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Abstract
Optimal management approaches can be adopted in order to
increase crop productivity and lower the carbon footprint of
grain products. The objective of this study was to estimate the
carbon (C) footprint and global warming potential of rice
production systems. In this experiment, rice production
systems (including SRI, improved and conventional) were
studied. All activities, field operations and data in production
methods and at different input rates were monitored and
recorded during 2012. Results showed that average GWP
across production systems was equal to 2803.25 kg CO2-eq ha1
. The highest and least GWP were observed in the SRI and
conventional systems, respectively. GWP per unit energy
input was the least and most in SRI and conventional systems,
respectively. Also, the SRI and conventional systems had the
maximum and minimum GWP per unit energy output,
respectively. SRI and conventional system had the greatest
and least GWP per unit energy output, respectively. Therefore,
the optimal management approach found in SRI resulted in a
reduction in GHGs, GWP and the carbon footprint.
Keywords: Carbon Footprint, Climate Change, Environment,
Greenhouse Gas (GHG), Rice.
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چکیده
مدیریت صحیح میتواند باعث افزایش بهرهوری و کااهش ردپاای کارب
 تخمی ردپای کارب و گرماایش اهاانی در، هدف از ای پژوهش.شود
 در ایا آزماایش نظاامهاای کاشات فشارده.نظام های تولید برنج است
 بهبودیافتااو و رایااج منهقااو (ساانتی) در مزرعااو باارنج واقااع در،)SRI(
 تمامی عملیات زراعی و اطالعات مربوط باو.شهرستان نکا بررسی شدند
روشهای تولیدی و مقادیر مختلف مصرف نهادهها (ورودیهاا) در ساال
 نتااایج نشااان داد کااو متوسا پتانساای. ثباات و بررساای شاادند1391
 کیلاوگرم2083/25 ) در سو نظام کاشات برابارGWP( گرمایش اهانی
 در نظامهای کاشتGWP  بیشتری و کمتری. در هکتار بودCO2 معادل
 در واحد انرژی ورودی در نظامGWP .فشرده و رایج منهقو مشاهده شد
.کاشاات فشاارده حااداق و در نظااام کاشاات رایااج منهقااو حااداک ر بااود
نظامهای کاشت رایج منهقاو و فشارده باوترتیا بیشاتری و کمتاری
 کمتاری و بیشاتری ردپاای. در واحد انرژی خروای را داشاتندGWP
کرب در واحد وزن نیز در نظامهای کاشت فشرده و رایج منهقو بودست
 شیوه صحیح مادیریت مزرعاو در نظاام تولیاد فشارده باو،  بنابرای.آمد
 پتانسی گرمایش اهانی و ردپای کرب،کاهش انتشار گازهای گلخانوای
.منجر شد
، گازهاای گلخاناوای،  ردپاای کارب،، تغییر اقلای، برنج:کلمات کلیدی
.محی زیست

تخمی ردپای کرب و پتانسی گرمایش اهانی در...

 -1مقدمه
یکی از مه،تری مسألوهایی کو امروزه تواو بسایاری
از دانشمندان را بو خود ال کارده پدیاده تغییار اقلای 1،و
گرم شدن اهان 2در اثر انتشار گازهای گلخانوای 3است کاو
اهان را در آستانو یک فااعو بزرگ انسانی و زیستمحیهی
4
قرار داده است ] .[1از دیدگاه باومشاناختی ،ردپاای کارب
عبارت است از نسبت مقدار ک گازهای گلخانوای تولیدشده
(کیلوگرم معادل  CO2در هکتار) بو مقدار محصول تولیدشده
(کیلوگرم در هکتار) کو بوصورت کیلاوگرم معاادل  CO2بار
کیلوگرم محصول بیان میشود ] 3 ،2و .[4

در شالیزارها مه ،است .انتشار ک  CH4در اراضی شالیزاری
از طریق تولید ،اکسیداسیون و انتقال  CH4تعیی مای شاود
] .[13روش های زیادی برای کنتارل و کااهش انتشاار CH4
پیشنهاد شده است ،از املو میتوان بو تنوع در کاربرد کود،
مدیریت رژی ،آبیاری و اصالح خاک بووسیلو مواد آلی اشااره
کرد ] .[14از ای رو ،یکباار زهکشای و خاروج آب از مازارع
برنج میتواند انتشار  CH4را حدود  48درصاد کااهش دهاد
] .[15آبیاری تناوبی بو میزان قاب تواهی میزان انتشار گااز
گلخانوای  CH4در اراضی شالیزاری را کاهش میدهاد ].[16

انتشار  CH4در یک آزمایش در طاول فصا مرطاوب در
سااو نظااام کاشاات ساانتی SRI ،و دوگانااو در مزرعااو
تحقیقاتی موسساو تحقیقاات کشااورزی دهلایناو هناد
برآورد شاد .نتاایج نشاان داد کاو در نظاام کاشات سانتی

عملیات کشاورزی با احتراق سوختهاای فسایلی
تأثیر عمده ای بر کرب اهانی و چرخو نیتروژن دارد ]1
و  .[5کشاورزان باا اتخاام مادیریت مناسا مایتوانناد
انتشار گازهای گلخانوای را کاهش دهند کاو نتیجاو آن
کاهش ردپای کرب تولیدات کشاورزی در مزرعو اسات
] .[2سه ،فعالیتهای کشاورزی در تولید محصول بارای
ردپای کرب توس برخی محققان محاسبو شاده اسات

