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  چکیده

اطالعات از طریق پرسشنامه و . محاسبه شده است يدر استان خراسان رضو يا قارچ دکمه دیتحقیق میزان انرژي مصرفی تولدر این 
 7000تر از کم انهیواحدها در سه سطح مساحتی بستر کشت سال. به دست آمد يا قارچ دکمه دیواحد تول 13مصاحبه حضوري با 

نتایج نشان داد، میزان انرژي ورودي براي تولید . مترمربع مورد بررسی قرار گرفتند 20000 تر ازیشمترمربع و ب 7000- 20000مترمربع، 
درصد،  59/5و  40/12، 76/79به ترتیب با   ها نیسوخت، کاه و کلش گندم و ماش. بودمگاژول بر مترمربع  86/2480 يا قارچ دکمه

گندم و  دانه يانرژ يها تابع کاب داگالس نشان داد که اثر نهاده جینتا. بودند يا دکمه ارچانرژي در تولید ق يها نهاده نیتر پرمصرف
و کمپوست  ياقارچ دکمه(عملکرد  يبر رو) 77/0(و ) 30/1( بیرا به ترت یونیرگرس بیضر نیتر شیها بنهاده ریسا نیدر ب یکود مرغ

با مساحت  ییواحدها. بوددار یدر سطح پنج درصد معن يابر عملکرد قارچ دکمه یرغنهاده کود م ریتأث نیعالوه برا. داشت) يدیتول
قارچ و کمپوست بر واحد سطح  دیتول يبرا يباالتر يانرژ ییتر و کارامترمربع از انرژي مصرفی کم 7000-20000 انهیبستر کشت سال
  .برخوردار بودند

  یکاب داگالس، کود مرغ ،يا قارچ دکمه سوخت، ،يانرژ :کلیديهاي واژه
 

  مقدمه -1
از  یدر برخـ  یـی گرا و تفکـر مصـرف   تیـ جمع شیافـزا  ریـ اخ انیسالدر

رو توجه  نیاز ا. ابدی شیافزا ییمواد غذا يکشورها سبب شده تقاضا برا
ـ  رپوششیمحصوالت با کشت متراکم و ز دیبه تول . تـر شـده اسـت    شیب

در . اسـت  )Agaricus bisporus(يا محصوالت قارچ دکمه نیاز ا یکی
 رانیـ در ا يا قارچ دکمه شبه پرور يدیواحد تول 72تعداد  1380سال 

 1391در سـال   يدیـ واحـد تول  704تعـداد بـه    نیمشغول بودند، که ا
واحـد پـرورش قـارچ     46اسـتان خراسـان رضـوي داراي    . است دهیرس

 30، 1390اي است که از این تعداد واحد پرورش قارچ در سـال   دکمه
در مجمـوع از کـل    .ندواحد فعال بود 27تعداد  1391واحد و در سال 

ــزان   ــه می ــن واحــدها ب ــارچ بســته  1109750ای ــوگرم ق ــدي و  کیل بن
این استان در . کیلوگرم قارچ فله وارد بازار فروش شده است 1948635

تهران، البرز، قـزوین و اصـفهان از لحـاظ     هاي بعد از استان 1391سال 
مقدار تولید قارچ رتبه پنجم را در سطح کل کشور بـه خـود اختصـاص    

  ).1391 ،نامبی(است  ادهد

 یاسـت و تنهـا در طـ    شیدرحال افـزا  زین رانیا تیجمع یاز طرف
و  ینجفـ (اسـت   دهینفـر رسـ   ونیـ لیم 70سال، دو برابر شده و به  یس

است  افتهی شیافزا ییمواد غذا يبه تبع آن تقاضا برا). 2011همکاران 
 رانیـ در ا. باشـد  یم يبه مصرف انرژ ازین ییمواد غذا نیا دیتول يو برا

ورودي و خروجی بـراي تولیـد    يها يانرژ 1990-2006 يها بین سال
 ينتایج نشـان داد، انـرژ  . مورد بررسی قرار گرفت يمحصوالت کشاورز

ژول گایگ 20/37به  1990ژول بر هکتار در سال  گایگ 40/32از يورود
 ياسـت کـه انـرژ    یدر حـال  نیا .ه استدیرس 2006بر هکتار در سال 

بـه   85/30و از  هافتـ ی شیافـزا  2006تا  1990 يها سال یط یخروج
از  1يانـرژ  ییکه کارا يبه طور ه است،دیژول بر هکتار رسگایگ 68/43
ــه  1996در ســال  95/0 ــر یافتــه اســت 2006در ســال  17/1ب . تغیی

 نیـ در ا يمحصـوالت کشـاورز   دیدر تول يانرژ يها نهاده نیتر پرمصرف
تبـار و   یهشـت ب( گزارش شـدند  ییایمیش يو کودها ياریها آب آب سال

 ).2010 ،همکاران
صـورت   يا قارچ دکمـه  دیتول يانرژ يبر رو مطالعه کمی رانیدر ا

در  يا قـارچ دکمـه   يدیـ تول يانـرژ  يبـر رو  يا در مطالعه. گرفته است
و  يورود هیـ کمپوسـت اول  دیـ تول يبرا ازیمورد ن ياستان مازندران انرژ
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 ،يانـرژ  رفدرصد مصـ  14/37و   24/67با  بیبه ترت تهیسیالکتر يانرژ
در  يا قـارچ دکمـه   دیـ در تول يانـرژ  يها نهاده نیتر به عنوان پرمصرف

). 2013 ،و همکـاران  یلـ یکردخ یقاسم(شدند  معرفیاستان مازندران 
دو  ،در استان البرز يا قارچ دکمه دیتول يانرژ يبر رو گرید یقیدر تحق

درصـد   73/39و  59/53بـا   بیبه ترت ستهیو الکتر زلینهاده سوخت د
در آن  يا قارچ دکمـه  دیدر تول يکننده انرژ مصرف يها نهاده نیتر شیب

 لـوگرم یک 0075/0 يانـرژ  يور و بهره 20/0يانرژ ییکارا. منطقه بودند
 ). 2013 ،فراشاه و همکاران یحانیر( ندشد اعالمبر مگاژول 

 يدیـ تول يانـرژ  يبـر رو  یقـات یتحق زین يدر استان خراسان رضو
 يبـر رو  قیـ در تحق. صـورت گرفتـه اسـت    يشاورزمحصوالت ک یبرخ
 لـوگرم یک 8/0 يانـرژ  يو بهره ور 4/13ي انرژ ییچغندرقند کارا دیتول

هم بـه   میمستقریو غ میمستق يها يسهم انرژ. بر مگاژول به دست آمد
 ،پـور و همکـاران   ياصـغر (درصـد گـزارش شـد     1/43و  9/56 بیترت

