان ؿّظث ىنؼفي و ةؼآورد قاظلد

 ایؼان پؼداظحَ اؿث. اظالؾهات از ظؼیهق كال در اؿحان گهـحانآةادکحّل و آقُای ؾهيپٍتَ در قِؼؿحان

ؼای آوری قغ. در ایً ىعانؿَ ىلادیؼ ىنؼف ؿّظث و اٌهؼژی ةهپٍتَ کار زيؽ 100ىناصتَ صضّری ةا 

كال ىّرد ةؼرؿي كؼار گؼفث. ٌحهایر ٌكهان آةاد و آقزراؾي ىؼجتط ةا جّنیغ پٍتَ در ؾهي ُؼ یك از ؾيهیات

ةهَ ؾيهیهات آةیهاری ةهّد و  درمغ از کم اٌهؼژی ىنهؼفي ىؼةهّط 41جؼیً ىنؼف اٌؼژی ةا داد کَ ةیف

ٌیهؼوی کهارگؼی  ؼژیةاقهٍغ. ىسيّؾهَ اٌهةؿغی ىي ُایؿازی زىیً در رجتَُای جغػیَ و آىادهؾيهیات

ؾيهیات ةؼداقث، ؾيهیات آةیهاری و ؾيهیهات وزهیً،  جؼجیب کَ ةَ ىگاژول در ُکحار ىضاؿتَ قغ 2262

اٌهؼژی  درمغ از کهم 61جؼیً ىنؼف اٌؼژی کارگؼی را داقحٍغ. جؼیً ةَ کوواکاری از ةیف قکٍي وؿهَ

آالت، ِهغاری ادوات و ىاقهیًٌگ ىگاژول در ُکحار( ةَ ظّر ذیؼىـحلیو ةؼای ؿاظث، جؿيیهؼ و 10217د
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فـفؼ، جّنیغ کّدُای پحاؿیو، جّنیغ کّدُای آنهي، جّنیهغ  جّنیغ ةػر، جّنیغ کّد ٌیحؼوژن، جّنیغ کّدُای

 درمهغ 30ُا ىنؼف قغه اؿث. جّنیغ کّد ٌیحؼوژن ةها کفُا و جّنیغ كارچکفؾهف ُا، جّنیغکفصكؼه

درمغ از کم  39 ذیؼ ىـحلیو داقث در صاني کَ ُایُای اٌؼژیجؼیً ؿِو را ٌـتث ةَ ؿایؼ ةعفةیف

ةکارگیؼی ٌیؼوی اٌـهاٌي و ىنهؼف ؿهّظث  ُای ىـحلیو و از ظؼیقُای ىنؼفي ىؼةّط ةَ اٌؼژیاٌؼژی

ةّد. ٌحهایر ةؼرؿهي ىلهادیؼ کهم  92/5ىسيّع ىؽارع ةؼاةؼ ةا  ىنؼف قغه اؿث. ىحّؿط ٌـتث اٌؼژی در

 و 15614جؼیً اٌؼژی ورودی کم ةهَ جؼجیهب ةؼاةهؼ و ةیفجؼیً ىؽارع ٌكان داد کَ کو اٌؼژی ورودی در

ةغؿث آىغ کَ ایً ىلغار  جً در ُکحار 8/2 ىگاژول در ُکحارىضاؿتَ قغ. ىیاٌگیً ؾيهکؼد وش 43321

 (.2016، ىضيغی و ُيکاراند ةاقغىگاژول در ُکحار اٌؼژی ىي 154371ىؿادل 

ُا ٌكهان ن را ةؼرؿي ٌيّدٌغ. ٌحایر ةؼرؿيدر ىعانؿاجي اٌؼژی ىنؼفي و جّنیغی گٍغم آةي کكّر ایؼا

ىگهاژول ةهؼ ُکحهار اؿهث. در ةهیً  34800داد کَ ىحّؿط اٌؼژی ىنؼفي کم ةؼای جّنیهغ گٍهغم آةهي 

 22درمغ( ةّده و پؾ از آن ؿّظث دیهؽل د 30جؼیً ؿِو دُای ورودی، کّد ٌیحؼوژن دارای ةیف ٌِاده

ً ٌـتث اٌؼژی ظؼوزي ةَ ورودی ةؼای گٍهغم آةهي درمغ( كؼار دارٌغ. ىیاٌگی 15درمغ( و انکحؼیـیحَ د

( و 72/3ُهای گهـهحان د یً قاظل ةَ جؼجیب ىؼةّط ةَ اؿحانجؼیً ىلغار اجؼیً و کوةّده و ةیف 09/2

 .(2014 ،دقحي و ُيکارانکيدةاقغ ( ىي81/0ن و ةهّچـحان دؿیـحا

پٍتَ در اؿهحان ظؼاؿهان  غیم اكحنادی در ٌؼام جّنیةؼرؿي روٌغ ىنؼف اٌؼژی و جضهي ةَ پژوُكدر 

غ پٍتَ در ىٍعلهَ یي اٌؼژی جّنیٌكان داد کَ افؽوده اٌؼژی و کاراُا جضلیلاجي آنر ی. ٌحاپؼداظحٍغرضّی 

ب ةا ؿهِو یي ةَ جؼجیایيیحَ و کّدُای قیـیةّد. انکحؼ 71/0ىگاژول ةؼ ُکحار و  -78/18683ب یةَ جؼج

ُههای  ؽان اٌؼژییههغ ةّدٌههغ. ىیههٌههؼژی در جّنً ىٍههاةؽ ایجؼ درمههغ ةههَ ؾٍههّان پؼىنههؼف 39/12و  50/70

 11/63299و  64/5896ب یهغ پٍتهَ در اؿهحان ظؼاؿهان رضهّی ةهَ جؼجیؼ جّنیغٌاپػیؼ و جسغیغپػیجسغ

ُای اٌهؼژی  ؼ ٌِادهیر اؿحفاده از جاةؽ کاب داگالس ٌكان داد کَ جأدیىگاژول ةؼ ُکحار ىضاؿتَ قغٌغ. ٌحا

ُهای  ؼ ٌِادهیؽل ةهؼ روی ؾيهکهؼد ىذتهث و جهأدیهؿّظث دُای کكاورزی و ً یؼوی اٌـاٌي، ىاقیةػر، ٌ

حَ ةؼ ؾيهکؼد پٍتَ ىٍفي ةّد. درآىغ ظهانل یـیّاٌي و انکحؼیي، کّد صیایيیي، ؿيّم قیایيیکّدُای ق

ؽ یؼوی اٌـاٌي ٌیىضاؿتَ قغ. ٌ 21/1ال ةؼ ُکحار و یر 9039451ب یجؼج ٍَ ةَیغ و ٌـتث ؿّد ةَ ُؽیجّن

 غ را ةَ ظّد اظحناص داد. یؼ جّنیُای ىحغ ٍَیز ُؽً ؿِو ایجؼ فیدرمغ ة 9/42ةا 

 ةاقهغگػاران کكاورزی ىيىضنّالت ىِو و راُتؼدی وزارت زِاد کكاورزی و ؿیاؿثپٍتَ یکي از 

جؼی ةَ کكهث جّزَ کوویژه در ىٍعلَ وراىیً دارد. ىحاؿفاٌَ در دَُ اظیؼ ای در کكّر ةَو زایگاه ویژه

از ٌؼهؼ اكحنهادی و  رٌهغدا جؼی ةَ کاقث ایً ىضنّلجيایم کوان غه و کكاورزقایً ىضنّل در کكّر 

 ُهایةاقهغ. جؿعیهم قهغن اکذهؼ کارظاٌهَيهيٌمهؼفَ ٌـتث ةَ ؿایؼ ىضنّالت زراؾهي ىلهؼون ةهٌَیؽ 

