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چکیده
هدف از پژوهش حاضر برآورد شار گازهای  N2O ،CH4و  NOدر اراضی کشاورزی خوزستان شامل محصول مرکبات،گندم ،خرما ،نیشکر و برنج
با استفاده از نرم افزار  DAYCENTاست .در ابتدا نمونهبرداری و تعیین غلظت گاز خروجی در هر واحد زراعی انجام شد و سپس با استفاده از
نرمافزار  DAYCENTانتشار گازهای مذکور در ایستگاههای مورد مطالعه شبیهسازی گردید .مطابق نتایج ،بیشترین میزان انتشار  N2Oاز خاک
در گندمزارهای شوش ( 0/101تن در هکتار در سال) و کمترین میزان در مزارع کشت و صنعت نیشکر شوشتر ( 0/002تن در هکتار در سال)
بوده است .متناظراً بیشترین میزان گسیل گاز  NOاز خاک در باغات مرکبات دزفول ( 0/152تن در هکتار در سال) و کمترین در کشت و
صنعتهای نیشکر شوشتر ( 0/004تن در هکتار در سال) تعیین شد .همچنین برای گاز متان بیشترین مقدار در شالیزارهای باغملک (1/369
تن در هکتار در سال) و کمترین در کشت و صنعتهای نیشکر آبادان ( 0/120تن در هکتار در سال) برآورد شد .با توجه به نقش بخش کشاورزی
در گسیل گازهای گلخانه ای ،استمرار پژوهشهای مشابه در سایر مناطق کشور توصیه میشود.
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تغییر اقلیم یک پدیده فراملی و جهانی در عصر حاضر
میباشد که به عنوان مهمترین تهدید برای توسعه پایدار مطرح
است .اقلیم عامل بیرونی است که بسیاری از پدیده ها را
دستخوش دگرگونی کرده ).(Bozarjomhari et al., 2013
بخش مهمی از تغییرات آب و هوا مربوط به تولید بیش از حد
گازهای گلخانهای است ( .)Moharri, 2003از جمله موضوعاتی
که اقلیم بر آن اثر گذاشته و از آن تاثیراتی پذیرفته
فعالیتهای کشاورزی میباشد (.)Bozarjomhari et al., 2013
بخش کشاورزی بهعنوان منبع و ترسیب کننده چنـد گاز
گلخانهای مهم ازجمله متان ،اکسید نیتـروس ،دیاکسـید
کـربن ،آمونیاک ،و اکسید نیتریک مطرح است (et al., 2009
 1دانش آموخته دکتری اقلیم شناسی کشاورزی ،گروه اقلیمشناسی،
دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
(*نویسنده مسئول)g.fallah@hsu.ac.ir :

