
 

 مقاله پژوهشی

  چغندرقند کشت در یاگلخانه یگازها انتشار زانیم و یانرژ مصرف یالگو یسازیکم

 (روانیش شهرستان آباد نیحس یروستا مزارع: یمورد مطالعه)

 
 3و محمد حسین صالحی *2یو ابوالفضل توسل 1انیبابائ یمهد

 5011خرداد  91تاریخ پذیرش:    5011فروردین  22تاریخ دریافت: 

 

 دهيچک

 صرفه بر علاوه كه است انرژی و سوخت مصرف كاهش رينظ یزراع یهاروش ميصح تيريمددرآمد كشلاورزان  شيزااز عوام  اف یکي

 یبررس بهحاضر  قيتحق ،یهدف نيبه چن یابيدست یبرا .شودیم زين یطيمح ستيمخاطرات ز رسلاندن حداق  به باعث یليفسل منابع يیجو

 34-31 یسال زراع یط روان،يش شلهرستانآباد  نيحسل یروسلتا چغندرقند مزارع در یاگلخانه یگازها انتشلار و یانرژ مصلرف یالگوها

 یهایورود. شدند انتخاب یتصلادف یريگنمونه روش به مزارعو  شلد یگردآور چهره به چهره پرسلشلنامه قيطر از ها. دادهاسلت پرداخته

 و بود آب و برق ،يیايميش سموم ،یدام كود ،يیايميش یهاكود زل،يد آلات، نيماش ،یانسان یروين شام  ،یانرژ مصلرف محاسلره به مربوب

 و 50/44213  يترتبه چغندرقند مزارع یخروج و یورود یانرژ ك  داد، نشللان جينتا. شللدیم شللام  را اهيگ عملکرد ك  زين هایخروج

 35/05 ،يیايميش یهاكود مصرف به مربوب درصد 93/92 چغندرقند ديتول در یمصرف یانرژ ك  از. اسلت هکتار در مگاژول 51/0901510

 لوگرميك 10/1 یانرژ یوربهره زانيم و 53/03 یانرژ مصرف راندمان. باشدیم تهيسيالکتر به مربوب درصد 43/00 و زليد به مربوب درصد

. ميزان اشتندد چغندر مزارع در یانرژ یهایورود نيب در را نقش نيشتريب تهيسيالکتر و سوخت ،يیايميش مواد. ديگرد ثرت هکتار در مگاژول

 هاگاز نيا یجهان شيگرما  يپتانسل زانيم و بود هکتار در كيلوگرم 04/9 و 10/00، 04/0649 ترتي به 4CH و 2CO، O2N یهاگاز انتشلار

 10/10 و 2COدرصد آن مربوب به  4CH، 00/01 به مربوب آن درصلد 14/1 مقدار نيا از كه ديگرد محاسلره eq ha2CO 25/3162-1برابر 

 .شد گزارش O2Nدرصد آن مربوب به 

  یاگلخانه یگازها ،یانرژ مصرف يیكارا روستا،چغندرقند،  ،یجهان شيگرما  يپتانس :كلمات كليدی
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 مقدمه

 سللتيز یدهايتهد نيبزرگتر از یکي یكشللاورز گسللترش

 افزونروز ینگران موج  امر نيا و است جهان سراسر در یطيمح

 كرهسللتيز حا  در آن نقش و یسللتيز تنوع از حااظت مورد در

 زيسللتی، تنوع كاهش. (0110و همکاران،  0لمنيت) اسللت شللده

 آلودگیو  خاا فرسللايش افزايش ،خاا یزيحاصلللخ كاهش

 نيا جهانی و ایمنطقه محلی، منای عواق  زيرزمينی یهاآب

 رانيا در مه  یصنعت اهيگ کي عنوان به چغندرقند. استموضوع 

 اختصار خود به را یزراع محصولات ديتول از یتوجه قاب  بخش

 رانيا در (Beta vulgaris) چغندرقند كشت ريز سطم. است داده

 استان سه  كه بود هکتار 002351 راًيتقر 34-31 یزراع سال در

 ديكه منجر به تول بود هکتار 0042 سال همان در یشمال خراسان

-34یزراع سال یكشاورز نامه)آمار ديگرد چغندرقند تن 35964

 ،انسللان يیغذا عيصللنا در عمدتاً چغندرقند مصللرف موارد(. 31

 05 حدود چغندرقند در موجود قند. باشدیم صلنعت و دام خوراا

و همکاران،  0اردال) است شکرين در موجود مقدار از شتريب درصلد

0111). 