و ىضللهیً  گهػارانؿیاؿهثگهػاران، ؿؼىایَدٍُغه ؾغم جّزَ کكي و مٍؿث ٌـازي کكّر ٌكان روذً
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پٍتهَ از  ىضنهّلىلغار اٌؼژی ىنؼفي اُغاف ایً جضلیق جؿییً  ةاقغ. یکي ازکكّر ةَ ایً ىضنّل ىي

ىیهؽان کهارایي و  ؼ اؿهاسورزی ةهجؼیً ؿاىاٌَ ظاكاٌحعاب ىٍاؿب. ةّدایً ىضنّل در ىٍعلَ وراىیً 

ُای اٌؼژی جها . اکذؼ جضلیلات در کكّر ةَ ةؼرؿي قاظلةّدوری اٌؼژی از دیگؼ اُغاف ایً جضلیق ةِؼه

ىهّرد داٌهَ ىٍؼّر زغاؿازی انیاف از پٍتهَو ىلغار اٌؼژی ىنؼفي در کارظاٌَ ةَىؼصهَ ةؼداقث پؼداظحَ 

جِیهَ ةـهحؼ ةهػر در از ىؼصههَ و جسؽیَ و جضهیهم آن  ُای اٌؼژیگیؼد و جؿییً قاظلةؼرؿي كؼار ٌيي

الزم قهغ جها ةهَ ایهً ىعانؿهَ ةهّده و  دیگؼ از زيهَ اُغافداٌَ ىؽرؾَ جا ىؼصهَ زغاؿازی انیاف از پٍتَ

 جهاورزی( ُهای ىعحههف ظهاكدؿهاىاٌَُای ىِو اٌؼژی از ىؼصهَ جِیَ ةـحؼ ةهػر نؿَ جؿییً قاظلىعا

 داٌَ در کارظاٌَ پؼداظحَ قّد.ةؼداقث ىضنّل از ىؽرؾَ و زغاؿازی انیاف از پٍتَ

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

، در ىضنهّل پٍتهَ ورزیظهاكىعحههف ُهای ؿهاىاٌَوری اٌهؼژی در ىٍؼّر جؿییً کارای و ةِهؼهةَ

ةَ ىغت دو ؿال در ایـحگاه جضلیلهاجي ىؼکهؽی واةـهحَ ةهَ  1394 -1395ُای زراؾي در ؿال ای ؼوژهپ

پهؾ از ىكهعل در ایهً پهؼوژه  غ.قدر قِؼؿحان وراىیً اٌسام ىؼکؽ جضلیلات کكاورزی اؿحان جِؼان 

و  ُهاىحؼ و فامههَ ةهیً کهؼت 27×9ورزی اٌغازه ُؼ کؼت جیيار ظاكد ٌيّدن ىلغار ىـاصث ىّرد ٌیاز

ُای ىعحههف ؿاىاٌَ، اكغام ةَ ازؼای و آزىّن ظاك دجّؿط ةعف جضلیلات ظاك و آب( (ىحؼ  2جکؼارُا 

در دوؿهال ىحهّاني داةهث ةهّده و آزىهایف . كعؿَ ىهّرد گؼدیغةؼ اؿاس ٌلكَ در ؿَ جکؼار ورزی ظاك

انَ ؾيهکهؼد ُهای دو ؿهىیهاٌگیً دادهازؼا گؼدیغ. مّرت جنادفي در ُؼ کؼت ورزی ةَُای ظاكؿاىاٌَ

ی دو ؿهال ُاىیاٌگیً ىلغار ىنؼف ٌِادهو  هجسؽیَ و جضهیم گؼدیغافؽار آىاری ىضنّل ةا اؿحفاده از ٌؼم

در ٌِایث اكهغام ةهَ ىضاؿهتَ ىیهؽان ىنهؼف  و ُا در ٌؼؼ گؼفحَ قغزراؾي ةَ ؾٍّان ىنؼف ٌِایي ٌِاده

ىٍؼهّر ةهَورزی قهغ. ظهاكُهای ىعحههف ُای ىِو اٌهؼژی در ؿهاىاٌَاٌؼژی و جسؽیَ و جضهیم قاظل

، داٌهَىٍؼّر زغاؿازی انیهاف از پٍتهَکكي وراىیً ةَةؼداری ىلغار اٌؼژی ىنؼفي در کارظاٌَ روذً داده

ةؼداری ىلهغار جهّان ىنهؼفي در کارظاٌهَ پؾ از ُياٍُگي ةا ىؿاوٌث ىضحؼم آن واصغ اكغام ةَ یادداقث

ورزی و جِیهَ ةـهحؼ ةهػر در يهیهات ظهاكؾىكعنات فٍي ادوات ىّرد اؿهحفاده در گؼدیغ. کكي روذً

  .زغول یك اراوَ قغه اؿث

 ورزی در ایً پؼوژه ؾتارجٍغ از:ظاك ُایؿاىاٌَ

 T1- و کاقث نّنؼ + ةار دیـكیا چٍغ دو دار+ گاوآًُ ةؼگؼداندورزی ؿٍحي ظاك)   

T2- و کاقث نّنؼ + ددو ةار دیـكورزی ظاكکو) 

-T3 قث(اک وپیهؼ ورزی دچیؽلظاكصغاكم   

T4- ىـحلیو كثکدورزی ظاكةي). 
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  ايي هطالعِهطخصات ادٍات هَرد استفادُ ضذُ در  -1جذٍل 

جؼاک

جّر 

زاٌغ

یؼ 

314

0 

گاوآًُ 

دار ؿَ ةؼگؼدان

ظیف 

دآٍُگؼی 

ظؼاؿان( ةا 

ؾؼض کار 

cm120 

دیـك 

 28جاٌغوم 

پؼه ةا 

ؾؼض 

 m 3کار

ورز ظاك

 7ىؼکب 

قاظَ ةا 

ؾؼض 

 m  2.1کار

ردیف

کار 

-پٍر

 ردیفَ

پاش ؿو

دار ةّم

400 

 نیحؼی

کّدپاش 

ؿاٌحؼیفّ

 350ژی 

 نیحؼی

ٌِؼکً 

دایؼان 

ىِؼ 

 جؼةث(

کً جـعیش

  M-805ىغل

دظّقَ چیً 

 فارس(

 

(: ةؼ اؿاس ةؿضي از ىعانؿات ٍُغی و... اٌؼژی ىّرد ٌیاز یهك فهؼد در یهك روز را  Elaد اًزژی کارگزی

ز ىعانؿهات اروپهایي اٌهؼژی کهارگؼی در چٍهیً در ةؿضهي اىگاژول در ٌؼهؼ ىهي گیؼٌهغ و ُهو 8جلؼیتا 

ىلهغار اٌهؼژی ُهؼ کهارگؼ در ىهغت یهك . (2007داردال و ُيکاران، قّد ىضاؿتات اٌؼژی ىضاؿتَ ٌيي

ةها در دؿهث داقهحً جؿهغاد  دؿث آوردٌغ. در ایً پؼوژه ٌیؽىگاژول در ؿاؾث ةَ 153/2ؿاؾث کاری را 

و ضؼب ٌيّدن جؿهغاد ؿهاؾات کهاری ورزی اكُای ىعحهف ظؿاؾات کاری کارگؼان در ُکحار در ؿاىاٌَ

   دؿث آىغ.ةَةؼ اؿاس راةعَ یك ارز اٌؼژی ُؼ ؿاؾث کار ٌیؼوی اٌـاٌي کارگؼان در ُو
                                                 (1) 

Ec laىضحّای اٌؼژی کارگؼ د : (MJ.ha
-1

)         T ىیؽان کار کارگؼ :((hr.ha
-1                            

Nجؿغاد کارگؼ : 
 

ُا و ادوات کكاورزی را ىؿيّال ةَ ازای ُؼ ؿاؾث کار جؼاکحّر : اٌؼژی ىنؼفي ىاقیًآالتاًزژی هاضيي

، کٍٍغ کَ ىلغار اٌهؼژی آن دةها اكحتهاس از اردال و ُيکهارانکَ در ادةیات فً ىّزّد اؿث، ىضاؿتَ ىي

جؿیهیً گؼدیهغ و  در ایً پؼوژه ٌیؽ ةهَ روش اؿهحاٌغاردةاقغ. ىيىگاژول در ؿاؾث  7/62ىؿادل  (2007

ىلغار اٌؼژی ىنؼفي ةؼ اؿاس جؿغاد ؿاؾات فؿانیث جؼاکحّر و ىلغار اٌهؼژی ىؿهادل ُهؼ ؿهاؾث فؿانیهث 

 ىكعل قغ.