 .)Motallebiسهم کشاورزی در پدیده تغییر اقلیم حدود
13/5درصد میباشـد ( .(IPCC, 2001در ایـن بـین ،حـدود
 60درصـد از انتشـار جهـانی اکسیدنیتروژن 39 ،درصد از
انتشار جهانی متان و یک درصد از انتشار جهانی
دیاکسیدنیتروژن و در نتیجه پتانسیل گرمایش جهانی مربوط
به بخش کشاورزی میباشد .میـزان انتشـار جهـانی  N2Oو
 NOاز طریق فعالیتهای مختلف کشاورزی به ترتیب حدود
 1/7 -4/8و  1/6تراگرم در سال گزارش شده است ( Yao et
 .)al., 2009منـابع اصلی این گازها سوختهـای فسـیلی
اسـتفاده شـده در فعالیتهای کشاورزی ،تلفات کربن خاک به
دلیل عملیات خـاکورزی ،سـوزاندن بقایای گیاهان زراعی و
درختان جنگلی ،دامداری و استفاده از کودهای دامی ،ساخت
 2دانشیار گروه اقلیم شناسی ،دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،دانشگاه حکیم
سبزواری ،سبزوار ،ایران
 3دانش آموخته فیزیک و آلودگی خاک ،گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
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و بهـرهبـرداری از کـود نیتـروژن است
 .)Kamali, 2010اثرات گرمایش زمین در خاورمیانه نیز
بـهصـورت خشـکسـالی و افـزایش قابل توجه میزان آلودگی
هوا بر اثر طوفانهای خاکی و خشـک شـدن تاالبها و
دریاچهها در سالهای اخیر نمـود پیـدا کرده اسـت .ایـران در
حالی که سهم کوچکی از اقتصـاد و جمعیـت جهـان را
داراسـت ،امـا از نظر انتشار سـرانه گازهـای گلخانـهای ،رتبـه
سـیام را در میـان کشورهای جهان داراست .میزان انتشار
گازهای گلخانهای بخش کشاورزی ایران از طریق مصـرف
کـود (کـودهای شـیمیایی و حیـوانی( ،مدیریت فضوالت
حیوانی و سوزاندن ضایعات کشاورزی در مزرعه ،از بسیاری از
کشورهای پیشرفته مانند کانادا ،ژاپن و ایتالیا بـاالتر اسـت
( .)The Balance Sheet of Energy, 2014در زمینه بررسـی
وضـعیت تولیـد گازهـای گلخانـهای از منـابع مختلف ،تا
کنون مطالعات داخلی و خـارجی متعـددی صـورت گرفتـه
است Parhizgar and Mozaffari (2016) .به ارزیابی اثرات
انتشار گازهای گلخانهای و تغییرات اقلیم بر عرضه و تقاضای
آب آبیاری و تولیدات کشاورزی در حوزههای آبخیز استان
قزوین پرداختند .در ابتدا با بهرهگیری از مدل شبیهسازی
 RCM PRECISاثر انتشار گازهای گلخانهای بر متغیرهای
اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای مختلف در حوزههای
آبخیز استان قزوین بررسی شد .سپس ،جهت بررسی میزان
اثرگذاری متغیرهای دما و بارش بر عملکرد محصوالت منتخب
از روش حداقل مربعات معمولی ( 1)OLSو تحلیلهای
رگرسیونی استفاده شد .در ادامه با لحاظ نمودن نتایج تحلیل
رگرسیونی در مدل برنامهریزی ریاضی مثبت ( ،2)PMPمیزان
تغییرات به وجود آمده در عرضه و تقاضای آب آبیاری و
تولیدات بخش کشاورزی در حوزههای آبخیز استان قزوین
بررسی شد Shakerian et al., (2017) .تأثیر بهبود کارایی
انرژی بر کاهش انتشار دیاکسید کربن در گلخانههای تولید
خیار را در مقالهای بررسی کردند .دادههای مـورد نیـاز از
طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با  81گلخانهدار ،با
شناسایی گلخانهداران همگن ،از طریـق خوشـهبنـدی دو

