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 دهیچک

 در حال و یافتهتوسعه کشورهای جدی هایچالش از یکی یجهان شیگرما بر آن اثرات و ایگلخانه گازهای انتشار: اهداف

 سهم تا کندیم فراهم را امکان نیا مختلف کشـورهای ایگلخانه گازهـای انتشار زانیم یبررس. شودیم محسوب توسعه

  و DAYCENT یهامدل از استفادهکه با  دارد تالش مقاله نیا .شود مشخص ایگلخانه گازهای دیتول در کشورها

DNDC یاراضدر  یجهان شیگرما لیپتانس زانیم نیو همچن کیتریدنیاکس و تروسیدنیاکس متان، یتصاعد گازها نرخ 

 . دینما برآورد را خوزستان یزراع

 

 برای، اتاقک ساکناز کشت برنج، گندم و نیشکر  یانتشار گازها در اراض برای نمونه برداریابتدا  در مواد و روش ها:

یزر از دستگاه آناال اکسید نیتروس و اکسید نیتریک هایگازو برای سنجش  گازی کروماتوگرافی ن ازگاز متا اندازه گیری

APNA-370 یهاانتشار گازها از مدل یسازمدلبرآورد و  یبرا .شد استفاده DAYCENT و DNDCدیگرد استفاده . 

 

 ستگاهیا در شار متان مدل شده زانیم ترینبیش DNDCو  DAYCENT مدلدو  هایداده جینتا بر اساس یافته ها:

 ستگاهیا درمدل شده  تروسیدنیاکس تصاعد زانیم ترینبیش سال، در هکتار در تن 100/0و  369/0 به ترتیب باغملک

 یهاداده بر اساس جهانی گرمایش پتانسیل میزان ترینبیش و سال در هکتار در تن190/1 و 061/1به ترتیب شوشتر

 ایستگاه درDAYCENT یهاداده بر اساس و بوده (اکسید کربن یتن معادل د 170/55) باغملک ایستگاه در یمشاهدات

اکسید  یتن معادل د 166/07) شوش یستگاهدر ا DNDC هایداده بر اساسو  (اکسید کربن یتن معادل د 159/60) شوش

 شد.  یینتع( کربن

 

مذکور  ایگلخانه گازهای برآورددر را  یقابل قبول دقتمدل هر دو  یآمار یهاشاخص جینتاتوجه به  با نتیجه گیری:

 .ندداد نشان

 

 متان ،یجهان شیگرما ،گاز کروماتوگرافی ،یآمار هایشاخص ک،یتریندیاکس ،تروسیدنیاکس، اتاقک ساکن :کلیدی هایواژه
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Abstract 

Background and Objective: Emission of greenhouse gases and their effects on global warming is one of the 

most serious challenges facing developed and developing countries. Examining emissions of greenhouse gases 

from different countries makes it possible to determine share of countries in greenhouse gas emissions. This 

article tries to estimate growth rate of methane, oxidantrose and oxidantric gases, as well as the amount of 

global warming potential in agricultural lands of Khuzestan by using DAYCENT and DNDC models.  

 

Materials and Methods: Initially, emissions were measured in rice, wheat, and sugarcane fields using a static 

chamber, gas chromatography to measure methane and APNA-370 analyzer for nitrous oxide and nitric oxide. 

DAYCENT and DNDC models were used to estimate and model gas emissions. 

 

Results: Based on results data from two models, DAYCENT and DNDC, the highest amount of methane flux 

modeled at Baghmalek station was 1.369 and 1.094 tonnes of CO2 equivalent per hectare per year, respectively, 

the highest rate of nitrous oxide modeling at Shushtar station was 0.160 and 0.988 tonnes of CO2 equivalent 

per hectare per year, respectively. The highest global warming potential was determined based on 

observational data at Baghmalek station (55.074 tonnes of CO2 equivalent per hectare per year) and based on 

DAYCENT data at Shush station (68.059 tonnes of CO2 equivalent per hectare per year) and based on DNDC 

data in Shush station (47.06 tonnes of CO2 equivalent per hectare per year). 

 

Conclusion: According to the statistical indicators both models showed acceptable accuracy in estimating 

greenhouse gases. 

 

Keywords: Residential Room, Ntitros Oxide, Nitric Oxide, Statistical Indicators, Gas Chromatography, 

Global Warming, Methane. 

 

 مقدمه

افزایش جمعیت و گسترش فعالیت های زیست      

شده  محیطـی هایچالش سبب بروز انواعی از ،محیطی

 تغییرات به منجر ایگلخانه گازهـای غلظت افزایش. است

 اتتولیـد میـزان در مهمی اثر خود که شده اقلیمی

. (0101)مرادی مجد و همکاران  دارد جهاندر  کشاورزی

 گیاهـان رشد فصل در رییتغ به توانیم میاقل اثرات از

 تـنش وقـوع و آفات زندگی چرخه تغییـر ،زراعـی

 کرد اشاره دنیا مناطق از بسیاری در خشـکی

 جمـع ایـن، بـر عـالوه .(0117روسنزوینگ وتوبیلو، )

 اقلیم تغییر مورد در بررسی مورد تجربی هایمدل بندی

 گازهـای غلظـت افزایش میزان اگر که دهدمی نشان

 دمـا میـانگین یابد، افزایش طریـق همـین بـه ایگلخانه

 خطرناکی طـور بـه نزدیـک ایآینده در زمـین کـره
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(. 0117آی پی سی سی ) کرد خواهد پیدا افزایش

