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 چکیده

    زمینیسیب پاییزه و بهاره های زراعینظام محیطی و اقتصادی پایداری و مقایسه با هدف ارزیابی تحقیقاین  اهداف:

(Solanum tuberosum L.) انجام شد. 

  

مزرعه برای  431و به وسیله پرسشنامه انجام شد.  4291-99 زراعی سال در گلستان استان مطالعه، در ها:مواد و روش

های شاخصها و خروجی مزارع، ترین ورودیمهمپس از تعیین مزرعه انتخاب شدند.  11کشت پاییزه و برای کشت بهاره، 

 .ندارزیابی شدو  ، محاسبهدر دو نظام زراعی های اقتصادیای و شاخصمربوط به اثر گلخانه

  

 11/42 وکیلوگرم معادل دی اکسید کربن در هکتار  91/2942به ترتیب  و کارایی کربن پتانسیل گرمایش جهانی ها:یافته

 .بدست آمد در نظام زراعی بهاره 23/49معادل دی اکسید کربن در هکتار و کیلوگرم  41/4519 در نظام زراعی پاییزه و

مد آدر، دالر در هکتار 4415 و 4591 ارزش ناخالص تولیدهای شاخص ،و بهاره به ترتیب پاییزه های زراعینظام در

و  12/4 نسبت سود به هزینه ،دالر در هکتار -52/359و  91/15 خالص درآمد دالر در هکتار، 21/45و  34/145 ناخالص

 .تعیین گردیددالر  برکیلوگرم  21/42و  31/49 وریو بهره 5/1

  

 زمینیسیب نظام زراعیاقتصادی پایداری  و پاییزه از بیشتر بهاره زمینیسیب زراعی نظام محیطی پایداری گیری:نتیجه

. شودمی یهتوص ها،ورودی مصرف مدیریت بهبود شرط به زمینی،سیب پاییزه تولید ادامه بود.ز بهاره بیشتر ابسیار پاییزه 

 یلدل به کدو، و باقال مانند رایج در منطقه،محصوالت  با زمینیسیب تولید کردن جایگزین بهاره، زراعی نظام خصوص در

 .  شودمی توصیه منطقه، شریط در باالتر فروش قیمت و مناسب تولید پتانسیل

 

 کارایی کربن  ،خالص درآمدوری، پتانسیل گرمایش جهانی، ارزش ناخالص تولید، بهره های کلیدی:واژه
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Abstract 

Background and Objective: This study was conducted to evaluate and compare the sustainability of the two 

autumn and spring potato (Solanum tuberosum L.) farming ecosystems. 

 

Materials and Methods: The study was conducted by questionnaire in Golestan Province during the period 

of 2017-2018. The number of samples was determined by Cochran formula. Accordingly, 120 and 60 farms 

were selected for autumn and spring cultivation, respectively. After determining the most important inputs and 

output for farms, the greenhouse effect and economic indices were determined in two farming ecosystems. 

 

Results: Global warming potential and carbon efficiency were 3913.94 CO2e .ha−1 and 13.46 in autumn 

farming ecosystem and 1857.15 CO2e .ha−1 and 17.32 in spring farming ecosystems, respectively. In autumn 

and spring potato farming ecosystems, gross value of production indices were 1896 and 1158 $. ha-1; gross 

return indices were 518.21 and 18.34 $. ha-1, net return indices were 58.95 and -287.83 $. ha-1, benefit to cost 

ratio indices were 1.03 and 0.8 and productivity indices were 17.20 and 13.35 kg. $-1, respectively. 

 

Conclusion: The environmental sustainability of the spring potato farming ecosystem was higher than the 

autumn and the economic sustainability of the autumn potato farming ecosystem was much higher than the 

spring. It is recommended to continue the autumn cultivating as long as the input consumption management is 

improved. In the spring potato farming ecosystem, it is advisable to replace potato with products such as beans 

and squash because of good production potential and higher selling price in the region.  

 

Keywords: Gross Value of Production, Productivity, Global Warming Potential, Net Return and Carbon 

Efficiency 

 

 مقدمه

های اصلی تولید محصوالت مولفهپایداری، یکی از      

مندی از منابع کشاورزی است که امنیت غذایی و بهره

های حال و آینده را به دنبال دارد تولیدی برای نسل

(. 3149رضایی و همکاران و  3149)شیبانی و همکاران 

شامل عملیات مختلف مانند کشاورزی  تتولید محصوال

 هاینتشار گازپاشی و آبیاری است که موجب اشخم، کود

، از جمله کاهش ای با اثرات بسیار مضر بر محیطگلخانه

-های گلخانهگاز (.3149 شود )الل و همکارانمی پایداری،

سرخ در اتمسفر، گرما را به دام ای با جذب امواج فرو

شود که اثر انداخته و موجب گرم شدن سطح زمین می

شود. گرمایش جهانی یا تغییر اقلیم، ای نامیده میگلخانه
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-ترین چالشای، یکی از مهمهای گلخانهبه عنوان اثر گاز

های محیطی جهان امروز است که بر زندگی آینده در 

اکسید  (.3142زمین اثر دارد )سلطانی و همکاران 

ای نیتروژن، متان و دی اکسید کربن، سه گاز گلخانه

بن جبلی و  ،3141ن پور و همکارا)اصغریاصلی هستند 

 ( و کاربرد3149الل و همکاران و  3149بن یوسف 

تجهیزات مزرعه، پمپ کردن آب برای آبیاری، پرورش 

 ،های غنی نیتروژناحشام در شرایط بسته و کاربرد کود

. در انتشار زیاد آنها در بخش کشاورزی نقش دارند

ای، های گلخانهسهم کشاورزی از انتشار گازنابراین، ب

 بن و جبلی بندرصد است ) 21تا  41قابل توجه بوده و 

، به های انرژیورودی. افزایش مصرف (3149 یوسف

در کشاورزی موجب اثرات  ر،ناپذیویژه انرژی تجدید

زمینی، های زیرمحیطی مختلف از جمله آلودگی آب

ای شده های گلخانهکاهش تنوع زیستی و افزایش گاز

های مکانی مختلف از مزارع است. این اثرات در مقیاس

)کاظمی و همکاران  سپهر، مهم هستندکوچک تا زیست

با این وجود، بنا بر نظر فائو، بخش کشاورزی . (3141

تا  51پتانسیل کاهش انتشار دی اکسید کربن را به میزان 

ها و درصد دارد که این امر با مدیریت بهینه ورودی 55

 امکان محقق خواهد شدپذیر تا حد کاربرد منابع تجدید

برای موفقیت در کاهش . (3149بن جبلی و بن یوسف )