ــرژ یدر بررســ). 2012 در اســتان  ازیــپ دیــتول یخروجــو  يورود يان
بـه عنـوان    ییایمیشـ  يو کودهـا  تهیسـ یدو نهاده الکتر يخراسان رضو

بـه   19/1 يانـرژ  ییگزارش شدند و کارا يانرژ يها نهاده نیتر پرمصرف
گندم  دیتول يانرژ یدر بررس). 1392 ،یحسن زاده و رضوان(دست آمد 

و مجمـوع   کـاه دانـه،   يبرا يانرژ ییکارا يدر استان خراسان رضو یآب
 ).1390 ،یطالقان(اعالم شد  8/4و  14/2، 65/2 بیبه ترت "ه و کاهدان"

 دیـ ورودي تول يهـا  يدر مـورد بررسـی انـرژ    ریـ اخ يهـا  در سال
نقـاط   ریو سا رانیدر ا قیتحق نیچند زیپوشش ن ریمحصوالت متراکم ز

انـرژي تولیـد    یابیـ بـه ارز  توان یها م صورت گرفته است، که از آن ایدن
 یفرنگـ  ، تـوت )2010 ،دیو ام يمحمد(در استان تهران  يا ار گلخانهیخ

چهـار   دیـ ، تول)2011 ،و همکـاران  انیـ بنائ(در استان تهران  يا گلخانه
 ایو بادمجان در استان آنتال اریفلفل، خ ،یگوجه فرنگ يا محصول گلخانه

 يدر اندونز يا گلخانه ی، گوجه فرنگ)2006،یچنیاکو  کاناکچی( هیترک
 زدیـ در اسـتان   يا گلخانـه  اریـ خ و )2013 ،و همکـاران  یردهانکاسوا(
بـر   زیـ ن يگرید قاتیتحق. اشاره کرد) 2013 ،کومله و همکاران پیشگر(

صـورت   يمحصـوالت کشـاورز   یو خروجـ  يورود يانـرژ  یبررس يرو
 ؛ 2012 ،و همکـاران  انیـ ؛ رو2011 ،و همکاران یدانیرام(گرفته است 

و  نکـه یر ؛ 2013 ،و همکـاران  یطباطبائ ؛ 2012 ،و همکاران يرازیش
  .)2013 ،همکاران

 دیـ از آن جا که تاکنون تحقیقی جامع در مورد تحلیل انـرژي تول 
بـا   یانجام نشده است و از طرف يدر استان خراسان رضو يا قارچ دکمه

قـارچ   دیـ تول يانـرژ  يصورت گرفته بر رو قاتیکه در تحق نیتوجه به ا
 نیو همچنـ  يورود يانـرژ  يهـا  از نهـاده  یبه برخـ  ران،یدر ا يا دکمه

 نیـ هـدف از ا . نشـده اسـت   یتـوجه  يدیکمپوست تول یخروج يانرژ
 يسهم انرژ نییو تع يا مطالعه محاسبه کارایی انرژي تولید قارچ دکمه

در استان  يا قارچ دکمه دیتول يبرا یمصرف يها از نهاده کیهر  يورود
ز جملـه وسـعت بسـتر    ا ییرهـا یمتغ ریاثتبررسی  .است يخراسان رضو

در استان  يا قارچ دکمه دیتول یو خروج يورود يبر انرژ انهیکشت سال
 .باشد از دیگر اهداف این پژوهش می يخراسان رضو

 ها مواد و روش -2
  يریمنطقه مورد مطالعه و روش نمونه گ -2-1

در سال  قیتحق نیا. بود يمنطقه مورد مطالعه استان خراسان رضو
از  یمـورد بررسـ   يتعـداد واحـدها   نیـی تع يبرا. انجام شد 92-1391

 1 يفرمول ها( استفاده شد) 1989ندکور و کوکران اس(فرمول کوکران 
اطالعـات از  . شد نییتع يدیواحد تول 13اساس اندازه نمونه  نیبرا). 2 و

  .به دست آمد يو مصاحبه حضور شنامهپرس قیطر

      )1(  
2

2 2

N(S×t)n
(N-1)d +(s×t)

  

     )2(  t×sd
n

  

 شیپـ  s، %)95 نـان یدر سـطح اطم (96/1برابر است بـا   tرابطه  نیدر ا
حجم جامعه و  N مطلوب، یدقت احتمال d جامعه، اریبرآورد انحراف مع

n حجم نمونه است.  

 یو خروج يورود  يها يانرژ لیروش تحل -2-2
در  يا قـارچ دکمـه   دیـ تول یو خروجـ  يورود يانرژ قیتحق نیدر ا

 ریـ ز انهیدر سه سطح مختلف بسـتر کشـت سـال    ياستان خراسان رضو
متـر   20000تر از شـ یمتـر مربـع و ب   7000-20000متر مربع،  7000

 یکمپوسـت بـاق   ،ریاخ انیکه در سال نیبا توجه به ا. مربع محاسبه شد
 کیـ  ایـ و  يمنبع انـرژ  کیبه عنوان  يا قارچ دکمه دیمانده پس از تول

اسـت،   يارزش اقتصـاد  يکه دارا ،يا قارچ دکمه دیتول ندیفرآ یخروج
 ،و همکـاران  نگیس ؛2003 ،و همکاران یاهک مک(شناخته شده است 

 يا مانده از پرورش قـارچ دکمـه   یمطالعه کمپوست باق نیدر ا ،)2012
ــه عنــوان  زیــن . ســامانه در نظــر گرفتــه شــد يهــا یاز خروجــ یکــیب

در نظر گرفتـه شـد    یدرصد کود اوره مصرف 46 تروژنیکود ن،همچنین
 يبـرا  یو خروجـ  يورود يانرژ يها معادل). 2007 ،ل و همکاراناارد(

 ،يانـرژ  ییکـارا . ارائـه شـده اسـت   ) 1(در جـدول   يا قارچ دکمه دیتول
) 6(تا ) 3( يها مطابق فرمول 4يو افزوده انرژ3ویژهی، انرژ2يانرژ يور بهره

  :شده است بهمحاس
       )3(  

	کارایی	انرژي =
انرژي	خروجی	(مگاژول	بر	مترمربع)
انرژي	ورودي	(مگاژول	بر	مترمربع)

 

       )4(  
بهره	وري =

( کیلوگرمبرمترمربع عملکرد(
برمگاژولمترمربع يانرژیورود

 

       )5(  
انرژي	ویژه =

انرژي	ورودي	(مگاژول	بر	مترمربع)
عملکرد	(کیلوگرم	بر	مترمربع)

 