 یهاتیفعالکه  دهندیمبرآوردهای اولیه نشان 

کشاورزی عامل بروز یک چهارم از منابع انتشار گازهای 

. (0100 پور و همکاران ی)عل هستند جهاندر آالینده 

 دهش استفاده فسـیلی هایسوخت گازها این اصلی منـابع

 دلیل به خاك کربن تلفات کشاورزی، هایفعالیت در

 و زراعی گیاهان بقایای سـوزاندن ،ورزی خاك عملیات

 دامی، کودهای از استفاده و دامداری جنگلی، درختان

 کـار و کشـت و نیتـروژن کـود از برداریبهره و ساخت

 به توجه با(. 0101کوچکی و کمالی، ) است غرقابی بـرنج

 در که است سال 011 از بـیش هاخاك از بسیاری اینکه

 ورزی خاك و کشاورزی ،شودمی کار و کشت هاآن

 شـده خـاك کـربن درصد 51 تا 31 کاهش باعث فشرده

 به مستقیماً زراعی محصوالت تولید که آنجایی از .اسـت

 اولین از یکی کشاورزی است، وابسته اقلیمـی شـرایط

 قـرار اقلیمی تغییرات تـأثیر تحت که است هاییبخش

 اگرچـه. (0115موتا و بایر  ،0115 سالینگر ) گیردمی

 نند،ک کنترل را اقلیمی شرایط نیستند قـادر کشـاورزان

 رقم خاك، آبیاری، بـه مربوط مدیریت در تغییر ولی

 در اسـتفاده مورد هایفناوری و هافعالیت محصول،

 مضر اثرات کاهش در تواندمی زراعی، محصوالت کشت

 محصوالت عملکرد و نمو، رشد بر اقلـیم تغییـر

ازکان و آکئوز ) باشد داشته بسزایی نقش کشاورزی

 عنوان به هم و منبع عنوان به هم کشاورزی بخش .(0110

 دیاکس متان، ازجمله مهم ایگلخانه گاز چنـد کننده بیترس

 کیترین دیاکس و اكیآمون کـربن، دیاکسـ دی تـروس،ین

 کهدرحالی ـرانیا(. 0119مطلبی و همکاران ) است مطرح

 داراسـت، را جهـان ـتیجمع و اقتصـاد از یکوچک سهم

 رتبـه ،ایگلخانه گازهـای یسرانه انتشار نظر از امـا

 دفتریان) داراست جهان کشورهای ـانیم در را امسی

 کشاورزی بخش ایگلخانه گازهای انتشار زانیم (.0119

 و ییایمیشـ کـود( کـود مصـرف قیطر از رانیا

 عاتیضا سوزاندن و یوانیح فضوالت تیریمد ،)یـوانیح

 شرفتهیپ کشورهای از ارییبس از مزرعه، در کشاورزی

 انتشار مقدار .اسـت بـاالتر ایتالیا ژاپن، کانادا، مانند

 سال در کشاورزی بخش از ایگلخانه و ندهیآال گازهای

 تـروسین دیاکسـ گاز برای تن036 و هزار 0 حدود 0391

 دهش گزارش کربن، دیاکس دی گاز برای تن ونیلیم 00 و

 محصوالت ترینرایج از(. 0100 ترازنامه انرژی) است

 برنج گندم، به توانیم رانیا کشور در یکشاورز

)مرادی مجد و همکاران  کرد اشاره شکرین و

0101). 

 ریز مساحت ترینبیشاست که  غالت نیترز مهما گندم

 .است داده اختصاص خود به را ییغذا محصوالت کشت

از مجموع تمام محصوالت  ییگندم به تنها یتجارت جهان

 دارد تیاهم که گریمسئله د .است شتریب گرید یکشاورز

 دهمتداول ش رانیا در بار نینخست گندم کشت که است نیا

شهرستان شوش واقع در استان خوزستان  .است

هزار تن گندم همچنان رتبه نخست  071 دیتولبا 

در  یراهبُردمحصول  نیا دیکشور را در تول

 ییو اقالم غذا غالت نیتراز مهم زینبرنج   .دارد اریاخت

از خانواده غالت پر  یبه عنوان عضو وجهان 

 بخش  استفاده توسط مورد ییغذا ماده  نیکاربردتر

کشت برنج در  .باشدمی  جهان  تیجمع از توجهیقابل

 یطوالن خچهیاستان خوزستان تار یشمال ینواح

از  شیدارد. هر ساله با آغاز فصل کشت برنج، ب

 ریشهرستان ز نیا یزارهایهزار هکتار از شال 3

و  النی. خوزستان پس از گرودیکشت برنج م

 نیدرصد برنج کشور، سوم 9 نیمازندران با تأم

. است تیفیباکبرنج  دیاستان کشور از نظر تول

 هب خوزستان در شکرین کشت سابقه یخیطبق شواهد تار

 به خوزستان نام و رسدمی سال 0111 از شیب حدود

 دیتول و شکرین کشت تیاهم دلیل به زین شکرستان یمعن

 بوده گذشته هایزمان در منطقه نیا اقتصاد در شکر

 ردفقط  کشور یو صنعت یبعد اقتصاد در شکرین. است

)اشتری و همکاران شودمی کشت خوزستان استان

0100). 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 انتشار نهیزم در یاریبس یهاپژوهش     

پور  یعل .صـورت گرفتـه است ایگلخانه یگازها

 انتشار هزینه ارزیابی پژوهشی( در 0100و همکاران )

 بخش توسعه از حاصل اکسید دی کربن ایگلخانه گاز

بدین منظور، از مفهوم  دادند. انجام را ایران کشاورزی

انتشار این آالینده استفاده شد. نتایج نشان  یاهیساقیمت 

داد که با انتشار کربن دی اکسید از بخش کشاورزی 

میلیارد  0700ایران، ساالنه به طور میانگین به میزان 

. همچنین، نتایج این ارزیابی شودمیریال هزینه ایجاد 

نشان داد که میانگین هزینه انتشار هر کیلوگرم از این 

له این دو دهه افزایش چشمگیری داشته آالینده در فاص

بررسی تطبیقی ( در پژوهشی 0103کرمی و ربانی ). است

را انجام  ای متانتأثیر کشت برنج بر تولید گاز گلخانه

بر مبنای قابلیت دسترسی به آب، کشت برنج آنها  دادند.

) برنج غرقابی، برنج تغذیه با باران، برنج دیم  گروه 0به 

نتیجه . کردندهای عمیق( طبقه بندی مرتفع و برنج آب

با توجه به مقایسه چهار الگوی کشت برنج  گیری شد که

برنج غرقابی )فاریاب( بیشترین  ،از نظر میزان گسیل متان

های مقدار تولید متان و پس از آن برنج دیم و برنج آب

بررسی ( 0107مرادی و پورقاسمیان )عمیق قرار دارد. 

ای و پتانسیل گرمایش جهانی انتشار گازهای گلخانه

در زراعت  های شیمیاییناشی از مصرف نهاده

انجام  را (و ذرتگندم، جو ) محصوالت مهم استان کرمان

محصول مورد  نتایج نشان داد که در هـر سـه دادند.

ای ناشی از مصرف بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه

و  رنژادیام ها بود.کود نیتروژن بیشتر از دیگر نهاده

 و یکشاورز در میاقل رییتغ یامدهای( پ0109همکاران )

در استان مازندران انجام دادند.  شالی کاران با آن ارتباط

 یراحط کیتئور نییشده است تا با تب یمطالعه سع نیدر ا

و با استفاده از  نیکاردیر افتیمدل در چارچوب ره کی

 یبر روش گشتاورها یمبتن ایپانل پو هایداده کیتکن

 یرسبرنج مورد بر دیبر تول میاقل رییاثر تغ ،افتهیمیتعم

 اثر یمیاقل یرهاینشان دادند که متغ جی. نتاردیقرار گ

و  رافی. داردهر هکتار  دیبر تول یرخطیو غ داریمعن

 هایمولفه یتمیالگور یواسنج( روش 0105همکاران )

 تیمحدود ییشناسا یبرا یدر سطح جهان را مطلوب

 یسازمدلمطالعه از  نیانجام دادند. در ا DayCent مدل 

استفاده شد. با (PEST) برآورد پارامتر مدلمعکوس و 

 یاهیپابه عنوان  اکسید نیتروس دیتول هایدادهاستفاده از 

 نیپارامتر مورد استفاده در ا 001از  یمین ،یواسنجاز 

که مطالعات  دهدمینشان  جی. نتابودندمطالعه متفاوت 

وابسته  دمایتعداد روزها و  ،یجوانه زن دمای دیبا ندهیآ

 اریبس ندهایفرآ نیرا بهتر نشان دهند. ا اهیبه رشد گ

 هایدادهتوسط  یبه اندازه کاف تواندنمیحساس است و 

 و همکاران نکپالواشود.  یمورد استفاده در مطالعه بررس

 را DayCentمدل  یسنج تیحساس و واسنجی( 0105)

 DayCentمدل  .دادند انجام معکوس سازیمدل قیاز طر

 خاك، دمایعملکرد محصول، کربن خاك، حجم آب خاك، 

کرد.  سازیشبیه را  و اکسید نیتریک اکسید نیتروس

مدل را  یخطا یامالحظهقابلمعکوس به طور  سازیمدل

    مدلاز ( 0106و همکاران ) استینورسکاهش داد. 