مرحلـهای و اسـتفاده از نمونهگیری انتساب متناسب طبقهای
جمعآوری شد و با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها،
مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفـت Yue et al., (2018) .چهار
روش مدلسازی برای ارزیابی انتشار اکسید نیتروژن در حوزه
کشاورزی چین را سنجیدند .مدلها شامل DAYCENT )1
 )3 DNDC )2رگرسیون خطی ( )YLRMو  )4عوامل انتشار
اولویت  IPCCمیباشند Begum et al., (2018) .با استفاده از
برآوردهای منطقهای کربن خاک ،پتانسیل گازهای گلخانهای
را با استفاده از مدل اکوسیستم مبتنی بر فرآیند DAYCENT
در کشتزارهای برنج بنگالش سنجیدندStraube et al., .
) (2018توسعه مدل  DAYCENT -Photoو ادغام متغیرهای
ظرفیت فتوسنتزی برآوردهای تغییرات فصلی شار کربن در
 LTRM Niwot Ridgeو جنگل هاروارد انجام دادند.
 DayCent-Photoتوانست الگوهای شیب ساالنه و فصلی برای
 ،4GPP ،3NEEتنفس اکوسیستم ( 5)RESPو تبخیرتعرق
واقعی روزانه ( 6)AETرا بدست آوردWeiler et al., (2018) .
شبیهسازی ساالنه میزان انتشار متان و کربن آلی خاک در
سیستم کشت برنج نیمهگرمسیری انجام دادندDAYCENT .
برای عملکرد برنج ،شبیهسازی کربن آلی خاک ( 7)SOCو
جریان متان خاک استفاده شد .مقایسه مقادیر مشاهده شده
و شبیهسازی جریان متان روزانه نشان داد که DAYCENT
میتواند الگوهای کلی شار متان را با اختالف کمی مقایسه
کند Fitton et al., (2018) .مدلسازی ضریب بیولوژیکی
نیتروژن و پویایی علفزار مبتنی بر فرآیند بیوژئوشیمیایی،
 APSIMو  ،DAYCENTدر مقایسه با مجموعه دادههای
تجربی انجام دادهاند Lemma et al., (2021) .پتانسیل
بلندمدت ترسیب کربن خاک در مزارع کشاورزی کوچک در
جنوب اتیوپی با مدل  DAYCENTمحاسبه کردند .در این
پژوهش نتایج نشان داد که مقدار ترسیب کربن در بازه 30
سال  0/27 -0/32میلیگرم کربن در هکتار در سال افزایش
داشته است .همچنین ) Nyawira et al., (2021شبیهسازی
کربن آلی خاک در سیستمهای کشت ذرت تحت بهبود
مدیریت زراعی در غرب کنیا انجام دادند .در این پژوهش

( Kochaki and
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میزان تلفات ساالنه کربن  0/32تا  0/35میلیگرم در هکتار
در سال بدست آمد Gurung et al., (2021) .نیز مدلسازی
انتشار آمونیاک از کاربرد اوره به خاکهای کشاورزی در مدل
 DayCentانجام دادند .در این پژوهش میزان انتشار آمونیاک
 102-106گرم آمونیاک در روز در هکتار بدست آمد .پژوهش
حاضر یک بررسی کاربردی تحلیلی است که از منابع
کتابخانهای اسنادی ،مقاالت علمی – پژوهشی و یافتههای
آماری و با کمک نرمافزار  DAYCENTجهت مطالعه شار
تولیدی  N2O ،CH4و NOدر اکوسیستمهای کشاورزی
خوزستان برای کشت مرکبات ،گندم ،خرما ،نیشکر و برنج
استفاده شده است .مدل  DAYCENTبه دلیل کارایی و
پوشش دادن عوامل موثر در انتشار گازهای گلخانهای در مزارع
از جمله موقعیت جغرافیایی ،عوامل اقلیمی ،عوامل
خاکشناسی ،زمان رشد و عملیات مدیریتی در این پژوهش به
کار گرفته شد (جدول.)1
Table 1- Input data in DayCent model
جدول  -1دادههای ورودی در مدل DayCent
DAYCENT
Longitude
latitude
Daily maximum temperature
Daily minimum temperature
Daily Precipitation
N deposition
Soil clay, silt and sand
fractions
Soil bulk density
pH
Crop type
Sowing date
Harvested date
N applied rate, date and type
Irrigating amount and date
Tillage intensity and date
straw returning amount

Data items
Geographical
location
Climate factors

Soil properties

Growing time

Management
practices

دلیل انتخاب کشت نیشکر قدمت تاریخی و تنها
تولیدکننده این گیاه در خوزستان میباشد .بهطوری که در
حال حاضر برنامه توسعه نیشکر خوزستان یکی از بزرگترین
طرحهای ملی ایران است .انتخاب سایر کشتها به دلیل ،رتبه
نخست خوزستان در تولید گندم در  7سال گذشته و رتبه
نخست تولید خرما و نیز سطح باالی زیر کشت باغات مرکبات
در منطقه دزفول در این استان است .کشت برنج نیز به دلیل
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اهمیت در تولید متان انتخاب شد و بدین جهت در این
پژوهش سعی گردید تا تأثیر آنها بر انتشار گازهای ،CH4
 N2Oو  NOبررسی گردد.