بیشتری میزان انتشار  CH4برابر  32/33کیلوگرم در هکتاار
بود و میزان انتشار  CH4در  SRIو کشت دوگاناو باوترتیا
برابر  19/93و  29/3کیلوگرم در هکتار بودسات آماد ].[17
بیشااتری مقاادار  GWPدر نظااام کاشاات ساانتی 084/4
کیلوگرم معادل  CO2در هکتار و کمتری مقدار  GWPبرابار
 490/25کیلوگرم معادل  CO2در هکتار در نظام کاشت SRI

] 7 ،6 ،2و  .[0نتااایج نشااان داد کاو بخااش قابا تااواهی از
انتشار گازهای گلخانوای ناشی از کشاورزی میتواند از طریق
بهبود شیوههای زراعی کاهش یابد ] ،[0و افزایش عملکارد از
باقیمانده کرب میتواند بو افزایش مخیره کرب خاک منجر
شود ] 2و  .[5پایداری در تولید تا حد زیادی بو ردپای کرب
و عملکرد بستگی دارد ] .[9ای نشان میدهد کو حادود 75
درصد از ک ردپای کرب در تولید محصول باو ورودی کاود
نیتروژن بستگی دارد ] .[6بوعباارت دیگار ،نیتاروژن ورودی
برای پایداری در عملکرد ضاروری اسات .ایا نتاایج نشاان
میدهد کو بهینوسازی مصرف نهادهها بو افزایش بهرهوری و

بود ] .[17در حالیکو انتشار  N2Oبیشاتر در زمای هاای
بدون آبیاری است ،با ای حال تحقیقات متعددی نشاان
میدهد کو  N2Oدر زمی های نیمومرطوب زهکشیشده
و قساامتهااای خشاک و مرطااوب شااالیزار نیاز انتشااار
مییابد ] .[10در حالیکو منابع زیادی برای ارزیاابی انتشاار
گازهای گلخانوای در روشهای مختلف کاشت و تأثیر آن بار
تغییر اهانی اقلی ،واود دارد ،ولای بررسایهاای انادکی در
مورد اثرمتقابا روشهاای کاشات باا بهارهوری محصاول و
ردپای کرب واود دارد .بنابرای  ،هدف از اارای ای تحقیق
تخمی ردپای کرب و گرمایش اهانی در نظامهاای کاشات
برنج بود.

کاهش انتشار گازهای گلخانوای منجر میشود CH4 .و
از گازهای گلخانو ای کلیدی با پتانسی گرمایش اهانی
باال محسوب میشوند ] .[1کشت برنج هر دو گاز  CH4و
 N2Oرا تولید مایکناد .انتشاار سااالنو اهاانی  CH4در
شالیزار حدود  31تا  112تتراگرم در سال تخمای زده
شد کو تقریباً  15تا  19درصاد از انتشاار اهاانی CH4
است ] .[1دیگر محققان میازان انتشاار  CH4در اراضای
شالیزاری را حدود  28تا  48تتراگارم در ساال تخمای
زدناد ] 18و  ،[11کاو حاادود  11درصاد از کا انتشااار
ساالنو  CH4است ] CH4 .[12نخساتی گااز گلخاناوای در
N2O

 -2مواد و روشها
 -1-2معرفی منطقه
ای آزمایش در مزرعو تحقیقااتی واقاع در شهرساتان
نکا بو فاصلو  25کیلومتری ایستگاه تحقیقات زراعی بایعکاال
در سال  1391اارا شد .شهرساتان نکاا در قسامت شامالی
رشتوکوههای البرز و انوب دریای خزر واقع در شمال ایاران
قرار دارد .مح اارای آزمایش در امتداد ساح دریای خازر