افزوده	انرژي  )6(        = انرژي	خروجی	(مگاژول	بر	مترمربع)
−  انرژي	ورودي	(مگاژول	بر	مترمربع)

عملکـرد از   بـر  يورود يهـا  يانرژ اثر بررسی يبرا قیتحق نیادر 
ـ ا. تابع کاب داگالس استفاده شـد   يبـرا  يادیـ ز قـات یتـابع در تحق  نی

و  یدانیــرام(کاررفتــه اســت  بــه يمحصــوالت کشــاورز يانــرژ لیــتحل
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و  یطباطبائ ؛2011 ،انیبنائ ؛2010 ،دیو ام يمحمد ؛2011 ،همکاران
 a0کـه در آن   اسـت ) 7(تابع مطـابق فرمـول   شکل ). 2012 ،همکاران

 سـموم مطالعـه ده نهـاده    نیـ در ا. خطا اسـت  بیضر ei ثابت و  بیضر
 ها نی، ماش)X4( یانسان يروی، ن)X3(، آب )X2(، سوخت )X1( ییایمیش
)X5(کی، پالست )X6(تروژنی، کود ن )X7(ی، کود مرغ )X8( ،گندم  دانه
)X9 ( کلش گندم و کاه و)X10 (يدیآن برقارچ تول ریوجود دارد که تاث 
)Y ( طبق رابطه)شود یم انیب) 8. 

   )7(  
j=1

n

i 0 j j ilnY a ln(X ) e     

   )8(  
i 0 1 1 2 2 3 3 4 4

5 5 6 6 7 7 8 8

9 9 10 10 i

lnY a lnX lnX lnX lnX
lnX lnX lnX lnX

lnX lnX e

        
       
    

 
، سـوخت  )X1( ییایمیشـ  سـموم ده نهـاده   ریمشابه، تاث يبه نحو

)X2( آب ،)X3(یانسان يروی، ن)X4(ها نی، ماش )X5( کی، پالسـت )X6( ،
و کـاه و کلـش   ) X9(گنـدم   دانه، )X8( ی، کود مرغ)X7( تروژنیکود ن
 "قارچ و کمپوسـت "مجموع  یعنیسامانه  يها یبر خروج) X10(گندم 

 :شود یم انیب) 9(طبق رابطه ) Y( يدیتول

   )9(  
i 0 1 1 2 2 3 3 4 4

5 5 6 6 7 7 8 8

9 9 10 10 i

lnY b lnX lnX lnX lnX
lnX lnX lnX lnX

lnX lnX e

        
       
    

 
b0 ثابت و  بیضر ei انـواع   یونیرابطـه رگرسـ  . خطـا اسـت   بیضر

 6میمسـتق  ریـ ، غ)DE( 5میمسـتق  يهـا  يشامل انـرژ  يانرژ يها شکل
)IDE(7ریدپذی، تجد)RE (8ریدناپـذ یو تجد )NRE (    بـا عملکـرد قـارچ

  :محاسبه شد) 11(و ) 10( يها مطابق فرمول) Y( يا دکمه
  )10(  

i 1 2 ilnY lnDE lnIDE e   
   )11(  

i 1 2 ilnY lnRE lnNRE e  
 یونیرگرســ بیام ضــراγiام و iعملکــرد واحــد  Yiرابطــه  نیــدر ا 

ــرژ میمســتقریو غ میمســتق يهــا فــرم  یونیرگرســ بیام ضــراδiو  يان
 زیمشابه ن يبه نحو. هستند يانرژ ریدناپذیو تجد ریدپذیتجد يها شکل

و  يا عملکـرد قـارچ دکمـه   بـا  یانرژ يهـا  انـواع شـکل   یونیرابطه رگرس
  .باشند می) 13(و ) 12( يها مطابق فرمول) Y(کمپوست 

   )12(  
i 1 2 ilnY lnDE lnIDE e  

    )13(  
i 1 2 ilnY lnRE lnNRE e  

 یونیرگرســ بیام ضــراσiام و  iعملکــرد واحــد  Yiرابطــه  نیــدر ا 
ــرژ میمســتقریو غ میمســتق يهــا فــرم  یونیرگرســ بیام ضــراφiو  يان
 . هستند يانرژ ریدناپذیو تجد ریدپذیتجد يها شکل

بـا توجـه بـه     یدر خروج رییتغ زانیم لیمطالعه براي تحل نیا در
. اسـتفاده شـد   اسیـ به مق یدر ورودي ها از شاخص بازده رییتغ زانیم
بـه دسـت آمـده     یونیرگرسـ  بیجمع کردن ضـرا  قیشاخص از طر نیا

. شـود  یذکـر شـده، محاسـبه مـ     یونیاز معـادالت رگرسـ   کیـ براي هر 
بـه   ید، بـازده نباشـ  کیـ تـر از   بزرگ بیضرا نیکه مجموع ا یدرصورت

بـه   یباشد، بازده کیکه کوچکتر از  یاست و در صورت ندهیفزا اسیمق
بـه   یباشـد، بـازده   کیـ کـه برابـر بـا     یدر صورت. کاهنده است اسیمق

مبتکر و  ؛2012،کومله و همکاران الف پیشگر(ثابت خواهد بود  اسیمق
 ).2010 ،همکاران

شـدند و   لیـ و تحل هیـ تجز JMP4افـزار   با استفاده از نرم اطالعات
  .قرار گرفتند سهیمورد مقا LSDها با آزمون  نیانگیم

  نتایج و بحث -3
در هـر متـر مربـع بسـتر      یمصـرف  يهـا  نهاده زانیم) 1(در جدول 

در . ها آورده شده است آن يانرژ يو محتو يمعادل انرژ انه،یکشت سال
 76/79نهاده سوخت بـا   ،يدر استان خراسان رضو يا قارچ دکمه دیتول

 شـد  شـناخته  يانـرژ  منبع نیتر رمصرفپبه عنوان  يدرصد مصرف انرژ
در اسـتان   يا قـارچ دکمـه   دیـ تول يانرژ يبر رو یدر بررس. )2جدول (

 يها نهاده نیتر شیبه عنوان ب تهیسیو الکتر زلیالبرز دو نهاده سوخت د
 ،فراشاه و همکـاران  یحانیر(شدند  گزارشدیدر تول يکننده انرژ مصرف
 دیـ تول يانـرژ  زیـ در استان مازنـدران ن  يا قارچ دکمه دیدر تول). 2013

بودنـد   يکننده انرژ فمصر يها نهاده نیتر شیب تهیسیکمپوست و الکتر
صورت گرفته بر  يها یدر بررس). 2013 ،و همکاران یلیکردخ یقاسم(