گیؼی ىیؽان ىنؼف ؿّظث در ایً پؼوژه ةَ ایً مّرت ةّد کَ اةحغا (: روش اٌغازهEfuelد اًزژی سَخت

ؾالىث ىكعني از ةاك( پؼ ٌيّده و ؿپؾ اكغام ةَ ازؼای ؾيهیات ظاص ىاٌٍغ  کاىال دجا ةاك ؿّظث را

از اجيام ؾيهیات ىؼةّظَ، ىلغار دكیق ؿّظث کو  پؾ گؼدیغ.ورزی ةا ادوات ىعحهف در یك ُکحار ظاك

گیؼی ٌيّده و ؿپؾ کم اٌؼژی ىنؼفي ةا جّزَ ةَ ىیؽان ؿّظث قغه را ةا پؼ کؼدن ىسغد ةاك اٌغازه

 حار و ىضحّای اٌؼژی ُؼ نیحؼ ؿّظث ىضاؿتَ گؼدیغ. ىنؼفي در ُک
 

کَ ىلغار دكیق کّدُای ىهّرد قیيیایي، الزم اؿث ىنؼف کّد ىلغار ىضاؿتَ ةؼای (: Eferد اًزژی کَد

و ؿپؾ در ىضحّای اٌؼژی یك کیهّگؼم کهّد جّنیهغی ضهؼب گؼدیغه ٌیاز در ظّل ؾيؼ ىضنّل ةؼآورد 
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و  1/58جؼجیهب  یهّگؼم کهّد ٌیحهؼوژن و فـهفؼ را ةهٌَؼژی ُؼ کىؿادل ا( 2007اردال و ُيکارن، د. قّد

گهؼم در ایً پؼوژه ةؼای جؿیهیً ىؿهادل اٌهؼژی ُهؼ کیههّىگاژول ةؼ ُکحار ىضاؿتَ ٌيّده اؿث.  97/13

 اؿحفاده قغه اؿث. ( 2007کّدُای قیيیایي از ٌحایر جضلیلاجي داردال و ُيکاران، 

اؿهحفاده قهغ. از آب کاٌهال در ایً پهؼوژه ط ىضنّل پٍتَ جّؿىلغار آب ىنؼفي (: Eirrد اًزژی آبياری

و  دفؿهات آةیهاری آةیهرری، ؿهاؾاتجؿغاد جّان ةا در دؿث داقحً اظالؾات دةي آب، اٌؼژی آةیاری را ىي

اؿهحاٌغارد چٍهیً در ایهً پهؼوژه از ایهً روش دؿث آورد و در اکذؼ ىٍاظق و ُوةَ ىکؿبارز ُؼ ىحؼُو

دؿهث آىهغ. ىحهؼ ىکؿهب در ُکحهار ةهَ 8/9285ر آب ىنؼفي در ایً پؼوژه ىلغا .اؿحفاده گؼدیغه اؿث

 63/0 (2007ةهؼ اؿهاس ٌحهایر جضلیلهاجي داردال و ُيکهاران، ىکؿب آب ىنهؼفي ىؿادل اٌؼژی ُؼ ىحؼ

ارز در ُهورا ىکؿهب در ُکحهار ةؼ صـب ىحهؼ آب ىنؼفيىلغار در ٌِایث ةاقغ. ىکؿب ىيىگاژول ةؼ ىحؼ

 دؿث آىغ.ضؼب ٌيّده و ىلغار اٌؼژی آب ىنؼفي ةَ ىکؿب آبُؼ ىحؼاٌؼژی 

ىنهؼفي جّؿهط ٌِهاده ىیهؽان اٌهؼژی َ ىضاؿهتایً پؼوژه ةؼای (: در Ebioدٍ سوَم ّا کصاًزژی آفت

گهؼم ىضاؿهتَ ضؼب ىلغار ؿو ىنؼفي در ُکحار و ىلهغار ىهاده ىه دؼ آن ؿهو در کیههّةا صامم، ؿيّم

( در ٌؼهؼ 2006تاس از ٌحایر جضلیلاجي دراجهك و ُيکهاران، گؼدیغ. ىؿادل اٌؼژی ىاده ى دؼ ؿيّم ةا اكح

گهؼم ىهاده ىه دؼ (، ىؿادل اٌؼژی یك کیه2006ّگؼفحَ قغ. ةؼ اؿاس ٌحایر جضلیلاجي دراجك و ُيکاران، 

 ةاقغ.ىگاژول ىي 237و  237، 288جؼجیب ؿو جؼفالن، ىحاؿیـحّکؾ و الرویً ةَ

مّرت کكي وراىیً ةَفؿانیث کارظاٌَ روذً: داًِِهصزفی در فزآيٌذ جذاساسی الياف اس پٌباًزژی 

ٌيهّدن ضهؼب ؿاؾث ةا  24ىلغار ىنؼف اٌؼژی در ىغت زىان در ایً پؼوژه  .یؼدگروزی اٌسام ىيقتاٌَ

ىلغار انیاف زغا قهغه از از ظؼفي قغ و  دؿث آوردهکاری ةَ ؿاؾث 24ىغت ُای فؿال در جّان دؿحگاه

ؿهپؾ ةها جلـهیو  .ٌیؽ ىكعل گؼدیغ کكي وراىیًدر کارظاٌَ روذً ؿاؾث 24 زىان در ظّل داٌَپٍتَ

در گهؼم انیهاف پٍتهَ ازای یك کیههّجّنیغی، ىلغار اٌؼژی ىنؼفي ةَىلغار اٌؼژی ىنؼفي ةؼ ىلغار انیاف 

ةهَ ازای ىلغار اٌهؼژی ىنهؼفي  ووات کیهّ 48/408سيّع جّان فؿال در کارظاٌَ ى. قغىكعل کارظاٌَ 

و ىلهغار اٌهؼژی ىنهؼفي در روش ىؼؿهّم ىٍعلهَ ىگاژول  134/1در کارظاٌَ  ٍتَف پاگؼم انییك کیهّ

   ىضاؿتَ قغ.ىگاژول ةؼ ُکحار  29/1443

MJ.haةؼ صـب کَُا ةّده جياىي ٌِادهىنؼفي قاىم ىلغار (: ىسيّع اٌؼژی Einد کل اًزژی ٍرٍدی
-1

 

ةها اؿهحفاده از راةعهَ دو  ُهای ورودیاٌهؼژیو در ایً ىعانؿَ ٌیهؽ پهؾ از ىضاؿهتَ  اؿث هغیؼدگةیان  

 .ىضاؿتَ قغ

                                                                                 (2) 

را در ىضحهّای ىضنّل ةؼای ىضاؿتَ اٌؼژی ظؼوزي ةایـحي ىلغار ؾيهکؼد : (Eoutد کل اًزژی خزٍجی