ای از تولیدات کشاورزی نیاز به های گلخانهانتشار گاز

کنندگی باال، سه مرحله شناسایی مزارع با درجه آلوده

های مناسب زیستی برای این مزارع و انتخاب تعیین گزینه

مقام و ت )عالیهای با کارایی اقتصادی مناسب اسگزینه

  (.3149همکاران 

ها به عنوان یک بومای از کشتهای گلخانهانتشار گاز     

پور و شاخص کلیدی در توسعه پایدار است )اصغری

مصرف کارامد انرژی در کشاورزی، (. 3141 همکاران

همراه با انرژی ورودی پایین در مقایسه با خروجی 

مشکالت محیطی های فسیلی و کشاورزی، نیاز به سوخت

ای را به حداقل رسانده و های گلخانهمانند انتشار گاز

موجب بهبود کشاورزی پایدار به عنوان یک نظام تولیدی 

و  3143پور و همکاران اصغری) شوداقتصادی می

بنابراین، سیاست کشاورزی . (3141کاظمی و همکاران 

ه بهای تولید باشد که نیاز کمتر رایج باید توسعه سامانه

ناپذیر داشته و در عین حال، سطح های تجدیددیوور

-باالی خروجی را حفظ کند که موجب کاهش انتشار گاز

-وری اقتصادی قابل قبول میای در کنار بهرههای گلخانه

زمینی کشت سیب(. 3111 زیلیواکیس و همکارانشود )

د. باشدر استان گلستان به دو صورت پاییزه و بهاره می

زمینی پاییزه در زمان با برداشت سیبکه هم ایگونهبه

زمینی بهاره در مناطق دیگر در برخی مناطق استان، سیب

زمینی در استان حال کاشت است. سطح زیر کشت سیب

هکتار گزارش  1111، 4291-99گلستان در سال زراعی 

 211هکتار از آن به صورت کشت پاییزه و  1311شد که 

بود. همچنین، میانگین هکتار به صورت کشت بهاره 

تن است  31تا  31زمینی در استان گلستان عملکرد سیب

 (. 3145)سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان 

 بخش در جهانی گرمایش پتانسیل کاهش برای     

 رد اقتصادی و محیطی های تحلیل از ترکیبی کشاورزی،

 هایاستراتژی بهترین کاربرد به منظور تولید، سامانه

است )یوسفی و  مفید هابومکشت این در تییمدیر

سازی و ارزیابی میزان بنابراین، کمی. (b 3141همکاران 

ای و پتانسیل گرمایش جهانی تولید های گلخانهتولید گاز

-محصول در کنار ارزیابی اقتصادی آن، برای سیاست

-گزاران مفید بوده و به بهبود مدیریت و توسعه فناوری

و  اللکند )دار محیط کمک میدوست های کارامد و

به همین دلیل، مطالعات متنوعی در (. 3149همکاران 

ای در تولید های گلخانهارزیابی انتشار گاز بارابطه 

کشاورزی انجام شده است که از جمله آنها  محصوالت

)کاراکایا و اوزیلگن  ترکیهفرنگی در گوجهتوان به می

(، چغندرقند در انگلستان )زیلیواکیس و همکاران 3144

و ( 3145)یساری و همکاران  در ایران و برنج( 3111

اشاره کرد. ( 3149)السوراگابی و همکاران مالزی 

تحلیل  زمینهمطالعات انجام شده در  از جملههمچنین 

توان به نیز می تولید محصوالت کشاورزی اقتصادی
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سویا، ذرت و گندم در ایتالیا )سارتوری و همکاران 

(، 3113(، سویا در هندوستان )ماندال و همکاران 3111

زمینی سیب ،(3119چغندرقند در ترکیه )اردال و همکاران 

زمینی و و سیب( 3142و همکاران  پورآذردر ایران )

 اشاره کرد. ( 3141چغندرقند در ایران )زاهدی و همکاران 

ای در نظام کشت های گلخانهارزیابی انتشار گاز     

 51و  11، 11، 31 مصرف سطح 1نخود فرنگی در  -گندم

ر کانادا نشان داد، دکیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 

کیلوگرم معادل دی  4421تا  141میزان انتشار این گاز از 

متغیر بود و  مصرف مختلفسطوح اکسید کربن در 

در باالترین سطح کاربرد کود  بیشترین میزان انتشار

(. 3119 ژن به دست آمد )خبازان و همکاراننیترو

های مختلف ارزیابی تولید سویا در گرگان در سناریو

-انههای گلخمیزان انتشار گاز بیانگر آن است کهمدیریتی 

کیلوگرم معادل دی اکسید کربن در هکتار  4/4311ای بین 

معادل دی اکسید  کیلوگرم 3/3919در سناریوی رایج و 

کربن در هکتار در سناریوی با سطح باالی مکانیزاسیون 

در مطالعه (. 3149مقام و همکاران )عالی باشدمیمتغیر 

 1ای در های گلخانهارزیابی میزان انتشار گازدیگری 

سناریوی مختلف مدیریتی تولید گندم در گرگان نشان 

 9/4144تا  2/122، میزان کل پتانسیل گرمایشی بین داد

و  هکیلوگرم معادل دی اکسید کربن در هکتار متغیر بود

 923ل، واین میزان برای سناریوی با مدیریت بهتر محص

 ه استکیلوگرم معادل دی اکسید کربن در هکتار بود

تحلیل اقتصادی تولید  (.3142)سلطانی و همکاران 

حاکی از آن است چغندرقند در استان خراسان رضوی 

دالر،  1/2511ارزش ناخالص تولید  یهاشاخص که

 4/3431 ناخالص درآمد ،دالر 1/3591هزینه کل تولید 

دالر در هکتار، نسبت سود به  4/915خالص  درآمد، دالر

باشد میدالر  برکیلوگرم  1/44وری و بهره 2/4هزینه 

-(. با این حال، هیچ مطالعه3143 پور و همکاران)اصغری

ای های گلخانهانتشار گازای در خصوص ارزیابی میزان 

 زمینی درو میزان کارایی اقتصادی تولید محصول سیب

استان گلستان یافت نشد. هدف از این تحقیق، تعیین و 

-بهرهای در کنار های گلخانهمقایسه میزان انتشار گاز

، به زمینیسیباییزه و بهاره پید لتو برایاقتصادی  وری

در استان ، کشاورزی ن محصوالتیترعنوان یکی از مهم

هایی برای مدیریت بهتر به منظور گلستان و ارائه راهکار

ای و در عین حال بهبود های گلخانهید گازلکاهش تو

  باشد.می وریبهره
 

 هاواد و روشم

 ها منطقه مورد مطالعه و جمع آوری داده

استان در  4291-99در سال زراعی  پژوهشاین      

م انجا آباد کتول،های گرگان و علی، در شهرستانگلستان

پرسشنامه و مصاحبه چهره به  به وسیلهها دادهشد. 