از مـوارد سـوخت    ياریدر بس رانیدر ا يمحصوالت کشاورز دیتول يرو
 ؛2011 ،و همکـاران  انیـ بنائ(بـود   دیـ در تول ينهاده انرژ نیتر پرمصرف

ـ از دال). 2010 ،مبتکر و همکاران ؛1391 ،و همکاران یتاک مصـرف   لی
 يانرژ يها حامل نیینسبتا پا متیتوان به ق یم رانیسوخت در ا يباال

لذا کشـاورزان بـه   . اند، اشاره کرد دهیخود نرس یواقع متیکه هنوز به ق
نموده و کـاربرد   یتوجه کم ينهاده با ارزش انرژ نیو مصرف ا تیریمد

بـا   .سـت مقرون به صرفه ا رانیفرسوده با عمر باال هنوز در ا يها نیماش
ها و ادامه روند افزایشی قیمت  اجراي فاز دوم طرح هدفمندسازي یارانه

هاي انرژي در ایران، مدیران واحدهاي تولیـدي بـراي مقابلـه بـا      حامل
سـازي انـرژي و    هینـه اقـدامات ب  اتخـاذ بایسـت بـا    رو مـی  چالش پـیش 

هاي کارا از نظر مصـرف انـرژي    هاي فرسوده با ماشین جایگزینی ماشین
 .در جهت مدیریت مصرف انرژي در واحد تولیدي خود گام بردارند

درصـد،   59/5و  40/12با  بیبه ترت ها نیکاه و کلش گندم و ماش
قـارچ   دیـ در تولپس از سوخت  يکننده انرژ مصرف يها نهاده نیتر شیب

 ،یانسـان  يرویـ ن ،ییایمیشـ  سموم يها نهاده). 1شکل (بودند  يا دکمه
 کیـ تـر از   کـم  ییگندم هر کدام بـه تنهـا   دانهو  کیپالست ،یکود مرغ

. را به خود اختصاص دادنـد  يا قارچ دکمه دیتول يانرژ یدرصد از مصرف
را داشـت و   يا قـارچ دکمـه   دیتول يمصرف انرژ 29/0 زین تروژنیکود ن

شـد و چنـد    یمصـرف مـ   يدیـ تول ياز واحدها ینهاده توسط بخش نیا
اسـتفاده   یبـه مقـدار کمـ    ایاز کود اوره استفاده ننموده  يدیواحد تول

  .نمودند یم
سـه سـطح بسـتر کشـت      یو خروجـ  يورود يانـرژ  یبررس جینتا

تــر از  شیمترمربــع و بــ 7000-20000مترمربــع،  7000 ریــز انهیسـال 
بـود   نیا انگریب جینتا. آورده شده است) 2(متر مربع در جدول  20000

 انهیبا مساحت بسـتر کشـت سـال    ییدر واحدها يورود يانرژ زانیکه م
ـ   7000-20000 مربـع، متر 7000 ریز  20000تـر از   شیمترمربـع و ب
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مگاژول بـر   91/2486و  73/2442، 53/2506برابر  بیمترمربع به ترت
 20000تـا   7000 نیب انهیبا بستر کشت سال ییواحدها. مترمربع است

در . بر واحـد سـطح برخـوردار بودنـد     يتر کم يورود يمترمربع از انرژ
 يورود يانـرژ  زد،یـ در اسـتان   يا گلخانـه  اریـ خ دیـ تول يانـرژ  یبررس

تر از  شیو ب 2500-5500متر مربع،  2500 ریبا مساحت ز ییها گلخانه
مگاژول  1183568، 1398939، 1267454 بیمتر مربع به ترت 5500

 يمترمربع از انـرژ  5500از  شیبا ب ییها بر هکتار گزارش شد و گلخانه
و  پیشــگر کوملــه(بــر واحـد ســطح برخــوردار بودنـد    يتــر کـم  يورود

گنـدم در اصـفهان    دیـ تول يانـرژ  يبر رو قیدر تحق). 2013همکاران، 
تـر از   شیسه هکتار و بتا  کیهکتار،  کیتر از  با مساحت کم ییها نیزم

بـا   ییهـا  نی، زمـ ندنشان داد جینتا .قرار گرفتند یسه هکتار مورد بررس
بـر واحـد سـطح     يتـر  کـم  يورود يتا سه هکتار از انـرژ  کیمساحت 

 ).2013 ،ارانو همک سانیخوشنو(برخوردارند 
 

  
اي در استان  هاي ورودي براي تولید قارچ دکمه سهم انرژي ):1( شکل

خراسان رضوي

  
 اي در استان خراسان رضوي درتولید قارچ دکمه ها ن  آ انرژي ومعادل شده مصرف هاي مقدارنهاده  ):1( جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ــ نیانگیــم ــرژ یوزن در ســه ســطح متفــاوت  يورود يمجمــوع ان
ــرا یمســاحت ــتول يب ــارچ دکمــه دی ي  در اســتان خراســان رضــو  يا ق

کـه   در حـالی . )2جـدول  ( محاسبه شـد  مترمربعبر  مگاژول 86/2480
در اسـتان مازنـدران    يا قـارچ دکمـه   دیـ تول يبـرا  يورود يانرژ زانیم

و  یلـ یکردخ یقاسـم (گـزارش شـد    مترمربـع بـر   مگاژول 22/34051
قارچ  دیتول يبر واحد سطح برا يورود يانرژ زانیم). 2013  ،همکاران

. باشـد  مـی تر از استان مازنـدران   کم يدر استان خراسان رضو يا دکمه
با مساحت بستر  ییدر واحدها یانسان يروینهاده ن يورود يانرژتفاوت 
 انهیبا مساحت بستر کشت سـال  ییمترمربع با واحدها 7000 ریکشت ز

محاسبه شـد و   دار یمترمربع در سطح پنج درصد معن 20000از  شیب
از  انه،یمترمربع بستر کشـت سـال   20000از  شیبا مساحت ب يواحدها

  .بر واحد سطح برخوردار بودند یانسان يرویتر ن کم يورود يانرژ
  
  

سموم شیمیایی
0%

دیزلسوخت
42%

الکتریسیته
38%

ماشین ها
6%

پالستیک
0%

اورهکود
0% مرغیکود

0%

گندمبذر
1% گندمکلشوکاه

12%

آب
0%

انسانینیروي
1%

  واحد  
unit 

 مقدار مصرف
unit m-2 

  معادل انرژي
MJ unit-1  منبع  

          ها يورود
          شیمیایی سموم. 1

 )2010 ،رفیعی و همکاران(  kg 002/0  216  قارچ کش
  )2010 ،رفیعی و همکاران(  kg  002/0  2/101  حشره کش