 ك درصللد از  5 یكشللاورز یهاتيفعال رياخ یهاسللال در

. (0113 ،9یو كاستولد ینيچيب) كندیم مصرف را یليفسل یانرژ

 یوس از بوده یكشاورز محصولات ديتول یبرا یمهم منرع یانرژ

 همکاران، و 6اوزونوز) است یانرژ ديتول منرع زين یكشلاورز گريد

 هگسترد طور به وانيح و انسلان یانرژ ،یکيمکان یانرژ. (0112

 شيافزا. شللنودیم اسللتااده یكشللاورز محصللولات ديتول یبرا

                                                                                                                                                                                                 
0 - Tilman 
0 - Erdal 
9 - Bechini and Castoldi 

6 - Uzunoz 

5 - Banaeian 

4 - Jones 

1 - Smith 
2 - Litskas 

 بهرود و یزراع یهانيزم توسللعه تيمحدود ،یانسللان تيجمع

 در یانرژ مصلللرف شيافزا به منجر یزندگ یاسلللتلانداردها

 شده رياخ یهاسال در یكشاورز محصلولات ديتول یهاسلت يسل

 است شده باعث مسلائ  نيا. (9010 همکاران، و 5انيبنائ) اسلت

 انتشللار زانيم شيافزا در یمهم عام  یكشللاورز یهاتيفعال

. (0100 همکاران، و 4جونز) باشلللد( GHG) یاگلخانه یگازها

 عام  یكشللاورز یهاتيفعال دهدیم نشللان گرانپژوهش نتابج

 تروژنين دياكسلل از درصللد 2CO، 41از  درصللد 09 حدودانتشللار 

(O2N )متاناز  درصلللد 51 و (4CH )و 1تياسلللم) باشلللدیم 

 ابعمن از یاگلخانه یگازها انتشار زانيم نييتع. (0112 ان،همکار

 آنها بر مهثر عوام  يیشلناسا و یكشلاورز یندهايفرآ در خار

 و جونز) اسللت یاگلخانه یگازها انتشللار كاهش یبرا گام نياول

 در یانرژ از اسللتااده زانيم  يتحل و هيتجز. (0100 همکاران،

 كاهش یبرا يیهاراه تواندیم یكشلللاورز مختل  یهابخش

 را يیغذا تيامن انداختن خطر به بدون یاگلخانه یگازها انتشللار

 نيبهتر انتخاب یبرا اسللت ممکن محاسللرات نيا. دهد نشللان

 همکاران، و  2تسلللکاسيل) باشلللند دتريما یتيريمد یهاروش

 زانيم ازمه ،  یصلللنعت اهيگ کي عنوان به چغندرقند .(0100

و  اسللت برخوردار یكشللاورزبخش  در هانهاده یبالا مصللرف

 يیايميو سموم ش هاكود ،یكارگر یرويآلات و ن نياستااده از ماش

 ستا شتريب یزراع اهانيگ از یاريبس به نسرتمحصلول  نيدر ا

 یرودو یهایبه انرژ یاديز یآن وابستگ ديتول دشویباعث م كه

 یازهاگ انتشار زانيم محاسره و یانرژ انيجر مطالعه. باشد داشته
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محصلللول  دياز تول یناشللل( O2N و 2CO، 4CH ) یاگلخانه

 كاهش جهت مناسلل  راهکار کي انتخاب به تواندیمچغندرقند 

 توجه موردكشور  یروستاها در یوربهره شيافزا و یانرژ مصرف

 . رديگ قرار
 

  هاروش و مواد

 ستانا روانيش شهرستانآباد  نيحس یروستا در قيتحق نيا 

شهر  نيدوم روانيشهرستان ش. ديرس انجام به یشلمال خراسلان

شهر در  نيا تياست. جمع یاسلتان خراسلان شمال بزرگ و مه 

اسللت.  شللده زده نيتخمنار  011111 به کينزد 0933سللال 

 91 يیايمربع در عرض جغراف لومتريك 9123مساحت  با روانيشل

 و قهيدق 39درجله و  51 يیايلو طول جغراف قلهيدق 61درجله و 

اسللت. از شللمال به قرار گرفته  اياز سللطم در یمتر 0131ارتااع 

، از جنوب به شهرستان آبادعشق شهر كشور تركمنستان تختيپا

محدود  بجنورد و از غرب به فاروج ، از شرق به شهرستاننياسارا

با  روانيقرار دارد. ش رود اترا در مجاورت رواني. شهر ششودیم

عشلللق  شلللهرسلللتان به نيترکينزد یلومتريك 00فلاصلللله 

با  مطابق منطقه یهوا و آب. باشللدیم تركمنسللتان تختيپا آباد

 گرم و خشک یهاتابستان یدارا و خشک مهينكوپن  یبند  ياقل

 راًيقرت سالانه یدما نيانگيم. باشدیم سرد و یباران یهازمستان و

 كه است متریليم 035سالانه  یبارندگ ك  و گرادیسانت درجه 01

 تا مهر یهاماهدر  یبلارنلدگدرصلللد  36 حلدود زانيم نيا از

 و یكشاورز اتيعملحاضر  قيتحق در .شودیم انجام رهشلتيارد

آباد  نيحسلل یروسللتا در چغندرقند مزارع یانرژ یورود ريمقاد

 در چهره به چهره نامهپرسش از استااده با روانيشل شلهرسلتان

 از نمونه حج  محاسره جهت. شد یآورجمع 34-31 یزراع سال

 .شد استااده(، 0) شماره رابطه

(0) 𝑛 =
𝑁 × 𝑆2

(N − 1)𝑆𝑥
2 + 𝑆2

) 