مواد و روشها
مدل  DAYCENTدر زبان برنامهنویسی  FORTRANو
Cنوشته شده است و میتواند از پنجره  DOSبر روی کامپیوتر
یا یک پلتفرم یونیکس /لینوکس استفاده شود .این مدل
شبیهسازی روزانه  P ،N ،Cو  Sرا با استفاده از چرخه ساالنه
در قرنها و هزاره پردازش میکند .سیستم انتخاب میکند
علفزار/کشتزار ،جنگل یا ساوانا را بهعنوان یک مدل فرعی
تولید شده ،برای تولید بالقوه منحنی اولیه که نماینده جامعه
گیاهی خاص محسوب میشود .محیط( DAYCENTشکل )1
شامل تعدادی از فایلهای پارامتری ،فایل برنامه ،فایل وضعیت
آب و هوا و بسیاری از فایلهای خروجی است .فایلهای پارامتر
ورودی با یک پسوند" ".100استفاده میشود .فایلهای
پارامتر ورودی منحصر به  DAYCENTدارای فرمت "".in
است .فایلهای آب و هوای روزانه دارای پسوند "".wth
هستند .همه فایلهای پارامتر ورودی (،)*.dat ،*.in ،*.100
فایلهای هواشناسی ) (*.wthو برنامه ( )*.schفایلهای متنی
هستند که میتوانند با هر ویرایشگر متن به روز شوند.
فایلهای باینری خروجی با " ".out" ،".binو" ".csvهستند.
فایلهای باینری خروجی قابل خواندن نیستند و برنامه
 List100برای استخراج مقادیر از فایل باینری استفاده میشود
و آنها را به یک فایل متنی با پسوند » «.lisارسال میکند
) .(Hartman et al, 2016

نتایج و بحث
یافتهها در شالیزارهای باغملک (ایستگاه  :)1نتایج
شار  CH4مدل شده سایت باغملک ،میانگین ،کمینه و بیشینه
به ترتیب  0/805 ،1/369و ton·CH4·he·yr-1 1/701
میباشد .درصد ضریب تغییرات برای شار  CH4در سایت
باغملک  3/6درصد بود .نتایج شار گاز  N2Oمدل شده سایت
باغملک ،میانگین ،کمینه و بیشینه بهترتیب  0/001 ،0/01و
 ton· N2O ·he·yr-1 0/015میباشد.
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Figure 1- Chart of files in DayCent environment
DayCent  نمودار پوشههای موجود در محیط-1 شکل

Figure 2- Gas flow chart in DayCent model
DayCent  نمودار جریان گاز در مدل-2 شکل
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درصد ضریب تغییرات برای شار  N2Oدر سایت باغملک
 1/2درصد بود .نتایج شار گاز  NOمدل شده سایت باغملک،
میانگین ،کمینه و بیشینه بهترتیب  0/001 ،0/01و 0/011
 ton· NO ·he·yr-1میباشد .درصد ضریب تغییرات برای شار
 NOدر سایت باغملک  0/5درصد بود.

 ton· N2O ·he·yr-1 0/077میباشد .درصد ضریب تغییرات
برای شار  N2Oدر سایت آبادان 78/6درصد بود .نتایج شار گاز
 NOمدل شده سایت آبادان ،میانگین ،کمینه و بیشینه به
ترتیب  0/036 ،0/129و ·NO ·he·yr-1 ton 0/637میباشد.
درصد ضریب تغییرات برای شار  NOدر سایت آبادان80/0
درصد بود.

 CH4مدل شده سایت شوش ،میانگین ،کمینه و بیشینه
بهترتیب  0/043 ،0/106و  ton·CH4·he·yr-1 0/110میباشد.
درصد ضریب تغییرات برای شار  CH4در سایت شوش 3/9
درصد بود .نتایج شار گاز  N2Oمدل شده سایت شوش،
میانگین ،کمینه و بیشینه بهترتیب  0/070 ،0/101و 0/200
 ton· N2O ·he·yr-1میباشد .درصد ضریب تغییرات برای شار
 N2Oدر سایت شوش  67/3درصد بود .نتایج شار گاز NO
مدل شده سایت شوش ،میانگین ،کمینه و بیشینه به ترتیب
 0/085 ،0/111و  ton· NO ·he·yr-1 0/242میباشد .درصد
ضریب تغییرات برای شار  NOدر سایت شوش  56/5درصد
بود.