          سوخت. 2
  )2010 ،مبتکر و همکاران(  Lit    31/56  سوخت دیزل
  )2010 ،مبتکر و همکاران(  kWh 13/79  93/11 الکتریسیته

 )2007 ،ازکان و همکاران(  m3 12/0  02/1  آب. 3
        نیروي انسانی. 4

 )1994 ،سینگ و همکاران(  hr  78/2  96/1  مرد
  )1994 ،سینگ و همکاران(  hr 04/1  57/1 زن

 )1992 ،سینگ و میتال(  hr    7/62  ها نیماش. 5
  )2000 ،والتر و همکاران(  kg  190/0  45  پالستیک. 6
  )2011 ،ازکان و همکاران(  kg  11/0  14/66  کود نیتروژن. 7

 )2013 ،کومله و همکاران پیشگر(  kg  76/16  3/0  کود مرغی. 8
 )2004 ،ازکان و همکاران(  kg  71/0  25  گندم دانه. 9

  )2004 ،ازکان و همکاران(  kg  60/24  5/12  کاه و کلش گندم. 10
          خروجی ها

  )2008 ،باروس و همکاران؛ 2013 ،قاسمی کردخیلی و همکاران(  kg  72/16  6275/1  قارچ دکمه اي
  )2003 ،اهی و همکارانک مک( kg  55/85  6/4  باقی مانده کمپوست
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 )MJ m-2(ي در سطوح مختلف بستر کشت سالیانه ا دکمهی براي تولید قارچ وخروجي ورودي ها يانرژمیزان   ):2(جدول 

  m27000 <  m22000- 7000  m220000>  درصد  میانگین وزنی  

            ها يورود
  a26/2  b 64/2  c37/3  72/2  11/0  شیمیایی سموم. 1

    29/2  53/0  42/0  35/0  کش قارچ
    43/0  84/2  21/2  91/1  کش حشره

  76/79  69/1978  40/2010  11/1948  79/1977  سوخت. 2
    61/1034  52/1032  63/972  86/1085  دیزل

    08/944  89/977  48/975  92/891  الکتریسیته
  005/0  12/0  12/0  12/0  12/0  آب. 3
  a37/18  ab74/12  b17/11  42/14  58/0  نیروي انسانی. 4
  59/5  69/138  55/121  41/105  02/179  ها نیماش. 5

    32/132  23/114  02/99  43/173  ونقل حملبراي  ها نیماش
  34/0  56/8  48/8  37/9  98/7  پالستیک. 6
  29/0  21/7  77/5  41/9  60/6  کود نیتروژن. 7
  20/0  03/5  19/5  18/5  78/4  کود مرغی. 8
  72/0  86/17  36/17  37/19  05/17  گندم دانه. 9

  40/12  57/307  50/303  39/330  57/292  کاه و کلش گندم. 10
  100  86/2480  91/2486  73/2442  53/2506  مجموع انرژي ورودي

    95/406  30/413  08/423  96/388  مجموع انرژي خروجی
 .دار میانگین ها در سطح پنج درصد استتفاوت معنی نشانه (a, b, c) متفاوتحروف *

  
در سه سطح متفـاوت   ییایمیش سمومنهاده  يورود يتفاوت انرژ
و بـود  دار  یدر سطح پنج درصـد معنـ   یمورد بررس انهیبستر کشت سال

 يمتـر مربـع از انـرژ    7000تـر از   کـم  انهیبا بستر کشت سال ییواحدها
. بــر واحـد سـطح برخـوردار بودنــد    يتـر  کـم  ییایمیشـ  سـموم  يورود

 لیـ متـر مربـع بـه دل    7000-20000 انهیبا بستر کشت سال ییواحدها
 يدر واحـد سـطح، از انـرژ    تهیسیو الکتر زلیتر از سوخت د استفاده کم

کـه   ییواحـدها  نیتر نهاده سوخت برخوردار بودند و همچنمک یمصرف
 يو انـرژ  نهینمودند، هز یم يداریخر يگریرا از محل د هیکمپوست اول

در . نمودنـد  یمـ  پرداخـت  یمصـرف  هاي نیبابت سوخت و ماش یمضاعف
با  يمحصوالت کشاورز دیتول يبرا ها نیماش یمصرف يچند مطالعه انرژ

اسـنگون و  ( افـت یبر واحد سطح کـاهش   تحت کشتمساحت  شیافزا
کوملـه و   پیشـگر ؛ب2011 ،کومله و همکـاران  پیشگر؛2007 ،همکاران
با بستر  ییگندم در واحدها دانهنهاده  يورود يانرژ .)2012 ،همکاران

با مسـاحت   ییتر از واحدها ممتر مربع ک 7000-20000 انهیسال کشت
 متر مربـع  20000تر از  شیمترمربع و ب 7000 ریز انهیبستر کشت سال

  .دست آمد به
 يدر استان خراسان رضـو  يا قارچ دکمه دیتول يانرژ يها شاخص

در سه سطح مختلف بستر  يانرژ ییکارا. شده است ارائه) 3(در جدول 
از  شیمترمربع و بـ  20000-7000مترمربع،  7000 ریز انهیکشت سال
و  يا قـارچ دکمـه   دیـ تول يبـرا  انهیمترمربع بستر کشـت سـال   20000

 ییکـارا . محاسـبه شـد   168/0 و 172/0، 156/0 بیـ کمپوست به ترت

متـر   7000-20000 انهیبا مساحت بستر کشـت سـال   ییواحدها يژانر
و سـوخت   هـا  نیدو نهـاده ماشـ   نـه یو مصرف به تیریمد لیمربع به دل

 7000 ریـ ز انهیبا مساحت بستر کشـت سـال   يتر از واحدها شیب زل،ید
 يانـرژ  عمجمـو . متر مربع بـه دسـت آمـد    20000متر مربع و باالتر از 

 7000 ریـ ز انهیبـا مسـاحت بسـتر کشـت سـال      ییدر واحـدها  یخروج
مترمربـع بـه    20000تـر از   شیمترمربع و ب 20000-7000مترمربع، 

. مگـاژول بـر مترمربـع بـود     30/413، 08/423، 96/388برابـر   بیترت
متـر مربـع از    7000-20000 انهیبامساحت بستر کشت سال ییواحدها

قارچ  زانیو م بر واحد سطح برخوردارند يتر شیب یخروج يمقدار انرژ
 دیمیانگین کارایی انرژي تول. تر است شیها ب در آن يدیو کمپوست تول

 ییکـارا . )3جـدول  ( به دسـت آمـد   164/0و کمپوست   يا قارچ دکمه
 یحانیر(شد  اعالم  20/0در استان مازندران  يا قارچ دکمه دیتول يانرژ