نظام غرقابی کاشت برنج محسوب مایشاود .بناابرای  ،آگااه
بودن از چگونگی تولید  CH4برای محاسبو گازهای گلخانوای
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هکتااار) و سااولفات پتاساای 188( ،کیلااوگرم در هکتااار)
استفاده شد .کاربرد  58درصد اوره و پتاسی ،و تمامی کود
فسفر بو صورت پایو انجاام شاد 58 .درصاد پتاسای ،و 25
درصااد اوره بااو صااورت ساارک در مرحلااو  38روز بعااد از
نشاکاری بو کار برده شاد 25 .درصاد اوره بااقی ماناده در
مرحلو ظهور خوشو مصرف شد .برای کنترل علف های هرز
یک بار از علاف کاش پایش رویشای بوتااکلر باو مقادار 4/2
کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار و دوبار وای دستی در 20
و  45روز بعد از نشاکاری استفاده شد .مبارزه با آفات نیاز
بو وسیلو حشره کش دیازینون (گرانول  5درصد بو مقدار 6
کیلوگرم ماده مؤثره در هکتاار) و کنتارل بالسات توسا
قارچ کش بی( ،تری سایکالزول) باو مقادار  8/75کیلاوگرم
ماده مؤثره در هکتاار در مرحلاو  38درصاد خوشاو دهای
انجام شد.
 ) 3نظام کاشت فشرده ( :) SRIدر طراحی ای نظاام
کاشت سعی شد بهتری شیوه مدیریت عملیات زراعای باا
ت واو بو شرای آب و هوایی ،ویژگی های خااک و فرهنا
کشاورزان منهقو اارا شود .بارای ایا منظاور ،در شایوه
خزانو گیری تغییر ایجااد شاد و از خزاناو نشاای اعباو ای
پالستیکی استاندارد مخصوص ماشی نشاکار استفاده شد.
از نشاهای اوان  28روزه ( 3-4برگی) و تعداد دو نشاا در
هاار کپااو ب ا ا آرایااش کاشاات مربعاای بااا فواص ا 28×28
سانتی متر بو صورت مکاانیزه و باو وسایلو ماشای نشااکار
استفاده شد .در ای روش از زماان نشااکاری تاا دو هفتاو
بعد از آن ،مزرعو بو حالت غرقاب نگو داشتو شد .سپس تا
دو هفتو قب از برداشت اقدام بو آبیاری تنااوبی شاد ،باو
نحوی کو خاک مزرعو همیشو مرطوب بود .کود شایمیایی
نیتروژن از منباع اوره ( 188کیلاوگرم در هکتاار) و کاود
دامی بو میزان  18ت در هکتاار باو صاورت پایاو قبا از
نشاکاری مصرف شد (ادول  58 .)1درصد اوره بو صاورت
پایو و  58درصد باقی مانده در مرحلو ظهور خوشو آغازی
استفاده شد .کودهای شایمیایی فسا فر و پتاسای ،در ایا
نظام کاشت مصرف نشد .برای کنتارل علاف هاای هارز از
روتاری یا وای ک ساو مرتباو باا فاصالو  7روز اساتفاده
شد .مبارزه با آفات بو وسیلو حشره کش دیازینون (گراناول
 5درصد بو مقادار  2کیلاوگرم مااده ماؤثره در هکتاار) و
کنترل بالست بو کمک قارچ کاش بای( ،تاری سایکالزول)
بو مقدار  8/30کیلوگرم مااده ماؤثره در هکتاار در مرحلاو
 38درصد خوشو دهی انجام شد.

با عرض اغرافیایی  36درااو و  48دقیقاو شامالی و طاول
اغرافیایی  53دراو و  17دراو شرقی واقع شده اسات کاو
ارتفاع آن از سهح دریا صفر است .در ای آزمایش مزرعوای،
5
نظام های کاشت رایج منهقو (سنتی) ،بهبودیافتو و فشارده
( )SRIبررسی شدند:
 -2-2تیمارهای آزمایشی
 ) 1نظام کاشت رایج منهقاو (سانتی) :روش تهیاو
نشا کرتی بود .از نشاهای بالغ ( 35روزه) و تعداد بیش از
سو نشا در هر کپو با آرایاش کاشات متغیار ،تصاادفی و
نامنظ ،استفاده شد .غرقابی دائ ،شالیزار و حفا ساهح
آب ایستابی در تمامی مراح رشد و نمو در نظر گرفتاو
شد .بعد از نشاکا ری تا دو هفتو قب از برداشات ،مزرعاو
بو حالت غرقااب باود و از زه کشای و کااهش ساهح آب
ایستابی الوگیری شد .کودهای شیمیایی  NPKاز منابع
اوره ( 288کیلوگرم در هکتار) ،سوپرفسفات تریپ (188
کیلوگرم در هکتار) و سولفات پتاسی 188( ،کیلوگرم در
هکتار) بو کار برده شد .تمامی فسفر و پتاسی ،باو صاورت
پایو و  75درصد کود نیتروژن بو صورت پایو و  25درصد
باقی ماناده باو صاورت سارک در مرحلاو  38روز بعاد از
نشاکاری مصرف شد .برای کنترل علف های هرز یک بار از
علف کش پیش رویشی بوتاکلر بو مقدار  3کیلاوگرم مااده
مؤثره در هکتار و دوباار واای دساتی در  20و  45روز
بعد از نشاکاری استفاده شد .مبارزه باا آفاات باو وسایلو
حشااره کااش دیااازینون (گرانااول  5درصااد بااو مقاادار 6
کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار) و کنترل بالست بو کمک
قارچ کش بی( ،تری سیکالزول) باو مقادار  1/13کیلاوگرم
ماده مؤثره در هکتار در مرحلاو  38درصاد خوشاو دهای
انجام شد.
 ) 2نظام کاشت بهبودیافتو (اصالح شده) :روش تهیاو
نشا کرتی بود و از نشاهای  25روزه بو تعداد ساو نشاا در
هاار کپااو بااا آرایااش کاشاات مربعاای بااو فواص ا 25×25
سانتی متر استفاده شد .غرقابی دائ ،شالیزار و یاک مرتباو
خروج آب میان فص انجام شد .برای ای منظاور ،بعاد از
نشاکاری اقد ام بو ایجاد غرقابی و حف آب شده و فق در
مرحلو حداک ر پنجو زنی ،خروج کاما آب انجاام شاد تاا
ترک هایی در کرت مشاهده شود؛ سپس اقادام باو آبیااری
شد و تا دو هفتو قب از برداشت باو حالات غرقااب بااقی
ماناااد  .کودهاااای شااایمیایی  NPKاز مناااابع اوره (288
کیلوگرم در هکتار) ،سوپرفسفات تریپ ( 188کیلوگرم در
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جدول  -1تجزیو کود دامی مورد استفاده در نظام کاشت فشرده
نسبت کرب بو نیتروژن

