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چکیده
اهداف :انتشار گازهای گلخانهای و اثرات آن بر گرمایش جهانی یکی از چالشهای جدی کشورهای توسعهیافته و در حال
توسعه محسوب میشود .بررسی میزان انتشار گازهـای گلخانهای کشـورهای مختلف این امکان را فراهم میکند تا سهم
کشورها در تولید گازهای گلخانهای مشخص شود .این مقاله تالش دارد که با استفاده از مدلهای  DAYCENTو
 DNDCنرخ تصاعد گازهای متان ،اکسیدنیتروس و اکسیدنیتریک و همچنین میزان پتانسیل گرمایش جهانی در اراضی
زراعی خوزستان را برآورد نماید.
مواد و روش ها :در ابتدا برای نمونه برداری انتشار گازها در اراضی کشت برنج ،گندم و نیشکر از اتاقک ساکن ،برای
اندازه گیری گاز متان از کروماتوگرافی گازی و برای سنجش گازهای اکسید نیتروس و اکسید نیتریک از دستگاه آناالیزر
 APNA-370استفاده شد .برای برآورد و مدلسازی انتشار گازها از مدلهای  DAYCENTو DNDCاستفاده گردید.
یافته ها :بر اساس نتایج دادههای دو مدل  DAYCENTو  DNDCبیشترین میزان شار متان مدل شده در ایستگاه
باغملک به ترتیب  0/369و  0/100تن در هکتار در سال ،بیشترین میزان تصاعد اکسیدنیتروس مدل شده در ایستگاه
شوشتر به ترتیب 1/061و 1/190تن در هکتار در سال و بیشترین میزان پتانسیل گرمایش جهانی بر اساس دادههای
مشاهداتی در ایستگاه باغملک ( 55/170تن معادل دی اکسید کربن) بوده و بر اساس دادههای DAYCENTدر ایستگاه
شوش ( 60/159تن معادل دی اکسید کربن) و بر اساس دادههای  DNDCدر ایستگاه شوش ( 07/166تن معادل دی اکسید
کربن) تعیین شد.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج شاخصهای آماری هر دو مدل دقت قابل قبولی را در برآورد گازهای گلخانهای مذکور
نشان دادند.
واژههای کلیدی :اتاقک ساکن ،اکسیدنیتروس ،اکسیدنیتریک ،شاخصهای آماری ،گاز کروماتوگرافی ،گرمایش جهانی ،متان

3011  سال/2  شماره13  جلد/نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

 فالح قالهری،مرادی مجد

312

Comparison Efficiency of DNDC and DAYCENT Models in Sensitivity Analysis of
Greenhouse Gases Estimation
Nasrin Moradimajd1, Gholam Abbas Fallahghalhari1*

Received: May 26, 2020 Accepted: December 29, 2020
1-Dept. of Climatology, Faculty of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University,
Sabzevar, Iran
*
Corresponding Author Email: g.fallah@hsu.ac.ir

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.

 تغییـر چرخه زندگی آفات و وقـوع تـنش،زراعـی

مقدمه

خشـکی در بسیاری از مناطق دنیا اشاره کرد

افزایش جمعیت و گسترش فعالیت های زیست

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

 سبب بروز انواعی از چالشهای محیطـی شده،محیطی

بندی مدلهای تجربی مورد بررسی در مورد تغییر اقلیم

 افزایش غلظت گازهـای گلخانهای منجر به تغییرات.است

نشان میدهد که اگر میزان افزایش غلظـت گازهـای

اقلیمی شده که خود اثر مهمی در میـزان تولیـدات

 میـانگین دمـا،گلخانهای بـه همـین طریـق افزایش یابد

.)0101 کشاورزی در جهان دارد (مرادی مجد و همکاران

کـره زمـین در آیندهای نزدیـک بـه طـور خطرناکی

از اثرات اقلیم میتوان به تغییر در فصل رشد گیاهـان
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افزایش پیدا خواهد کرد (آی پی سی سی .)0117