ؾالوه ةهؼ ، زّ و ...گٍغمپٍتَ، اورزی از كتیم ىضنّالت کك اکذؼدر ىضاؿتَ اٌؼژی . ضؼب ٌيّد آناٌؼژی 
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ُا از كتیم کهاه ؿایؼ جّنیغات زاٌتي آناٌؼژی ، دةػر گٍغم، زّ و پٍتَ(ىضاؿتَ ىؿادل اٌؼژی جّنیغ امهي 

پٍتهَ( ىضنهّل دةلایهای و کههف  کهاه، رةػىؿادل  اٌؼژیٌیؽ گؼدد. در ایً ىعانؿَ جؿییً ىيو کهف ٌیؽ 

MJ.haي واصغ اٌؼژی ظؼوز ىكعل گؼدیغ.
 اؿث. 1-

جضهیم ىلغار اٌؼژی ىنؼفي جّؿط ةَ جسؽیَ و اةؽاری اؿث کَ ی اٌؼژی ُاقاظل: ّای اًزژیضاخص

-را ىكعل ىي ُاپؼداظحَ و ىلغار کارآىغی ؿاىاٌَ دؿث آىغه در یك فؼآیٍغُا و ىلغار اٌؼژی ةٌَِاده

زاىؽ از دیغگاه کان اراوَ یك قاظل ىِو اٌؼژی وزّد دارد کَ اى ؿَدر ىکاٌیؽاؿیّن کكاورزی  ٌيایغ.

ُای ىعحهف جّنیغ یك ىضنّل ظاص و وری ؿاىاٌَىلایـَ کارایي و ةِؼهوضؿیث اٌؼژی در کكاورزی، 

اٌغرکاران ؿایؼ دؿثکكاورزان و ، ىضللان ىغیؼانؿازی ىنؼف اٌؼژی را ةَ در ةِیٍَراُکار ىٍاؿب 

 دُغ.ىي

اٌهؼژی ىضنهّالت و ( Einنهؼف قهغه دىژی کهم اٌهؼٌـهتث ةهیً ٌـتث اٌؼژی، (: ERد ًسبت اًزژی

 جهؼیًقهٍاظحٌَـتث اٌؼژی یها کهارایي اٌهؼژی ةاقغ. و فاكغ واصغ ىيدر یك فؼآیٍغ ةّده ( Eouظؼوزي د

ةا در دؿهث داقهحً اظالؾهات کارایي اٌؼژی  پؼوژهدر ایً جسؽیَ و جضهیم اٌؼژی اؿث. ىٍؼّر ةَقاظل 

 ىضاؿتَ گؼدیغ.از راةعَ ؿَ  جّنیغی،و اٌؼژی  ُاىلغار اٌؼژی ىنؼف قغه جّؿط ٌِاده

(3د
            

-1                                                                

ٌاظانل جّنیغ  ةیً اٌؼژیةَ اظحالف  ؾيهکؼد ظانل اٌؼژی(: NEGد سَد يا عولکزد خالص اًزژی -2

در فؼایٍهغ کكهاورزی واصهغ  قهّد.ىهي گفحهَجّنیغ یك ةؼای و ىنؼف قغه  قغه و کم اٌؼژی ىّرد ٌیاز

ایً قهاظل ةها در ایً پؼوژه واةـحَ ةَ واصغ جّنیغ اؿث دىذال ىگاژول در ُکحار(.  ؾيهکؼد ظانل اٌؼژی

 ىضاؿتَ قغ. چِاراز راةعَ و ةا اؿحفاده آوری قغه اؿحفاده از اظالؾات زيؽ

inout EENEG                                                              (4) 

 در ایً راةعَ:

NEGافؽوده ظانل اٌؼژی د :MJ.ha
-1) 

ىلغار ؾيهکؼد ىضنّل جّنیغ قغه ةَ ازای ُؼ واصهغ اٌهؼژی  وری اٌؼژیةِؼه(: EPد ٍری اًزژیبْزُ -3

وری ةِهؼهدر واكؽ ُيان ارزش گؼىاوي واصغ ىضنّل اؿث. ةؼای ةِتّد  EPةَ  ERٌـتث  ورودی اؿث.

و ُهو ؾيهکهؼد ىضنهّل را  هجّان اٌؼژی ىنؼفي در جّنیغ ٌِهاده را کهاُف دادیك فؼآیٍغ ىيدر  اٌؼژی

ةها كهؼار دادن و آوری قغه ةِتّد ةعكیغ و یا از ضایؿات کاؿث. ایً قاظل ةا اؿحفاده از اظالؾات زيؽ

 ىضاؿتَ گؼدیغ. پٍرراةعَ در 

         -1
                                                 (5) 

MJوری اٌؼژی د: ةِؼهEP          در ایً راةعَ:
kg

)         Yؾيهکؼد ىضنّل د :ha
kg

) 
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ورزی ُای ظهاكوری اٌؼژی در ؿاىاٌَکارایي و ةِؼهُا و جؿییً ىضاؿتَ ىنؼف اٌؼژی ٌِادهىٍؼّر ةَ

ُها و ٌضهّه ىضاؿهتَ ىلهغار دو ىؿهادل اٌهؼژی ٌِهادهةاقغ کَ در زغول ُا ىيٌِادهاٌؼژی  ارزٌیاز ةَ ُو

 ىنؼف اٌؼژی در ایً ىعانؿَ اراوَ قغه اؿث. 
 

 الياف تْيِ هٌظَربِ هزسَم یٍرسخاک ساهاًِ در پٌبِ حيات چزخِ در یهصزف یاًزژ کلهقذار  -2 جذٍل

 واصغ ٌِاده
 يىنؼف ىلغار

 ُکحار در

 یاٌؼژ یىضحّا

 واصغ در ىگاژول
 ىٍتؽ

 يىنؼف یاٌؼژ کم ىلغار

 ُکحار ةؼ ىگاژول

9/160 قغ ىضاؿتَ kg 10 09/16 ةػر  

 42/4704 2007ُيکاران، و کانحاس l 6/96 7/48 ؿّظث

 95/532 2007 ُيکاران، و اردال h 5/8 7/62 آالتىاقیً

 11620 2007 ُيکاران، و اردال kg 200 1/58 ٌیحؼوژن کّد

 5/3492 2007 ُيکاران، و اردال kg 250 97/13 فـفؼ کّد

 041/5850 2007 ُيکاران، و اردال m3 8/9285 63/0 یآةیار

h 53/963 ياٌـاٌ یٌیؼو  56/2074 2007 ُيکاران، و اردال 153/2 

دىاده ىّدؼ ؿو  جؼفالن

kg 48/0) 
kg 

2/1 
 

 2006 ُيکاران، و راجك 288
6/345 

 

دىاده  ىحاؿیـحّکؾ

 (kg 25/0ىّدؼ ؿو 
kg 

25/0 
 

 25/59 2006 ُيکاران، و راجك 237
 

 الرویً 

 (kg 8/0دىاده ىّدؼ ؿو 
kg 

8/0 
 

 6/189 2006 ُيکاران، و راجك 237
 

 دؿحگاه ةؼق ىنؼف

 زیً
kWh 37/160 9 33/1443 2014ُيکاران، و يىیـي 

 16/30473  زيؽ

  ؿحاٌغه

 واصغ هؿحاٌغ
 جّنیغ ىلغار

 ُکحار در

 یاٌؼژ یىضحّا

 واصغ در ىگاژول
 ىٍتؽ

 یجّنیغ یاٌؼژ کم ىلغار

 ُکحار ةؼ ىگاژول

8/35105 قغ ىضاؿتَ kg 84/2181 09/16 پٍتَ ةػر  

16/30469 ىضاؿتَ قغ kg 73/1272 94/23 انیاف  

 74/6152 2014زاُغی،  kg 55/2734 25/2 کاه

7/72717  زيؽ  

 