به . تعداد پرسشنامه شد آوریکشاورزان جمعچهره با 

 (.3112)کوکران  شد تعیین 4رابطه  وسیله

 

 {4}رابطه 

 
      

خطای معیار ضریب  zحجم نمونه،  n، این رابطهدر 

جمعیت دارای صفت مقدار  p، (91/4) ان قابل قبولناطمی

از  qو  pبود.  خاصجمعیت فاقد صفت مقدار  q و خاص

نظر آماری نشان دهنده این نکته هستند که کشاورز چه 

مقدار شانس برای انتخاب شدن دارد و با چه مقدار 

شانس انتخاب نخواهد شد. به دلیل اینکه تبعیضی در 

انتخاب کشاورزان وجود نداشت، این مقدار در هر دو 

 N و قابل قبولدقت احتمالی مقدار  d بود. 1/1مورد برابر 

-جامعه آماری یا تعداد کل کشاورزان سیب میزان حجم

مزرعه  431 بود.نفر  3425زمینی کار در استان گلستان  

 و مزرعه 11 ،بهاره و برای کشت پاییزه کشتبرای 

و در هر طبقه به  ایطبقهروش تصادفی  به کشاورزان

  .انتخاب شدند روش تصادفی ساده
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گرمایش  ای و پتانسیلهای گلخانهگاز انتشار ارزیابی

 جهانی

-ای برای ورودیهای گلخانهبرای تعیین انتشار گاز     

های مختلف به کار رفته در تولید محصوالت کشاورزی، 

منابع داده مختلفی شرکت دارند )یوسفی و همکاران 

3141 aای تولید شده از طریق ضرب (. مقدار گاز گلخانه

های مصرف شده در ضریب کردن مقادیر خام ورودی

 های کشاورزی محاسبه شدتشار ویژه ورودیان

 (. 4)جدول  (3141پور و همکاران )اصغری

 

در  و پتانسیل گرمایش جهانی آنها شیمیاییهای به ازای هر واحد ورودی )گرم( ایهای گلخانهانتشار گازضریب  -1 جدول

 زمینینظام زراعی سیب

 

دی اکسید  اکسید نیتروژن متان منبع

 کربن

 ورودی

 سوخت فسیلی 11/2111 91/1 31/1 4999کرامر و همکاران 

 کود نیتروژن 11/2411 12/1 91/2 3119اشنایدر و همکاران 

 کود فسفر 11/4111 13/1 51/4 3119اشنایدر و همکاران 

 کود پتاس 11/911 14/1 11/4 3119اشنایدر و همکاران 

 سموم شیمیایی 1411 13/1 14/1 3141 همکارانپور و اصغری

 الکتریسیته 31/14 53/5 13/1 3111زیلیواکیس و همکاران 

 عامل معادل دی اکسید کربن پتانسیل 4 241 34 3141پور و همکاران اصغری

 گرمایش جهانی 

 

    

توان بر حسب هر ای را میهای گلخانهمیزان انتشار گاز 

واحد زمین مورد استفاده در تولید محصول، هر واحد 

ژی وزن محصول و هر واحد از ورودی یا خروجی انر

(. در این تحقیق 3142 محاسبه کرد )سلطانی و همکاران

ای دی اکسید کربن، اکسید های گلخانهمیزان انتشار گاز

متان بر حسب کیلوگرم در هکتار در رابطه با نیتروژن و 

سموم های شیمیایی، های سوخت دیزل، کودورودی

و الکتریسیته و پتانسیل گرمایش جهانی به  شیمیایی

کیلوگرم  ( بر حسب3111واکیس و همکاران )یروش زیل

زمینی پاییزه و های تولید سیبدر هکتار برای سامانه

 سپس پتانسیل گرمایش بهاره در استان گلستان کمی شد.

های ای برای هر یک از سامانهجهانی هر گاز گلخانه

زمینی در استان گلستان محاسبه پاییزه و بهاره سیب

پتانسیل گرمایش جهانی، شاخصی است که تعیین . گردید

ای است. این کننده سهم نسبی یک گاز از اثر گلخانه

 زمانشاخص به عنوان اثرات نیروی تابشی تجمعی بین 

حاضر و زمان انتخابی در آینده است که از طریق یک 

جرم واحد گاز منتشر شده در زمان حال ایجاد شده 

ها بر اساس معادل دی اکسید کربن، به است. انتشار

شوند )یوسفی و گیری میاندازه عنوان گاز مرجع،

پتانسیل گرمایش جهانی متان و اکسید (. b 3141همکاران 

زمانی بیش از صد سال نیز به ترتیب نیتروژن در دوره 

و  پوراصغریدر نظر گرفته شد ) 241و  34حدود 

ای های گلخانهدر انتها، انتشار کل گاز (.3141 همکاران

محاسبه شد )کرامر و همکاران  3نیز با استفاده از رابطه 

4999 .)

 

=  اثر گلخانه ای               {3رابطه} ∑ (معادل دی اکسید کربن در هکتار) × پتانسیل گرمایش جهانی (کیلوگرم)  جرم گاز انتشار یافته
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 .(a 3141)یوسفی و همکاران  گردیدمحاسبه  2کارایی مصرف کربن نیز با استفاده از رابطه 

نسبت کارایی کربن                                     )2رابطه( =
عملکرد خروجی(کیلوگرم کربن در هکتار)

پتانسیل گرمایش جهانی(کیلوگرم کربن در هکتار)
 

 

عملکرد خروجی باید بر اساس معادل  این رابطه،در      

از درصد  11کربن بیان شود. محتوای کربن را معموالً 

(. 3119گیرند )بلیندر و همکاران عملکرد کل در نظر می

 گرمایش جهانی بر اساسهمچنین به این دلیل که پتانسیل 

معادل دی اکسید کربن است، برای تعیین محتوای کربن 

باید این مقدار را در نسبت وزن مولکولی کربن به دی 

 39/1یا حدود  11/43اکسید کربن ضرب کرد که معموالً 

(. برای ارزیابی a 3141باشد )یوسفی و همکاران می

ای در هجریان انرژی، ذخیره کربن و انتشار گاز گلخان

ها، شاخص پایداری نیز محاسبه شد )یوسفی و نظامبوم

های مختلفی برای ارزیابی (. روشb 3141همکاران 

شناسان از پایداری یک نظام تولید وجود دارد. خاک

وری، مهندسان از کیفیت خاک، اقتصاددانان از بهره

شناسان از ضرایب انرژی کارایی مصرف انرژی و بوم

. در (3111)الل  کنندمیزان پایداری استفاده میبرای بیان 

محاسبه  1این تحقیق شاخص پایداری به وسیله رابطه 

 (.3111شد )الل 

شاخص پایداری                                          (1)رابطه  =
[معادل کربن  ورودیهای شیمیایی(معادل کربن در هکتار)−معادل کربن خروجی(معادل کربن در هکتار)]

معادل کربن ورودیهای شیمیایی(معادل کربن در هکتار)
 

نیز باید محتوای دی اکسید کربن آنها را در نسبت وزن مولکولی کربن  ی شیمیاییهابرای تعیین محتوای کربن ورودی     

 (.b 3141به دی اکسید کربن ضرب کرد )یوسفی و همکاران 

 تحلیل اقتصادی

ها و خروجی، مقدار ترین ورودیزمینی، پس از تعیین مهمهای اقتصادی در نظام زراعی سیببرای محاسبه شاخص     