مانند کانادا ،ژاپن ،ایتالیا بـاالتر اسـت .مقدار انتشار

برآوردهای اولیه نشان میدهند که فعالیتهای

گازهای آالینده و گلخانهای از بخش کشاورزی در سال

کشاورزی عامل بروز یک چهارم از منابع انتشار گازهای

 0391حدود  0هزار و 036تن برای گاز اکسـید نیتـروس

آالینده در جهان هستند (علی پور و همکاران .)0100

و  00میلیون تن برای گاز دی اکسید کربن ،گزارش شده

منـابع اصلی این گازها سوختهای فسـیلی استفاده شده

است (ترازنامه انرژی  .)0100از رایجترین محصوالت

در فعالیتهای کشاورزی ،تلفات کربن خاك به دلیل

کشاورزی در کشور ا ی ران م ی توان به گندم ،برنج

عملیات خاك ورزی ،سـوزاندن بقایای گیاهان زراعی و

و ن ی شکر اشاره کرد (مرادی مجد و همکاران

درختان جنگلی ،دامداری و استفاده از کودهای دامی،

. ) 0101

ساخت و بهرهبرداری از کـود نیتـروژن و کشـت و کـار

گندم از مهمترین غالت است که بیشترین مساحت زیر

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

کشت محصوالت غذایی را به خود اختصاص داده است.

اینکه بسیاری از خاكها بـیش از  011سال است که در

تجارت جهانی گندم به تنهایی از مجموع تمام محصوالت

آنها کشت و کار میشود ،کشاورزی و خاك ورزی

کشاورزی دیگر بیشتر است .مسئله دیگر که اهمیت دارد

فشرده باعث کاهش  31تا  51درصد کـربن خـاك شـده

این است که کشت گندم نخستین بار در ایران متداول شده

اسـت .از آنجایی که تولید محصوالت زراعی مستقیماً به

است .شهرستان شوش واقع در استان خوزستان

شـرایط اقلیمـی وابسته است ،کشاورزی یکی از اولین

با تول ی د  071هزار تن گندم همچنان رتبه نخست

بخشهایی است که تحت تـأثیر تغییرات اقلیمی قـرار

کشور را در تول ی د ا ی ن محصول راه ب ُرد ی در

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

اخت ی ار دارد  .برنج نیز از مهمترین غالت و اقالم غذایی

کشـاورزان قـادر نیستند شرایط اقلیمی را کنترل کنند،

جهان و به عنوان عضوی از خانواده غالت پر

ولی تغییر در مدیریت مربوط بـه آبیاری ،خاك ،رقم

کاربردترین ماده غذایی مورد استفاده توسط بخش

محصول ،فعالیتها و فناوریهای مورد اسـتفاده در

قابلتوجهی از جمعیت جهان میباشد .کشت برنج در

کشت محصوالت زراعی ،میتواند در کاهش اثرات مضر

نواح ی شمال ی استان خوزستان تار ی خچه طوالن ی

تغییـر اقلـیم بر نمو ،رشد و عملکرد محصوالت

دارد .هر ساله با آغاز فصل کشت برنج ،ب ی ش از

کشاورزی نقش بسزایی داشته باشد (ازکان و آکئوز

 3هزار هکتار از شال ی زارها ی ا ی ن شهرستان ز ی ر

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

کشت برنج م ی رود  .خوزستان پس از گ ی الن و

ترسیب کننده چنـد گاز گلخانهای مهم ازجمله متان ،اکسید

مازندران با تأم ی ن  9درصد برنج کشور ،سوم ی ن

نیتـروس ،دی اکسـید کـربن ،آمونیاك و اکسید نیتریک

استان کشور از نظر تول ی د برنج باک ی ف ی ت است .