                                                                                                                                                                                                 
0 - Ozkan 

: شلللمار N از،يمورد ن یهانمونه شلللمار: nمعلادله  نيا در 

 انحراف: 𝑆𝑋 ار،يمع انحراف: Sكشلاورزان در منطقه مورد مطالعه، 

 05 كه نمونه اندازه در( مجاز)اشللتراه  دقت: d ،(d/z)نمونه اريمع

و  شودیم  يتعر درصد 35 نانياطم سطم یبرا نيانگيم درصلد

z :( درصللد 35 نانياطم سللطم در 34/0)برابر  نانياطم  يضللر

 دش نييتع ك  مساحت و مزرعه هر اندازه بعد مرحله در . باشدیم

 و اهیورود هيكل. ديگرد هيته تيجمع شينما یبرا جدول کي و

 یواحدها به و یريگاندازه و يیشللناسللا هاسللت يسلل از هایخروج

 جدول در اهیخروج و هایورود یانرژ معادل. شدند  يترد یانرژ

 بدست منرع نيچند از 0 جدول در هاداده) است شده داده نشان 0

  منتخ مزارع در استااده مورد یکيمکان یانرژ منابع(. است آمده

 ك  مصللرف اسللاس بر تراكتورها سللوخت. اسللت زليد شللام 

 و است شده محاسلره مختل  عملکردهای در( L ha-1) سلوخت

 دهش محاسره تردي  ورهایفاكت از استااده با شده مصلرف انرژی

 MJ ha-1 صورت به و( هکتار در  9/54MJ= ديزل ليتر 0) است

 . (a 0116و همکاران،  0اوزكان) شد بيان

 یانرژ نسرت ،یخروج و یورود یانرژ یهامعادل اسلاس بر

 مطابق خالص یانرژ و یانرژ یوربهره و( یانرژ مصللرف بازده)

 یانرژ. (0114 همکاران، و 0ركنيدم) شللد محاسللره 0 جدول

 ديجدت و ريدپذيتجد  ،يرمستقيغ  ،يمسلتق یهایانرژ به یورود

  يمستق یانرژ. (0115 همکاران، و لمازيا) شودیم  يتقسل ريناپذ

 شام   يرمستقيغ یانرژ و باشدیم زليد و یانسان یروين شام 

 در كه اسللت آفات دفع سللموم و كود بذور، در موجود یهایانرژ

 یانرژ. رنديگیم قرار اسلللتااده مورد چغندرقند ديلتول نلديفرا

 یانرژ و تندهسلل يیايميشلل یكودها زل،يد شللام  ريناپذديتجد

 .است یانسان یكارگر یروين شام  ريدپذيتجد

 منابع از واحد هر یازا به یاگلخانه یگازها انتشللار زانيم

 از استااده با( GWP) آنها یجهان یشيگرما  يپتانس و يیايميشل

( O2N) تروژنين دياكس ،(2CO) كربندياكسید یندگيآلا  يضلر

و  يیايميشللل یهانهاده تیثير تحت اتمسلللار( 4CH) متلان و

0 - Demircan 
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شده در  رائها) چغندرقند ديتول یهاست يس در یمصرف تهيسيالکتر

 دواح در تواندیم یاگلخانه یگازها انتشار. شد محاسره( 9جدول 

 یخروج اي یورود یانرژ واحد در اي عملکرد وزن واحد در سطم،

 گازاز  کي هر. (0109 همکاران، و 0یسلللطان) شللود محاسللره

  يپتانسللل مقدار کي یدارا O2N و 2CO، 4CH  ،یاگلخانه

 دياكس ید به نسرت كه است خود به مخصور یجهان شيگرما

 یهانج شيگرما  ي. پتانسللشللودیم انيب مرجع گاز بعنوان كربن

2CO 0 ،4 استCH 00 و O 2N 901 است. 

 