پتاسی)%( ،

فسفر ()%

نیتروژن ()%

کرب آلی ()%

هدایت الکتریکی ()dS/m

اسیدیتو

12/83

1/61

1/67

2/24

27/42

1/29

7/42

مولیبدن ()ppm

منگنز ()ppm

مس ()ppm

روی ()ppm

گوگرد ()%

منیزی)%( ،

کلسی)%( ،

11/12

232/66

216/00

241/47

3/64

8/36

8/24

جدول  -2مقایسو نظامهای کاشت فشرده ،بهبودیافتو و رایج منهقو
نظام کاشت

نحوه مدیریت

فشرده

بهبودیافتو

رایج منهقو

روش تهیو نشا
س نشا
آرایش کاشت

اعبو نشای پالستیکی
 28روزه ( 3-4برگی)
 28×28سانتیمتر مربع

کرتی
 25روزه
 25×25سانتیمتر مربع

تعداد نشا

تعداد  2نشا در هر کپو

تعداد  3نشا در هر کپو

میزان مصرف کود

 188کیلوگرم نیتروژن در هکتار،
 18ت کود دامی در هکتار

کرتی
 35روزه
متغیر ،تصادفی و نامنظ،
تعداد  3-5نشا در هر کپو بوصورت
تصادفی
 288کیلوگرم در هکتار کود اوره188 ،
کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپ ،
 188کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسی،

شیوه مصرف کود

مصرف  58درصد اوره و کود دامی
بوصورت پایو و  58درصد باقیمانده
در مرحلو ظهور خوشو آغازی

مدیریت آبیاری

غرقاب تا دو هفتو بعد از نشاکاری و
سپس انجام آبیاری تناوبی

کنترل علفهای هرز

کنترل علفهای هرز بووسیلو
وای ک سو مرتبو با فاصلو  7روز

درصد رطوبت نسبی

 288کیلوگرم در هکتار کود اوره188 ،
کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپ 188 ،
کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسی،
مصرف  58درصد اوره و پتاسی ،و تمامی کود
فسفر بوصورت پایو 58 ،درصد پتاسی ،و 25
درصد اوره بوصورت سرک در مرحلو  38روز
بعد از نشاکاری و مصرف  25درصد اوره در
مرحلو ظهور خوشو
غرقاب دائ ،بوهمراه یکبار خزوج آب در
مرحلو حداک ر پنجوزنی و سپس غرقاب دائ،
یکبار علفکش پیشرویشی بوتاکلر و دوبار
وای دستی در  20و  45روز بعد از نشاکاری

دمای روزانو

بارندگی روزانو

مصرف تمامی فسفر و پتاسی ،و 75
درصد کود نیتروژن بوصورت پایو25 ،
درصد نیتروژن بوصورت سرک در مرحلو
 38روز بعد از نشاکاری
غرقاب دائ،
یکبار علفکش پیشرویشی بوتاکلر و
دوبار وای دستی در  20و  45روز بعد
از نشاکاری

تبخیر روزانو
35.0

120.0

بارندگی روزانو (میلیمتر) و درصد رطوبت نسبی

100.0

25.0
80.0
20.0
60.0
15.0
40.0
10.0
20.0

5.0
0.0

0.0

 1فروردی
10
19
28
 6اردیبهشت
15
24
2
 11خرداد
20
29
7
 16تیر
25
3
12
 21مرداد
30
8
17
 26شهریور
4
13
22
 1آبان
10
19
28
 7آمر
16
25

شکل  -1متوس مؤلفوهای آبوهوایی مح اارای آزمایش طی دوره رشد گیاه برنج در سال 1391
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دمای روزانو (دراو سانتیگراد) و تبخیر روزانو (میلیمتر)

30.0

سلمان دستان و همکاران

 CH4با استفاده از عام مقیاس گذاری تعیی شاد ] .[22باا
تواااو بااو تااوان متفاااوت گازهااای  N2Oو  CH4در ایجاااد
گرمایش اهانی ،ک گازهای گلخاناوای تولیادی باوصاورت
معادل  CO2محاسبو شادند .هار کیلاوگرم  N2Oو  CH4باو
ترتی معادل  318و  25کیلوگرم  CO2اثر گلخاناوای دارناد
] .[23پس از محاسبو  GWPک  ،انتشار گازهاای گلخاناوای
در واحد سهح (معادل کیلاوگرم  CO2در هکتاار) ،در واحاد
وزن (کیلوگرم معادل  CO2در ت شلتوک) در واحاد انارژی
ورودی (معادل کیلوگرم  CO2در گیگاژول) و در واحد انرژی
خروای (معادل کیلوگرم  CO2در گیگاژول) نیز محاسبو شد
].[24