مطرح است (مطلبی و همکاران  .)0119ایـران درحالیکه

طبق شواهد تاریخی سابقه کشت نیشکر در خوزستان به

سهم کوچکی از اقتصـاد و جمعیـت جهـان را داراسـت،

حدود بیش از  0111سال میرسد و نام خوزستان به

امـا از نظر انتشار سرانهی گازهـای گلخانهای ،رتبـه

معنی شکرستان نیز به دلیل اهمیت کشت نیشکر و تولید

سیام را در میـان کشورهای جهان داراست (دفتریان

شکر در اقتصاد این منطقه در زمانهای گذشته بوده

 .)0119میزان انتشار گازهای گلخانهای بخش کشاورزی

است .نیشکر در بعد اقتصادی و صنعتی کشور فقط در

ایران از طریق مصـرف کـود )کـود شـیمیایی و

استان خوزستان کشت میشود(اشتری و همکاران

حیـوانی( ،مدیریت فضوالت حیوانی و سوزاندن ضایعات

.)0100

کشاورزی در مزرعه ،از بسیاری از کشورهای پیشرفته
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انتشار

همکاران ( )0105روش واسنجی الگوریتمی مولفههای

زم ی نه

گازها ی گلخانه ای صـورت گرفتـه است  .علی پور

مطلوب را در سطح جهانی برای شناسایی محدودیت

و همکاران ( )0100در پژوهشی ارزیابی هزینه انتشار

مدل  DayCentانجام دادند .در این مطالعه از مدلسازی

گاز گلخانهای کربن دی اکسید حاصل از توسعه بخش

معکوس و مدل برآورد پارامتر) (PESTاستفاده شد .با

کشاورزی ایران را انجام دادند .بدین منظور ،از مفهوم

استفاده از دادههای تولید اکسید نیتروس به عنوان پایهای

قیمت سایهای انتشار این آالینده استفاده شد .نتایج نشان

از واسنجی ،نیمی از  001پارامتر مورد استفاده در این

داد که با انتشار کربن دی اکسید از بخش کشاورزی

مطالعه متفاوت بودند .نتایج نشان میدهد که مطالعات

ایران ،ساالنه به طور میانگین به میزان  0700میلیارد

آینده باید دمای جوانه زنی ،تعداد روزها و دمای وابسته

ریال هزینه ایجاد میشود .همچنین ،نتایج این ارزیابی

به رشد گیاه را بهتر نشان دهند .این فرآیندها بسیار

نشان داد که میانگین هزینه انتشار هر کیلوگرم از این

حساس است و نمیتواند به اندازه کافی توسط دادههای

آالینده در فاصله این دو دهه افزایش چشمگیری داشته

مورد استفاده در مطالعه بررسی شود .نکپالوا و همکاران

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

( )0105واسنجی و حساسیت سنجی مدل  DayCentرا

تأثیر کشت برنج بر تولید گاز گلخانهای متان را انجام

از طریق مدلسازی معکوس انجام دادند .مدل DayCent

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

عملکرد محصول ،کربن خاك ،حجم آب خاك ،دمای خاك،

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

اکسید نیتروس و اکسید نیتریک را شبیهسازی کرد.

مرتفع و برنج آبهای عمیق) طبقه بندی کردند .نتیجه

مدلسازی معکوس به طور قابلمالحظهای خطای مدل را

گیری شد که با توجه به مقایسه چهار الگوی کشت برنج

کاهش داد .استینورس و همکاران ( )0106از مدل

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

 DayCentبرای محصوالت تخصصی کالیفرنیا در

مقدار تولید متان و پس از آن برنج دیم و برنج آبهای

 COMET-Farmاستفاده کردند .محصوالت تخصصی

عمیق قرار دارد .مرادی و پورقاسمیان ( )0107بررسی

مورد بررسی درختان میوه چندساله مانند بادام و هلو،

انتشار گازهای گلخانهای و پتانسیل گرمایش جهانی

گردو ،مرکبات و انگور و محصوالت تخصصی ساالنه

ناشی از مصرف نهادههای شیمیایی در زراعت

شامل :سبزیجات فصل سرد مانند کاهو و کلم بروکلی،

محصوالت مهم استان کرمان (گندم ،جو و ذرت) را انجام

گوجهفرنگی و توتفرنگی بودند DayCent .برای این

دادند .نتایج نشان داد که در هـر سـه محصول مورد

محصوالت این مولفه ها را محاسبه کرد.

