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 :چکیذُ

ی گلخاًِ ای ٍ اثرات زیست هحیطی ًاضی از آى را در پی داضتِ در سالْای اخیر هصرف بی رٍیِ سَخت ّای فسیلی اًتطار گازّا

تکرار ٍ سِ  5ایي تحقیق در  .بٌابرایي تالش ّا  بر آى است کِ هصرف اًرشی بَیصُ سَخت ّای فسیلی تا حذ اهکاى کاّص یابذ. است

هیساى هصرف سَخت در سِ رٍش  .رح ًستذ کاهال تصادفی اًجام ضذیَش، خطی کار ٍ کوبیٌات در قالب طسطح کاضت با ساًتریف

 ی حاصل از آى بِچٌیي اًرشلیتر در ّکتار ٍ ّو 2/99ٍ  130، 8/132ر ٍ کوبیٌات بِ ترتیب با هیاًگیيکاضت ساًتریفیَش، خطی کا

بررسی ّا ًطاى داد کِ عولیات تْیِ بستر در ّر سِ رٍش . هگاشٍل در ّکتار بَد 9/3777ٍ  4/4864، 5/5066ترتیب با هیاًگیي 

داضتِ است ٍ بعذ از آى  را درصذ در هصرف سَخت 7/44ٍ  5/65، 2/69ًتریفیَش، خطی کار ٍ کوبیٌات باالتریي سْن بِ ترتیب سا

ًاضی  CO2 ،CH4  ٍN2Oّوچٌیي هتَسط تَلیذ گازّای گلخاًِ ای . درصذ در رتبِ بعذی قرار داضت 4/13ٍ  9/8، 6/9برداضت با 

 CO2کیلَگرم  2/263ٍ  339، 6/351اضت ساًتریفیَش، خطی کار ٍ کوبیٌات بِ ترتیب از هصرف سَخت ّای فسیلی در سِ رٍش ک

 .در ّکتار بَد

 

 :کلوات کلیذی

 .، گٌذمهایص جْاًیسَخت، اًشطی، پتاًسیل گش
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 :هقذهِ

ادغزایی اهشٍصُ تخص کطاٍسصی تِ هٌظَس پاسخگَیی تِ ًیاص سٍصافضٍى غزا تشای جوؼیت سٍ تِ سضذ کشُ صهیي ٍ فشاّن کشدى هَ

هصشف تی سٍیِ سَخت ّای فسیلی ٍ سایش ًْادُ ّای صساػی اص . یثاضذکافی هٌاسة، تِ هیضاى صیادی ٍاتستِ تِ هصشف اًشطی ه

سا ( N2O)ٍ اکسیذًیتشٍطى ( CH4)، هتاى (CO2) اکسیذ کشتي کَدّای ضیویایی، اًتطاس گاصّای دیجولِ سوَم دفغ آفات ًثاتی ٍ 

ُ افضایص غلظت ایي گاصّا یکی اص اهشٍص. هی سًٍذگاصّای گلخاًِ ای هَجَد دساتوسفش تطواس  دس پی داضتِ کِ اص هْوتشیي

هایص صهیي ٍ تغییش اقلین هی اجِ ضذُ ٍ اص ػَاهل اصلی دس پیذایص گشََضَػات تغشًج ٍ تحث تشاًگیضی است کِ دًیا تا آى هه

تشآٍسد هیضاى سَخت هصشفی ٍ اًشطی هشتَط دس تَلیذ ( 1ّذف اص ایي تحقیق ػثاست تَد اص  (.1389، ٍ ّوکاساى سجثی)تاضذ 

 .تشآٍسد اثشات صیست هحیغی تا استفادُ اص ضاخص پتاًسیل گشهایص جْاًی( 2. گٌذم

 :هَاد ٍ رٍش ّا

ّش سٍش  دس سِ سٍش کاضت ساًتشیفیَط، خغی کاس ٍ کوثیٌات استاى گلستاى گٌذم دس هٌغقِ کشدکَیهضسػِ  15 ایي تحقیق دس

جوغ آٍسی دادُ ّا اص عشیق پشسطٌاهِ ٍ هصاحثِ سٍ دس سٍ تا کطاٍسصاى  .اًجام ضذ دس قالة عشح ًستذ کاهال تصادفی تکشاس 5دس 

 .صَست کشفت Excelآًالیض دادُ ّا تا تشًاهِ  .ٍ تَلیذ کٌٌذگاى ادٍات کطاٍسصی جوغ آٍسی ضذ

، کاضت، کَد دّی، کٌتشل ػلف (خاکَسصی)تخص تْیِ تستش  7جْت هحاسثِ سَخت هصشفی، ًخست کلیِ ػولیات صساػی تِ 