 

 ًتايج ٍ بحث

 4 ،3، 2ظالمَ در زهغاول ةعّر  ورزیف ظاكُای ىعحهٌحایر صامم از پاراىحؼُای اٌؼژی در روش

 . قغه اؿثاراوَ  6و  5، 4، 3، 2 ،1 ُایقکمو  5و 
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، اٌؼژی ىنهؼفي ٌِهاده ٌیهؼوی اٌـهاٌي در روش یكقکم  زغول دو و در ٌحایر جضلیلات ةا جّزَ ةَ

ٍعلهَ ىنهؼف اٌهؼژی در ىؾٍّان چِارىیً ٌِاده پهؼىگاژول ةؼ ُکحار ةَ 56/2074 ىلغار ىؼؿّم پٍتَ ةا

ىگهاژول ةهؼ  2413اٌؼژی ىنؼفي ٌِاده ٌیؼوی اٌـاٌي ةا ٌیؽ در اؿحان گهـحان  . وراىیً ىكعل گؼدیغ

ُيکهاران،  راد ودظهاُؼی ه اودىنؼف اٌؼژی در جّنیغ پٍتَ قٍاظحَ قغؾٍّان چِارىیً ٌِاده پؼُکحار ةَ

ىگاژول ةؼ  16/30473ورزی ىؼؿّم در ىٍعلَ وراىیً ُای ورودی در روش ظاكىسيّع اٌؼژی (.2015

 ىگهاژول ةهؼ ُکحهار 28898ُکحار گؼدیغ. ىسيّع اٌؼژی ورودی ةؼای جّنیهغ پٍتهَ در اؿهحان گهـهحان 

ىگهاژول ةهؼ  31905(. ایً ىلغار در ىعانؿهات دیگهؼ در ىٍعلهَ گهـهحان 2015ىضاؿتَ قغ دظاُؼی، 

غ پٍتَ در اؿحان انتؼز (. ىسيّع اٌؼژی ورودی ةؼای جّنی2012ُکحار گؽارش قغ داصيغی و آكاؾهیعاٌي، 

دُهغ کهَ آىغه ٌكان ىهيدؿث(. ٌحایر ة2012َىگاژول ةؼ ُکحار اؾالم قغ دپیكگار و ُيکاران،  31237

ىلغار اٌؼژی ورودی در ىٍعلَ وراىیً جلؼیتا ةا اٌؼژی ىنؼفي در اؿحان گهـحان یکـان ةّده و از اؿهحان 

   ةاقغ.جؼ ىيانتؼز کو

، در ایً ىعانؿَ ٌیؽ ىاٌٍغ ةـهیاری از ىعانؿهات یك قکمزغول دو و  اجي درلةا جّزَ ةَ ٌحایر جضلی

ُهای اظیهؼ در ایهؼان، ٌِهاده کّدُهای جّنیغ ىضنّالت کكاورزی در ؿهال مّرت گؼفحَ ةؼ روی اٌؼژی

ٌضّی کَ دؿث آىغ. ةَجؼیً ٌِاده اٌؼژی در جّنیغ ةَؿّظث دیؽل ةَ ؾٍّان پؼىنؼفو قیيیایي، آةیاری 

درمغ کهم اٌهؼژی ىنهؼفي  15 و 19، 49ُا ةَ جؼجیب ىلغار اٌؼژی ىنؼفي ایً ٌِادهدر ىٍعلَ وراىیً، 

درمغ ىنؼف اٌؼژی در ایهً فلهط ةهَ ایهً  83، جضلیلاجي در ایً جضلیق ةَ ٌحایردؿث آىغ و ةا جّزَةَ

( ةؼ روی اٌؼژی جّنیغ پٍتَ در 2012ؾهیعاٌي دُا اظحناص داده قغه اؿث. در ىعانؿَ اصيغی و آكاٌِاده

ؾٍهّان درمغ ىنهؼف اٌهؼژی ةهَ 24و  46جؼجیب ةا  ن ؿّظث دیؽل و کّدُای قیيیایي ةَاؿحان گهـحا

جّنیهغ پٍتهَ در اؿهحان  ي در ظنهّصُای اٌؼژی در جّنیغ گؽارش قغٌغ. در جضلیلجؼیً ٌِادهپؼىنؼف

 ؼىنهؼفؾٍّان پ جؼجیب ةَ زی و کّدُای قیيیایي ةَُای کكاورانتؼز ٌیؽ ؿَ ٌِاده ؿّظث دیؽل، ىاقیً

(. در ىعانؿات ذکؼ قهغه ةهؼای 2012ُای اٌؼژی در جّنیغ گؽارش قغٌغ دپیكگار و ُيکاران، جؼیً ٌِاده

دؿهث جؼیً ٌِاده اٌؼژی در جّنیغ ةّد و ةا جّزَ ةَ ٌحایر جضلیلاجي ةهَجّنیغ پٍتَ، ؿّظث دیؽل پؼىنؼف

ىهّرد ةؼرؿهي قهغه اظیهؼ  جؼ از ىعانؿهاتآىغه ىلغار اٌؼژی ىنؼفي ؿّظث دیؽل در ىٍعلَ وراىیً کو

جؼ از ىعانؿات اٌسام گؼفحهَ اظیهؼ گؼدیغ. ىلغار اٌؼژی ىنؼفي کّدُای قیيیایي در ىٍعلَ وراىیً ةیف

گیؼ دُغ کَ افؽایف ىنؼف کّد ٌیحؼوژن ةؼ ُکحار ةاؾخ افؽایف چكوگؼدیغ و ٌحایر جضلیلاجي ٌكان ىي

اٌؼژی در ایً ىٍعلَ كؼار گؼفث و ةؿغ از اٌؼژی ىنؼفي کّدُای قیيیایي گؼدیغه و در رجتَ اول ىنؼف 

آن ىلغار اٌؼژی آب ىنؼفي در رجتَ دوم و اٌؼژی ىنؼفي ؿّظث دیؽل زایگاه ؿّم را ةَ ظّد اظحناص 

ای ىّازهَ ُای اٌؼژی، اداىَ ایً روٌغ ةها ىكهکالت ؾغیهغهداد. نػا ةا جّزَ ةَ اداىَ افؽایف كیيث صاىم

 ةاقغ. ىي افؽایف ىّاد آني ظاك ةَجؼی ةیفزىٍغ جّزَ ظّاُغ قغ و کكث پٍتَ در ایً ىٍعلَ ٌیا
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 هٌظَر تَليذ اليافٍرسی هزسَم بِهصزفی در ساهاًِ خاکهقذار کل اًزژی  -1ضکل 
 

دُهغ ٌكهان ىهي در قکم دوورزی ظاكصامم از ىلغار ىنؼف اٌؼژی در ؿاىاٌَ کوٌحایر جضلیلاجي 

در ُکحهار  ةهؼىگهاژول  11620جؼیً ىلغار ةیفجؼیً فکَ ىلغار اٌؼژی ىنؼفي ٌِاده ٌیحؼوژن دارای ةی

و  5/3492، 041/5850کّد فـفؼ و ؿّظث ةَ جؼجیب ةا ىلادیؼ رجتَ یك و اٌؼژی ىنؼفي ٌِاده آةیاری، 

ُای ىنؼف اٌؼژی كهؼار جؼیً ٌِادهُای دوم، ؿّم و چِارم پؼىنؼفدر رجتَةؼ ُکحار ىگاژول  98/3184

و یا اؿحفاده از ٌِاده کهّدی  ؿازی ٌِاده کّدیدُغ کَ ةا ةِیٌٍَكان ىي ٌحایر جضلیلاجي ىػکّرگؼفحٍغ. 