بررسی میزان انتشار گازهای گلخانهای ناشی از مصرف

استان خوزستان یکی از مهمترین استانهای تولید

کود نیتروژن بیشتر از دیگر نهادهها بود .امیرنژاد و

برنج ،گندم و نیشکر در کشور است ،از این رو میزان

همکاران ( )0109پیامدهای تغییر اقلیم در کشاورزی و

انتشار گازهای گلخانهای برای این محصوالت زراعی در

ارتباط آن با شالی کاران در استان مازندران انجام دادند.

استان قابلتوجه به نظر میرسد .با توجه به اهمیت

در این مطالعه سعی شده است تا با تبیین تئوریک طراحی

کشتهای مذکور و با نظر به این که با توجه به بررسی

یک مدل در چارچوب رهیافت ریکاردین و با استفاده از

های صورت گرفته در ایران مطالعات اندکی در خصوص

تکنیک دادههای پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای

گازهای گلخانهای صورت گرفته است ،همچنین استفاده

تعمیمیافته ،اثر تغییر اقلیم بر تولید برنج مورد بررسی

از انواع مدلهای رایج و مقایسه کارایی آنها در هر

قرار گیرد .نتایج نشان دادند که متغیرهای اقلیمی اثر

منطقه ،نقش مهمی در ارزیابی وضعیت انتشار گازهای

معنیدار و غیرخطی بر تولید هر هکتار دارد .رافی و

گلخانهای خواهد داشت .این پژوهش با هدف مطالعه
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انتشار گازهای متان به عنوان یکی از گازهای گلخانهای

مساحت تقریبی  60هزار هکتار در جاده اهواز -آبادان با

است که باعث گرمایش زمین میشود ،اکسید نیتروس از

موقعیت جغرافیایی طول  00درجه و  07دقیقه و عرض

این رو که یکی از گازهای گلخانهای مهم بشری اسـت کـه

جغرافیایی  31درجه و  01دقیقه و شرکت کشت و صنعت

حدود  71درصد گاز اکسید نیتروس منتشر شده از

امام خمینی ،دهخدا ،کارون و هفتتپه با مساحت تقریبی

زیسـت تـوده در جـو زمین ،از خاك حاصل میشود و

 00هزار هکتار در جاده اهواز -شوشتر بین  00درجه و

اکسید نیتریک که یکی از عوامل بالقوه تخریب الیه ازن،

 35دقیقه تا  09درجه و  00دقیقه طول شرقی و  30درجه

گاز اکسید نیتریک است که تاکنون صدمات جبران

و  36دقیقه تا  30درجه و  06دقیقه عرض شمالی است.