 هاستانده و هانهاده یانرژ یارزها ه  .6 دولج

 واحد پارامتر
 یانرژ ارزش

)1-(MJ/unit 
 منبع

    نهاده

 (0115 همکاران، و 2لمازيا) h 34/0 یانسان یروين

 (0115 همکاران، و لمازيا  0110 ،3نگيس) h 11/41 آلاتنيماش

 (0110 نگ،يس، a 0116و همکاران،  اوزكان) l 90/54 زليد سوخت

    كودها

 (0110 نگ،يس  0110 ،4شرستا) kg 06/44 (N) ازت

 (0110 نگ،يس) 5O2(P kg 66/00( فسار

 (0110 نگ،يس) O)2(K kg 05/00 پتاس

 (0339 همکاران، و 5زيالدي) kg 001 یمغذ زير

 (0339 همکاران، و زيالدي) tons 01/919 یدام كود

    سموم

 (0325 ،6نگينيب و پاتاا) kg 01/010 كشحشره

 (0325 نگ،ينيب و پاتاا) kg 004 كشقارچ

 (b 0116و همکاران،  اوزكان) kg 092 كشعل 

 (0339 همکاران، و زيالدي) 3m 49/1 یاريآب

 (0339 همکاران، و زيالدي) kwh 4/9 هتيسيالکتر

 (0119 همکاران، و 7یفروگولار سهيهاس) kg 51 چغندرقند بذر

    ستانده

 (0336 ،8جکسون و استان  0119 همکاران، و یفروگولار سهيهاس) kg 21/04 غندرقندچ شهير

 (b 0116و همکاران،  اوزكان) kg 51/00 چغندرقند برگ

 هاآن  يتعار و یانرژ یهاپارامتر. 2 جدول

  فيتعر پارامتر

per year 1−MJ ha يمستق یانرژ یاريآب ته،يسيالکتر زل،يد سوخت ،یكارگر یروين  

per year 1−MJ ha يمستقريغ یانرژ بذر ،یدام كود ،يیايميش سموم ،يیايميش یها كود آلات،نيماش  

per year 1−MJ ha ،ريدپذيتجد یانرژ یاريآب بذر، ،یدام كود كارگر 

per year 1−MJ ha ريذناپديتجد یانرژ يیايميش مسمو ،يیايميش یهاكود ته،يسيالکتر ،یستيز سوخت آلات، نيماش 

per year 1−MJ ha یورود یانرژ ك   يمستق ريغ یانرژ+  يمستق یانرژ 

per year 1−MJ ha یخروج یانرژ ك  شده برداشت توده ستيز در موجود یانرژ 

 یانرژ مصرف یكارائ یورود یانرژ/یخروج یانرژ 

                                                                                                                                                                                                 
0 - Soltani 

0 - Yilmaz 

9 - Singh 

6 - Shrestha 

5 - Yaldiz 

4 - Pathak and Bining 

1 - Haciseferoğullari 

2 - Stephen and Jackson 
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1−MJ t ژهيو یانرژ یخروج یانرژ/یورود یانرژ 

 خالص یانرژ نسرت یورود یژانر /(یورود یانرژ/(یخروج یانرژ 
1−Kg MJ یانرژ یوربهره عملکرد/ یورود یانرژ 

 چغندرقند ديتول در یجهان شيگرما  يپتانس و یاگلخانه یگازها انتشار  يضرا. 0 جدول

  كربن دياكس ید نهاده

 (g) 

 نتروژين ید دياكس
 (g) 

 متان
(g)  

 منبع

 (0333 اران،همک و كرامر) 9541 11/1 01/5 (L) زليد سوخت

 (0113 همکاران، و درياسنا) 9011 19/1 11/9 (kg))اوره(  تروژنين كود

 (0113 همکاران، و درياسنا) 0111 10/1 21/0 (kg)فساات  كود

 (0113 همکاران، و درياسنا) 111 10/1 0 (kg)پتاس  كود

 (0115 همکاران، و سيواكيليتز) 01/40 20/2 10/1 (kwh) تهيسيالکتر

 (0115 همکاران، و سيواكيليتز) eq) 2(CO 0 901 00 یجهان یشيگرما  يپتانس

 

 رد چغندرقند محصول ديتول در اسلتااده مورد یزراع اتيعمل 

 در بذر بستر یسلازآماده و یخاكورز. اسلت شلده ارائه 6 جدول

 از گريد یزراع اقدامات هيكل. شللد انجام نيفرورد و مهر یهاماه

 آخر تا مهر ماه در چغندرقند و شللد امانج وريشللهر تا نيفرورد

 کي توسر شتريب یورزخاا و نيزم یسلازآماده. شلد برداشلت

 سکيد سلک،يد از اسلتااده با همراهITM 399 4WD  تراكتور

 .  شد انجام شخ  و پنجه

 

 چغندرقند مزرعه تيريمد اتيعمل. 4 جدول

 یكشاورز اتيعمل قند چغندر

 سکيد دار،برگردان آهنگاو
 933 فرگوسن كتورترا

 و تراكتور مورد استااده  اتيعمل
  نيزم یساز آماده در

 نيزم یساز آماده دوره نيفرورد -مهر

 شخ  تعداد متوسر 6

 كشت دوره خرداد - نيفرورد

 یدهكود دوره وريشهر - نيفرورد

 یدهكود تعداد متوسر 5

 یپاشمحلول دوره وريشهر - ريت

 یپاشمحلول تعداد متوسر 6

 یاريآب دوره وريشهر - نيفرورد

 یاريآب تعداد متوسر 00

 نيوج دوره مرداد - خرداد

 نيوج تعداد متوسر 9

 برداشت آخر - مهر

 برداشت تعداد متوسر 0

 قيتحق یهاافتهي:  منرع 

 

 بحث و جينتا

 ديتول سللت يمختل  سلل یهابخش در یانرژ مصللرف زانيم 

 بدسللت جينتا اسللاس برسللت. ارائه شللده ا 5چغندرقند در جدول 

 در متوسلللر طور به یمصلللرف یانرژ ك  مطالعه نيا از آمده
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. استدر هکتار  مگاژول 50/44213 معادل چغندرقند یكشتزارها