   در جّنیغ پٍتَ داقحَ ةاقغ.جّاٌغ جأدیؼ زیادی در کاُف ىنؼف اٌؼژی زایگؽیً ىي
 

 

 هٌظَر تَليذ اليافٍرسی بِخاکهقذار کل اًزژی هصزفی در ساهاًِ کن -2ضکل 

در قهکم ؿهَ ٌكهان  ورزیظهاكصهغاكمدر ؿهاىاٌَ  صامم از ىلغار ىنؼف اٌهؼژیجضلیلاجي ٌحایر 

ةؼ ُکحهار ىؼةهّط ةهَ ٌِهاده کهّد ىگاژول  11620ىگاژول ةؼ ُکحار،  15/27290از ىسيّع دُغ کَ  ىي

ىٍؼّر جِیهَ انیهاف را ةهَ ظهّد درمغ کم اٌؼژی ىنؼفي در چؼظَ صیات پٍتَ ةَ 5/42و ةّده ٌیحؼوژن 

و  5/3492، 04/5850فؼ و ؿّظث ةَ جؼجیب ةها ىلهادیؼ ، کّد فـُای آةیاریٌِادهاظحناص داده اؿث. 

160/9 

4704/42 532/95 

11620 

3492/5 

5850/041 
2074/566 

345/6 59/25 
189/6 1443/33 

 ةػر ىگاژول در ُکحار
 ؿّظث

 آالتىاقیً
 کّد ٌیحؼوژن
 کّد فـفؼ
 آةیاری
 ٌیؼوی اٌـاٌي

 (جؼفالندکف ؿيّم ؾهف
 (ىحاؿیـحّکؾدکفؿيّم آفث

 (الرویًدکف ؿيّم آفث
 دؿحگاه زیً

160/9 3184/98 

376/2 

11620 3492/5 

5850/04 

1611/7 
345/6 59/25 189/6 1076/94 

 ةػر ىگاژول در ُکحار
 ؿّظث

 آالتىاقیً
 کّد ٌیحؼوژن
 کّد فـفؼ
 آةیاری
 ٌیؼوی اٌـاٌي

 (جؼفالندکف ؿيّم ؾهف
 (ىحاؿیـحّکؾدکفؿيّم آفث

 (الرویًدکف ؿيّم آفث
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اراوهَ ُای دوم جا چِارم كؼار گؼفحٍغ. ةا جّزهَ ةهَ ٌحهایر جضلیلهاجي ىگاژول ةؼ ُکحار در رجتَ 33/2722

ؿهِو  قغه در قکم ؿَ اگؼ ٌِاده کّد ٌیحؼوژن و کّد فـفؼ را ةَ ؾٍّان ٌِاده کهّدی در ٌؼهؼ ةگیهؼیو،

ةاقغ کهَ ىيدرمغ  55ىٍؼّر جِیَ انیاف ىنؼفي در چؼظَ صیات پٍتَ ةٌَِاده کّدی از ىسيّع اٌؼژی 

جّاٌهغ ةعهف ظهاك و آب ىهيُای کّدی جّؿط کارقٍاؿهان ىٍؼّر کاُف ٌِادهاراوَ راُکار ىٍاؿب ةَ

 جّنیغ پٍتَ ةكّد. گیؼی در کاُف ىنؼف اٌؼژی در کاُف چكوةاؾخ 

 

 

 هٌظَر تَليذ اليافٍرسی بِکخاحذاقلهقذار کل اًزژی هصزفی در ساهاًِ  -3ضکل 
 

ورزی ظاكچِار، ىسيّع اٌؼژی ىنؼفي در ؿاىاٌَ ةي قکمدر اراوَ قغه جضلیلاجي ةا جّزَ ةَ ٌحایر 

 11620ةاقهغ و ٌِهاده کهّد ٌیحهؼوژن ةها ىلهغار اٌهؼژی ىنهؼفي ىگاژول ةؼ ُکحار ىي 1/25903ىؿادل 

ـهفؼ و ؿهّظث دیهؽل ةهَ جؼجیهب ةها ىلهادیؼ ُای آةیهاری، کهّد فىگاژول ةؼ ُکحار در رجتَ اول و ٌِاده

ىلادیؼ ٌِهاده ىنهؼفي ُای ةؿغی كؼار دارٌغ. ىگاژول ةؼ ُکحار در رجتَ 75/2069و  5/3492، 04/5850

ُهای یکـان اؿحفاده قغه اؿث و در ةیً ٌِادهورزی ُای ظاكکّدی، آةیاری و ؿيّم ةؼای ُيَ ؿاىاٌَ

در جهؼ ةهیفو ىلغار ىنؼف ؿهّظث  ةاقغّظث دیؽل ىيىحغیؼ پؼ ىنؼف اٌؼژی در ایً ىعانؿَ ٌِاده ؿ

افؽایف زیاد ىسيّع اٌؼژی ىنؼفي در ؿاىاٌَ ىؼةّظَ قغه اؿث. ةا ورزی ةاؾخ ُای ىعحهف ظاكؿاىاٌَ

جؼیً ىنؼف ٌِاده ؿهّظث ىؼةهّط ةهَ ؿهاىاٌَ یك، دو، ؿَ و چِار ةیفجّزَ ةَ ٌحایر جضلیلاجي قکم 

ورزی ةها ىلهغار ظاكجؼیً آن در ؿاىاٌَ ةيژول ةؼ ُکحار و کوىگا 42/4704ورزی ىؼؿّم ةا ىلغار ظاك

دُغ کَ ىلهغار اٌهؼژی ىنهؼفي ؿهّظث دیهؽل در ایً ٌحایر ٌكان ىيىضاؿتَ قغ. ةؼ ُکحار  75/2069

 ورزی قغه اؿث. ظاكةؼاةؼ ىنؼف اٌؼژی در ؿاىاٌَ ةياز دو جؼورزی ىؼؿّم ةیفؿاىاٌَ ظاك
 

160/9 2722/33 

351/12 

11620 
3492/5 

5850/04 

1506/56 
345/6 

59/25 
189/6 

992/25 

 بذر ىگاژول در ُکحار

 سَخت

 آالتهاضيي

 کَد ًيتزٍژى

 کَد فسفز

 آبياری

 ًيزٍی اًساًی

 (تزفالى)کص سوَم علف

 (هتاسيستَکس)کصسوَم آفت

 (الرٍيي)کص سوَم آفت

 دستگاُ جيي
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 هٌظَر تَليذ اليافٍرسی بِخاکبیدر ساهاًِ هقذار کل اًزژی هصزفی  -4ضکل 

 

در جّنیغ یهك و اٌؼژی جّنیغی ُا کَ ُغف ٌِایي از ىضاؿتَ ىلغار اٌؼژی ىنؼفي ٌِادهایًةا جّزَ ةَ

ةاقهغ و ُای اٌؼژی ىيةؼ اؿاس قاظل ُا ةا ُویك ؿاىاٌَ و یا ىلایـَ ؿاىاٌَ جسؽیَ و جضهیمىضنّل، 

جؼ در جسؽیهَ و جضهیهم ی کيك ةیفةؼاز ذیؼ ىـحلیو ىضاؿتَ اٌؼژی چٍیً جفکیك اٌؼژی ىـحلیو اُو

دار ةهّدن ةهیً و ادتات اظحالف ىؿٍي  spssافؽارُایي ىاٌٍغةاقغ، ٌیاز ةَ جسؽیَ و جضهیم آىاری ةا ٌؼمىي

ؿهاىاٌَ جؼیً ىلغار اٌؼژی ىـحلیو در ةا جّزَ ةَ ٌحایر جضلیلاجي در زغول ؿَ، ةیف .ةاقغُا ٌييؿاىاٌَ