ناپذیری را به الیه ازن وارد کرده است .مدل

نمونهبرداری از گازهای گلخانهای انتشاریافته از

زمانبندی

خاك :پژوهش حاضر در قالب نمونهگیری تصادفی با دو

روزانه  ،CENTURYیک مدل پردازششده شامل زیر

عامـل نوع کشت و تاریخ اندازهگیری بـر میـزان تـصاعد

مدلی در مرحله تولید گیاهان و زیر مدلی برای پویایی

متان ،اکسید نیتروس و اکسید نیتریک اجرا شد .جهت

مرحله به مرحله روزانه جریان گاز کمیاب ،گردش مواد

اندازهگیری گاز متان تولیدشده از سطح خاك ،از روش

مغذی ،جریان آب و مواد آلی خاك ( )SOMاست

اتاقک بسته و کروماتوگرافی گازی اسـتفاده شـد .در هـر

(دلگرسو و همکاران  )0110و  DNDCمدل شبیهساز

کـشتزار سـه اتاقـک قـرار داده شـد .پس از گذشت سه

روزانه ،مزرعه مقیاس و برای واکنشهای بیوشیمیایی

ساعت از نصب اتاقکها ،از درون آنها به کمک سرنگ

کربن و نیتروژن در اکوسیستمهای کشاورزی مورد

نمونهبرداری شد .نمونهها بالفاصـله برای قرائت میزان

استفاده قرار گرفته است (لی و همکاران  .)0116در نهایت

گاز متان به آزمایشگاه منتقل و توسط دستگاه گـاز

بررسی پتانسیل گرمایش جهانی و هزینه محیطزیستی

کرومـاتوگراف ( )GCمدل  UNICAMسری 601مجهز

این گازها در بومنظامهای زراعی استان خوزستان انجام

بـه حـسگرهای  ECDو  FIDاندازهگیری شد .این

گرفت.

دستگاه مقدار پیپیام حجمی گاز را قرائت کرد .با دخالت

DAYCENT

یا

مدل

نسخه

حجم اتاقک و مدت زمان نصب اتاقکها در نهایت مقدار
مواد و روش ها

تصاعد گازها ،بر اساس میزان تصاعد گاز مورد نظر بر

منطقه مورد مطالعه :ایستگاههای مورد بررسی در این

حسب جـرم از واحد سطح در واحد زمان محاسـبه شد.

پژوهش شامل  0ایستگاه شوش ،باغملک ،شوشتر و

جهت اندازهگیری گازهای اکسیدنیتروس و اکسیدنیتریک

آبادان است .شوش در شمال غربی اهواز بین  30درجه

از اندازهگیری اکسیدهای نیتروژن در دستگاه آناالیزر

و  0دقیقه عرض شمالی و  07درجه و  0دقیقه طول

مدل APNA-370استفاده شد .این آناالیزر غلظت

شرقی قرارگرفته و مزارع گندم این شهرستان در حدود

اکسیدهای نیتروژن را در هوای محیطی اندازهگیری

 60هزار هکتار است .شهرستان باغملک در فاصله 001

میکند .در طول دوره تحقیق پنج نمونهبرداری از باغات

کیلومتری اهواز بین  09و  33تا  51و  05طول شرقی و

مرکبات دزفول و نخلستانهای آبادان در سه تکرار انجام

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

شد .این مقادیر به دست آمده به کل سال تعمیم داده

آغاز فصل کشت برنج ،بیش از  3هزار هکتار از

شدند.

شالیزارهای این شهرستان زیر کشت برنج میرود.

مدل :DAYCENTاین مدل نسخه زمانبندی روزانه

مزارع نیشکر شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی ،میرزا

 ،CENTURYیک مدل بومنظامهای پردازششده برای

کوچک خان ،امیرکبیر ،دعبل خزایی و سلمان فارسی با

شبیهسازی پویایی کربن ،نیتروژن  ،فسفر  ،پتاسیم و

مرادی مجد ،فالح قالهری
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گوگرد در سیستمهای خاك-گیاه است (پارتون و