 .(3)جدول  مزرعه تعیین شد 451خام آنها در هر کدام از 

 

 های زراعیدر نظامدر هر هکتار  )عملکرد( و خروجی ی اقتصادیهامقادیر ورودی -2 جدول

 در استان گلستان زمینیسیب 

 متغیر واحد نظام زراعی پاییزه نظام زراعی بهاره

 نیروی کارگری ساعت 11/293 52/119

آالتماشین ساعت 15/49 12/49  

 سوخت فسیلی لیتر 59/239 12/311

 کود نیتروژن کیلوگرم 11/312 11/339

 کود فسفر کیلوگرم 11/431 11/441

پتاسکود  کیلوگرم 91/51 41/91  

 کود دامی کیلوگرم 11/42111 11/3391

کشعلف کیلوگرم 13/4 29/1  

کشحشره کیلوگرم 33/1 11/1  

کشقارچ کیلوگرم 59/1 11/1  

 الکتریسیته کیلووات ساعت 19/129 11/1

11/2111  11/1241  بذر کیلوگرم 

زمینیعملکرد سیب کیلوگرم 24111 49211  
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های زراعی میزان هزینه برای هر ورودی در نظام

پاییزه و بهاره با ضرب مقدار مصرف ورودی در قیمت 

. (3143پور و همکاران )اصغری خرید آن محاسبه شد

-تمام محاسبات مربوط به تعیین میزان هزینه و شاخص

انجام شد.  EXCEL 2007های اقتصادی، توسط نرم افزار 

اقتصادی شامل ارزش ناخالص های ترین شاخصمهم

خالص،  درآمدخالص، نادرآمد تولید، کل ید، هزینه لتو

تا  1های )رابطهوری تولید نسبت سود به هزینه و بهره

همکاران  و پوراصغریو  3141( )زنگنه و همکاران 41

دو نظام زراعی سپس  شد. در هر مزرعه محاسبه( 3143

ها از یک از شاخصگیری هر با میانگین ،پاییزه و بهاره

از لحاظ اقتصادی مزرعه پاییزه و بهاره،  11و  431تمام 

 ارزیابی و مقایسه شدند.

 عملکرد سیب زمینی )کیلوگرم در هکتار( = ارزش ناخالص تولید × زمینی)دالر در کیلوگرم(قیمت سیب(                              1)رابطه 

= هزینه کل تولید                                           (1ه )رابط (دالر در هکتار) هزینه ثابت تولید + (دالر در هکتار)  هزینه متغیر تولید

درآمد ناخالص                                      (9ه )رابط = (دالر در هکتار) – ارزش ناخالص تولید (دالر در هکتار)                            هزینه متغیر تولید

درآمد خالص                                             (5ه )رابط = (دالر در هکتار) – ارزش ناخالص تولید (دالر در هکتار)  هزینه کل تولید

نسبت سود به هزینه                                                                                        (9ه )رابط =
ارزش ناخالص تولید(دالر در هکتار)

 هزینه کل تولید(دالر در هکتار)
 

بهره وری                                                                                          (41ه )رابط =
عملکرد سیبزمینی(کیلوگرم در هکتار)

هزینه کل تولید(دالر در هکتار)
 

 

  تایج و بحثن

 ای و پتانسیل گرمایش جهانی های گلخانهانتشار گاز

ای دی اکسید کربن، های گلخانهمقدار انتشار گاز     

های سوخت فسیلی، اکسید نیتروژن و متان برای ورودی

و  یسموم شیمیای ،یمکود نیتروژن، کود فسفر، کود پتاس

ام و نظپتانسیل گرمایش جهانی آنها در دو الکتریسیته 

زمینی در استان گلستان به زراعی پاییزه و بهاره سیب

نشان داده شده است. میزان  1و  2ترتیب در جداول 

ای و پتانسیل گرمایش جهانی برای انتشار هر گاز گلخانه

ها از طریق ضرب شدن آنها در ضرایب تمام ورودی

 تبدیل مربوطه به دست آمد.

 

های شیمیایی و پتانسیل گرمایش جهانی آنها در نظام زراعی از ورودی )کیلوگرم در هکتار( ایگلخانههای انتشار گاز -3جدول 

 زمینی در استان گلستانپاییزه سیب

درصد از کل 

پتانسیل گرمایش 

 جهانی

 ورودی دی اکسید کربن اکسید نیتروژن متان پتانسیل گرمایش جهانی

 سوخت فسیلی 14/4491 32/1 93/4 52/4354 91/23

 کود نیتروژن 2/139 111/1 91/1 94/111 12/41

 کود فسفر 431 112/1 32/1 91/424 29/2

 یمکود پتاس 39/19 1115/1 15/1 33/14 11/4

 سموم شیمیایی 91/41 11111/1 11113/1 99/41 35/1

 الکتریسیته 99/25 13/1 14/1 1/4954 14/11

 انتشار کل 91/3125 51/1 99/3 - -

 معادل دی اکسید کربن پتانسیل گرمایش جهانی 91/3125 1/4541 19/15 - -
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های شیمیایی و پتانسیل گرمایش جهانی آنها در نظام زراعی از ورودی )کیلوگرم در هکتار( ایهای گلخانهانتشار گاز -4جدول 

 استان گلستانزمینی در بهاره سیب

درصد از کل 

پتانسیل گرمایش 

 جهانی

 ورودی دی اکسید کربن اکسید نیتروژن متان پتانسیل گرمایش جهانی

 سوخت فسیلی 39/599 49/1 35/4 59/911 13/14

 کود نیتروژن 9/919 119/1 51/1 93/939 21/29

 کود فسفر 441 113/1 3/1 53/441 45/1

 یمکود پتاس 59/14 1119/1 19/1 11/12 55/3

 سموم شیمیایی 59/4 111119/1 111111/1 59/4 43/1

 الکتریسیته 1 1 1 1 1

 انتشار کل 91/4911 45/1 11/3 - -

 معادل دی اکسید کربن پتانسیل گرمایش جهانی 91/4911 51/11 11/11 - -

     

 