ــاران  ــاه و همک ــابهی  در ). 2013 ،فراش ــات مش ــر رومطالع ــتول يب  دی
 ،یچهار محصول گوجه فرنگـ  دیتول يانرژ ییکارا ،يا محصوالت گلخانه

، 19/0، 32/0 بیـ بـه ترت  هیترک ایو بادمجان در استان آنتال اریفلفل، خ
  ).2006 ،یچنیو اک کاناکچی(گزارش شد  23/0و  31/0
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 اي در استان خراسان رضويشاخص هاي انرژي تولید قارچ دکمه ):3( جدول
  واحد   سطوح بستر کشت سالیانه  

m2 2000- 7000 20000<  میانگین وزنی  درصد  m2 7000 <  m2     
  )تولید قارچ و کمپوست(کارایی انرژي   - 156/0  172/0  168/0  164/0 
  )تولید قارچ(کارایی انرژي  - 0106/0  0110/0  0115/0 0110/0  
  )تولید قارچ و کمپوست(بهره وري انرژي   کیلوگرم بر مگا ژول 038/0  042/0  041/0  040/0  
  )تولید قارچ(بهره وري انرژي  کیلوگرم بر مگا ژول  006/0  0067/0  0071/0  007/0  
  )تولید قارچ و کمپوست( ویژهانرژي   مگا ژول بر کیلوگرم  32/26  22/24  57/24  14/25  
  )تولید قارچ( ویژهانرژي  کیلوگرممگا ژول بر   49/154  11/149  07/143  32/149  
  )تولید قارچ و کمپوست(افزوده انرژي   مگا ژول بر مترمربع  -57/2117  -65/2019  -61/2073  -92/2073  
  )تولید قارچ(افزوده انرژي  مگا ژول بر مترمربع  -02/2480  -71/2415 -63/2458  -65/2453  

 a انرژي مستقیم  مترمربع مگا ژول بر  27/1996  97/1960  69/2021  23/1993  34/80
 bانرژي غیر مستقیم  مگا ژول بر مترمربع  26/510  76/481  22/465  63/487  73/17
 cانرژي تجدیدپذیر  مگا ژول بر مترمربع  88/332 80/367  33/337  99/344  54/12
 dانرژي تجدیدناپذیر  مگا ژول بر مترمربع  65/2173  94/2074  58/2149  87/2135  65/77

a سوخت، نیروي انسانی، آب آبیاري: مستقیم شاملانرژي هاي  
b ها گندم و ماشین دانهشیمیایی، کود مرغی، کود نیتروژن، کاه و کلش گندم، پالستیک،  سموم: انرژي هاي غیر مستقیم شامل 
cگندم و کاه و کلش گندم دانهآب آبیاري، نیروي انسانی، کود مرغی،  : انرژي هاي تجدیدپذیر شامل  
d شیمیایی و پالستیک سموم، سوخت، کود نیتروژن، ها ماشین: تجدیدناپذیر شاملانرژي هاي  

  
در استان تهران نشـان   يا گلخانه اریخ دیتول يانرژ يبر رو یبررس

در مطالعـه  ). 2010 ،دیو ام يمحمد(است  64/0 يانرژ ییداد، که کارا
 اریـ و خ یگوجه فرنگ دیتول يبرا يانرژ ییدر استان تهران کارا مشابهی
 ،دیـ و ام يدریـ ح(بـه دسـت آمـد     69/0و  48/1 بیـ به ترت يا گلخانه
 یگوجـه فرنگـ   دیـ تول يانـرژ  ییکـارا  يدر انـدونز  یقیدر تحق). 2011

 ییکـارا  ).2006 ،یچـ نیو اک کانـاکچی (گزارش شـد   85/0 يگلخانه ا
 ییمطالعه، از کارا نیدر ا يا قارچ دکمه دیتول يبه دست آمده برا يانرژ
 یخروجـ  يتر و  با درنظـر گـرفتن انـرژ    الذکر کم محصوالت فوق يانرژ

در  يا گلخانـه  اریـ خ دیـ تول يانـرژ  ییاو کمپوست از کار يا قارچ دکمه
 ،پیشـگر کوملـه و همکـاران   ( گـزارش شـد  10/0کـه برابـر    زدیـ استان 
 .باشد میتر  شی، ب)2013

نسبتا  يدر استان خراسان رضو يا قارچ دکمه دیتول يانرژ ییکارا
منطقـه   نیـ در ا يا قارچ دکمـه  دیتول يانرژ ییکارا شیو افزا بود نییپا

 رانیمحصول و آموزش کارکنان و مد نیا دیولتر به ت شیمستلزم توجه ب
 تیریمـد  يپرورش قارچ و اقدامات الزم بـرا  نیها با اصول نو کارگاه نیا

قـارچ   دیـ تول يبـرا  يانـرژ  ییکارا. است يدیدر واحد تول يمصرف انرژ
 7000 ریـ ز انهیبـا مسـاحت بسـتر کشـت سـال      ییدر واحدها يدکمه ا

مترمربـع بـه    20000تـر از   شیمترمربع و بـ  20000-7000مترمربع، 
. حاسبه شـد مگاژول بر مترمربع م 0115/0و 0110/0، 0106/0 بیترت

 ییمترمربـع از کـارا   20000از  شیبا مساحت بستر کشت ب ییواحدها
 دیکه تول این لیدل  هبرخوردار بودند، ب يا قارچ دکمه دیتول يبرا يباالتر

بـا مسـاحت    ییهـا  بر واحد سـطح نسـبت بـه واحـد     يتر کمپوست کم
کمپوست و قارچ  دیتول يانرژ ییمتر مربع داشتند، کارا 20000-7000

تـر از   ممترمربع بستر کشت، ک 2000از  شیبا ب ییدر واحدها يا دکمه

دسـت   مترمربـع بـه   7000-20000با مساحت بستر کشـت   ییواحدها
 .آمد

و  يا قــارچ دکمــه دیـ تول يبــرا يانــرژ يور مطالعــه بهـره  نیـ در ا
متـر مربـع،    7000 ریـ ز انهیکمپوست در سه سـطح بسـتر کشـت سـال    

ـ   20000-7000  بیـ مترمربـع بـه ترت   20000تـر از   شیمتر مربـع و ب
 نیانگیـ به شـد و م بر مگاژول محاس لوگرمیک 041/0و  042/0، 038/0

 040/0 زیـ ن یدر سـه سـطح متفـاوت مسـاحت     يانـرژ  يور بهـره  یوزن
 يا قـارچ دکمـه   دیتول يانرژ يور بهره. بر مگاژول به دست آمد لوگرمیک

 بـود تـر   مکـ  گـر یمحصوالت د دینسبت به تول يرضو راساندر استان خ
 یرجبــ ؛2006 ،یچــنیو اک کانــاکچی؛2011 ،و همکــاران انیســماوات(