یافتهها در کشت و صنعتهای نیشکر شوشتر

یافتهها در گندمزارهای شوش (ایستگاه  :)2نتایج شار

یافتهها در باغات مرکبات دزفول (ایستگاه  :)3نتایج
شار  CH4مدل شده سایت دزفول ،میانگین ،کمینه و بیشینه
به ترتیب  0/378 ،0/448و ton·CH4·he·yr-1 0/501
میباشد .درصد ضریب تغییرات برای شار  CH4در سایت
دزفول 2/4درصد بود .نتایج شار گاز  N2Oمدل شده سایت
دزفول ،میانگین ،کمینه و بیشینه به ترتیب  0/002 ،0/011و
 ton· N2O ·he·yr-10/048میباشد .درصد ضریب تغییرات
برای شار  N2Oدر سایت دزفول  49/3درصد بود .نتایج شار
گاز  NOمدل شده سایت دزفول ،میانگین ،کمینه و بیشینه
به ترتیب  0/030 ،0/152و ton· NO ·he·yr-1 0/674
میباشد .درصد ضریب تغییرات برای شار  NOدر سایت دزفول
 52/1درصد بود.
یافتهها در نخلستانهای آبادان (ایستگاه  :)4نتایج
شار  CH4مدل شده سایت آبادان ،میانگین ،کمینه و بیشینه
بهترتیب  0/331 ،0/398و ton·CH4·he·yr-1 0/432
میباشد .درصد ضریب تغییرات برای شار  CH4در سایت
آبادان 5/2درصد بود .نتایج شار گاز  N2Oمدل شده سایت
آبادان ،میانگین ،کمینه و بیشینه به ترتیب  0/004 ،0/014و
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،10شماره  ،1بهار و تابستان  ،1401صص54-46 .

(ایستگاه  :)5نتایج شار  CH4مدل شده سایت شوشتر،
میانگین ،کمینه و بیشینه بهترتیب  0/100 ،0/160و 0/600
 ton·CH4·he·yr-1میباشد .درصد ضریب تغییرات برای شار
 CH4در سایت شوشتر  3/8درصد بود .نتایج شار گاز N2O
مدل شده سایت شوشتر ،میانگین ،کمینه و بیشینه به ترتیب
 0/001 ،0/002و  ton· N2O ·he·yr-1 0/039میباشد .درصد
ضریب تغییرات برای شار  N2Oدر سایت شوشتر  48/2درصد
بود .درصد ضریب تغییرات برای شار  NOدر سایت شوشتر
 53/5درصد بود .نتایج شار گاز  NOمدل شده سایت شوشتر،
میانگین ،کمینه و بیشینه به ترتیب  0/001 ،0/004و 0/154
 ton· NO ·he·yr-1میباشد.
یافتهها در کشت و صنعتهای نیشکر آبادان
(ایستگاه  :)6نتایج شار  CH4مدل شده سایت آبادان،
میانگین ،کمینه و بیشینه به ترتیب  0/082 ،0/120و 0/570
 ton·CH4·he·yr-1میباشد .درصد ضریب تغییرات برای شار
 CH4در سایت آبادان  4/2درصد بود .نتایج شار گاز  N2Oمدل
شده سایت آبادان ،میانگین ،کمینه و بیشینه بهترتیب ،0/002
 0/002و  ton· N2O ·he·yr-1 0/044میباشد .درصد ضریب
تغییرات برای شار  N2Oدر سایت آبادان  59/3درصد بود.
نتایج شار گاز  NOمدل شده سایت آبادان ،میانگین ،کمینه و
بیشینه بهترتیب  0/003 ،0/006و ton· NO ·he·yr-1 0/165
میباشد .درصد ضریب تغییرات برای شار  NOدر سایت آبادان
 78/5درصد بود.
در ادامه میانگین ،کمینه و بیشینه و درصد ضریب تغییرات
شار  N2O ،CH4و NOدر سال جهت کشت مرکبات،گندم،
خرما ،نیشکر و برنج در جدول  2آورده شده است .همچنین
مقایسه جریان سه گاز  N2O ،CH4و NOدر شش سایت مورد
بررسی در اشکال  3تا  5به طور جداگانه نشان داده شده است.
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Table 2- Mean, minimum, maximum and CV (%) flux
of CH4, N2O and NO per hectar per year
جدول  -2میانگین ،کمینه و بیشینه و درصد ضریب تغییرات شار