پارامتر ورودی منحصر به  DAYCENTدارای

همکاران  0990؛ دل گروسو و همکاران  .)0110این مدل

قالب " ".inاست .پوشههای آب و هوای روزانه دارای

در ابتدا در دهه  0971به منظور شبیهسازی تغییرات مواد

پسوند " ".wthهستند .همه پوشههای پارامتر ورودی

(*

آلی خاك ( ،)SOMبهرهوری گیاهان ،دسترسی به مواد

 ،)*.dat ،* .in ،011.پوشههای هواشناسی ( )*.wthو

مغذی و دیگر پارامترهای اکوسیستم در پاسخ به تغییر

پوشه برنامه ( )*.schپوشههای متنی هستند که میتوانند

در مدیریت زمین و آب و هوا به طور گستردهای مورد

با هر ویرایشگر متن به روز شوند .پوشههای باینری

استفاده قرار گرفت و نشان داد که جهت شبیهسازی رشد

خروجی با " ".out" ،".binو " ".csvهستند .برنامه

گیاه و تغییرات مواد آلی خاك برای اکثر اکوسیستم های

 List100برای استخراج مقادیر از پوشه باینری استفاده

زمینی در سراسر جهان قابل استفاده است .افزایش توجه

میشود و آنها را به یک پوشه متنی با پسوند »«.lis

به انجام تجزیه و تحلیل گازهای گلخانهای ،به توسعه

ارسال میکند (هارتمن و همکاران .)0106 ،ورودیهای

 DAYCENTدر سال  0990منجر شد .مدل

مدل DAYCENTشامل بارش روزانه مشاهدهشده و

 DAYCENTشامل زیر مدلی در مرحله تولید گیاهان

بیشینه و کمینه دمای روزانه؛ ورودی متغیرهای خاك

و زیر مدلی برای پویایی مرحله به مرحله روزانه جریان

شامل بافت ،چگالی تراکم ،ضخامت ،ظرفیت مزرعه ،نقطه

گاز کمیاب ،گردش مواد مغذی ،جریان آب و مواد آلی

پژمردگی ،pH ،هیدرولیک اشباعشده و رسانایی برای 00

خاك ( )SOMاست .برنامه مدل DAYCENTدر زبان

الیه خاك میباشد .این مدل با استفاده از دادههای

برنامهنویسی  FORTRANو  Cنوشتهشده و میتواند

مشاهدهشده مربوط به تولید گیاهان ،ماده آلی خاك،

از پنجره  DOSیا یک پلت فرم لینوکس استفاده

گردش مواد مغذی و گازهای کمیاب اعتبارسنجی شده

شود DAYCENT .شامل تعدادی از پوشههای

است (هارتمن و همکاران  .)0100برنامه نوشته شده در

پارامتری ،پوشه برنامه ،پوشه وضعیت آب و هوا و

محیط DAYCENTجهت کشت گندم در معادله (،)0

بسیاری از فایلهای خروجی است .پوشههای پارامتر

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

ورودی با یک پسوند " "011.استفاده میشود .پوشههای

است.

(رابطه )0
(رابطه )0
(رابطه )3

1 279 CULT P 1 303 CULT S 1 304 FERT 5N 1 314 PLTM 1 354 FERT 5N 1 19 FERT 5N 1 49
FERT 5N 1 93 LAST
1 141 OMAD M2 1 150 CULT P 1 154 CULT H 1 155 FERT 5N 1 170 IRRI A100 1 172 PLTM 1
173 OMAD M1 1 177 IRRI A0 1 203 FERT 5N 1 314 LAST
1 50 CULT P 1 98 FERT 3N 1 129 FERT 4N 1 180 FERT 3N 1 206 PLTM 1 211 IRRI A60 1 254
IRRI A0 1 284 LAST

مدل  :DNDCیک مدل شبیهساز روزانه ،0مزرعه

خاك (مجموع دمای ساعتی و روزانه خاك و رطوبت در

و

یک بعد)  -0زیر مدل رویش محصول (مجموع

دنیتریفیکاسیون 0است (لی و همکاران  )0990و برای

شبیهسازی تجمع زیست توده محصول و تقسیمبندی

در

آن)  -3زیر مدل تجزیه (تجزیه ،نیتریفیکاسیون تبخیر

اکوسیستمهای کشاورزی مورد استفاده قرارگرفته است.

 NH3و تولید -0) CO2زیرمدل دنیتریفیکاسیون (ردیابی

 DNDCدارای چهار زیر مدل شامل-0 :زیر مدل اقلیم-

کاهش بیوشیمیایی متوالی از  NO3تا N2O ،NO ،NO2-

1

4

مقیاس ،0و قابلیت استفاده در زمینه
واکنشهای

بیوشیمیایی

کربن

و

تجزیه3

نیتروژن

Daily simulator
Field scale
3 Decomposition
2

Denitrification

مقایسه کارایی دو مدل  DNDCو  DAYCENTدر حساسیت سنجی برآورد گازهای گلخانهای
و )N2میباشد (لی و همکاران  :0990لی  :0111آبداال و