 انگریـ و ب) 2013 ،و همکاران یکاسواردهان ؛2011 ،و همکاران یهمدان
قـارچ   دیـ تول يبـرا  یمصـرف  يموضوع است کـه هـر مگـاژول انـرژ     نیا

 دیـ به منظـور تول  ینسبتا کم ییاکار يدر استان خراسان رضو يا دکمه
ـ ا. شـد  یمطالعـه منفـ   نیـ در ا يافزوده انـرژ . محصول دارد مطلـب   نی

 يورود يانـرژ  زانیـ تر از م کم ،یخروج ياست که مقدار انرژ نیاانگریب
تر شـ یدر ب. اسـت  يدر اسـتان خراسـان رضـو    يا قارچ دکمـه  دیدر تول

 يانرژ افزوده،يمحصوالت کشاورز دیتول يمطالعات صورت گرفته بر رو
و  تـان یاوناک ؛2008 ،و همکـاران  يمحمـد (مثبت گزارش شـده اسـت   

 ،و همکـاران  یدانیـ رام ؛2010 ،و همکـاران  يمحمد ؛2010 ،همکاران
 یعدد منف نینقاط ا یدر بعض زیاز محصوالت ن یبرخ دیدر تول .)2011

و همکـاران   یطباطبائ: 2012 ،و همکاران یطباطبائ(اعالم شده است  
2013 .(  

در اسـتان   يا قارچ دکمـه  دیتول يبرا یمصرف میمستق يانرژ سهم
 يها يدرصد محاسبه شد و سهم انرژ 34/80در حدود  يخراسان رضو
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 مگاژول بر مترمربع محاسبه شـد  36/487برابر  زین یمصرف میمستقریغ
 يا قارچ دکمه دیتول میرمستقیو غ میمستق يها يسهم انرژ. )3جدول (

فراشاه و  یحانیر(درصد گزارش شد  32و  68 بیدر استان البرز به ترت
در هر متر مربع  يورود ریدپذیتجد يها يانرژ زانیم). 2013 ،همکاران

متـر   7000-20000متر مربع،  7000 ریبستر کشت ز يها از مساحت
و  80/367، 88/322 بیــمترمربــع بــه ترت 20000مربــع و بزرگتــر از 

 يهـا  يسهم انـرژ  نیانگیمگاژول بر مترمربع به دست آمد و م 33/337
. درصد محاسبه شـد  54/12در منطقه  يا قارچ دکمه دیتول ریدپذیتجد

 16در استان البـرز   يا قارچ دکمه دیدر تول ریدپذیتجد يها يژسهم انر
 دیتول يبرا ریدپذیتجد یمصرف يها يانرژ زانیدرصد اعالم شد که از م

و  فراشاه یحانیر(تر است  شیب يدر استان خراسان رضو يا قارچ دکمه
 ریدپـذ یتجد يهـا  يو انـرژ  میمستق يها يسهم انرژ). 2013 ،همکاران

 دیـ از تول يدر اسـتان خراسـان رضـو    يا قارچ دکمه دیتول يبرا يورود
  . دست آمد بهتر  شیب) 2008 ،و واردرنیتچ( هیدر ترک یفرنگ گوجه
 سـموم هـاي   نشـان داد کـه اثـر نهـاده     یونیرگرسـ  لیـ تحل جینتا 

 یگنـدم مصـرف   دانـه و  یکود مرغ ،یانسان يروین ،ياریآب آب ،ییایمیش
مثبـت و اثــر  ) و کمپوسـت  يا قــارچ دکمـه (عملکـرد سـتانده    يبـر رو 
و کـاه وکلـش    تـروژن یکـود ن  ک،ی، پالسـت ها نیسوخت، ماش يها نهاده

 سـموم  يها اثر نهاده نیهمچن. بود یفعملکرد من يبر رو یگندم مصرف
 يبـر رو  کیگنـدم و پالسـت   دانـه  ،یکود مرغ ،یانسان يروین ،ییایمیش

سـوخت،   ،ياریـ آب آب يهـا  مثبـت و اثـر نهـاده    يا عملکرد قارچ دکمه
عملکـرد قـارچ    يو کـاه وکلـش گنـدم بـر رو     تـروژن ی، کود نها نیماش

ـ  دانـه  ينهـاده انـرژ  ). 4جدول ( بود یمنف يا دکمه  بیضـر  نیتـر  شیب
عملکـرد قـارچ    يهـا بـر رو   نهـاده  ریسـا  نیرا در ب) 143/8( یونیرگرس
ـ  دانـه کـه بعـد از    يا نهـاده  نیدوم. داشت يا دکمه  بیضـر  نیتـر  شیب
 هبـود کاه و کلش گندم  يرا به خود اختصاص داد، نهاده انرژ یونیرگرس

 نیتـر  شیبـ  یکـود مرغـ   ينهـاده انـرژ  . بود یاثر آن به صورت منف یول
 يا عملکرد قارچ دکمه يها بر رو نهاده ریسا نیرا در ب یونیرگرس بیضر

در اسـتان   يا گلخانـه  اریخ دیتول يودر مطالعه بر ر. و کمپوست داشت
کـود   زل،یـ ، سـوخت د هـا  نیماشـ  ،یانسـان  يرویـ ن يها تهران اثر نهاده

عمکـرد   يبـر رو  تهیسـ یو الکتر ياریـ آب آب ،ییایمیشـ  سموم ،یوانیح
 یعملکرد منف يبر رو دانهو  ییایمیش يکودها يها نهاده ریمثبت و تاث

سوخت  ،یانسان يروین يها نهاده). 2010 ،دیو ام يمحمد(گزارش شد 
عملکـرد   يرا بـر رو  ریتـاث  نیتـر  شیب تهیسیالکتر و یوانیکود ح زل،ید
  ).2013 ،کومله پیشگر(داشتند  زدیدر استان  يا گلخانه اریخ

و  يا قــارچ دکمــه دیــتول يبــرا يانــواع انــرژ یونیرگرســ بیضــرا
بـر   میمسـتق  يانـرژ  ریتـاث  .ارائـه شـده اسـت   ) 5(کمپوست در جدول 
بر عملکرد قارچ  میمستق ریغ يانرژ ریمثبت و تاث يا عملکرد قارچ دکمه

 یونیرگرسـ  بیضـر  میمسـتق ریغ يمحاسبه شد و انـرژ  یمنف يا دکمه
 96/3 یونیرگرس بیبا ضر ریپذدیتجد يها يانرژ ریتاث. داشت يتر شیب