 N2O ،CH4و NOدر هکتار در سال
CV
3.6
1.2
0.5
3.9

Max
1.701
0.015
0.011
0.110

Min
0.805
0.001
0.001
0.043

Mean
1.369
0.010
0.010
0.106

67.3
56.5
4.2
49.3
52.1
5.2
78.6
80.0

0.20
0.242
0.501
0.048
0.674
0.432
0.077
0.637

0.070
0.085
0.378
0.002
0.030
0.331
0.004
0.036

0.101
0.111
0.448
0.011
0.152
0.398
0.014
0.129

3.8

0.600

0.100

0.160

48.2
53.5
4.2
59.3
78.5

0.039
0.154
0.570
0.044
0.165

0.001
0.001
0.082
0.002
0.003

0.002
0.004
0.120
0.002
0.006

Site

Variable
CH4 Flux
N2O Flux
NO Flux
CH4 Flux

2

N2O Flux
NO Flux
CH4 Flux
N2O Flux
NO Flux
CH4 Flux
N2O Flux
NO Flux

1

3

4

CH4 Flux
5

N2O Flux
NO Flux
CH4 Flux
N2O Flux
NO Flux

6

بر اساس شکل  3میزان انتشار  N2Oاز خاک بیشترین تا
کمترین به ترتیب  -1گندمزارهای شوش  -2نخلستانهای
آبادان  -3باغات مرکبات دزفول -4شالیزارهای باغملک -5
کشت و صنعتهای نیشکر آبادان  -6کشت و صنعتهای
نیشکر شوشتر تعیین شد .همچنین بر اساس شکل  4میزان
انتشار  NOاز خاک بیشترین تا کمترین به ترتیب  -1باغات
مرکبات دزفول  -2نخلستانهای آبادان  -3گندمزارهای
شوش  -4شالیزارهای باغملک  -5کشت و صنعتهای نیشکر
آبادان  -6کشت و صنعتهای نیشکر شوشتر بدست آمد .بر
اساس شکل  5میزان انتشار متان از خاک بیشترین تا کمترین
بهترتیب  -1شالیزارهای باغملک  -2باغات مرکبات دزفول -3
نخلستانهای آبادان  -5گندمزارهای شوش  -6کشت و
صنعتهای نیشکر شوشتر  -5کشت و صنعتهای نیشکر
آبادان تعیین شد.

N 2O F L U X
0.2

0.637

mean

mean

min

0.674

NO FLUX

min

max

max

0.101

0.077

0.07

0.242

0.044

0.039

0.048

0.165

0.154

0.129

0.002
0.002

0.002
0.001

0.014
0.004

0.011
0.002

0.01
0.001
0.015

0.006
0.003

0.004
0.001

0.036

جلد  ،10شماره  ،1بهار و تابستان  ،1401صص46-54 .