سپس تا ضشٍع ّش ػولیات، هذت صهاى کاسکشد هاضیي آالت . ّای ّشص، کٌتشل تیواسی ّا، تشداضت ٍ حول ٍ ًقل تفکیک ضذًذ

سپس تا تَجِ تِ تجشتِ کاسی خذهِ هاضیي . هختلف دس ّش هضسػِ اص آغاص تا پایاى هشاحل تَلیذ گٌذم تغَس جذاگاًِ هحاسثِ ضذ

 .الت دس عی سٌَات کزضتِ، هیضاى سَخت هصشفی تش اساس ساتغِ صیش هحاسثِ ضذآ

FT= t. FH 

هذت صهاى کاسکشد  t، (لیتش دس ّکتاس)سَخت هَسد ًیاص تشای اًجام ػولیات صساػی دس سغح یک ّکتاس  FTکِ دس ایي ساتغِ 

سپس تشای . هی تاضذ( لیتش تش ساػت)ػولیات  سَخت هَسد ًیاص تشاکتَس دس یک ساػت اًجام FHٍ ( ساػت دس ّکتاس)تشاکتَس 
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هگاطٍل تش ّکتاس تشای  38)هحاسثِ اًشطی سَخت هصشفی، هیضاى سَخت هصشفی تشای ّش ػولیات صساػی  دس ضشیة اًشطی 

 .ضشب ضذ( تشای تٌضیي هگاطٍل تش ّکتاس 37 گاصٍئیل ٍ

غ گاصّای گلخاًِ ای تَلیذی است کِ تِ صَست ػثاست است اص جو( Global Warming Potential) پتاًسیل گشهایص جْاًی

ًاضی اص هصشف اًشطی دس تَلیذ ًْادُ ّا ٍ  CO2 ،N2O  ٍCH4، تَلیذ گاصّای GWPتشای هحاسثِ . تیاى هی ضَد CO2هؼادل 

 .هصشف سَخت تشای کلیِ ػولیات صساػی ٍ حول ٍ ًقل: ایي ػولیات ّا ػثاست تَدًذ اص. ػولیات هختلف هذ ًظش قشاس گشفت

GWP عی هشاحل صیش هحاسثِ ضذ. 

ػولیات رکش ضذُ دس تاال هحاسثِ ضذ کِ جضئیات آى دس تخص قثل اسائِ ضذُ  صشف ضذُ تشای ّش یک اصهؼادل اًشطی ه .1

 .است

تَلیذ ًاضی اص آًْا اص  CO2 ،N2O  ٍCH4، هیضاى سِ گاص گلخاًِ ای تا هطخص ضذى هیضاى اًشطی سَخت هصشفی .2

هحاسثِ  سَخت فسیلی هٌثغ تِ اصای ّش طٍل اًشطی هصشفی اصٍ ضشایة تَلیذ ّش گاص حاصلضشب هیضاى اًشطی هصشفی 

 (.DCC ،2008)گشدیذ 

 ًتایج ٍ بحث

تْیِ صهیي، کاضت، کَددّی، حفاظت گیاُ، کٌتشل ػلف ّای ّشص، )تَلیذ گٌذم ًتایج هقایسات دس کلیِ ػولیات ّای صساػی 

 ٍ لیتش 92/99تا هیاًگیي ًطاى داد کِ کوتشیي هیضاى هصشف سَخت هشتَط تِ سٍش کاضت تا کویٌات ( تشداضت ٍ حول ٍ ًقل

کاس تا ٍ سٍش کاضت تا خغی  تیطتشیي هیضاى هصشف سَخت سا داضتلیتش  82/132سٍش کاضت تا ساًتشیفَط تا هیاًگیي هصشف 

اص تیي ػولیات ّای صساػی ػولیات تْیِ تستش  .دس ّکتاس تؼذ اص ساًتشیفَط دس ستثِ دٍم قشاس داضتلیتش  30/130هیاًگیي هصشف 

دسصذ  54/65دسصذ دس سٍش کاضت ساًتشیفیَط،  21/69دس اداهِ هطخص ضذ کِ ػولیات تْیِ صهیي تا  .تیطتشیي سْن سا داسا تَد

دس . دسصذ دس سٍش کاضت تا کوثیٌات تاالتشیي سْن سا دس هصشف سَخت داضتِ است 66/44ٍش کاضت تا خغی کاس ٍ دس س

دسصذ تیطتشیي سْن سا داضتِ اها  92/8ٍ  64/9سٍش ّای کاضت ساًتشیفیَط ٍ خغی کاس تؼذ اص تْیِ صهیي تشداضت تِ تشتیة تا 