 نیتروژن و متان ازمقدار انتشار دی اکسید کربن، اکسید  

 51/1، 91/3125زمینی به ترتیب نظام زراعی پاییزه سیب

کیلوگرم در هکتار و از نظام زراعی بهاره به  99/3و 

کیلوگرم در هکتار بود )به  11/3و  45/1، 91/4911ترتیب 

(. بنابراین، میزان تولید هر سه گاز 1و  2ترتیب جداول 

ای در نظام زراعی پاییزه از بهاره بیشتر اصلی گلخانه

. مقدار تولید هر سه گاز دی اکسید کربن، اکسید است

پاییزه و بهاره نظام زراعی هر دو نیتروژن و متان در 

زمینی در استان گلستان به ترتیب کمتر از مقدار سیب

کیلوگرم در نظام زراعی  19/2و  93/33، 21/3115

 3141 )یوسفی و همکاران چغندرقند در استان کرمانشاه

a )پتانسیل گرمایش جهانی تولید  . مقدار کلبدست آمد

زمینی در استان گلستان در نظام زراعی پاییزه بیش سیب

 91/2942)به ترتیب  استاز دو برابر نظام زراعی بهاره 

 .کیلوگرم معادل دی اکسید کربن در هکتار( 41/4519و 

 دشیمیایی در تولی هایورودیمصرف باید  ،بنابراین

 امکان حد تا زمینی، به ویژه در نظام زراعی پاییزه،سیب

 شیمیایی هایورودی رساندن حداقل کاهش یابد. به

 انتشار کاهش و تولید هایسامانه این پایداری بر عالوه

 ،بلندمدت در اقتصادی منفعت کسب در ،ایگلخانه گازهای

 . (b 3141)یوسفی و همکاران  است موثر

 خوبی به پایین، انرژی ورودی با تولید هایسامانه     

 بیشتری مندیعالقه که مطالعه مورد کشاورزان توسط

 دارند، انرژی وریبهره به نسبت اقتصادی منفعت به

 نپایی هایهزینه دلیل بهاً اساس که است نشده پذیرفته

 برای باال یارانه اختصاص و کشور در ورودی انرژی

 یارانه حذف. است دولت توسط کشاورزی هایورودی

 مصرف به کشاورزان ترغیب با هدف ،هابومکشت از

رسیدن به  برای .شودتوصیه می ،هاورودی کارامدتر

 هایچالش کاهش و ژیران منابع صحیح هدف مصرف

 کشاورزی سیاست و کشاورزی دو عامل هر محیطی،

 یپایدارکارامد را برای رسیدن به  تییمدیر الگوهای باید

. (b 3141 همکاران و یوسفی) تدوین و اجرا کنند محیطی

جهانی در هر دو سامانه تولید مقدار کل پتانسیل گرمایش 

 55/993از مقدار  زمینی در استان گلستان بیشترسیب

ه اصفهان )پیشگار کومل زمینی در استانبرای تولید سیب

برای تولید کلزای دیم در  94/4119( و 3143 و همکاران

( و کمتر از مقدار 3141استان گلستان )کاظمی و همکاران 

برای تولید ذرت در استان کرمانشاه )یوسفی  51/43515

کیلوگرم معادل دی  99/9519( و b 3141و همکاران 

برای تولید چغندرقند در استان  در هکتار اکسید کربن

بنابراین هر ( بود. a 3141 کرمانشاه )یوسفی و همکاران
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ه های پاییزه و بهارزمینی در سامانهکیلوگرم تولید سیب

 4/1و  43/1در استان گلستان به ترتیب موجب تولید 

شود. ایجاد کیلوگرم معادل دی اکسید کربن گرمایش می

گرمایش به ازای هر کیلوگرم تولید گندم در استان 

بدست کربن  کیلوگرم معادل دی اکسید 995/1اصفهان 

 (. 3142)خوشنوسیان و همکاران  آمد

بیشترین سهم از کل پتانسیل گرمایش جهانی در نظام      

 جدولدرصد( ) 14/11) استپاییزه مربوط به الکتریسیته 

های چاه آب در حدود نیمی ( که به دلیل برقی بودن پمپ2

از مزارع در نظام پاییزه و همچنین روش آبیاری 

-میاسپرینکلر گان در برخی مزارع در سامانه پاییزه 

-. کاربرد روش آبیاری اسپرینکلر گان، یکی از مهمباشد

ترین عوامل افزایش مصرف الکتریسیته در مزارع ایران 

سناریوهای مختلف ارزیابی تولید سویا در  همچنین .است

ل سهم الکتریسیته از پتانسی ،مدیریتی در گرگان نشان داد

درصد متغیر بود که به  95تا  29گرمایش جهانی بین 

 (. 3149م و همکاران امقروش آبیاری بستگی داشت )عالی

دومین سهم از پتانسیل کل گرمایش جهانی در نظام      

 است درصد( 91/23پاییزه مربوط به سوخت فسیلی )

. در سامانه بهاره به دلیل عدم مصرف (2)جدول 

الکتریسیته، بیشترین سهم از کل پتانسیل گرمایش جهانی 

(. 1 جدولدرصد( ) 13/14مربوط به سوخت فسیلی بود )

بنابراین، اتخاذ راهکارهایی برای کاهش مصرف 

ی هانوسازی پمپالکتریسیته و سوخت فسیلی، مانند 

پذیر، در کاهش پتانسیل تجدیدکاربرد منابع فرسوده و 

گرمایش جهانی و در نتیجه افزایش پایداری محیطی در 

نظام زراعی پاییزه و بهاره موثر است. کاربرد منابع 

پذیر مانند انرژی باد، آب و خورشید در تجدیدوسیع 

موجب کاهش  ،مانند آبیاریی کشاورزی، هاعملیات

 ایی گلخانههاناپذیر و انتشار گازمصرف انرژی تجدید

فرسوده به دلیل  (.3149مقام و همکاران شود )عالیمی

در اغلب مزارع، نوسازی  آالت کشاورزیماشینبودن 

و  های فسیلیورودی سوختآنها نیز در کاهش مصرف 

در نتیجه کاهش پتانسیل گرمایش جهانی و افزایش 

 )به دلیل کاربرد در نظام پاییزه ، به ویژهپایداری محیطی

ارزیابی موثر است.  آالت در این نظام(بیشتر ماشین

های مختلف ای از ورودیهای گلخانهمیزان انتشار گاز

در مزارع استرالیا نشان داد، افزایش کاربرد و فرسوده 

آالت موجب افزایش مصرف سوخت و در بودن ماشین

ه شود؛ بای میهای گلخانهنتیجه افزایش انتشار گاز

ای از های گلخانهانتشار گازاز درصد  1/41طوری که 

آالت است )مراسنی و سوخت فسیلی مربوط به ماشین

-های خاکهمچنین استفاده از روش(. 3119همکاران 

در کاهش مصرف سوخت و در نتیجه نیز ورزی حفاظتی 

کاهش پتانسیل گرمایش جهانی در هر دو نظام زراعی 

کاهشی موجب کاهش ورزی روش خاکموثر است. 