(رابطه )0

311
GWP= (N2O FLUX ×310)+(NO
)FLUX ×298)+ (CH4 FLUX×21

همکاران  .)0101مدل دارای دو حالت قابل شبیهسازی
 -0حالت محلی  -05حالت منطقهای 6است .در حالت محلی
ورودیهای مدل در سه دسته تقسیم میشوند -0

در این معادله :GWP ،پتانسیل گرمایش جهانی

ورودیهای اقلیم  -0ورودیهای خاك  -3ورودیهای

(کیلوگرم معادل دیاکسیدکربن در هکتار)N2O ،

مدیریت زراعی .مدل در دو بخش گیاه و خاك امکان

 :FLUXانتشـار اکسید نیتروس :NO FLUX ،انتشـار

واسنجی دارد .برای واسنجی مدل در این منطقه مقادیر

اکسـید نیتـریک و  :CH4 FLUXانتشار متان میباشند.

خصوصیات فیزیکی خاك شامل وزن مخصوص ظاهری،
وزن مخصوص حقیقی ،درصد تخلخل ،ظرفیت مزرعه،

شاخصهای آماری :به منظور ارزیابی دقت مدلسازی،

نقطه پژمردگی و قابلیت نفوذ آب در خاك تعیین شد و

از شاخصهای آماری خطای حداکثر ،ریشهی میانگین

مدل با استفاده از این دادهها واسنجی گردید .در بخش

مربعات خطا ،ضریب تعیین ،کارایی مدل و ضریب جرم

گیاه مدل جهت نسبت  C/Nاجزای مختلف گیاه و مقدار

باقیمانده استفاده شد .برای بررسی تفاوت بین مقادیر

محصول بهینه منطقه واسنجی شد .با استفاده از دادههای

مشاهدهشده و پیشبینیشده از ضریبی به نام ضریب
2

ورودی مدل  DNDC v.9.5در حال حاضر استفاده شده

تبیین  Rاستفاده میشود (اورت و همکاران  .)0115در

است.

علم آمار این ضریب به دو صورت تعریف میشود.
تعریف اول عبارت است از
∑(𝑃𝑖−𝑂̅ )2
∑(𝑂𝑖−𝑂̅ )2

∑(𝑃𝑖−𝑂𝑖)2
∑(𝑂𝑖−𝑂̅)2

 𝑅2 = 1 −و

محاسبببه پتانسببیل گرمایش جهانی :GWPمحاســـبه

تعریف دیگر

پتانسیل گرمایش جهانی بر اساس گزارشهای روبرتسون

ها شاخص  CDدر حقیقت معکوس تعریف دوم و

و همکاران ( )0111و تیلن و همکاران ( )0101انجام شــد.

شاخص  EFهمان تعریف اول از  R2است .تعریف اول

بهمنظور محاسـبه این شاخص ،میزان انتشار متان ،اکسید

همواره بین صفر و یک تغییر میکند و تعریف دوم ،می

نیتروس و اکسید نیتریک محاسبهشده بـــرای محصول در

تواند از  0بزرگتر شود .مقادیر باالی  MEنشانگر

نظر گرفته شــد .اثــر هــر کــدام از گازهـا بـر گرمـایش

بدترین پیشبینی مدل است .مقادیر  RMSEباال نشان می

زمـــــین متفـــــاوت اســت ،به طوری که هر واحد متان،

دهد که چه مقدار پیشبینیها دست پایین یا دست باال

اکسیدنیتروس و اکسیدنیتریک به ترتیب حــــدود 301، 00

بودهاند و به طور کلی میزان خطای مدل را در برآورد

و  090برابر دیاکس ـیدکربن در گرمایش زمین نقش دارند

دادهها عنوان میکند (دشتکی و همکاران  )0101در این

(آی پی ســی ســی  .)0117بنابراین ،واحد این شــاخص به

پژوهش برای محاسبه  RMSEاز روش نزدیکترین

صــورت معادل دیاکســیدکـــــربن بیان گردید .برای این

همسایه مارکواردت ( )Marquardt, 1963استفاده شد.