0.152

نشریه هواشناسی کشاورزی

0.03

Figure 3- Comparative graph of N2O flux between the
sites studied
شکل  -3نمودار شار  N2Oدر بین سایتهای مورد مطالعه

0.111
0.085

2

0.01
0.001
0.011

6

5

4

3

1

6

5

4

3

2

1

Figure 4- Comparative graph of the NO flux between
the sites studied
شکل  -4نمودار شار  NOدر بین سایتهای مورد مطالعه
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Figure 5 - Comparative graph of the methane flux between
the sites studied

شکل  - 5نمودار مقایسهای شار متان در بین سایتهای مورد مطالعه

نتیجهگیری
 Daily Centuryیا  DAYCENTنسخه روزانه مدل
 Centuryاست Century .در یک گام زمانی ماهانه عمل
میکند و در ابتدا در دهه  1970به منظور شبیهسازی تغییرات
مواد آلی خاک ) ،(SOMبهرهوری گیاهان ،دسترسی به مواد
مغذی و دیگر پارامترهای اکوسیستم در پاسخ به تغییر در
مدیریت زمین و آب و هوا به طور گستردهای مورد استفاده
قرار گرفت و نشان داد که جهت شبیهسازی رشد گیاه و
تغییرات مواد آلی خاک برای اکثر اکوسیستمهای زمینی در
سراسر جهان قابل استفاده است .افزایش توجه به انجام تجزیه
و تحلیل گازهای گلخانهای ،به توسعه  DAYCENTدر سال
 1994توسط ویلیام پارتون ،دنیس اوجیما و مالنی هارتمن
منجر شد .این مطالعه با هدف بررسی میزان تصاعد گازهای
 N2O ،CH4و NOاز اراضی تحت کشت برنج ،گندم ،نیشکر،
باغات مرکبات و نخلستان که جزو محصوالت اصلی مورد
کشت و کار در خوزستان میباشند ،با نرمافزار DAYCENT
طرحریزی و اجراء گردید .بر اساس اعالم بانک جهانی در سال
 2000میالدی تولید گاز گلخانهای کشور  315میلیون تن بود
اما با گذشت 15سال هماکنون ایران ساالنه بیش از 550
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،10شماره  ،1بهار و تابستان  ،1401صص54-46 .
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میلیون تن گاز گلخانهای تولید میکند .این رقم ایران را در
رتبه نهم کشور تولیدکننده گاز گلخانهای جهان قرار داده
است .وزارت نفت ،صنایع ،نیرو ،جهادکشاورزی ،سازمان
حفاظت محیطزیست ،وزارت کشور و شهرداریهای سراسر
کشور با منابع انتشار گازهای گلخانهای را دقیقاً شناسایی و
تحت کنترل و مدیریت خود درآورند .بخش کشاورزی بهعنوان
منبع و ترسیب کننده چنـد گاز گلخانهای مهم ازجمله متان،
اکسید نیتـروس ،دیاکسـید کـربن ،آمونیاک و اکسید
نیتریک مطرح است .نتایج نشان داد که پایین آوردن سطح
ایستابی در خاکهای آلی میتواند اثرات قابل توجهی بر انتشار
گازهای نادر داشته باشد .فرآیندهایی که موجب انتشار
گازهای ازت میشوند ،به طور غیر خطی به کنترلهای مهم
مانند مقدار آب خاک پاسخ میدهند .در حالت غرقابی N2O
و  NOبسیار ناچیز و در حد صفر میباشد .به دلیل اینکه N2O
تولید شده در فرآیند دنیتریفیکاسیون کامالً به  N2احیا شده
است .شالیزارهای برنج باغملک به دلیل اینکه حالت غرقابی
دارند از انتشار  N2Oجلوگیری میکنند .در این مزارع چون
مقدار آب موجود در خاک از ظرفیت خاک بیشتر باشدN2O ،
به  N2احیاء میشود NO .نیز در مزارع شالیزار برنج به صورت
پالسهایی بعد از کوددهی و باران های سنگین خارج میشود.
به همین دالیل نرخ شار گازهای N2Oو NOدر بقیه سایتها
بیشتر برآورد شده است .نتایج نرخ شار  N2Oو  NOنیز در بین
بقیه سایتهای مدل شده مشابه بود .با این حال ،در مقیاس
زمانی کوچکتر تفکیک به دقت شبیهسازی انتشار گاز نیتروژن
از خاک بستگی دارد ،زیرا فرآیندهایی که موجب انتشار
گازهای ازت میشوند ،به طور غیر خطی به کنترلهای مهم
مانند مقدار آب خاک پاسخ میدهند .میزان نفوذ آب و میزان