DayCent  در  ایفرنیکال یمحصوالت تخصص یبرا

COMET-Farm .یمحصوالت تخصص استفاده کردند 

 هلو، و بادام مانند چندساله وهیدرختان م یمورد بررس

ساالنه  یو محصوالت تخصص انگور و مرکبات گردو،

 ،یفصل سرد مانند کاهو و کلم بروکل جاتیشامل: سبز

 نیا یبراDayCent  .بودند یفرنگتوتو  یفرنگگوجه

 . کردرا محاسبه  این مولفه هامحصوالت 

 دیتول یهااستان نیترمهم از یکی خوزستان استان     

 زانیرو م نیاز ا، استدر کشور  شکرینو  گندم برنج،

در محصوالت زراعی  نیا یبرا ایگلخانه یانتشار گازها

 تیاهم به توجه با. رسدیمبه نظر  توجهقابلاستان 

با توجه به بررسی  که نیو با نظر به ا مذکور یهاکشت

 در خصوص یاندک اتمطالع رانیدر ا های صورت گرفته

استفاده  نیهمچن ،است هصورت گرفت ایگلخانه یگازها

در هر  هاآن ییکارا سهیو مقا جیرا یهااز انواع مدل

 یگازها انتشار تیوضع یابیدر ارز یمنطقه، نقش مهم

مطالعه  هدف باپژوهش  نیا .داشت خواهد ایگلخانه
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 ایگلخانه گازهای از یکی به عنوان متان یهاگاز انتشار

از  تروسین دیاکس ،شودمی زمین گرمایش باعث که است

ای مهم بشری اسـت کـه یکی از گازهای گلخانه این رو که

منتشر شده از  اکسید نیتروسدرصد گاز  71حدود 

و شود زیسـت تـوده در جـو زمین، از خاك حاصل می

یکی از عوامل بالقوه تخریب الیه ازن، که  کیترین دیاکس

است که تاکنون صدمات جبران اکسید نیتریک  گاز

 مدل. ری را به الیه ازن وارد کرده استناپذی

DAYCENT  بندیمدل نسخه زمانیا 

شده شامل زیر ، یک مدل پردازش CENTURYروزانه

برای پویایی مدلی در مرحله تولید گیاهان و زیر مدلی 

مرحله به مرحله روزانه جریان گاز کمیاب، گردش مواد 

 ( استSOM) مغذی، جریان آب و مواد آلی خاك

ساز مدل شبیه DNDCو  (0110)دلگرسو و همکاران 

های بیوشیمیایی روزانه، مزرعه مقیاس و برای واکنش

های کشاورزی مورد کربن و نیتروژن در اکوسیستم

در نهایت  .(0116)لی و همکاران  استاستفاده قرار گرفته 

 یزیستمحیطبررسی پتانسیل گرمایش جهانی و هزینه 

انجام استان خوزستان  زراعیهای نظامبومدر  هااین گاز

 . گرفت

 

 هاروش و مواد

 نیدر ا یمورد بررس هایایستگاه :مطالعه مورد منطقه

شوش، باغملک، شوشتر و  ستگاهیا 0پژوهش شامل 

درجه  30 نیب اهواز شمال غربیآبادان است. شوش در 

طول  قهیدق 0درجه و  07 و یشمال عرض قهیدق 0و 

شهرستان در حدود  نیامزارع گندم و  قرارگرفته یشرق

 001. شهرستان باغملک در فاصله استر هکتار هزا 60

و  یشرق طول 05و  51تا  33و  09 نیاهواز ب یلومتریک

است و هر ساله با  یشمال عرض 03و  30تا  03و  30

هزار هکتار از  3از  شیآغاز فصل کشت برنج، ب

. رودیم برنج کشت ریشهرستان ز نیا یزارهایشال

 رزایم ،یفاراب میشرکت کشت و صنعت حک شکریمزارع ن

 با یفارس سلمان و ییخزا دعبل ر،یرکبیام خان، کوچک

آبادان با  -در جاده اهواز هکتار هزار 60 یبیتقر مساحت

و عرض  قهیدق 07درجه و  00طول  ییایجغراف تیموقع

و شرکت کشت و صنعت  قهیدق 01درجه و  31 ییایجغراف

 یبیبا مساحت تقر تپههفتدهخدا، کارون و  ،ینیامام خم

درجه و  00 نیب شوشتر -اهواز جادههزار هکتار در  00

درجه  30و  یطول شرق قهیدق 00درجه و  09تا  قهیدق 35

 است. یرض شمالع قهیدق 06درجه و  30تا  قهیدق 36و 

 از افتهیانتشار یاگلخانه گازهای از یبردارنمونه         

 دو با تصادفی یریگنمونه قالب در حاضر پژوهش: خاك

 تـصاعد میـزان بـر گیریاندازه تاریخ و کشت نوع عامـل

 جهت. شد اجرا کیترین دیاکس و تروسین دیاکس متان،

 روش از خاك، سطح از دشدهیتول متان گاز یریگاندازه

 هـر در. شـد اسـتفاده گازی کروماتوگرافی و بسته اتاقک

 سه گذشت از پس. شـد داده قـرار اتاقـک سـه کـشتزار

 سرنگ کمک به هاآن درون از ،هااتاقک نصب از ساعت

 نمیزا قرائت برای بالفاصـلهها . نمونهشد یبردارنمونه

 گـاز دستگاه توسط و منتقل آزمایشگاه به متان گاز

 مجهز 601سری UNICAM مدل( GC) کرومـاتوگراف

شد. این  یریگاندازه FID و ECD حـسگرهای بـه

حجمی گاز را قرائت کرد. با دخالت  امیپدستگاه مقدار پی

ها در نهایت مقدار حجم اتاقک و مدت زمان نصب اتاقک

تصاعد گازها، بر اساس میزان تصاعد گاز مورد نظر بر 

حسب جـرم از واحد سطح در واحد زمان محاسـبه شد. 

 کیرتیندیو اکس تروسیندیاکس یگازها یریگجهت اندازه

 زریدر دستگاه آناال تروژنین یدهایاکس یریگاندازهاز 

غلظت  زریآناال نیا استفاده شد.APNA-370 مدل

 یریگاندازه یطیمح یرا در هوا تروژنین یدهایاکس

 باغات از یبردارنمونه پنج تحقیق دوره طول در .کندیم

 انجام تکرار سهدر  آبادان یهانخلستان و دزفول مرکبات

 داده میتعم سال کل به آمدهبه دست  ریمقاد نیا. شد

 .شدند

 روزانه یبندزمانمدل نسخه  نیا  :DAYCENTمدل

CENTURY ، یبرا شدهپردازشهای نظامبوم مدل کی 

 و میپتاس ، فسفر ، تروژنین کربن، ییایپو سازیشبیه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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 و)پارتون  است اهیگ-خاك یهاستمیس در گوگرد

مدل  نیا (.0110  همکاران و گروسو دل ؛ 0990  همکاران

د موا راتییتغ یسازهیبه منظور شب 0971در ابتدا در دهه 

به مواد  یدسترس اهان،یگ یور(، بهرهSOMخاك ) یآل

 رییدر پاسخ به تغ ستمیاکوس یپارامترها گریو د یمغذ

مورد  یاو آب و هوا به طور گسترده نیزم تیریدر مد

د رش یسازهیاستفاده قرار گرفت و نشان داد که جهت شب

 یاه ستمیاکثر اکوس یخاك برا یمواد آل راتییو تغ اهیگ

جه تو شیافزااست.  ستفادهدر سراسر جهان قابل ا ینیزم

 ، به توسعهیاگلخانه یگازها لیو تحل هیبه انجام تجز

DAYCENT   مدل منجر شد. 0990در سال 

DAYCENT  اهانیگ دیتول مرحله در یمدل ریز شامل 

 انیجر روزانه مرحله به مرحله ییایپو یبرا یمدل ریز و

 یآل مواد و آب انیجر ،یمغذ مواد گردش اب،یکم گاز

در زبان DAYCENT . برنامه مدلاست( SOM) خاك

 تواندیشده و منوشته C و FORTRAN  یسینوبرنامه

استفاده  نوکسیپلت فرم ل کی ای DOS از پنجره

 یهاپوشهاز  یشامل تعداد  DAYCENTشود.