 -3-2جمعآوری اطالعات
اندازهگیری عام انتشار  N2Oطی فص رشد با توااو
بو میزان بارندگی و تبخیر و تعرق پتانسای منهقاو تعیای
شده است .تبخیر و تعرق پتانسی طی فص رشاد از طریاق
روش بالنی-کریادل تخمای زده شاد .همننای  ،نیتاروژن
قاب نشت و آبشویی با تواو بو میازان بارنادگی و تبخیار و
تعرق پتانسی در طی فص رشد محاسابو شاد ] .[19بارای
تخمی انتشار  N2Oناشای از کااربرد نیتاروژن شایمیایی از
روش توسعو یافتو  IPCCاستفاده شاده اسات ] .[28انتشاار
 CO2ناشی از کاربرد کود شیمیایی اوره نیاز محاسابو شاده
است ] .[4برای تخمی میزان انتشار کارب ناشای از تولیاد،
حم ونق  ،مخیره و حم بو مزرعو کود و ساموم شایمیایی
از روش ) Lal (2004استفاده شد ] .[5سپس برای تبادی C
بو  CO2از نسبت بای آنهاا اساتفاده شاده اسات ] 4و .[28
انتشار  CH4طی فص رشد نیز با استفاده از روش & Neue
) Sass (1998تخمی زده شد ] .[21ساپس ،میازان انتشاار
جدول  -3مقادیر پتانسی گرمایش اهانی (بر حس

 -4-2تجزیههای آماری
دادههای بودست آمده با نرمافزار آماری  SASتجزیو و
تحلی شد .رس ،اداول و شک هاا نیاز باا نارمافازار Excel
انجام شده است.

کیلوگرم معادل  CO2در هکتار) ناشی از فعالیتهای مختلف در نظامهای کاشت

برنج در سال 1391
نظامهای کاشت
فشرده

انتشار گازهای گلخانوای

انتشار  N2Oناشی از کاربرد کود
شیمیایی نیتروژن
انتشار  CO2ناشی از کاربرد کود
شیمیایی اوره

بهبودیافتو

ک انتشار

درصد
از ک

ک انتشار

444/01

24/01

039/56

20/66

72/59

4/85

145/19

4/96

رایج منهقو

درصد از
ک

ک انتشار
039/56

22/76

145/19

3/94

میانگی

درصد از
ک

787/90
128/99

اشتباه
معیار
()SE

درصد
از ک

187/44

25/26

19/76

4/32

تولید و حم ونق کودهای شیمیایی
نیتروژن

219/42

12/24

430/04

14/90

430/04

11/98

365/78

59/02

13/85

فسفر

8

8

35/84

1/28

35/84

8/95

23/36

9/54

8/03

پتاسی،

8

8

27/58

8/94

27/58

8/75

10/33

7/49

8/65

تولید و حم ونق سموم شیمیایی
علفکش

8

8

97/82

3/31

69/38

1/00

55/44

23/56

1/90

حشرهکش

2/64

8/15

7/92

8/27

7/92

8/21

6/16

1/44

8/22

قارچکش

5/43

8/38

18/73

8/37

16/16

8/44

18/77

2/53

8/30

ادوات و ماشی آالت

345/13

19/25

196/89

6/69

211/70

5/74

251

30/61

0/95

سوخت

324/40

10/18

251/94

0/68

251/94

6/03

276/12

19/74

9/05

بذر

14/7

8/02

40/68

1/66

69/25

1/00

44/10

12/90

1/50

انتشار متان طی فص رشد

363/75

28/20

038/63

20/36

1575/25

42/72

923/21

200/84

32/93

پتانسی گرمایش اهانی ک

1792/95

188

2929/86

188

3607/73

188

2083/25

449/55

188
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تخمی ردپای کرب و پتانسی گرمایش اهانی در...

 145/19 ،72/59و  145/19کیلوگرم معادل  CO2در هکتار
بود کو معادل  4/96 ،4/85و  3/94درصاد از کا گرماایش
اهانی را بو خود اختصاص داد (ادول .)3
در بی فعالیت های مختلف زراعی تولید و حم ونقا
کود نیتروژن باا میاانگی  365/7کیلاوگرم معاادل  CO2در
هکتار و  13/85درصد از ک در رتبو ساوم انتشاار گازهاای
گلخانوای در نظامهای تولید قرار گرفت و بعد از آن ساوخت
با میانگی  246/12کیلوگرم معادل  CO2در هکتاار و 9/05
درصااد از ک ا و ادوات و ماش ای آالت براباار  251کیلااوگرم
معادل  CO2در هکتار و  0/95درصد در اایگاه بعادی قارار
گرفتند .سه ،سایر فعالیت های ناشی از تولید و حما ونقا
نهادههای زراعی قاب توااو نباود (اادول  .)3نظاام کاشات
فشرده با  219/42کیلوگرم معادل  CO2در هکتار کا،تاری
مقدار پتانسی گرمایش اهانی ناشی از تولید و حما ونقا
نیتروژن را داشت کو معادل  12/24درصد از کا گرماایش
اهانی در ای نظام بود .بیشتری مقادار پتانسای گرماایش
اهانی ناشی از تولید و حم ونق کود نیتاروژن باا 430/04
کیلوگرم معادل  CO2در هکتار بو دو نظام تولید بهبودیافتاو
و رایج منهقو اختصاص داشت کو بوترتی معاادل  14/90و
 11/98درصد از ک گرمایش اهانی ای دو نظام تولید بوده
است .در نظام فشرده کودهای شیمیایی فسفر و پتاسای ،باو
کار نرفت کو بوهمی دلیا پتانسای گرماایش اهاانی آن
صفر در نظر گرفتو شاد .گرماایش اهاانی ناشای از کااربرد
فسفر در دو نظام تولیاد بهبودیافتاو و فشارده برابار 35/84
کیلوگرم معادل  CO2در هکتار و گرماایش اهاانی ناشای از
کاربرد پتاسی ،برابر  27/5کیلوگرم معادل  CO2در هکتار بود
(ادول  .)3در رابهو با مصرف سوخت نظاام کاشات فشارده
بودلی کاشت مکانیزه با  324/40کیلاوگرم معاادل  CO2در
هکتار بیشتر از دو نظام تولید بهبودیافتو و رایج منهقو برابار
 251/94کیلوگرم معادل  CO2در هکتار باود کاو باوترتیا
برابر  0/6و  6/03درصد از ک گرماایش اهاانی در ایا دو
نظام بود .همننای  ،انتشاار گازهاای گلخاناوای و گرماایش
اهانی ناشای از ادوات و ماشای آالت نیاز در نظاام کاشات
فشرده با  345/13کیلوگرم معادل  CO2در هکتاار و 19/25
درصد در مقایسو باا دو نظاام کاشات بهبودیافتاو (196/89
کیلوگرم معاادل  CO2در هکتاار) و رایاج منهقاو (211/70
کیلوگرم معادل  CO2در هکتار) بیشتر بود کو سه ،گرمایش
اهانی ناشی از ادوات و ماشی آالت در ایا دو نظاام تولیاد
بوترتی برابر  6/69و  5/74درصد بود (ادول  .)3با تواو بو
ادول  ،3مشاهده میشود کو سه ،سایر فعالیتها در انتشار