انتشار گاز تحت تأثیر بافت خاک هستند و به پیامد آن بافت
خاک در انتشار  N2Oمؤثر است .انتشار  N2Oدر خاکهای با
بافت ریز بیشتر است .همچنین میزان انتشار اکسید نیتروس
به شدت به میـزان کـاربرد کودهـای شـیمیایی نیتروژندار
وابستگی دارد .اضافه کردن مواد مغذی نظیر فسفر و مواد
آهکی نظیر  CaCO3میتواند انتشار  N2Oاز خاک را در بعضی
مناطق افزایش دهد .دمای خاک نیز با انتشار  N2Oارتباط
مستقیم دارد و با افزایش دمای خاک از  5درجه سانتیگراد
به  40درجه سانتیگراد این انتشار افزایش مییابد .فرایند شار
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متان توسط خاک فرآیندی طوالنی مدت است و تحت تـأثیر
 قرار،شرایطی که خاک طی روزها و هفته های قبل داشته
 شار متان توسط خاک همبستگی نزدیکی با فعالیت.میگیرد
 بنا به شرایط.باکتریهای اکسید کنندة متان در خاک دارد
 نسبت منافذ، میزان فشردگی خاک،رطوبتی و دمایی خاک
 مقدار ماده آلی خاک و درجه،هوازی به منافذ بیهوازی
 فعالیت باکتریهای اکسیدکننده متان نسبت،پوسیدگی آن
به فعالیت متانوژنها و عوامل دیگر متفاوت است در نتیجه به
طور غیرمستقیم خاک تولید یا مصرف این گاز را کنترل
 اختالف بین مزارع شالیزار و بقیه کشتها از نظر.میکند
تصاعد گاز متان به دلیل با وضعیت بیهوازی و غرقابی بودن
 در مزرعه کشت برنج با آبیاری غرقابی با ایجاد.آنهاست
شرایط بیهوازی طی مدت زمان طوالنی مشاهده شد که
میزان تصاعد متان باالیی وجود دارد و مالحظه گردید که
 درحالیکه،تصاعد گاز متان در مزرعه برنج نسبتاً باال میباشد
 این پژوهش.مزرعه گندم متان اتمسفری را جذب میکند
 شوش و دزفول با سطح متوسط بارش،نشان داد که شوشتر
 باالتری را نسبت به نخلستان و کشت وCH4  شار،بیشتر
 در جمعبندی کلی توجه به جایگاه و.صنعتهای آبادان دارند
 تعهد،اهمیت بخش کشاورزی در تولید گازهای گلخانهای
ایـران بـه پیمان کیوتو برای برآورد و اندازهگیری گازهای
گلخانهای و عدم وجود برآوردی از ارزش میزان انتشار این
 تولید،گازها و هزینه زیستمحیطـی آن در فرآیند آمادهسازی
 الزم است میزان انتشار این گازها در،و توزیع این محصوالت
.کشور محاسبه شود
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Abstract
The purpose of this study is estimation of CH4, N2O and NO emission from agricultural lands, including citrus, wheat,
date, sugarcane and rice in Khuzestan province, Iran. The actual concentration of each gas was determined by sampling
from study sites. The DAYCENT model was used to simulate corresponding values of emission from each farm in
selected sites. According to results, the highest and lowest annual amount of N 2O emission were obtained in wheat
and sugarcane farms of Shooshtar, 0.10 t.ha-1 and 0.002 t.ha-1, respectively. Similarly, the highest and lowest amounts
of NO emission were observed in citrus orchards of Dezful and Shooshtar sugarcane fields, i.e. 0.152 and 0.004 t/ha,
respectively. Average CH4 emission was highest for the paddy fields of Baghmalek and lowest in Abadan sugarcane
farms with 1.369 and 0.12 t.ha-1.year-1, respectively. Considering the major contribution of agriculture in emission of
greenhouse gasses, further studies in other regions of the country is recommended.
Keywords: Khuzestan Province, Greenhouse gasses, DAYCENT
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