ػولیات حول ٍ ًقل دس ّش سِ سٍش کاضت پاییي . ذ ستثِ دٍم سا داضتدسص 07/20تا  دس سٍش کاضت تا کوثیٌات هشحلِ کاضت

تشیي سْن سا دس هصشف سَخت ٍ اًشطی داضت کِ ػلت اصلی آى تِ دلیل ٍجَد هشکض تحَیل گٌذم دس ّش سٍستا هی تاضذ ٍ 

دسصذ ٍ دس  48/6ا ت 48/4دسصذ، دس سٍش خغی کاس  1/6تا  62/3سْن سایش ػولیات صساػی دس سٍش کاضت تا ساًتشیفیَط تیي 

 .دسصذ هی تاضذ 4/13تا  86/4سٍش کاضت تا کوثیٌات 
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دس تحقیقی ًیض کِ تِ جْت اسصیاتی هصشف سَخت تشای تَلیذ گٌذم دس هٌغقِ آًتالیای تشکیِ اًجام ضذ، هیضاى کل سَخت  

لیتش تیطتشیي سْن سا داسا تَدًذ  5/46تا ( خاکَسصی)کِ اص ایي هقذاس ػولیات تْیِ تستش . لیتش دس ّکتاس تشآٍسد ضذ 8/67هصشفی تا 

، کضاسش کشد کِ هتَسظ سَخت هصشفی (1999)کیتاًی ( ASAE)هغاتق تا استاًذاسدّای جْاًی  (. 2005کاًاکسی ٍ ّوکاساى، )

ی تیطتشیي هقذاس سا داسا ه( لیتش 34هیاًگیي )لیتش هی تاضذ کِ اص ایي هقذاس ػولیات خاکَسصی  72جْت تَلیذ یک ّکتاس گٌذم 

 .تاضذ

 کل ًاضی اص هصشف سَخت جْت اًجام ػولیات صساػی ٍ حول ٍ ًقل GWPًتایج ًطاى داد کِ هقذاس پتاًسیل گشهایص جْاًی 

 22/263دس ّکتاس ٍ سٍش کاضت تا کوثیٌات تا هیاًگیي  CO2کیلَگشم هؼادل  64/351دس سٍش کاضت تا ساًتشیفیَط تا هیاًگیي 

  98/338سٍش کاضت تا خغی کاس تا هقذاس . سا داسا تَدًذ GWPیي ٍ کوتشیي هقذاس تِ تشتیة تیطتش CO2کیلَگشم هؼادل 

 تؼذ اص ساًتشیفیَط قشاس گشفت  CO2کیلَگشم هؼادل 

هصشف سَخت دس تَلیذ  آًْا گضاسش کشدًذ کِ. تِ اسصیاتی هصشف سَخت دس تَلیذ گٌذم پشداختٌذ( 1389)سجثی  ٍ ّوکاساى 

  .کتاس گاص گلخاًِ ای تَلیذ هی کٌذدس ّ CO2کیلَگشم هؼادل  7/243گٌذم دس گشگاى تِ هیضاى 

 ًتیجِ گیری کلی

کوتشیي هیضاى هصشف سَخت ٍ پتاًسیل  ًسثت تِ ساًتشیفیَط ٍ خغی کاس تشاساس ایي تحقیق سٍش کاضت گٌذم تا کوثیٌات

 .گشهایص جْاًی سا داسا هی تاضذ
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Abstract: 

Recently, the indiscriminate use of fossil fuel emissions and environmental has impact of 

the following. So the efforts that reduce energy consumption , particularly fossil fuels as 

possible. This research was 5 Repeat and three levels of plant method with a centrifuge, 

plant linear and Kmbynat design was completely random. Fuel consumption in three of 

plant method centrifuge plant linear and Kmbynat 132.8, 130 and 99.2 liters per hectare 

and the average energy of the order of 5066.5, 4864.4 and 3777.9 MJ. ha
-1

 respectively. 

Studies showed that preparation of bed in all three methods centrifuges, plant linear and 

Kmbynat  had the highest fuel consumption 69/2, 65/5 and 44/7 percent respectively then 

harvest with 6.9, 8.9 and 13.4 percent was in the next rank  respectively. The average 

production of greenhouse gases CO2, CH4 and N2O from fossil fuel consumption in three 

method of plant centrifuge, plant linear and Kmbynat was 351.6, 339 and 263.2 kg of 

CO2 per hectare respectively. 

Keyword: Fuel, Energy, Global Warming Potential and Wheat 

 