ساعت در هکتار  61/256برابر شده استااده یانسان یروين متوسر

 نيا. شدهکتار  در یمگاژول انرژ 40/0416 مصرف باعثبود كه 

 اتيو بستر كاشت، عمل نيزم یسازآماده اتيبه جهت عمل یانرژ

مزارع و  یاريآب ن،يو وج یسللمهاشلل ،ی: كوددهشللام داشللت 

 مورد نق  و حم  و یسللرزن كندن،: شللام برداشللت  اتيعمل

 یاهعل  نيوج اتيعمل نيب نيا در. اسللت گرفته قرار اسللتااده

 خود به یانسللان یروين از اسللتااده در را سلله  نيشللتريب هرز

در  یكشاورز ادوات و هانيماش از استااده. اسلت هداد اختصلار

 21/61 چغندرقندهکتار  کيكاشللت، داشللت و برداشللت  نديفرا

در هکتار  مگاژول 14/0331مصللرف  دلسللاعت اسللت كه معا

 يیايميش یانواع كودها یمصرف یهانهاده نيب در. باشدیم یانرژ

ا ب تهيسيالکتر و درصد 35/05با  زليسلوخت د ،درصلد 93/92با 

 داشتند. یمصرف یانرژ ك سله  را از  نيشلتريب درصلد 43/00

 مصلللرفو  بذر به مربوب زين یمصلللرف انرژ ريمقلاد نيكمتر

 یك  انرژ از درصلللد 02/1 و 05/1  يبود كله بترت كشعل 

پژوهش نشان داد  نيا جينتا. دادند اختصاررا به خود  یمصلرف

 نيانگيبا م تروژنيمنطقه مورد مطالعه كود ن چغنلدرقندمزارع  در

درصد از  52/02اختصللار  بادر هکتار و  لوگرميك 023مصلرف 

مگاژول در  64/03006 زانيم بهبله مزرعه  یورود یكل  انرژ

. ودب یمصلرف انرژ زانيم نيبالاتر كه كرد مصلرف یانرژهکتار 

مصللارف  نيشللتري( ب0109) همکاران و 0ديفراسللاس مطالعه  بر

 رفصمصلرف  به  يرتزراعت چغندرقند به ت سلت يدر سل یانرژ

 52/03) تهيسلليالکتر یانرژ ،درصللد( 64/92) يیايميشلل یكودها

. داشت اختصار( درصد 55/09) زليد سلوخت یانرژ و( درصلد

 یانرژ كلل ( 0936و همکللاران ) یزاهللد پژوهش در نيهمچن

 هکتار در مگاژول 40240 معادل چغندر ديتول نظام در یورود

 به بمربو یانرژ مصللارف نيشللتريب نيب نيا در كه ديگرد برآورد

                                                                                                                                                                                                 
0 - Farid 

كود  و درصللد 6/04 یاريدرصللد، آب آب 5/61 زليد سللوخت

 همکاران و اردال یامطالعه در. است بوده درصلد 3/05 تروژنين

زراعت  سللت يدر سلل یورود یك  انرژ هيدر كشللور ترك (0111)

شلللد كه از  مگاژول بر هکتار برآورد 50/93425چغندرقند معادل 

 درصد 04/06و  يیايميش یسه  كودها درصد 99/63 زانيم نيا

 مورد یانرژ از درصد 20حدود  و بوده زليد سوخت به مربوب زين

 . است ريدناپذيتجد نوع از استااده

متوسلر عملکرد محصول چغندرقند  یبررسل نيا جينتا طرق

در هکتار بدسللت  لوگرميك 62651معادل  مطالعه مورد منطقهدر 

عملکرد  یبراچغندرقند  یزارهلادر كشلللت یخروج یآملد. انرژ

مگاژول در هکتار برآورد شد كه با احتساب  209341 معادل شهير

مگاژول در هکتار  51/0901510 معادل آن مقدارعملکرد برگ 

 داد نشان پژوهش نيا در یمصرف یهاینوع انرژ ی. بررساسلت

 یهایانرژ سلله  قند،چغندر مزارع در یمصللرف یانرژ ك  از

درصد  01/61درصد و  29/50  يبه ترت  يرمسلتقيو غ  يمسلتق

 (.0)شک   است

 یدرصلللد و انرژ 66/06 ريدپلذيلتجلد یهلایانرژ سللله 

(. مطالعه 0درصللد محاسللره شللد )شللک   54/25 ريدناپذيتجد

 ی( نشلللان داد مقدار ك  انرژ0100و همکلاران ) 0پوریاصلللغر

مگللاژول بر هکتللار  50/44213مزرعله چغنللدرقنلد برابر  یورود

 یمصرف انرژ يیكارآ ،یانرژ یهاشاخص یبرآورد شلد. در بررس

كه با اضافه  ديبرآورد گرد 01/00 معادل شهيعملکرد ر احتساب با

 شيافزا 53/03عدد به  نينمودن عملکرد برگ به محاسلللرات، ا

 (.4. )جدول افتي

 یهاپژوهش در یانرژ مصرف راندمان شده محاسلره ريمقاد

 شاخص نيمقدار ا دهدیم نشان مختل  مناطق در تهگرف صورت

 یتيريو مد يیچغدرقند تحت تیثير هعوام  مح ديلدر منلاطق تول

( در مطالعات 0109) همکاران و ديفركه  یمتااوت است به طور

0 - Asgharipour 
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 راندمان یارياسلللتان چهار محال بخت درچغندرقند  یخود بر رو