مصرف سوخت و در نتیجه کاهش انتشار دی اکسید 

شود )اولسن و درصد می 11تا  21کربن به میزان 

ارزیابی تعادل انرژی در تولید ذرت و (. 3111همکاران 

ورزی، عملیات کاشت، خاک ،سویا در آمریکا نشان داد

دهی و برداشت محصول به میزان زیادی بر میزان کود

موثر است؛ به طوری که میزان مصرف  مصرف سوخت

 21تا  49درصد در تولید سویا و  14تا  21سوخت بین 

غیر بود )رختی و همکاران درصد در تولید ذرت مت

ای، های گلخانهبرای کاهش تولید گازبنابراین، (. 3119

رایج باید با  یهای تولید با سیاست کشاورزسامانه

-شود و یکی از مهمهای تولید کارامد جایگزین سامانه

های با سطح ها در این خصوص سامانهترین راهکار

  .پایین مصرف سوخت است

های شیمیایی دومین و سومین سهم از کل کود     

های بهاره و پاییزه پتانسیل گرمایش جهانی را در سامانه

 ،درصد(. با این وجود 11/34و  21/15داشت )به ترتیب 

سهم کود نیتروژن از کل پتانسیل گرمایش جهانی در هر 

، به ویژه نظام زراعی بهاره، بسیار بیشتر نظام زراعیدو 

بود. بیشتر بودن این سهم در  یمهای فسفر و پتاساز کود

تر نیتروژن در آن سامانه بهاره به دلیل کاربرد فشرده

های ازهای شیمیایی بیشترین سهم از انتشار گبود. کود

اصفهان به  استان زمینی درای را در تولید سیبگلخانه
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کیلوگرم معادل دی اکسید کربن در هکتار  231میزان 

(. کمترین سهم از 3143له و همکاران ومداشت )پیشگار ک

در  زمینیکل پتانسیل گرمایش جهانی برای تولید سیب

 با این .بود سموم شیمیاییاستان گلستان مربوط به 

این میزان برای سامانه پاییزه بیش از دو برابر  ،وجود

)به  درصد( 43/1و  35/1سامانه بهاره بود )به ترتیب 

ترین دلیل آن وجین دستی که مهم (1و 2ترتیب جداول 

آفت  بیماری و های هرز در اغلب مزارع و عدم شیوععلف

  .باشدمیدر نظام بهاره 

اگر چه دی اکسییید کربن سییهم بسیییار بیشییتری از        

)به  های در هر دو سییامانه داشییتهای گلخانهانتشییار گاز

درصییید در سیییامیانه پاییزه و    51/99و  15/99ترتییب  

بر اسیاس پتانسیل گرمایش جهانی و  با این حال ، بهاره(

ای، سیهم گاز اکسییید نیتروژن نیز در سییامانه  اثر گلخانه

اکسیییید سیییهم به طوری که  اسیییتپیاییزه قیابل توجه   

اد شیییده ناشیییی از تولید پاییزه نیتروژن از گرمایش ایج

 بدست آمددرصد  14/11 زمینی در استان گلستانسییب 

(. سهم دی اکسید کربن، اکسید نیتروژن و متان 4)شیکل  

نظام زراعی یونجه در از کل پتانسیل گرمایش جهانی در 

درصییید  4/1و  2/91، 1/1منطقه سییییسیییتان به ترتیب  

 (.3141پور و همکاران )اصغری گزارش گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمینی در استان گلستانگرمایش جهانی در نظام تولید سیب های مختلف از پتانسیلسهم گاز -1شکل 

     

شیمیایی های دیوور و محتوای کربن عملکرد غده

ین در ا مصرفی محاسبه شده در پتانسیل گرمایش جهانی

و  41331پاییزه نظام زراعی برای به ترتیب تحقیق 

 12/114 و 5151بهاره  نظام زراعیو برای  91/4111

 (.1کیلوگرم کربن در هکتار بود )جدول 

   

 زمینی در استان گلستانهای زراعی پاییزه و بهاره سیبامای نظاثر گلخانههای شاخص -5جدول 

 شاخص واحد نظام زراعی پاییزه نظام زراعی بهاره

خروجیکربن  کیلوگرم کربن در هکتار 41331 5151  

یورودکربن  کیلوگرم کربن در هکتار 91/4111 12/114  

 کربن خالص کیلوگرم کربن در هکتار 31/42412 19/5452

 کارایی کربن - 11/42 23/49

 شاخص پایداری - 11/43 23/41
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 عینظام زراکربن خالص یا پتانسیل ترسیب کربن در      

و  31/42412)به ترتیب  استپاییزه از بهاره بیشتر 

کیلوگرم کربن در هکتار( که به دلیل عملکرد  19/5452

)به  دباشمیبهاره  نظامنسبت به  نظامر این تبسیار بیش

کیلوگرم در هکتار(. بنابراین،  49211و  24111ترتیب 

زمینی پاییزه از لحاظ کاهش دی اکسید تولید سیبنظام 

بهاره در استان  نظامسفری به مراتب بهتر از کربن اتم

گلستان است. ترسیب کربن راهکار موثری برای کاهش 

ترین گاز دی اکسید کربن اتمسفری، به عنوان مهم

 عملکردبه دلیل ای ای و علوفهای است. گیاهان غدهگلخانه

برای ترسیب کربن  بیشتر،ذخیره کربن  واقتصادی 

میزان کربن (. 3142دل و همکاران )خرم مناسب هستند

 سامانهخالص به دست آمده در این تحقیق برای هر دو 

 91/9459بیشتر از مقدار  زمینیسیبپاییزه و بهاره تولید 

کیلوگرم کربن در هکتار برای تولید ذرت در استان 

با این . بدست آمد( b 3141کرمانشاه )یوسفی و همکاران 

بهاره بیشتر  نظام زراعیکارایی مصرف کربن در وجود، 

( که 1جدول ( )11/42و 23/49)به ترتیب  استاز پاییزه 

-یمبهاره  نظامبه دلیل پتانسیل گرمایش جهانی کمتر در 

)الل  2/1این نسبت برای تولید ذرت در آمریکا  .باشد

)یوسفی  91/41و چغندرقند در استان کرمانشاه  (3111

مقدار شاخص . گزارش گردید( a 3141و همکاران 

ز پاییزه کمتر ا نظامزمینی در رای تولید سیبپایداری ب

 دهنده نشان که (23/41و  11/43به ترتیب ) است بهاره

 اب مقایسه در پاییزه زراعی نظام کمتر محیطی پایداری

 .دباشمی گلستان استان در زمینیسیب تولید در بهاره

و  هابومبنابراین، به منظور افزایش پایداری کشت

ای و های گلخانههمچنین کاهش اثر محیطی انتشار گاز

های یدگرمایش جهانی، اصالح الگوی مصرف ورو

-ناپذیر، به ویژه در سامانهبع انرژی تجدیداشیمیایی و من

های پاییزه ضروری است. مقدار شاخص پایداری برای 

زمینی برای هر دو سامانه پاییزه و بهاره در تولید سیب

به دست آمده  11/3سیار بیشتر از مقدار این تحقیق ب

برای تولید ذرت در استان کرمانشاه )یوسفی و همکاران 

3141 b ).بدست آمد 

 