 -3نتایج و بحث
نتایج نشان داد کو میانگی پتانسی گرمایش اهاانی
ک ناشی از فعالیتهای مختلف در نظاامهاای کاشات برابار
 2083/25کیلااوگرم معااادل  CO2در هکتااار بااود .کمتااری
مقدار پتانسی گرمایش اهانی ( 1792/95کیلوگرم معاادل
 CO2در هکتار) مربوط بو نظاام کاشات فشارده و بیشاتری
مقدار آن برابر  3607/73کیلوگرم معادل  CO2در هکتاار در
نظام کاشت رایج منهقو حاص شد .مقدار پتانسی گرمایش
اهااانی ک ا در نظااام کاشاات بهبودیافتااو براباار 2929/86
کیلوگرم معادل  CO2در هکتار بود (ادول  .)3همانطور کو
از ادول  3استنباط میشود انتشار متان طی فص رشاد در
گیااه بارنج بااا میاانگی  923/21کیلاوگرم معااادل  CO2در
هکتار و  32/93درصاد از کا گازهاای گلخاناوای تولیادی
است .کمتری مقدار متان انتشاریافتو طی فص رشاد برابار
 363/75کیلوگرم معادل  CO2در هکتاار و  28/20درصاد از
ک در نظام کاشت فشرده بود .دلیا اصالی آن را مایتاوان
استفاده از نشاهای اوان کو بو کاهش طول دوره رشد منجر
شد و همننی آبیاری تناوبی در ای نظام تولید عنوان کرد.
بییشتری مقدار متان انتشار یافتو برابر  1575/25کیلاوگرم
معادل  CO2در هکتار و  42/72درصد از ک مربوط بو نظاام
کاشت رایج منهقو بود .دلی آن را میتوان طول دوره رشاد
بیشتر و استفاده از رژی ،آبیاری غرقابی بیان کارد .همننای
میزان متاان انتشااریافتو طای فصا رشاد در نظاام تولیاد
بهبودیافتو نیز برابر  038/63کیلوگرم معادل  CO2در هکتاار
و  20/36درصد از ک بود (ادول .)3
انتشار  N2Oناشی از کااربرد کاود شایمیایی نیتاروژن
طی دوره رشد نیز بخش قاب تواهی در پتانسای گرماایش
اهانی شالیزارها دارد و بعد از انتشار متان طی فص رشد با
میانگی  787/90کیلوگرم معاادل  CO2در هکتاار و 25/26
درصد از ک گازهای گلخانوای تولیدی در اایگاه بعدی قرار
گرفت .کمتری مقدار انتشار  N2Oناشی از کااربرد نیتاروژن
براباار  444/01کیلااوگرم معااادل  CO2در هکتااار و 24/01
درصد از ک بو نظام کاشت فشرده اختصاص یافت .بیشتری
میزان آن برابر  039/56کیلوگرم معاادل  CO2در هکتاار در
دو نظاام تولیاد بهبودیافتاو و رایاج منهقاو تولیاد شاد کاو
بوترتی برابر  20/66و  22/76درصد از ک بود (اادول .)3
انتشار  CO2ناشی از کااربرد کاود اوره باا میاانگی 128/99
کیلوگرم معادل  CO2در هکتار برابر  4/32درصد از ک باود.
همننی انتشار  CO2ناشی از کاربرد کود اوره در نظاامهاای
کاشت فشارده ،بهبودیافتاو و رایاج منهقاو باوترتیا برابار