آب و هوا و  تیوضع پوشهبرنامه،  پوشه ،یپارامتر

پارامتر  یهاپوشهاست.  یخروج یهالیاز فا یاریبس

 یهاپوشه .شودیاستفاده م "011."پسوند  کیبا  یورود

 یدارا DAYCENT منحصر به یپارامتر ورود

 یروزانه دارا یآب و هوا یهاپوشه است.  "in."قالب

 *) یپارامتر ورود یهاپوشههمه  هستند.  "wth."پسوند

.011 ،* .in ،*.dat ،)یهواشناس یهاپوشه (*.wth و )

 توانندیهستند که م یمتن یهاپوشه (sch.*برنامه ) پوشه

 ینریبا یهاپوشه متن به روز شوند. شگریرایبا هر و

 برنامه هستند. "csv." و "bin" ، ".out."با یخروج

List100  ه استفاد ینریبا پوشهاز  ریاستخراج مقاد یبرا

  «lis.»با پسوند یمتن پوشه کیرا به  هاآنو  شودیم

 یهایورود(. 0106هارتمن و همکاران، کند )یارسال م

 و شدهمشاهده روزانه بارش شاملDAYCENT مدل

 خاك یرهایمتغ یورود روزانه؛ یدما کمینه و بیشینه

 هنقط مزرعه، تیظرف ضخامت، تراکم، یچگال بافت، شامل

 00 یبرا ییرسانا و شدهاشباع کیدرولیه ،pH ،یپژمردگ

 یهاداده از استفاده با مدل نیا .باشدیم خاك هیال

 خاك، یآل ماده اهان،یگ دیتول به مربوط شدهمشاهده

 شده یاعتبارسنج ابیکم یگازها و یمغذ مواد گردش

 در شده نوشتهبرنامه  (.0100 هارتمن و همکاران) است

 ،(0) معادله در گندم کشت جهت DAYCENTطیمح

 شده آورده( 3) معادله در شکرین و( 0) معادله در برنج

 .است

 CULT P   1 303 CULT S   1 304 FERT 5N   1 314 PLTM   1 354 FERT 5N   1 19 FERT 5N   1 49 279 1 (0رابطه )

FERT 5N   1 93 LAST   
 OMAD M2  1 150 CULT P   1 154 CULT H   1 155 FERT 5N   1 170 IRRI A100  1 172 PLTM   1 141 1 (0رابطه )

173 OMAD M1  1 177 IRRI A0  1 203 FERT 5N  1 314 LAST 

 CULT P   1 98 FERT 3N  1 129 FERT 4N  1 180 FERT 3N   1 206 PLTM   1 211 IRRI A60  1 254 50 1 (3رابطه )

IRRI A0  1 284 LAST 

 

مزرعه  ،0روزانه سازیهشبمدل  کی :DNDCمدل 

و  3هیتجز نهیاستفاده در زم تیو قابل ،0اسیمق

 یبرا و( 0990لی و همکاران است ) 0ونیکاسیفیتریدن

 در تروژنین و کربن ییایمیوشیب یهاواکنش

 .است قرارگرفته استفاده مورد یکشاورز یهاستمیاکوس

DNDC میمدل اقل ریز-0مدل شامل:  ریچهار ز یدارا- 

                                                           
1 Daily simulator 
2 Field scale 
3 Decomposition 

در  رطوبتو روزانه خاك و  یساعت یخاك )مجموع دما

محصول )مجموع  شیمدل رو ریز -0بعد(  کی

 یبندمیتقستوده محصول و  ستیتجمع ز سازییهشب

 ریتبخ ونیکاسیفیتری، نهیتجز) هیتجز مدل ریز -3آن( 

 3NH 2دیو تولCO )0- یابی)رد ونیکاسیفیتریدن رمدلیز 

 2NO،NO ،O 2N- تا 3NO از یمتوال ییایمیوشیب کاهش

4 Denitrification 
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و  آبداال : 0111: لی 0990لی و همکاران ) باشدیم (2Nو

 سازییهشبدو حالت قابل  یمدل دارا (.0101همکاران 

 ی. در حالت محلاست 6یامنطقهحالت  -50 یحالت محل -0

 -0 شوندیم میمدل در سه دسته تقس هاییورود

 هاییورود -3خاك  هاییورود -0 میاقل هاییورود

 امکان خاك و اهیگ بخش دو در مدل. یزراع تیریمد

 ریمقاد منطقه نیا در مدل واسنجی یبرا. دارد واسنجی

 ،یظاهر مخصوص وزن شامل خاك یکیزیف اتیخصوص

 مزرعه، تیدرصد تخلخل، ظرف ،یقیحق مخصوص وزن

 و شد نییتع خاك در آب نفوذ تیقابل و یپژمردگ نقطه

. در بخش دیگرد یواسنج هاداده نیا از استفاده با مدل

و مقدار  اهیمختلف گ یاجزا C/Nمدل جهت نسبت  اهیگ

 یاهبا استفاده از داده شد. یواسنجمنطقه  نهیمحصول به

در حال حاضر استفاده شده  DNDC v.9.5 مدل یورود

  است.

 

ــبه: GWPیجهان شیگرما لیپتانسبب محاسبببه  محاسـ

 روبرتسون یهاگزارش بر اساس یجهان شیگرما لیپتانس

ــد انجام( 0101) همکاران و تیلن و( 0111) همکاران و . ش

 دیاکس متان، انتشار زانیم شاخص، نیا محاسـبه منظور به

 رد محصول بـــرایشده محاسبه کیترین دیاکس و تروسین

 شیگرمـا بـر گازهـا از کــدام  هــر  اثــر . شــد  گرفته نظر

ــ ــاوت نیزمـــ ــت، متفـــ  ، متان واحد هر که یبه طور اس

ــدود به ترتیب کیتریدنیاکس و تروسیدنیاکس  301، 00 حــ

 دارند نقش نیزم شیگرما در دکربنیاکســدی برابر 090 و

به  شــاخص نیا واحد ن،یبنابرا(. 0117آی پی ســی ســی )

ــورت  ــدی معادلص ــربنیاکس  نیا برای. دیگرد انیب دکـــ

 با متانو  301بیضر با تروسین دیاکس گاز زانیم منظور،

 .شد وارد محاسبات در 090 کیترین دیاکسـ  و 00 بیضـر 

ــ زانیم تینهـا  در ــاس یجهان شیگرما لیپتانسـ  بر اسـ

 . شد محاسبه 0همعـادل

 

                                                           
5 Site Mode 

 GWP= (N2O FLUX ×310)+(NO     (0)رابطه 

FLUX ×298)+ (CH4 FLUX×21)    

 

 یجهان شیگرما لیپتانس GWP: معادله، نیا در     

O 2N ،(هکتار در دکربنیاکسدی معادل لوگرمیک)

FLUX :ستروین دیاکس انتشـار، NO FLUX :انتشـار 

 .باشندیم متان انتشار: FLUX  4CH و کیتـرین دیاکسـ

 