بـر   این شکل از انـرژي ریمثبت بود و تاث يا عملکرد قارچ دکمه يبر رو
. دار محاسبه شد یدر سطح پنج درصد معن يا عملکرد قارچ دکمه يرو
و کمپوست مثبت و  يا عملکرد قارچ دکمه يبر رو میمستق يانرژ ریتاث
 یو کمپوست منف يا بر عملکرد قارچ دکمه میرمستقیغ يها يانرژ ریتاث

 يا کمهعملکرد قارچ د يبر رو میمستق ریو غ میمستق يانرژ ریشد و تاث
با  ریدپذیتجد يانرژ ریتاث. بوددار  یو کمپوست در سطح پنج درصد معن

و کمپوسـت   يا عملکـرد قـارچ دکمـه    يبر رو 88/8 یونیرگرس بیضر
و  يا عملکـرد قـارچ دکمـه    يبـر رو  يشکل انـرژ  نیا ریمثبت بود و تاث

بود  یدرحال نیشد و ا محاسبه دار یکمپوست در سطح پنج درصد معن
و کمپوسـت   يا عملکرد قارچ دکمه يبر رو ریدناپذیتجد يانرژ ریکه تاث

 .محاسبه شد یمنف

  
  تاثیر متغیر هاي ورودي تولید قارچ دکمه اي بر عملکرد ):4( جدول

 نهاده ها
 براي تولید کمپوست و  قارچ دکمه اي  براي تولید قارچ دکمه اي

 آماره t ضرایب آماره t  ضرایب
195/0 شیمیایی سموم. 1  53/0  033/0  53/0  
-721/0  سوخت. 2  90/0 -  132/0-  00/1 -  
-010/0 آب. 3  01/0 -  002/0  01/0  
166/0  نیروي انسانی. 4  37/0  029/0  38/0  
-049/0  ها ماشین. 5  19/0 -  008/0-  18/0 -  
621/0  پالستیک. 6  85/0  165/0-  36/1-  
-384/0  کود نیتروژن. 7  54/1 -  055/0-  32/1 -  
155/1  کود مرغی. 8  43/1  774/0  76/5 * 

143/8  گندم دانه. 9  64/1  302/1  58/1  
-997/7  کاه و کلش گندم. 10  51/1 -  748/0-  85/0 -  
R2 96/0   99/0   

DW 95/2   92/2   
nسنرخ بازگشت به مقیا

ii=1
a( )  119/1   032/1   

  معنی دار در سطح پنج درصد* 
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 تخمین ضرایب رگرسیونی انواع انرژي ):5( جدول

  ها نهاده
 براي تولید کمپوست و قارچ دکمه اي دکمه ايبراي تولید قارچ 

 t آماره  ضرایب  t آماره  ضرایب
  83/4*  47/1  02/4*  41/1  انرژي مستقیم

  37/2*  -56/0  -06/2  -56/0  انرژي غیر مستقیم
R2 66/0    75/0    

DW  57/1    20/1    
nنرخ بازگشت به مقیاس 

ii=1
a( )  85/0    91/0    

  88/8*  79/0  96/3*  68/0  تجدیدپذیرنرژي ا
  -19  - 02/0  - 14/0  03/0  انرژي تجدیدناپذیر

R2 74/0    93/0    
DW 01/3    32/2    

nنرخ بازگشت به مقیاس 
ii=1

a( )  71/0    77/0    
  دار در سطح پنج درصد معنی* 

  نهایی يیرگیجهنت -4
قـارچ   دیـ در تول يانرژ منبع نیتر پرمصرف سوخت به عنوان - 1
مصـرف   لیـ بـه دسـت آمـد و از دال    يدر استان خراسان رضو يا دکمه

مـورد   هاي نیماش یفرسودگ ،يا پرورش قارچ دکمه يسوخت برا يباال
  .باشد می رانیسوخت در ا نیینسبتا پا متیاستفاده و ق

ـ  انهیبا بسـتر کشـت سـال    ییواحدها - 2  20000تـا   7000 نیب
و کمپوسـت   يا قارچ دکمه دیتول يبرا يتر کم يورود يمترمربع از انرژ

  .بر واحد سطح برخوردار بودند
 ییکـارا  انگریـ مطالعـه ب  نیـ محاسبه شده در ا يانرژ ییکارا - 3

 يدر اسـتان خراسـان رضـو    يا قارچ دکمه دیدر تول يانرژ نیینسبتا پا
منطقه، مسـتلزم   نیدر ا يا قارچ دکمه دیتول يانرژ ییکارا شیافزا. بود

 نیآموزش کارکنان با اصول نو نیو همچن دیتول ندیتر به فرآ شیتوجه ب
  .محصول است نیو پرورش ا يانرژ تیریمد

  مورد استفاده  منابع
 هـا  اي به روش تحلیل پوششی داده کارایی انرژي محصول خیار گلخانهتجزیه و تحلیل . 1391 ،اکبرپـور . و م ،عبدي .عجب شیرچی، ر. ي ،تاکی م

 .28-37: صفحه. اول نیمسال ،1شماره ،2جلد. هاي کشاورزي نشریه ماشین .)استان اصفهان -شهرستان شهرضا (مطالعه موردي 

 .در استان خراسـان رضـوي  ) .Allium cepa L(ارزیابی کارایی انرژي و تحلیل اقتصادي تولید پیاز . 1392، رضوانی مقدمو پ حسن زاده اول ف، 
  .1-10. ص. شماره سوم. سال دوم. نشریه اکولوژي کاربردي

. ص. 13شـماره  . سال چهـارم . مجله پژوهش در علوم زراعی .ارزیابی کارایی انرژي در زراعت گندم آبی در استان خراسان رضوي. 1390 ،.طالقانی ا
63-51.  
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Abstract 

In this study, the energy consumption of button mushroom production in Khorasan Razavi province (Iran) was 

calculated. Data were collected from 13 production units with face to face questionnaire method. The production units 

were divided into three levels (categories) based on their area as: smaller than 7,000 m2, 7,000-20,000 m2 and larger 

than 20,000 m2. The results showed that the energy input per areafor the production of button mushroom was 2,480.86 

MJ.m-2. In between the the different energy sources, the highest share of energy consumption belonged to fuel (79.76%) 

followed by wheat straw (12.40%) and machinery (5.59%). The Cobb-Douglass model results revealed that the wheat 

corn and poultry manure had the highest regression coefficient (1.30 and 0.77) among the other inputs (for button 

mushroom and by-product compost production). Furthermore, the effect of poultry manure input on button mushroom 

yield was significant at the level of 5%. The production units with cultivated area of 7,000-20,000 m2 consumed the 

least amount of energy and had the highest energy ratio. 

.Keywords: Energy, Button Mushroom, Cobb-Douglass, Fuel, Poultry Manure. 
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