( در استان 0936قجلو و همکاران )ی، غلام29/4 را یانرژ مصرف

 91/02، 23/09  يترت به یادر سه گروه مزرعه یغرب جانيآخربا

 و 00/3 اصاهان اسلتان در( 0936و همکاران ) ی، زاهد06/00 و

 95/09 یاستان خراسان رضو در( 0100و همکاران ) پوریاصغر

عام  در بالا بودن شللاخص راندمان  نيمهمترمحاسللره نمودند. 

 رينسللرت به سللا مطالعه مورد منطقهدر اسللتان  یمصللرف انرژ

 نيا در چغندرقند محصللول عملکرد متوسللر بودن بالا هااسللتان

 .باشدیم هااستان ريسا به نسرت مناطق

 

  چغندرقند زراعت یخروج و یورود یانرژ نيب رابطه و مختل  یهابخش در یانرژ مصرف .9 جدول

 یانرژ ارزش  واحد پارامتر
)1-(MJ/unit 

 % كل یانرژ از درصد MJ/ha)-1(كل  یانرژ معادل انده در هکتار/ستنهاده ريمقاد

 h 34/0 61/256 40/0416 51/0 یانسان یروين

 kg 11/51 91/9 11/045 05/1 بذر

 kg 06/44 023 64/03006 52/02 (N) ازت

 5O2(P kg 66/00 005 11/0133 02/6( فسار

 O)2(K kg 05/00 066 41/0415 61/0 پتاس

 kg/l 01/010 01/2 26/203 06/0 كشحشره

 kg/l 11/004 21/1 21/0426 50/0 كشقارچ

 kg/l 11/092 21/1 61/031 02/1 كشعل 

 l 90/54 01/912 16/01956 35/05 زليد سوخت

 h 11/40 21/61 14/0331 62/6 آلات نيماش

 3m 49/1 00611 11/1200 42/00 یاريآب آب

 kwh 4/9 0953 61/2630 43/00 تهيسيالکتر

 MJ/ha - - 50/44213 011-1 یورود یانرژ ك 

 - kg 51/00 93103 51/634400 برگ عملکرد

 - kg 21/04 62651 11/209341 دچغندرقن شهير عملکرد

 - MJ/ha - - 51/0901510-1 یخروج یانرژ ك 

 قيتحق یهاافتهي: منرع

 

 
 چغندرقند ديتول در  يرمستقيغ و  يمستق یهایانرژ سه  درصد. 6 شکل
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 چغندرقند ديتول در ريتاپذديتجد و ريپذديتجد یهایانرژ سه  درصد. 2 شکل

 

  چغندرقند كشت در یانرژ یهاشاخص و هانسرت. 1 جدول

 مقدار واحد شاخص

 01/00 واحد بدون هشير عملکرد یبرا یمصرف انرژ يیكارآ 

 53/03 واحد بدون +برگ(شهي)رك  یمصرف انرژ يیكارآ

 10/1 ولمگاژ بر لوگرميك یانرژ یورهبهر

 15/1 رملوگيك بر مگاژول ژهيو یانرژ

 32/0069430 هکتار بر مگاژول خالص یانرژ

 14/95999 هکتار بر مگاژول  يمستق یانرژ

 14/90565 هکتار بر مگاژول  يرمستقيغ یانرژ

 40/3450 هکتار بر مگاژول ريدپذيتجد یانرژ

 31/51001 هکتار بر مگاژول ريدناپذيتجد یانرژ

 50/44213 هکتار بر مگاژول ك  یورود یانرژ

 51/634400 هکتار بر مگاژول برگ یخروج یانرژ

 209341 هکتار بر مگاژول چغندرقند یخروج یانرژ

 51/0901510 هکتار بر مگاژول ك  یخروج یانرژ

 قيتحق یهاافتهي: منرع

 

 نیزم یشیگرما  یپتانس و یاگلخانه یگازها انتشار

 چغندرقند كشت از حاصل  یاگلخانه یگازها انتشلار زانيم 

 يیايميش یكودها زل،يمانند سوخت د يیهانهاده مصلرف اثر در

 لوگرميك 56/0621 زانيبه م مطالعه مورد منطقهدر  تهيسيو الکتر

 یهانهاده از کي هر سللله (. 1)جدول  ديدر هکتار برآورد گرد

 دكربن،يللاكسلللید یانللهگلخللا یانتشلللار گللازهللا در یورود

 نياقاب  مشاهده است.  9 شک  درو متان و  تروژنينیددياكسل

بلله  4CHو  2CO، O2Nانتشللللار  زانيمنشللللان داد  جينتللا

 ني. در ابوددر هکتار  لوگرميك 04/9و  10/00 ،04/0649 يلترت

 گازدر هکتار  لوگرميك 0133با انتشلللار  زليد سلللوخلت انيلم

 یاگلخانه یهاگاز ك  انتشللار در را سلله  نيشللتريب یاگلخانه

  يترتب  يو پتاسلل فسللار ته،يسلليالکتر تروژن،ين كود وداشللت 

 یهاگاز ك  انتشلللار از درصلللد 05/0 و 46/4،40/0، 15/94

 اختصلللار خود به چغندرقند هکتار کي ديتول در را یاگلخانه

 .دادند
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 شت چغندرقنددر هکتار( در ك لوگرمي)ك یاگلخانه یگازها انتشار زانيم .7 جدول