 ،یسازمدل دقت یابیارزبه منظور : یآمار یهاشاخص

 نیانگیم یشهیحداکثر، ر یخطا یآمار یهااز شاخص

جرم  بیو ضر مدل یین، کاراییتع بیمربعات خطا، ضر

 ریمقاد نیتفاوت ب یبررس ی. براشداستفاده  هماندیباق

 بیبه نام ضر یبیاز ضر شدهینیبشیشده و پمشاهده

. در (0115اورت و همکاران ) شودیاستفاده م 2R نییتب

. شودیم فیبه دو صورت تعر بیضر نیعلم آمار ا

𝑅2از است عبارتاول  فیتعر = 1 −
∑(𝑃𝑖−𝑂𝑖)2

∑(𝑂𝑖−�̅�)2  و

2(𝑃𝑖−�̅�)∑  گرید فیتعر

∑(𝑂𝑖−�̅�)2 = 2 R  .مدل یکم یبررس دراست

دوم و  فیمعکوس تعر قتیدر حق CDشاخص  ها

اول  فیاست. تعر 2Rاول از  فیهمان تعر EFشاخص 

یم دوم، فیتعر و کندیم رییتغ کیصفر و  نیهمواره ب

نشانگر  ME یباال ریادمق .شودتر بزرگ 0 از تواند

یباال نشان م RMSE ریمدل است. مقاد ینیبشیپ نیبدتر

دست باال  ای نییها دست پاینیبشیدهد که چه مقدار پ

مدل را در برآورد  یخطا زانیم یاند و به طور کلبوده

 نیدر ا (0101و همکاران  دشتکی) کندیم عنوان هاداده

 نیترکیاز روش نزد RMSEمحاسبه  یپژوهش برا

استفاده شد.  (Marquardt, 1963)مارکواردت  هیهمسا

 ریمقاد یپراکندگ نیمعرف نسبت ب زین CD ریمقاد

 ینییشده است. حد پا یریگاندازه ریو مقاد شدهینیبشیپ

ME، RMSE  وCD ریمقاد نیب یسهیصفر است. مقا 

شده توسط مشاهده ریشده و متوسط مقاد یریگاندازه

 کی به شاخص نیا چه هر. ردیگیانجام م EFشاخص 

6 Regional Mode 
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اخص . شاست داشته یبهتر ینیبشیپ مدل باشد تریکنزد

CRM را یکم برآورد و یبرآورد یشپمدل به  لیم 

 زانیم(. 0100 لو و همکاران خداوردی) دهدیم نشان

CRM و  شتریرا ب ریمدل مقاد یعنی یمنفCRM  مثبت

شده مشاهده یهاداده از کمتر را هامدل داده یعنی

شده و مشاهده ریکرده است. اگر مقاد ینیبشیپ

 ،ME = 0، RMSE = 0مدل برابر باشند،  شدهینیبشیپ

CD = 1،  EF = 1 و CRM = 0 یاضیر ریاست. تفس 

همایی و  ) است ریباال به صورت ز یآمار یهاشاخص

 .(0110: کوتگودا و روسو 0110همکاران 

𝑀𝐸 (5)رابطه  = 𝑀𝐴𝑋 |𝑃𝑖 − 𝑂𝑖|𝑖=1
𝑛  

𝑅𝑀𝑆𝐸 (6)رابطه  =  ∑ √(𝑃𝑖 − 𝑂𝑖)2/𝑛
2𝑛

𝑖=1  

𝐶𝐷 (7)رابطه  =  
∑ (𝑂𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑃𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

  

𝐸𝐹 (0)رابطه  =  
∑ (𝑂𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1 −∑ (𝑃𝑖−𝑂𝑖)2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑂𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

  

𝐶𝑅𝑀 (9)رابطه  =  
∑ 𝑂𝑖𝑛

𝑖=1 −∑ 𝑃𝑖𝑛
𝑖=1

∑ 𝑂𝑖𝑛
𝑖=1

                

 

 Qiشـده،  یسازهیمقـادیر شب Piه در روابط فـوق، ک

کاررفته به یهاتعداد نمونه n و شده یریگمقـادیر اندازه

 است.

 

 بحث و جینتا

گازهای متان، اکسید  یسازمدلنتایج حاصل از       

بر اساس دو مدل نیتروس و اکسید نیتریک 

DAYCENT  وDNDC  آورده شده است 0در جدول .

شده  گیریاندازهمتان نتایج نشان داد که برای گاز 

و کمترین مقدار در  باغملکمقدار در ایستگاه  ترینیشب

اکسید گاز  مورددر .بود شوشتر و آبادان هایایستگاه

ربوط مبه ترتیب مقدار ترین مو ک ترینیشبنیز  نیتروس

مشاهده گردید. در  باغملکو  شوشتر هایایستگاهبه 

به ار شو کمترین  ترینیشبنیز  اکسید نیتریکمورد گاز 

 .بود شوش و شوشترمربوط به ایستگاه ترتیب 

 چهارنرخ شار گاز در  یالگوگرفتن  در نظر با      

 یهانمونه بر اساستصاعد ساالنه  زانیم ستگاه،یا

 مدل متاننرخ تصاعد  ترینیشبمحاسبه شد.  یمشاهدات

 ،(سال در هکتار در نت 00/0) باغملک ستگاهیا ازشده 

 ستگاهیامدل شده  تروسیدنیشار اکس نرخ ترینیشب

شار  ترینیشب و( در هکتار در سال تن 010/1) شوش

در  تن 150/1)شوش ستگاهیامدل شده  کیترین دیاکس

دل م متان تصاعد نرخ نیکمتر. شد نییتعهکتار در سال( 

در  تن 117/1شوشتر و آبادان، ) هاییستگاها ازشده 

ده مدل ش تروسیدنینرخ شار اکس نیکمتر( هکتار در سال

 نیکمتر( و در هکتار در سال تن 113/1، )باغملک ستگاهیا

لک و باغم شوشتر ستگاهیامدل شده  کیتریدنیشار اکس

  .آمد به دست( سال در هکتار در تن 133/1)

 چهاردر هر  ،DAYCENTمدل  یسازمدلنتایج      

ده مدل ش شار متان زانیم ترینیشب نشان داد که ستگاهیا

 ،(در هکتار در سال تن 369/0) باغملک ستگاهیادر 

 درمدل شده  تروسیدنیاکس تصاعد زانیم ترینیشب

 نیهمچن و (در هکتار در سال تن 061/1)شوشتر ستگاهیا

 وشش ستگاهیا درمدل شده  کیتریدنیشار اکس ترینیشب

 نیکمتر .آمد به دست( در هکتار در سال تن 000/1)

 ،آبادان و شوشتر هاییستگاهامدل شده  متان شار زانیم

 تصاعد زانیم نیکمتر ،( سال در هکتار در تن 110/1)

 تن 101/1، )باغملک ستگاهیا درمدل شده  تروسیدنیاکس

 کیتریدنیشار اکس نیکمتر نی( و همچنسال در هکتار در

در هکتار در  تن 110/1) ترشوش ستگاهیا درمدل شده 

 .شد نییتع( سال

 دیاکس و تروسین دیاکس متان، یگازها شارنرخ       

در سال  ستگاهیا چهاردر  زین DNDCمدل توسط کیترین

 زامدل شده  متان تصاعد نرخ ترینیشب. شد سازییهشب

 ترینیشب ،(در هکتار در سال تن 100/0، )باغملک ستگاهیا

 ،ترشوش ستگاهیامدل شده  تروسین دیاکس شار نرخ

 شار ترینیشب و( در هکتار در سال تن 190/1)

 در تن 100/1) شوش ستگاهیامدل شده  کیتریدنیاکس

دل م متان تصاعد نرخ نیکمتر. شد نییتع( سال در هکتار
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 در تن 110/1) آبادان، و شوشتر هاییستگاها ازشده 

ده مدل ش تروسیدنیاکس شار نرخ نیکمتر( سال در هکتار

 نیکمتر و( سال در هکتار در تن 11/1، )باغملک ستگاهیا

 انآبادو  شوشتر ستگاهیامدل شده  کیتریدنیاکس شار

 (.0)جدولآمد  به دست( سال در هکتار در تن 113/1)