  تحلیل اقتصادی

 به میزان ارزش ناخالص تولید در سامانه پاییزه     

 4591درصد از نظام بهاره بیشتر بود )به ترتیب  93/25

پاییزه و بهاره(  زراعی در نظامدالر در هکتار  4415و 

 (.1)جدول 

 زمینی پاییزه وبا توجه به قیمت یکسان فروش سیب     

 11/1)میانگین فروش هر کیلوگرم  99بهاره در سال 

دالر(، دلیل بیشتر بودن ارزش ناخالص تولید در سامانه 

ر زمینی دپاییزه نسبت به بهاره، عملکرد بیشتر سیب

کیلوگرم  49211و  24111سامانه پاییزه بود )به ترتیب 

در هکتار در سامانه پاییزه و بهاره(. هزینه کل تولید در 

درصد از نظام بهاره بیشتر  11/39نظام پاییزه به میزان 

دالر در هکتار در  52/4111و  11/4529بود )به ترتیب 

( که عمدتاً به دلیل کاربرد 1نظام پاییزه و بهاره( )جدول 

یمیایی در آن و مکانیزه هایی مانند سموم شبیشتر نهاده

بودن آبیاری در اغلب مزارع در نظام پاییزه بود. همچنین، 

های هرز و عدم شیوع آفت و بیماری وجین دستی علف

در نظام بهاره موجب کاهش هزینه سموم شیمیایی در 

این نظام زراعی شد. عالوه بر این، در سامانه بهاره به 

های آب، به چشمه دلیل ابعاد کوچک مزارع و نزدیکی آنها

شد که موجب آبیاری بدون کاربرد پمپ آب انجام می

 کاهش هزینه انرژی گردید. 
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 در استان گلستان زمینیسیب های زراعی پاییزه و بهارهنظام تحلیل اقتصادی -6جدول 
 

 اقتصادیشاخص  واحد نظام زراعی پاییزه نظام زراعی بهاره

 عملکرد کیلوگرم در هکتار 24111 49211

در کیلوگرم دالر 11/1 11/1  قیمت فروش 

 ارزش ناخالص تولید دالر در هکتار 4591 4415

 هزینه متغیر تولید دالر در هکتار 99/4299 11/4429

 هزینه ثابت تواید دالر در هکتار 31/119 49/211

کل تولید هزینه دالر در هکتار 11/4529 52/4111  

 هزینه کل تولید دالر در کیلوگرم 11/1 19/1

مد ناخالصآدر دالر در هکتار 34/145 21/45  

مد ناخالصآدر دالر در کیلوگرم 13/1 114/1  

مد خالصآدر دالر در هکتار 91/15 -52/359  

مد خالصآدر دالر در کیلوگرم 113/1 -14/1  

کل نسبت سود به هزینه - 12/4 5/1  

وریبهره کیلوگرم در دالر 31/49 21/42  

 

ها نشان داد، ارزیابی اقتصادی مصرف نهاده     

بیشترین سهم از هزینه کل تولید در هر دو نظام زراعی 

ب یتپاییزه و بهاره، مربوط به هزینه متغیر بود که به تر

درصد در نظام زراعی پاییزه و بهاره  99و  91به میزان 

 (.3بود )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 زمینی در استان گلستانل نظام زراعی پاییزه و بهاره سیبهای مختلف از هزینه کسهم هزینه -2شکل 

     

بودن سهم هزینه ثابت در نظام زراعی  بیشتریل اصلی دل

 شکلدرصد( ) 34و  31)به ترتیب  بهارهنسبت به  پاییزه

ورزی و در نتیجه کاربرد زیاد دفعات زیاد خاک، (3

آالت عدم کاربرد ماشینآالت در این سامانه و ماشین

 پاشی و سرزنیپاشی، سمبرای عملیاتی مانند کود

و سنتی بودن آبیاری در تمام مزارع مورد  محصول
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-کاهش دفعات خاک مطالعه در سامانه کشت بهاره بود.

ورزی حفاظتی( و های خاکورزی )استفاده از روش

های فرسوده آالت کشاورزی و موتورنوسازی ماشین

 آالت وماشین کاربردتواند در کاهش پمپ آب، می

های هزینههای فسیلی و در نتیجه کاهش سوخت مصرف

سهم هزینه ثابت و متغیر در سامانه پاییزه موثر باشد. 

و زمینی در دثابت و متغیر از هزینه کل برای تولید سیب

آالت به شرایط سطح باال و سطح پایین کاربرد ماشین

درصد  51و  31درصد برای سطح باال و  12و  29ترتیب 

 در استان همدانآالت برای سطح پایین کاربرد ماشین

بیشترین سهم از هزینه  (.3141 بود )زنگنه و همکاران

متغیر در هر دو نظام زراعی پاییزه و بهاره مربوط به 

( که 2 درصد( )شکل 13/14و  11/13بذر بود )به ترتیب 

مصرف بیش از مقدار به دلیل ارزش زیاد این نهاده و 

 2111و  1241برای کشت )به ترتیب  توصیه شده

 .باشددر سامانه پاییزه و بهاره( میکیلوگرم در هکتار 

کاربرد بذور مناسب و به میزان توصیه شده توسط 

کارشناسان، موجب کاهش هزینه این ورودی و در نتیجه 

  زمینی خواهد شد.هزینه کل تولید سیب

 

 

 

 

 

      

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 زمینی در استان گلستانر نظام زراعی پاییزه و بهاره سیبهزینه متغیهای مختلف از سهم ورودی -3شکل 

 

نیروی کارگری دومین سهم از هزینه متغیر در هر دو      

و  19/45داشت که به ترتیب را سامانه پاییزه و بهاره 

. سهم بیشتر نیروی (2)شکل  بدست آمددرصد  91/39

کار از هزینه متغیر در سامانه بهاره نسبت به پاییزه، 

 یورودنشان دهنده وابستگی بیشتر این سامانه به این 

ه . بباشدمی بهارهدر سامانه  کمترو سطح مکانیزاسیون 

نیز در  آالت از هزینه ثابتسهم ماشین ،ترتیبهمین 

 سهم سوخت همچنین .استسامانه پاییزه از بهاره بیشتر 

در سامانه پاییزه نسبت به بهاره فسیلی از هزینه متغیر 

درصد در سامانه  49/4و  35/4)به ترتیب  باشدمیبیشتر 

سومین سهم از هزینه متغیر در سامانه . پاییزه و بهاره(

ولی  بدست آمددرصد(  1/1ی )دامپاییزه مربوط به کود 

 در سامانه بهاره این سهم به کود نیتروژن تعلق داشت

ی دامف کمتر کود (. عالوه بر مصر2شکل ) درصد( 25/2)

، دفعات آبیاری به دلیل قرار گرفتن دوره در سامانه بهاره

بیشتر در این سامانه رشد محصول در فصل تابستان، 
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شویی و در نتیجه مصرف که موجب افزایش آب است