-جهؼیً ىنهؼف اٌهؼژی ىـهحلیو در روش ةهيو کهوىگاژول ةؼ ُکحهار(  21/14766د ورزی ىؼؿّمظاك

( گؼدیغ. درمغ اٌؼژی ىـحلیو ٌـتث ةَ کم اٌؼژی ىنؼفي در ىگاژول ةؼ ُکحار 15/10196ورزی د ظاك

جؼیً ىنهؼف اٌهؼژی درمغ گؼدیغ. یف 39ورزی ظاكروش ةي درمغ و در 48ورزی ىؼؿّم روش ظاك

جؼیً ىنؼف اٌؼژی ىـحلیو و ةیف ىگاژول ةؼ ُکحار 11620ىؼةّط ةَ ىنؼف کّد ٌیحؼوژن ذیؼ ىـلیو 

اٌهؼژی  دؿهث آىهغ.ةَىگاژول ةؼ ُکحار  42/4704ورزی ىؼؿّم ىؼةّط ةَ ىنؼف ؿّظث در روش ظاك

یکـان اؿهحفاده ورزی ُای ظاكدر ُيَ ؿاىاٌَةاقغ، کَ اٌؼژی ىنؼفي ىـحلیو ىي ىنؼفي ٌِاه آةیاری

افهؽایف  وةاقهغ ُای ى دؼ در افؽایف درمغ اٌؼژی ىـحلیو ىهيٌِاده ؿّظث دیؽل یکي از ٌِاده .گؼدیغ

زیاد قغن درمغ ىنؼف اٌؼژی ىـحلیو ةَ ورزی ةاؾخ ُای ىعحهف ظاكدر ؿاىاٌَىنؼف ٌِاده ؿّظث 

چلهغر قهغت ؾيهیهات دُغ کهَ ُهؼٌكان ىي دؿث آىغه در زغول ؿَةَ حایرذیؼ ىـحلیو قغه اؿث. ٌ

درمهغ ىنهؼف ىلغار ؿّظث ىنؼفي در ُکحار کاُف پیهغا کهؼده و در ٌحیسهَ كّد، ةجؼ ورزی کوظاك

 .قّدجؼ ىيٌـتث ةَ ذیؼ ىـحلیو کواٌؼژی ىـحلیو 

افهؽار مٌهؼاؿهحفاده از  ةهاورزی ةؼ ؾيهکؼد پٍتهَ ُای ظاكادؼ ؿاىاٌَواریاٌؾ جسؽیَ جضلیلاجي ٌحایر 

Spss ٌَقهکم زغول چِار و در ای ای داٌکً یق آزىّن چٍغ داىٍَورزی از ظؼُای ظاكو ىلایـَ ؿاىا

وزهّد دارد و  درمهغ 5ورزی در ؿهعش ظهاكُهای داری ةهیً ؿهاىاٌَاظحالف ىؿٍهيکَ  دادٌكان  پٍر

ورزی ظاكو جیيار کو A گؼوهدر گؼم در ُکحار کیهّ 4/3636جؼیً ىلغار دارای ةیفورزی ىؼؿّم  ظاك

160/9 
2069/75 

282/15 

11620 3492/5 

5850/04 

1137/43 345/6 
59/25 

189/6 

 ةػر ىگاژول در ُکحار 695/88
 ؿّظث

 آالتىاقیً
 کّد ٌیحؼوژن
 کّد فـفؼ
 آةیاری
 ٌیؼوی اٌـاٌي

 (جؼفالندکف ؿيّم ؾهف
 (ىحاؿیـحّکؾدکفؿيّم آفث

 (الرویًدکف ؿيّم آفث
 دؿحگاه زیً
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و كهؼار گؼفحٍهغ  C گهؼوهجؼیً ىلغار در ورزی ٌیؽ دارای کوظاكي( و ةBدگؼوه ورزی در ظاك و صغاكم

اظهحالف ةهیً ىعاةلهث دارد و ؾههث  (1998، کهاواالریؾدةا جضلیلهات ً ىعانؿَ یجضلیلاجي در اٌحیسَ 

جهؼ در رظّةهث ةهیفىٍؼّر صفهغ ؿازی ةِحؼ ةـحؼ ةػر ةَآىادهجّاٌغ ةَ دنیم ىيورزی ُای ظاكؿاىاٌَ

 ةاقغ.ىضیط رقغ ریكَ 

 
 ٍرسی حفاظتیّای هختلف خاکهقذار هصزف اًزژی هستقين ٍ غيزهستقين در رٍش -3 جذٍل

ىنؼف اٌؼژی روش 

 ورزیظاك
کم اٌؼژی ىنؼفي 

(MJ.ha-1) 

 اٌؼژی ىـحلیو

(MJ.ha-1) 
 اٌؼژی ذیؼ ىـحلیو درمغ

(MJ.ha-1) 
 درمغ

 52 95/15706 48 21/14766 16/30473 ورزی ىؼؿّمظاك

 56 95/15706 44 73/12260 68/27967 ورزیظاكکو

 58 95/15706 42 2/11583 15/27290 ورزیظاكصغاكم

 61 95/15706 39 15/10196 1/25903 ورزیظاكةي

 

 

 

 

 گزم در ّکتار(ٍرسی بز عولکزد پٌبِ )کيلَّای هختلف خاکاثز رٍش -5ضکل 
 

ىلغار ةهػر پٍتهَ، انیهاف و کهاه و جؼیً دؿث آىغه در زغول پٍر، ةیفةا جّزَ ةَ ٌحایر جضلیلاجي ةَ

گهؼم در کیههّ 55/2734و  73/1272، 84/2181جؼجیهب  ىؼؿّم ةهَورزی کهف جّنیغی در ؿاىاٌَ ظاك

گهؼم در کیههّ 5/1318و  66/613، 1052ورزی ةَ جؼجیهب ظاكجؼیً ىلغار آن در ؿاىاٌَ ةيُکحار و کو

ىگهاژول ةهؼ  8/35105اٌَ ظاك ورزی ؿٍحي جؼیً ىلغار اٌؼژی جّنیغی در ؿاىدؿث آىغ. ةیفُکحار ةَ

 ىگاژول ةؼ ُکحار ىضاؿتَ قغ. 33/34584ورزی ةا ىلغار ظاكجؼیً آن در ةيُکحار و کو

0

1000

2000

3000

4000

T1 T2 T3 T4

3636/4 

2713/3 2500 

1753/3 

 رٍش ّای خاک ٍرسی
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 حفاظتی )کيلَگزم در ّکتار( ٍرسیّای هختلف خاکدر رٍشپٌبِ  عولکزد -4جذٍل

mean R3 R2 R1 
 جکؼار 

 جیيار 
a4/3636 3600 3820 1/3489 T1 
b3/2713 2690 2550 2900 T2 

b2500 2450 2700 2350 T3 
c3/1753 1800 1560 1900 T4 

 

 