در شار گاز متان  داد کهنشان مقایسه بین دو مدل        

آمده  به دستشده  گیریاندازههر دو مدل کمتر از مقدار 

تصاعد گاز اکسید نیتروس در مدل  کهیدرحال ،است

DAYCENT بیشتر و در مدل DNDCاز مقدار  کمتر

همچنین شار گاز اکسید شده برآورد شد.  گیریاندازه

نیتریک فقط در ایستگاه شوش در دو مدل بیشتر از مقدار 

در  هایستگاهاولی در بقیه  ،آمد به دستشده  گیریاندازه

 شده تعیین شد. گیریاندازههر دو مدل کمتر از میزان 

 

 مورد نظر یهاستگاهیدر ا (سالدر هکتار  در)تن  کیترین دیاکس و تروسین دیاکس متان، یگازهاشار  نیانگیم -1جدول 

 شار گاز ستگاهیا DNDC DAYCENT شده گیریاندازه

 متان باغملک 1.369 1.014 2.110

 شوش 0.101 0.088 0.248

 شوشتر 0.002 0.001 0.007

 آبادان 0.002 0.001 0.007

 تروسین دیاکس باغملک 0.010 0.000 0.003

 شوش 0.106 0.068 0.104

 شوشتر 0.160 0.098 0.102

 آبادان 0.120 0.077 0.095

 کیترین دیاکس باغملک 0.010 0.003 0.033

 شوش 0.111 0.081 0.058

 شوشتر 0.004 0.003 0.033

 آبادان 0.006 0.003 0.036

 

 

عوامل متعددی بر روی میزان انتشار یک گاز در محیط 

کشاورزی اثر گذار است و برآورد مدل نیز به تبع آن 

( نیز به این نتیجه 0100و همکاران ) بگامتغییر می کند، 

 درگاز متان در زمین های مختلف و  انتشاررسیدند که 

 DAYCENTمدل و  فصول رشد مختلف متفاوت است

در  انتشار گاز متان داشته است.برآوردی مناسبی از 

های زمینحاضر نیز شار گازهای مورد بررسی  پژوهش

گیری شد که مدل اندازه رشد متفاوت مراحلمختلف و با 

DAYCENT  این نکته را به خوبی نشان داد. در پژوهش

( نتایج نشان داد که تفاوت در  0109و همکاران ) شفرد

اعمال شده،  به عملکرد محصول، کودهایتصاعد گاز 

 آمونیوم خاك و نیترات در خاك و آب و رطوبت خاك

 این تفاوت ها به دلیلهمچنین در این تحقیق بستگی دارد. 

، م آبیاری متفاوت )دیم در گندمزارمحصول و سیت

غرقآبی در شالیزار و آبیاری مکانیزه در کشت نیشکر( 

نیز به این نتیجه مشابه  (0110لندی)  زلقی واست. 

اختالف بین مزارع از نظر تصاعد گاز متان رسیدند که 

ها مرتبط تواند با وضعیت هوازی بودن این خاكمی

هوازی باشد. در مزرعه برنج با آبیاری غرقابی شرایط بی

هـای زیـادی از خـاك طی مدت زمان طوالنی و در مکان

افزوده میزان تصاعد متان بر  ود شومشاهده می

شرایط هوازی غالـب دیگر . در حالیکه در مزارع دشومی

و  بخت فیروز و میزان تصاعد متان کمتر است. اسـت

نیز در پژوهش خود به این نتیجه ( 0101)همکاران 
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رسیدند مدیریت آب نقش مهمی در کاهش انتشار متان از 

شالیزارهای برنج دارد. همچنین این محققان نیز اشاره 

اکسید نیتروس قابل کشف  ،در حالت غرقابیدارند که 

های نیست و بیشترین مقدار اکسید نیتروس از خاك

شالیزاری دارای مواد آلی نسبتا زیاد انتشار یافته است. 

 در این پژوهش نیز به نتایج مشابه دست یافتیم.

و  DAYCENT یهامدل دقت یابیارز منظور به       

DNDC در. شد استفاده یمختلف یآمار یهاشاخص از 

 به استفاده مورد یآمار یهاشاخص جینتا 0 جدول

 کیرتین دیاکس و متان تروس،ین دیاکس گاز سه کیتفک

 اساس بر که داد نشان 0 جدول جینتا .است شده آورده

 نییتع بیضر، DAYCENTمدل  یآمار هایشاخص

(2R متان )وجود هر  نیبا ا است. دقت را داشته ترینبیش

را دارند. بر  51/1مناسب و باالتر از  یسه گاز دامنه دقت

( 2R) نییتع بیضر DNDC یاساس شاخص آمار

 نیدقت را داشته با ا ترینبیشو متان  تروسین دیاکس

را  51/1مناسب و باالتر از  یوجود هر سه گاز دامنه دقت

باالتر  DAYCENTمتان در مدل  نییتع بیدارند. ضر

در هر دو برابر و  تروسین دیاکسدر حال که  باشدمی

 نییباالتر تع DNDCدر مدل  کیترین دیاکس نییتع بیضر

 شد.

( مدل یی)نسبت انحراف کارا RPD شاخص

DAYCENT مقدار  تروس،ین دیاکس ینشان داد که برا

 دارند. قرار مناسب یدر دامنه دقت یدر تمام یاست ول 6/0

 دیاکس یداد که برا نشان DNDC مدل RPD شاخص

 دیمناسب و اکس یدر دامنه دقت 0/5مقدار  تروس،ین

 یقبول و براقابل یدر دامنه دقت 03/0با مقدار کیترین

شد. بر  نییتع فیضع یدر دامنه دقت 07/1متان با مقدار 

( مدل اری)انحراف مع SD یاساس شاخص آمار

DAYCENT  مقدار و در  ترینبیش 50/1در متان با

شد. بر  نییمقدار تع نیکمتر16/1 زانیبا م کیترین دیاکس

متان با  در DNDC مدل SD یاساس شاخص آمار

پرت و در  یهاجزء داده 53/0با  کیترین دیو اکس 60/0

شد. در  نییمقدار تع نیکمتر 10/0 زانیبا م کیترین دیاکس

( مدل ماندهیجرم باق بی)ضر CRMشاخص

DAYCENT ترینبیش 30/1با  تروسیدنیاکس یبرا 

مقدار به  نیکمتر00/1 زانیبا م کیتریدنیمقدار و در اکس

 یدر دامنه دقت یمدل در تمام نیدر ا CRMدست آمد. 