 2CO نهاده
(Kg/ha) 

O2N 
(Kg/ha) 

4CH 
(Kg/ha) 2 گازها  مجموعCO 

(%) 
O2N 

(%) 
4CH 

 (%) 
 05/1 10/1 29/33 11/0133 41/0 00/1 03/0131 زليد سوخت

 00/1 110/1 22/33 31/234 11/0 112/1 31/235 تروژنين كود

 02/1 110/1 20/33 61/005 61/1 116/1 11/005 فسار كود

 06/1 110/1 24/33 36/011 06/1 110/1 21/011 پتاس دكو

 19/1 53/00 92/21 00/045 15/1 21/01 91/066 تهيسيالکتر
 09/1 64/1 60/33 56/0621 04/9 10/00 04/0649 مجموع

 قيتحق یهاافتهي: منرع
 

  يمزارع چغندرقند در پتانس یورود یهانهاده ريثیت محاسلره

 شيگرما  يپتانسلل ك  داد نشللان 2 جدول در یجهان شيگرما

 لوگرميك 30/3161 معادل هکتار کيچغندرقند در  ديتول یجهان

  يمهثر در پتانس یمنابع انرژ اني. در مبود دكربنياكسیمعادل د

 60/4539با  تهيسلليسلله  به الکتر نيشللتريب ،یجهان شيگرما

 یاشمورد ن نيتعلق داشت كه ا دكربن،ياكسلیمعادل د لوگرميك

 نيهمچناسللت.  O2Nگاز  ديتول زانيمدر  تهيسلليالکتراز سلله  

د كو تروژن،ينكود  زل،يد سللوختبدسللت آمده نشللان داد  جينتا

 15/016و  46/096 ،25/301 ،23/0035با   يبترت پتاس و فسار

  يانسپت جاديا یبعد یهارتره در دكربنياكسید معادل لوگرميك

 (. 9شک ) داشتند قرار یشيگرما

 

 چغندرقند كشت در( دكربنياكسیمعادل د لوگرمي)ك یجهان شيگرما  يپتاس .4 جدول

 2CO O2N 4CH GWP 2%CO O2%N 4%CH نهاده
 21/0 66/5 15/30 23/0035 41/99 01/45 03/0131 زليد سوخت

 66/0 01/1 03/31 25/301 61/00 62/0 31/235 تروژنين كود

 53/9 59/1 23/35 46/096 61/2 06/0 11/005 فسار كود

 20/0 91/1 22/34 15/016 36/0 90/1 21/011 پتاس كود

 10/1 13/31 03/0 60/4539 15/0 11/4662 91/066 تهيسيالکتر

GWP  14/1 10/10 00/01 30/3161 64/42 01/4504 04/0649 ك 

 قيتحق یهاافتهي:  منرع
 

با  O2Nگاز  یجهلان شيثر در گرملاهم یگلازهلا انيلم در 

به  4CH و 2CO یسه  را داشت و گازها نيشتريدرصد ب 10/10

 یبعد یهارده در درصللد 14/1 و درصللد 00/01با سلله    يترت

 شيرماگ  يدر پتانس یمصرف یهانهاده سه  یبررس. گرفتند قرار

سلله   نيشللتريهکتار مزرعه چغندرقند نشللان داد ب کي یجهان

و بعد از آن  اسللتدرصللد  95/19 زانيبا م تهيسلليمربوب به الکتر

درصللد،  06/01با  تروژنيدرصللد، كود ن 40/00با  زليدسللوخت 

 یبعد یهادرصللد در رتره 05/0و كود پتاس  40/0كود فسللاات 

                                                                                                                                                                                                 
0 - Yousefi 

و همکاران  0یوساي توسر كه یا(. در مطالعه5)شک   دارندقرار 

را  یجهان شيگرما زانيچغنلدرقند انجام شلللد م ی( بر رو0106)

 یازهاگ نتشارا زانيم و دكربنياكسیمعادل د لوگرميك 11/3261

و  30/00، 95/0442  يرا به ترت 4CHو  2CO، O2N یاگلخانه

م خر یگريدر هکتلار گزارش نمودند. در مطالعه د لوگرميك 63/9

 یجهان شيگرما  ي( گزارش كردند پتانسلل0102دل و همکاران )