فصلنامه علوم محیطی ،دوره چهاردهم ،شماره  ،1بهار 1395

24

سلمان دستان و همکاران

آمده از آن در محصوالت مختلف ،نظری مشابو با یافتاوهاای
ایا پااژوهش داشااتند ] 26 ،5و  .[27بیشااتری و کمتاری
مقدار پتانسی گرمایش اهانی بوترتیا برابار  923و 260
کیلوگرم معادل  CO2در هکتار در مزارع گندم بود کو نشاان
می دهد مقادیر پتانسی گرمایش اهانی ارتبااط مساتقیمی
با مصرف نهادههای زراعی (انرژیهای ورودی) داشاتو اسات.
کودهای شیمیایی نیتروژن و سوخت های فسایلی بیشاتری
سه ،را در انتشاار گازهاای گلخاناوای و پتانسای گرماایش
اهانی داشتند ].[24
ادول  ، 4مقادیر پتانسی گرمایش اهانی در واحاد
سااهح ،وزن ،اناارژی ورودی و اناارژی خروااای را نشااان
می دهد .میاانگی پتانسای گرماایش اهاانی نظاام هاای
کاشت در واحاد ساهح برابار  2083/25کیلاوگرم معاادل
 CO2در هکتار باود کاو در نظاام کا شات فشارده حاداق
( 1792/95کیلااوگرم معااادل  CO2در هکتااار) و در نظااام
کاشت رایج منهقو حاداک ر ( 3607/73کیلاوگرم معاادل
 CO2در هکتار) بوده است .همننی  ،میازان آن در نظاام
کاشت بهبودیافتاو نیاز برابار  2929/86کیلاوگرم معاادل
 CO2در هکتار بو دست آمد (اادول  .) 4در همای رابهاو
مقد ار ک پتانسی گرمایش اهانی در واحد ساهح بارای
محصوالت سی زمینی ،گندم ،کلزای روغنی ،ااو و نخاود
بو ترتی برابر  8/7 ،1/2 ،1/7 ،3و  8/7ت معادل  CO2در
هکتار برآورد شد ].[27
پتانسی گرمایش اهانی در واحد انرژی ورودی نیز باا
میانگی  110/63کیلوگرم معادل  CO2در گیگاژول در نظام
کاشاات فشاارده حااداق ( 00/94کیلااوگرم معااادل  CO2در
گیگاژول) و در نظام کاشت رایج منهقاو حاداک ر (151/99
کیلااوگرم معااادل  CO2در گیگاااژول) بااود .مقاادار پتانس ای
گرمااایش اهااانی در واحااد اناارژی ورودی در نظااام کاشاات
بهبودیافتو برابر  114/97کیلوگرم معادل  CO2در گیگااژول
بود .در نهایت مشخص شد کو میاانگی پتانسای گرماایش
اهانی در واحد انرژی خروای برابر  14/64کیلوگرم معاادل
 CO2در گیگاژول بود .نظام کاشت فشرده با  9/27کیلاوگرم
معادل  CO2در گیگاژول ک،تری پتانسی گرمایش اهانی را
در واحد انرژی خروای دارا بوده و نظام کاشت بهبودیافتو با
 15/39کیلوگرم معادل  CO2در گیگاژول در رتباو دوم قارار
گرفت .نظام کاشت رایج منهقو باا  19/27کیلاوگرم معاادل
 CO2در گیگاااژول بیشااتری پتانسای گرمااایش اهااانی در
واحد انارژی ورودی را باو خاود اختصااص داد (اادول .)4
ک ،تری ردپای کرب در واحد وزن در نظاام کاشات فشارده