مدل است. در  یدهنده کم برآوردنشان و مناسب

 09/1متان با  یبرا DNDCمدل CRM شاخص 

 زانیبا م تروسین دیاکسمقدار و در  ترینبیش

در  یدر تمام CRMمقدار به دست آمد.  نیکمتر00/1

 مدل است. یدهنده کم برآوردنشان و مناسب یدامنه دقت

مدل( مدل  یی)کارا EF  یاساس شاخص آمار بر

DAYCENT یدر تمام یموارد مورد بررس یدر تمام 

 دیاکس انیم نیشد. از ا نییمناسب تع یدر دامنه دقت

مقدار را نشان داد.  نیترمناسب 60/1 زانیبا م تروسین

موارد مورد  یدر تمام DNDC مدل EF  یشاخص آمار

آمد. در  به دستمناسب  یدر دامنه دقت یدر تمام یبررس

مقدار را نشان  نیترمناسب 60/1 زانیحال که متان با م

( مدل نییتب بی)ضرCD  یداد. بر اساس شاخص آمار

DAYCENT نیترمناسب00/1 زانیبا م تروسین دیاکس 

 هب مربوط یپراکندگ نیترشیبCD شد. طبق  نییمقدار تع

اساس شاخص  بر نیهمچن. آمد دست به متان گاز

موارد باالتر از حد  یدر تمام DNDCمدل CD  یآمار

 ازگ به مربوط یپراکندگ نیترشیبCD مناسب است. طبق 

 .شد نییتع متان

موارد مقدار  یدر تمام DAYCENT مدل در      

RMSE کمتر به  یواقع ریمقاد نیانگیقبول و از مقابل

 ترینبیش یدارا 30/1 ریدست آمد. در گاز متان با مقاد

مقدار  نیکمتر13/1 زانیبا م کیتریدنیمقدار و در اکس

بوده و در  کی ریآماره ز نیشد. در همه موارد ا نییتع

 در زین DNDC مدلآمد. در  به دستمناسب  یدامنه دقت

 نیانگیقبول و از مقابل RMSEموارد مقدار  یتمام

 05/1 ریشد. در گاز متان با مقاد نییکمتر تع یواقع ریمقاد

 زانیبا م تروسین دیمقدار و در اکس ترینبیش یدارا

آماره  نیآمد. در همه موارد ا به دستمقدار  نیکمتر10/1

 رمقداشد.  نییمناسب تع یبوده و در دامنه دقت کی ریز



 393                                               ایگلخانه یبرآورد گازها سنجی حساسیتدر   DAYCENTو  DNDCدو مدل  ییکارا سهیمقا

 
 

ME مدل در( ممیماکس ی)خطا DAYCENT  در متان

 زانیبا م کیترین دیمقدار و در اکس نیترشیب70/1با 

شد. در حال که  نییحالت( تع نیمقدار )بدتر نیکمتر15/1

 نیترشیب96/0 با متان در DNDC مدلدر  MEمقدار

 مقدار نیکمتر13/1 زانیم با تروسیدنیاکس در و مقدار

 .شد نییتع( حالت نی)بدتر

دقت بیشتری  DNDCمدل  2Rدر مجموع کلی بر اساس 

 دهندهنشانیی نیز نسبت انحراف کارا. دهدمیرا نشان 

گاز اکسید نیتروس در این مدل  در سنجشدقت بیشتر 

دقت بیشتری  اریانحراف معهمچنین در این مدل  .باشدمی

به جز در مورد  ماندهیجرم باق بیضر .دهدمیرا نشان 

دقت  DAYCENTمقدار گاز اکسید نیتروس در مدل 

با  DAYCENTنیز در مدل  نییتب بیضر بیشتری دارد.

 بیشینه یخطادر حالی که  دقت باالتر تعیین شد.

شکل های  .باشدمی DNDCدقت باالتر مدل  دهندهنشان

 هایگاز شده برآورد  و یریگاندازه ریمقاد سهیمقا 6تا  0

   مدلو د یمبنا برو اکسید نیتریک  تروسین دیاکس متان،

مورد استفاده را نشان می دهد

 

 DNDCو  DAYCENTمدل دو یمبنا بر کیترین دیاکس و متان ، تروسین دیاکس گاز سه برآورد یآمار یهاشاخص -2جدول
ME RMSE CD EF CRM SD RPD 2R مدل گاز 

 DAYCENT تروسین دیاکس 90/1 5/0 0/1 36/1 60/1 00/1 155/1 000/1

 متان 99/1 7/0 50/1 30/1 05/1 05/0 30/1 700/1

 کیترین دیاکس 77/1 0/0 17/1 00/1 76/1 05/0 13/1 153/1

 DNDC تروسین دیاکس 90/1 0/5 19/1 05/1 95/1 17/0 10/1 136/1

 متان 90/1 9/1 01/1 09/1 60/1 60/0 05/1 196/0

 کیترین دیاکس 0/1 0/0 15/1 01/1 63/1 53/0 10/1 176/1

 

 

 
 

 DAYCENTمدل یمبنا بر تروسین دیاکس گاز شده برآورد  و یریگاندازه ریمقاد سهیمقا -1 شکل
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 DAYCENTمدل یمبنا بر متان گاز شده برآورد و یریگاندازه ریمقاد سهیمقا -2شکل

 

 
 

 DAYCENTمدل یمبنا بر کیترین دیاکس شده برآورد  و یریگاندازه ریمقاد سهیمقا -3 شکل

 
 DNDC مدل یمبنا بر تروسین دیاکس گاز شده برآورد  و یریگاندازه ریمقاد سهیمقا -4 شکل
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 DNDC مدل یمبنا بر متان گاز شده برآورد  و یریگاندازه ریمقاد سهیمقا -5 شکل

 

 
 DNDC مدل یمبنا بر کیتریدنیاکس گاز شده برآورد  و یریگاندازه ریمقاد سهیمقا -6 شکل

 

 جینتا: (GWP) یجهان شیگرما لیپتانسحاصل از  جینتا

 یجهان شیگرما لیپتانس بیآمده از محاسبات ضر به دست

 اد کهنشان د کیتریدنیاکس و تروسیدنیاکس متان،( 3)جدول 

 هایداده اساس بر یجهان شیگرما لیپتانس ترینیشب

 نیکمترو  کربن دیاکس یتن معادل د  170/55یمشاهدات

 DNDC هایداده اساس بر یجهان شیگرما لیپتانس

هر دو در هر هکتار  از کربن دیاکس یتن معادل د000/00

 لیپتانس ترینیشب نیهمچن. شد نییتع ایستگاه باغملک

 هایدادهشوش بر اساس  ستگاهیدر ا یجهان شیگرما

DAYCENT، 159/60  و کربن دیاکس یمعادل دتن 

 هایداده اساس بر یجهان شیگرما لیپتانس نیکمتر

DNDC، 166/07 هر هکتار  از کربن دیاکس یتن معادل د

 لیپتانس ترینیشب ز،یشوشتر ن ستگاهیا در. آمد به دست

، DAYCENT هایدادهدر بر اساس  یجهان شیگرما

 لیپتانس نیکمتر و کربن دیاکس یتن معادل د 030/51

 DNDC هایدادهبر اساس  ستگاهیا نیا در یجهان شیگرما

 .شد نییتع هکتار هر از کربن دیاکس یتن معادل د 095/30

 اهستگیدر ا یجهان شیگرما لیپتانس ترینیشب تیدر نها

 یتن معادل د 305/01یمشاهدات هایدادهآبادان بر اساس 

 نیا در یجهان شیگرما لیپتانس نیکمتر و کربن دیاکس
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 یتن معادل د DNDC705/00 هایدادهبر اساس  ستگاهیا

 ترینبیش نیهمچن .آمد به دستهر هکتار  از کربن دیاکس

 هایداده اساس بر یجهان شیگرما لیپتانس زانیم

DAYCENT  یتن معادل د 159/60شوش ) ستگاهیدر ا 

بر  یجهان شیگرما لیپتانس زانیم نیکمتر وکربن(  دیاکس

تن  000/00) باغملک ستگاهیدر ا DNDC هایدادهاساس 

 .دیگرد نییتع کربن( دیاکس یمعادل د

نشان داده  3همانطور که در جدول  یکل یبندجمع در      

 زا یجهان شیگرما لیپتانسسهم  ترینبیش است، شده

به دلیل استفاده بی رویه از  ،تروسین دیاکس گاز تصاعد

کودهای شیمیایی و ضریب باالی این گاز در میزان 

گرمای زیاد و باال  .پتانسیل گرمایش جهانی می باشد

بودن سطح آب های زیرزمینی در استان خوزستان نیز 

همینطور مطابق با  باعث تصاعد بیشتر گازها می شود.