نیتروژن در این سامانه نسبت به سامانه بیشتر کود 

 . شودمیپاییزه 

های متغیر در سامانه با وجود بیشتر بودن هزینه     

ص در این سامانه المد ناخآپاییزه نسبت به بهاره، در

 21/45و  34/145)به ترتیب  بیشتر از سامانه بهاره بود

که نشان دهنده  در سامانه پاییزه و بهاره(دالر در هکتار 

تر به ازای هر هکتار محصول تولیدی در کم منفعت

 شاخص درآمد خالصبه طوری که  سامانه بهاره است؛

منفی . (دالر در هکتار -52/359) شد منفیسامانه این در 

شاخص در سامانه بهاره نشان دهنده عدم این بودن 

زمینی در سال زراعی اقتصادی تولید سیبسودمندی 

بنابراین، جایگزین در این نظام تولید است.  99-4291

زمینی بهاره با محصوالتی مانند باقال و کردن تولید سیب

کدو، به دلیل پتانسیل تولید مناسب و قیمت فروش باالتر 

 در خالص مدآدرشود. در شریط این منطقه، توصیه می

یعنی بسیار بیشتر  هکتار، در دالر 91/15 پاییزه سامانه

 رد بیشتر تولید کل هزینه وجود با که بود ارهاز نظام به

 نای در بیشتر تولید ارزش دهنده نشان پاییزه، سامانه

ارزیابی نسبت سود به هزینه در دو سامانه  .است سامانه

سامانه پاییزه از لحاظ این شاخص به میزان  ،نشان داد

)به ترتیب  تر استدرصد از سامانه بهاره مطلوب 91/35

این . (1در سامانه پاییزه و بهاره( )جدول  5/1و  12/4

 و اردبیل هایزمینی در استانشاخص برای تولید سیب

 15/4( و 3115)محمدی و همکاران  55/4 گیالن به ترتیب

وری در بهره. گزارش گردید( 3142پور و همکاران )آذر

یلوگرم ک 21/42و  31/49سامانه پاییزه و بهاره به ترتیب 

که نشان دهنده پایداری اقتصادی ( 1)جدول ود بدر دالر 

ه بهاره نسبت بزمینی در سامانه پاییزه تولید سیببیشتر 

 .است

 

 گیرینتیجه

 پتانسیییل ای،گلخانه هایگاز انتشییار تحقیق، این در     

 هاینظام اقتصیییادی هایشیییاخص و جهانی گرمایش

 گلسییتان اسییتان در زمینیسیییب بهاره و پاییزه زراعی

نتایج ارزیابی . شییدند مقایسییه و ارزیابی بار اولین برای

ای و پتانسیل گرمایش جهانی در های گلخانهانتشیار گاز 

 کل مقدارهیای زراعی پاییزه و بهاره نشیییان داد،  نظیام 

 اسییتان در زمینیسیییب تولید جهانی گرمایش پتانسیییل

 نظام برابر دو از بیش پاییزه زراعی نظام در گلسیییتان

سیییوخت  ،های الکتریسییییتهورودیبود.  بهاره زراعی

بیشییترین سییهم از کل پتانسیییل فسیییلی و کود نیتروژن، 

زمینی در های زراعی سییییبدر نظامگرمایش جهانی را 

اسیتان گلسیتان داشییت. کاهش مصیرف الکتریسیییته )از    

های الکتریکی(، طریق نوسیییازی تجهیزات آبیاری و پمپ

های فسیلی )از طریق روشهای کاهش مصیرف سوخت 

های آالت و پمپورزی حفاظتی و نوسییازی ماشییینخاک

گازوئیلی( و کاهش مصیرف نیتروژن )از طریق مصرف  

موثرترین هیای دامی به ویژه در نظام زراعی بهاره(  کود

هییای ورودیراهکییارهییا برای مییدیریییت بهتر مصیییرف 

 هاینظامای در های گلخانهو کاهش انتشار گاز شیمیایی

اید ب بنابراینزمینی در استان گلستان است. سیب زراعی

های برای سییوخت ، مانند باد،های جایگزین پایدارانرژی

های فسییییلی به منظور کاهش تقاضیییای انرژی و بحران

ی اهای گلخانهمحیطی، از طریق تثبیت انتشار گاززیسیت 

 ،آن قابل انتظارو اثر یر اقلیم و بیه حیداقل رسیییاندن تغی  

نتایج نشییان داد که مدیریت انرژی باید به توسییعه یابد. 

د و آمعنوان یک عامل اسیاسی در خصوص مصرف کار 

های شییاخصارزیابی پایدار انرژی در نظر گرفته شییود. 

پاییزه زمینی سییییب ای نشیییان داد،مربوط به اثر گلخانه

برای زمینی بهاره نسبت به سیب تریمحصیول مناسیب  

همچنین پایداری  گلستان است. ترسییب کربن در اسیتان  

   بود. پاییزهبیشتر از  بهارهمحیطی نظام زراعی 

های اقتصییادی نشییان داد، ارزش  ارزیابی شییاخص     

ناخالص تولید در نظام زراعی پاییزه بیشییتر است که به 

دلیل عملکرد بسییییار بیشیییتر این نظام نسیییبت به نظام  

کل، سیییهم هزینیه متغیر از هزینه  زراعی بهیاره اسیییت.  

در هر دو نظام زراعی بیشیییتر  ،ثابتهزینه نسیییبیت به  
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. بیشیترین سهم از هزینه متغیر در هر دو نظام  باشید می

در نظام  تولید هزینه کل. اسیییتزراعی مربوط بیه بیذر   

که عمدتاً به  بدسیییت آمدزراعی پاییزه بیشیییتر از بهاره 

دلیل وابستگی بیشتر عملیات کشاورزی مانند کودپاشی، 

سموم آالت و مصرف بیشتر وجین و سیرزنی به ماشین 

با این وجود،  .باشییدمیدر نظام زراعی پاییزه  شیییمیایی

مد خالص در نظام آدر مد ناخالص وآهیای در شیییاخص

 عملکرد بسییییارکه به دلیل  اسییت زراعی پاییزه بیشییتر  

 مدآدر همچنین شاخص. باشدمیبیشتر این نظام زراعی 

 عدم دهنده که نشان شید منفی  بهاره سیامانه  در خالص

 زراعی سال در زمینیسییب  تولید اقتصیادی  سیودمندی 

های نسبت شاخص. است زراعی نظام این در 99-4291

وری در نظام زراعی پاییزه بیشتر سیود به هزینه و بهره 

از بهاره بود که نشییان دهنده پایداری اقتصییادی بیشییتر 

این نظام زراعی در استان گلستان است. به عنوان نتیجه 

نهایی، با وجود پایداری محیطی کمتر نظام زراعی پاییزه 

زمینی نسییبت به بهاره در اسییتان گلسییتان، ادامه  سیییب

ار به دلیل پایداری اقتصادی بسی زمینیسیبتولید پاییزه 

تعیین دقیق میزان نیاز محصول به  به شیرط  ،بیشیتر آن 

هر ورودی و آموزش کشاورزان برای مدیریت مصرف 

در خصییوص نظام زراعی  شییود.، توصیییه میهاورودی

 با بهیاره  زمینیسیییییب  تولیید  کردن جیایگزین بهیاره،  

   .شودمی توصیه کدو و باقال مانند محصوالتی
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