گازهای گلخانوای و پتانسی گرماایش اهاانی نااچیز باوده
است .میانگی پتانسای گرماایش اهاانی علافکاشهاا در
نظامهای تولید برابر  55/44کیلوگرم معادل  CO2در هکتاار
بود کو سه ،نظام بهبودیافتو و رایج منهقو باوترتیا برابار
 97/82و  69/3کیلااوگرم معااادل  CO2در هکتااار بااود کااو
معادل  3/31و  1/00درصد از گرمایش اهانی بود .در نظاام
کاشت فشرده علفکش بو کار برده نشد کو بوهمای دلیا
پتانس ای گرمااایش اهااانی آن صاافر در نظاار گرفتااو شااد.
پتانسی گرمایش اهانی ناشی از بوااری و حم ونقا باذر
در نظااامهااای کاشاات فشاارده ،بهبودیافتااو و رایااج منهقااو
بوترتی برابر  40/6 ،14/7و  69/25کیلوگرم معادل  CO2در
هکتار در نظر گرفتو شد کو ساه ،آن در نظاامهاای کاشات
بااوترتیاا براباار  1/66 ،8/02و  1/00درصااد بااود .کاااربرد
حشرهکشها و قارچکشها ساه ،نااچیزی نسابت باو ساایر
فعالیت ها در پتانسی گرمایش اهاانی داشاتند کاو از ایا
میان سه ،حشرهکش در نظامهای فشرده ،بهبودیافتو و رایج
منهقو بوترتی برابر  7/92 ،2/64و  7/92کیلاوگرم معاادل
 CO2در هکتار بود .همننی سه ،قارچکشهاا در پتانسای
گرمایش اهانی نظامهای تولید فشارده ،بهبودیافتاو و رایاج
منهقو بوترتی برابر  18/73 ،5/43و  16/16کیلوگرم معادل
 CO2در هکتار بود (ادول .)3
نتااایج مقایسااو ب ای اناارژیهااای ورودی و پتانس ای
گرمایش اهانی ناشی از آن در ایا پاژوهش نشاان داد کاو
بی انرژیهای ورودی و پتانس گرمایش اهانی ناشی از آن
ارتباط مستقیمی واود دارد .در همی راستا دیگر محققاان
بیان داشتند کو گازهای گلخاناوای در هنگاام فعالیاتهاای
متنااوع کشاااورزی ی اا بااوطااور مسااتقی ،از طری اق مصاارف
سوختهای فسیلی طی اارای عملیاات زراعای (کاشات تاا
برداشت) یا بوطور غیرمستقی ،در زمان تولیاد و حما ونقا
ورودیهای مورد نیاز مزرعو (علافکاشهاا ،آفاتکاشهاا و
کودهای شیمیایی) انتشار می یابناد ] .[25در پژوهشای نیاز
معلوم شد کو عملیات زراعی و غیرزراعی (تولید و حم ونق
کودها و آفتکاشهاا) در تولیاد بارنج باوترتیا  08-90و
 16/91کیلوگرم معاادل  CO2در هکتاار پتانسای گرماایش
اهانی دارند ] .[26عالوهبرای  ،نتایج پژوهش های مشاابو در
سایر محصوالت زراعی نیاز نشاان داد کاو مصارف کودهاای
شیمیایی (باوویاژه کاود نیتاروژن) و ساوختهاای فسایلی
بیشتری اثر را در انتشاار گازهاای گلخاناوهاای و پتانسای
گرمایش اهانی داشتو است ] 5و  .[27سایر محققان نیاز باا
ارزیابی انرژی ورودی و پتانسی گرمایش اهاانی باو دسات
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نظام کاشت دیگر ،مصرف حداق انرژیهای ورودی باوویاژه
کود نیتروژن و همننی کاهش تولیاد متاان در طای فصا
رشد بودلی آبیاری تناوبی و کاهش طول دوره رشاد کا،تار
نسبت داد (ادول  .)4باید تواو داشت کو امروزه ،باودلیا
حف منابع طبیعی ] ،[20و همننی بودلی انتشار گازهای
گلخانوای در اتمسفر ] ،[23اساتفاده از انارژی ساوختهاای
فساایلی در کشاااورزی از اهمی ات زی اادی برخااوردار اساات.
عالوهبرای  ،توساعو نظاامهاای کشااورزی باا انارژی ورودی
حداق همانند کشاورزی ارگانیک میتواند در کاهش انتشاار
گازهای گلخانوای در کشاورزی تأثیر بسایاری داشاتو باشاد
].[29

مشاهده شد کو برابر  8/20کیلوگرم معادل  CO2در کیلوگرم
شلتوک و  279/62کیلوگرم معادل  CO2در ت شلتوک بود.
بیشتری ردپاای کارب در واحاد وزن را نظاام تولیاد رایاج
منهقو بو خود اختصاص داد کو برابر  8/65کیلوگرم معاادل
 CO2در کیلوگرم شلتوک و  647/00کیلاوگرم معاادل CO2
در ت شلتوک بود .همننی ردپای کرب در واحد وزن برای
نظام کاشت بهبودیافتو برابر  8/40کیلوگرم معاادل  CO2در
کیلوگرم شالتوک و  401/67کیلاوگرم معاادل  CO2در تا
شلتوک بودست آمد (ادول .)4
با تواو بو نتایج میتوان علّت کاهش ردپای کارب در
واحد سهح و وزن در نظام کاشات فشارده را نسابت باو دو

جدول  -4پتانسی گرمایش اهانی بوصورت کیلوگرم معادل  CO2در واحد سهح ،وزن ،انرژی ورودی و انرژی خروای در نظامهای کاشت
نظامهای کاشت

شاخصها

بهبودیافتو

فشرده

رایج منهقو

میانگی

اشتباه معیار
()SE

پتانسی گرمایش اهانی
در واحد سهح (کیلوگرم معادل  CO2در هکتار)

1792/95

2929/86

3607/73

2083/25

449/55

در واحد انرژی ورودی (کیلوگرم معادل  CO2در گیگاژول)

00/94

114/97

151/99

110/63

14/94

در واحد انرژی خروای (کیلوگرم معادل  CO2در گیگاژول)

9/27

15/39

19/27

14/64

2/30

ردپای کرب
در واحد وزن (کیلوگرم معادل  CO2در کیلوگرم شلتوک)

8/20

8/40

8/65

8/47

8/89

در واحد وزن (کیلوگرم معادل  CO2در ت شلتوک)

279/62

401/67

647/00

469/72

06/94
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 -4نتیجهگیری
در نظام کاشت فشرده با مادیریت صاحیح مزرعاو و
همننی با بو حداق رساندن مصرف نهاده های شایمیایی،
انتشار گازهای گلخانو ای ،پتانسی گرمایش اهانی و ردپای
کرب در مقایساو باا دو نظاام کاشات بهبودیافتاو و رایاج
منهقو بو میزان قاب تواهی کاهش یافت .با تواو بو ماوارد
مذکور می توان چنی نتیجو گیری کرد کو غرقاابی دائا ،و
مصرف بیش از حد نهاده های شیمیایی بو افازایش انتشاار
گازهای گلخانو ای و ردپای کرب در نظام کاشت بهبودیافتو
و رایج منهقو منجر شده کو در صورت بی تواهی در بلناد
مدت ،بومنظام منهقو بو طور ادی با مشک موااو خواهاد
شد.
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