( نشان 0110)و  (0115و همکاران )دلگرسو نتایج تحقیق 

با فاکتور تنش آبی، همبستگی گاز  که نرخ شار ه شدداد

در این تحقیق نیز با افزایش میزان بارش ها  دارد. قوی

 شیاگرم لیپتانستصاعد گازها بیشتر و در نتیجه میزان 

میزان بارش  ی افزایش یافت. در حالی که با کاهشجهان

 شیگرما لیپتانسها تصاعد گازها کمتر و در نتیجه میزان 

 ی کاهش پیدا کرد.جهان

 

 ،یمشاهدات هایداده بر اساس مطالعه مورد هایایستگاه در نظر مورد گاز سه یجهان شیگرما لیپتانس -3 جدول

 DAYCENT و DNDC 
DNDC DAYCENT ریمتغ ستگاهیا یمشاهدات هایداده 

 لیپتانس

 شیگرما

 یجهان
GWP 

 شدهمحاسبه

 بیدر ضر
GWP 

 لیپتانس

 شیگرما

 یجهان
GWP 

 شدهمحاسبه

 بیدر ضر
GWP 

 لیپتانس

 شیگرما

 GWP یجهان

 شدهمحاسبه

 بیدر ضر
GWP 

000/00 090/00 009/30 709/00 170/55 30/00  باغملک 

 

 متان شار

1 0/3  93/1  تروسین دیاکس شار 

090/1  90/0  030/9  کیترین دیاکس شار 

166/07 000/0 159/60 000/0 730/50 010/5  متان شار شوش 

10/00 06/30 00/30  تروسین دیاکس شار 

030/00 170/33 000/07  کیترین دیاکس شار 

095/30 100/1 030/51 100/1 610/00 007/1  متان شار شوشتر 

30/31 6/09 60/30  تروسین دیاکس شار 

090/1  090/0  030/9  کیترین دیاکس شار 

705/00  100/1  13/39  100/1  305/01  007/1  متان شار آبادان 

07/03  0/37  05/09  تروسین دیاکس شار 

090/1  700/0  700/01  کیترین دیاکس شار 

 

 یهزینه بـرآورد بـرای پژوهش ـنیا در        

 و تروسین دیاکس متان، انتشار گازهای زیستیمحیط

 هگذشت مطالعات از یبررس مورد مزارع از کیترین دیاکس

( 0105: جمالی پور و همکاران 0119 قربانی و مطلبی)

 گازهای ایسایه مـتیق در واقع. اسـت شده استفاده

 اب کیترین دیاکس و تروسین دیاکس متان، ایگلخانه
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 ،-19/00660 معـادل ـبیترت بـه آن، روزرسانیبه

 (. 0جدول) دیگرد نییتع ال،یر - 5/0990 و -31099

 انتشار نهیهز ،یخروج نیانگیم بر اساس       

 روش سه بر اساس نظر مورد گاز سه زیستیمحیط

 یزارهایشال در DNDC و DAYCENT ،یمشاهدات

 عدب ،باشدمی یبررس مورد مزارع هیبق از شتریب باغملک

 هایصنعت و کشت شوش، یگندمزارها بیترت به آن از

 نهیهز ترینبیش. گیرندمی قرار آبادان و شوشتر

 ستگاهیا در یمشاهدات هایداده اساس بر محیطیزیست

 ایهداده اساس بر محیطیزیست نهیهز نیکمتر و باغملک

DNDC همسـ ترینبیش. آمد به دست آبادان ستگاهیا در 

 زا باغملک ستگاهیا در ایگلخانه گـاز انتشـار یهزینه از

 به وسیلهمتان زیرا  آمد، به دست متان گاز انتشار

های هوازی شلتوكهای متانوژنیک و از تجزیه بیباکتری

های میکروسکوپی ارگانیزم به وسیله برنج شناور در آب

 درشود. تولید می کنند،که دی اکسید کربن را تنفس می

 نتریبیش آبادان و شوشتر شوش، ستگاهیا در که، یحال

 نییعت تروسین دیاکس گاز تصاعد از محیطیزیست نهیهز

بی اثرات مصرف شار زیاد این دو گاز از مزارع از . شد

 هایسالدر  متأسفانه. باشدمی کودهای شیمیایی رویه

اخیر تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در کشور به 

از دانش روز کشاورزی برای تولید  گیریبهرهجای 

بیشتر، مصرف کودهای شیمیایی را در واحد سطح 

 .انددادهافزایش 

 

  یزراع یاراضگاز مورد نظر از  سه زیستیمحیط نهیهز -4 جدول
DNDC DAYCENT ریمتغ ستگاهیا یمشاهدات هایداده 

 متان شار باغملک 006100999 059601300 000003050

 شوش 0090951 0077771 0106075

 شوشتر 00607 03300 00660

 آبادان 00607 03300 00660

 تروسین دیاکس شار باغملک 91097 31099 1

 شوش 3050196 3000690 0161330

 شوشتر 3191090 6007001 0969310

 آبادان 0070015 3635001 0333103

 کیترین دیشار اکس باغملک 90000 69905 01035

0005505 3303095 1073600  شوش 

 شوشتر 90000 00970 01035

 آبادان 017010 07967 01035

 هاینههز مجموع باغملک 006030700 059701566 000050007

 شوش 7779056 7703359 5500150 هکتار در

 شوشتر 3071903 6003001 0990790

 آبادان 3167030 3677069 0355509

 

 

 کلی گیرییجهنت

 دیاکس تروسین متان، یانتشار گازها پژوهش نیا در      

 کرشین و گندم برنج، یزراع یاراض در دیاکس کیترین و

    و DAYCENT مدل دواز  استفادهبا  خوزستان

DNDC شیگرما لیپتانس زانیمو سپس  شد برآورد 

مدل  جینتا ،یمشاهدات هایداده بر اساس یجهان
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DAYCENT و DNDC محیطییستز انتشار نهیهز و 

 در کیترین دیاکس و تروسین دیاکس متان، یانتشار گازها

 سه سهیمقا جینتا بر اساس .آمد به دست ستگاهیا چهار

 درتصاعد متان  زانیم ترینبیش، شدهاستفادهروش 

 دیتصاعد اکس زانیم ترینبیشباغملک )برنج(،  ستگاهیا

 زانیم ترینبیش( شکریشوشتر )ن ستگاهیدر ا تروسین

 دست بهشوش )گندم(  ستگاهیاز ا کیترین دیشار گاز اکس

  یجهان شیگرما لیپتانس بیضر ترینبیشادامه  درآمد. 

باغملک  ستگاهیاز ا نیترشوش )گندم( و کم ستگاهیاز ا

سهم  ترینبیشنشان داده شد  .آمد به دست)برنج( 

 و ستروین دیاکس گاز تصاعد از یجهان شیگرما لیپتانس

 انتشار نهیهز .باشدمی متان گاز شار از نیکمتر

 اعدتص از سـهم ترینبیش دهندهنشان زین زیستیمحیط

 و شکریکشت گندم و ن یاراضدر  وسترین دیاکس گاز

 بر اساس ،تینها در. بود برنج مزارع در متان

 تروس،ین دیاکس یاگلخانه گاز سه ،یآمار یهاشاخص

و  DAYCENTروش  دو در کیترین دیاکس و متان

DNDC داشتند یقبولقابل دقت. 

 

 سپاسگزاری 

گروه  هایو مساعدت هاتیحما یاز تمام لهوسینیبد      

چمران شهید دانشگاه دانشکده کشاورزی خاکشناسی 

 یاجرا یبرا ازیجهت فراهم نمودن امکانات موردن اهواز

 .دآیمی عملبه یپژوهش، تشکر و قدردان نیا
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