 24/0911معادل  یشلده در مزارع گندم در خراسللان رضو ديتول

و همکاران  0كومله-شگاري. پبود دكربنياكسلیمعادل د لوگرميك

0 - Pishgar-Komleh 



 0011، تابستان 2، شماره 8جلد توسعه روستایی،  فصلنامه راهبردهای     251

 یبرا را یاگلخانه یگازها ديتول زاني( در مطالعات خود م0100)

 در دكربنياكسللید معادل لوگرميك 22/330 معادل ینيزم يسلل

( گزارش نمودند 0109و همکاران ) یسلطان و كردند برآورد هکتار

 دكربنياكسیمعادل د لوگرميك 0091 رانيكه در مزارع گندم در ا

 .شودیم ديتول یاگلخانه یگازها

 

 
  چغندرقند كشت در یاگلخانه یگازها ديتول در هانهاده سه . 0 شکل

 

   یريگجهينت

 در یمصللرف یهانهاده نياز ب پژوهش نيا جياسللاس نتا بر 

 خشب به مربوب یانرژ مصللرف زانيم نيشللتريب چغندرقند ديتول

در اثر  زين كه بخش عمده آن اسللت يیايميشلل یهاكود مصللرف

صرف م يیايميش یهابوده است. بعد از كود تروژنيمصرف كود ن

كشت  را در یمصرف انرژ زانيم نيشتريب تهيسيسلوخت و الکتر

 عمزار در یمصللرف انرژ تيريمد یچغندرقند داشللتند. به طور كل

 شيو افزا يیكارا شيجهت افزا مناسللل  روش کي چغنلدرقند

 زا كه نيا به توجه با. اشللدبیممحصللول  نيا ديتول در یوربهره

 اريسب ريناپذديتجد یهایانرژ سه  یمصرف یهایانرژ انواع نيب

 یاهگاز انتشار زانيم شيافزا باعث خود مسئله نيا و اسلت اديز

 یبرا تلاش اسللت شللده یجهان شيگرما  يپتانسلل و یاگلخانه

 و ريناپذديتجد یهایانرژ سه  كاهش و یانرژ مصرف تيريمد

 رارق توجه مورد ديبا ريپذديتجد یهایانرژ مصرف زانيم شيافزا

 و یوربهره و يیكارا شيافزا هدف به دنيرسلل یبرا لذا. رديگ

 یبرا راه نيترمهثر یاگلخانه یهاگاز انتشلللار زانيم كلاهش

 اهشك  يبترت قندچغندر ست يس در یورود یانرژ زانيم كاهش

 مصللرف. دباشللیم تهيسلليالکتر و زليد تروژن،ين كود مصللرف

 یواقع ازين اسللاس بر( تروژنين)بخصللور  يیايميشلل یهاكود

 یهاكود از اسللتااده بر ديتاك و خاا شيآزما بر یمرتن و یاراضلل

 نيا در یانرژ مصرف كاهش در یتوجه قاب  سله  تواندیم یآل

 سللوخت مصللرف كاهش منظور به نيهمچن.  كند اايا بخش

 از اسللتااده و همزرع کيتراف تيرعا مرك ، ادوات از اسللتااده

 ميصللح تيريمد انجام. شللودیم هيتوصلل یحااظت یهاسللت يسلل

 جهت یاريآب فشللار تحت و نينو یهاروش از اسللتااده و یاريآب

 و ابال يیكارا با آب یهاپمپ از استااده و یاريآب مصلرف كاهش

در كاهش مصلللرف  تواندیم آب یهاچاه عمق با متنلاسللل 

 كمک كند. به اهداف فوق  دنيو رس تهيسيالکتر
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Abstract 

One of the factors increasing farmers' incomes is the proper management of cultivation 

methods such as reducing fuel and energy consumption. These methods not only save fossil 

resources, but also minimize bioenvironmental hazards. To achieve this goal, the present 

research examined the energy use patterns and greenhouse gas emission of sugar beet farms in 

Hossein abad village of Shirvan city, in 2017-18. Data were collected by using a face-to-face 

questionnaire. Farms were selected with a random sampling method. In this study, the inputs 

required for calculating energy use were human labor, machinery, diesel fuel, chemical 

fertilizers, farmyard manure, biocides, electricity, water, and the output in the calculation of 

total output energy was plant yield. The results indicated that total energy inputs and outputs 

was 66879.92 MJ ha-1 and 1310572.50 MJ ha-1, respectively. The 38.39, 25.95 and 12.69 % of 

total energy consumption in sugar beet production was for the use of chemical fertilizers, 

diesel and electricity, respectively. Energy use efficiency of 19.59 and energy productivity of 

0.72 kg MJ ha-1 were recorded. Chemicals, fuel and electricity played a major role among 

energy inputs in beet farms. The CO2, N2O and CH4 emissions were 2463.26, 21.02 and 3.26 

kg ha-1, respectively. The amount of global warming potential of these gases was also 

calculated to be 9048.85 CO2eq ha-1, of which 0.76% was related to CH4, 27.22% was related 

to CO2 and 72.02% was related to N2O. 

Keywords: Energy use efficiency; Global warming potential; Greenhouse gases; Sugar 

beet; Village 
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