 ٍرسیّای هختلف خاکهقذار کل اًزژی تَليذی در ساهاًِ -5جذٍل 

ورزی ظاك

ىؼؿّم دؿٍحي 

 ىٍعلَ(

 واصغ ؿحاٌغه
ىلغار جّنیغ 

 در ُکحار

ىضحّای اٌؼژی 

 ىگاژول در واصغ
 ىٍتؽ

ىلغار کم اٌؼژی 

 جّنیغی

 حارىگاژول در ُک

8/35105 قغ ىضاؿتَ kg 84/2181 09/16 ةػر پٍتَ  

 16/30469 ىضاؿتَ قغ kg 73/1272 94/23 انیاف

 74/6152 2014زاُغی،  kg 55/2734 25/2 کاه

 7/71727  زيؽ

 ورزیظاكکو

2/26194 ىضاؿتَ قغ 09/16 98/1627  ةػر پٍتَ  

 62/22734 ىضاؿتَ قغ kg 65/949 94/23 انیاف

 9/4590 2014زاُغی،  kg 4/2040 25/2 کاه

 72/53519  زيؽ

-صغاكم ظاك

 ورزی

 24135 ىضاؿتَ قغ 09/16 1500  ةػر پٍتَ

5/20947 ىضاؿتَ قغ kg 875 94/23 انیاف  

 4230 2014زاُغی،  kg 1880 25/2 کاه

5/49312  زيؽ  

ورزی ظاكةي

 دکكث ىـحلیو(

68/16926 ىضاؿتَ قغ kg 1052 09/16 ةػر پٍتَ  

kg 66/613 انیاف  94/23 02/14691 ىضاؿتَ قغ   

kg 5/1318 کاه 63/2966 2014زاُغی،  25/2   

33/34584  زيؽ  

 

 36/2جّنیهغ پٍتهَ در روش ىؼؿهّم ىٍعلهَ  در، ىیاٌگیً کارایي اٌهؼژی قفزغول  ةؼ اؿاس ٌحایر

گؽارش گؼدیهغ داصيهغی و  85/1 و 58/1جؼجیب ىضاؿتَ قغ. کارایي اٌؼژی در اؿحان گهـحان، انتؼز، ةَ

جهؼ از اؿهحان کهارایي اٌهؼژی در ىٍعلهَ وراىهیً ةهیف (.2012پیكگار و ُيکاران، ؛ 2012آكاؾهیعاٌي، 

در ٌؼؼ جؼ گػار در زیاد ةّدن کارایي اٌؼژی در ایً ىٍعلَ، ةیفدؿث آىغ. یکي از ؾّاىم جاًدیؼگهـحان ةَ
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کهَ  اؿث داٌَ در ىٍعلَ گهـحانارز انیاف پٍتَکَ ُو ةاقغارز اٌؼژی انیاف و ةػر پٍتَ داٌَ ىيُو گؼفحً

. در صاني کهَ اٌغدر ٌؼؼ گؼفحَ گؼمهّیىگاژول ةؼ ک 8/11 در جضلیلات ظّد (2012د اصيغی و ُيکاران

ىگاژول ةؼ  09/16ارز اٌؼژی ةػر پٍتَ و ُوگؼم ىگاژول ةؼ کیهّ 94/23ارز اٌؼژی انیاف در ایً ىعانؿَ ُو

ورزی ىؼؿهّم ظهاك ایهً ىعانؿهَ ىؼةهّط ةهَ ؿهاىاٌَؼیً کارایي اٌؼژی درجةیف .ىضاؿتَ قغکیهّگؼم 

ٌحهایر جضلیلهاجي اراوهَ قهغه در . ( ةَ دؿهث آىهغ33/1ورزی دظاكةي ؿاىاٌَجؼیً آن در ( و کو36/2د

ٌـهتث ورزی  وری اٌؼژی ةا افهؽایف قهغت ؾيهیهات ظهاكکارایي و ةِؼه دُغ کَزغول قف ٌكان ىي

کٍهغ. ورزی ٌیهؽ کهاُف پیهغا ىهيُای ظاكورزی کارایي ؿاىاٌَهیات ظاكىـحلیو دارد و ةا کاُف ؾي

ةاقهغ کهَ در وری اٌؼژی، ؾيهکؼد ىضنّل در ُکحار ىيّاىم ةـیار جأدیؼ گػار در کارایي و ةِؼهیکي از ؾ

جهؼیً جؼیً ىلغار و ؿاىاٌَ کكهث ىـهحلیو دارای کهوورزی ىؼؿّم دارای ةیفایً جضلیق ؿاىاٌَ ظاك

 ُا گؼدیغٌغ.ةیً ُيَ ؿاىاٌَ ىلغار ؾيهکؼد
 

 ٍرسی حفاظتی در هحصَل پٌبِّای هختلف خاکّای هْن اًزژی در رٍشهقاديز ضاخص -6جذٍل 

-ُای ظاكروش

 ورزی صفاػحي

ىلغار اٌؼژی 

ىنؼفي 

 (MJ.ha-1د

 ىلغار اٌؼژی

جّنیغی 

 (MJ.ha-1د

ىلغار انیاف 

در ُکحار 

 (kgد

ٌـتث 

 اٌؼژی

ؾيهکؼد ظانل 

 (MJداٌؼژی 

وری ةِؼه

اٌؼژی 

 (kg.MJ-1د

 04/0 5/41254 36/2 73/1272 7/71727 2/30473 ورزی ىؼؿّمظاك

 034/0 04/25552 9/1 65/949 7/53519 7/27967 ورزیظاكکو

 032/0 4/22022 8/1 875 5/49312 2/27290 ورزی ظاكصغاكم

 02/0 23/8681 33/1 66/613 3/34584 1/25903 ورزیظاكةي
 

 

 گيزیًتيجِ

ةا ىیاٌگیً  ورزیظاكجؼیً ؾيهکؼد ىضنّل در روش ةیفدؿث آىغه ٌكان داد کَ ٌحایر ةَ -1

کیهّگؼم  3/1753ةا ىیاٌگیً ؾيهکؼد ورزی ظاكجؼیً آن در روش ةيو کوکیهّگؼم در ُکحار  4/3636

جؼ و مدُغ کَ ُؼ چلغر ةـحؼ ةػر ٌؼایً ٌحیسَ ٌكان ىيدؿث آىغ. ةَجؼیً ىلغار در ُکحار دارای کو

 کٍغ.ظاك پّدرجؼ جِیَ گؼدد، ؾيهکؼد ىضنّل ٌیؽ افؽایف پیغا ىي

 94/23و  09/16ىؿادل اٌؼژی ةػر و انیاف در ایً جضلیق ىضاؿتَ گؼدیغ کَ ىلغار آن ةَ جؼجیب  -2

( ىؿادل اٌؼژی ةػر و انیاف را 2012کَ دپیكگار و ُيکاران، . در صانيگؼم جؿییً گؼدیغؼ کیهّةىگاژول 

ىؿادل اٌؼژی ةػر و انیاف جؼ ةّدن اٌغ. ؾهث ةیفدؿث آوردهگؼم ةَىگاژول ةؼ کیهّ 5/15و  18ب ةَ جؼجی

ىؼصهَ زغاؿازی انیاف در کارظاٌَ و در ایً جضلیق، ىضاؿتَ اٌؼژی ىنؼفي از ىؼصهَ جِیَ ةـحؼ ةػر جا 

  ةاقغ.چٍیً دنیٍحَ ٌيّدن ةػر ىيُو
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 36/2 ةا ىلادیؼ ورزی ىؼؿّمظاك ؿاىاٌَدر ٍؼّر جِیَ انیاف ىةَاٌؼژی وری و ةِؼه جؼیً کارایيةیف -3

گؼدیغ. ایً گؼم ةؼ ىگاژول کیهّ 0.02و 33/1ورزی ظاكجؼیً آن در ةيو کو گؼم ةؼ ىگاژولکیهّ 04/0 و

ُای ٌـتث ةَ ؿایؼ روشورزی ىؼؿّم روش ظاكدر وری اٌؼژی دُغ کَ کاراوي و ةِؼهٌحایر ٌكان ىي

ورزی ىؼؿّم را ةؼ اؿاس جسؽیَ و جضهیم ظاك ؿاىاٌَجّان ّده و در ٌحیسَ ىية جؼیفورزی ةظاك

  جّمیَ ٌيّد.در ىٍعلَ وراىیً ُای ىِو اٌؼژی قاظل
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