منظور ،میزان گاز اکسید نیتروس با ضریب 301و متان با

مقادیر  CDنیز معرف نسبت بین پراکندگی مقادیر

ضـریب  00و اکسـید نیتریک  090در محاسبات وارد شد.

پیشبینیشده و مقادیر اندازهگیری شده است .حد پایینی

در نهـایت میزان پتانســـیل گرمایش جهانی بر اســـاس

 RMSE ،MEو  CDصفر است .مقایسهی بین مقادیر

معـادله 0محاسبه شد.

اندازهگیری شده و متوسط مقادیر مشاهدهشده توسط

=  R2است .در بررسی کمی مدل

شاخص  EFانجام میگیرد .هر چه این شاخص به یک
Site Mode

5

Regional Mode

6

311
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مرادی مجد ،فالح قالهری

نزدیکتر باشد مدل پیشبینی بهتری داشته است .شاخص

با در نظر گرفتن الگوی نرخ شار گاز در چهار

 CRMمیل مدل به پیش برآوردی و کم برآوردی را

ایستگاه ،میزان تصاعد ساالنه بر اساس نمونههای

نشان میدهد (خداوردی لو و همکاران  .)0100میزان

مشاهداتی محاسبه شد .بیشترین نرخ تصاعد متان مدل

 CRMمنفی یعنی مدل مقادیر را بیشتر و  CRMمثبت

شده از ایستگاه باغملک ( 0/00تن در هکتار در سال)،

یعنی مدل دادهها را کمتر از دادههای مشاهدهشده

بیشترین نرخ شار اکسیدنیتروس مدل شده ایستگاه

پیشبینی کرده است .اگر مقادیر مشاهدهشده و

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

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

اکسید نیتریک مدل شده ایستگاه شوش( 1/150تن در

 EF = 1 ،CD = 1و  CRM = 0است .تفسیر ریاضی

هکتار در سال) تعیین شد .کمترین نرخ تصاعد متان مدل

شاخصهای آماری باال به صورت زیر است ( همایی و

شده از ایستگاههای شوشتر و آبادان 1/117( ،تن در

همکاران  :0110کوتگودا و روسو .)0110

هکتار در سال) کمترین نرخ شار اکسیدنیتروس مدل شده

(رابطه )5
(رابطه )6
(رابطه )7
(رابطه )0
(رابطه )9

𝑀𝐸 = 𝑀𝐴𝑋 |𝑃𝑖 − 𝑂𝑖|𝑛𝑖=1

2
𝑛𝑅𝑀𝑆𝐸 = ∑𝑛𝑖=1 √(𝑃𝑖 − 𝑂𝑖)2 /

̅ 2
𝑛∑
)𝑂𝑖=1(𝑂𝑖−
𝑛
∑ (𝑃𝑖−𝑂̅)2

𝑖=1
2
𝑛 ̅ 2
𝑛∑
)𝑖𝑂𝑖=1(𝑂𝑖−𝑂 ) −∑𝑖=1(𝑃𝑖−
𝑛
2
̅
) 𝑂∑𝑖=1(𝑂𝑖−
𝑛
𝑛∑
𝑖𝑃 𝑖=1 𝑂𝑖 −∑𝑖=1
𝑛
𝑖𝑂 ∑𝑖=1

ایستگاه باغملک 1/113( ،تن در هکتار در سال) و کمترین
شار اکسیدنیتریک مدل شده ایستگاه شوشتر و باغملک
( 1/133تن در هکتار در سال) به دست آمد.

= 𝐷𝐶

نتایج مدلسازی مدل  ،DAYCENTدر هر چهار

= 𝐹𝐸

ایستگاه نشان داد که بیشترین میزان شار متان مدل شده

= 𝑀𝑅𝐶

در ایستگاه باغملک ( 0/369تن در هکتار در سال)،
بیشترین میزان تصاعد اکسیدنیتروس مدل شده در
ایستگاه شوشتر( 1/061تن در هکتار در سال) و همچنین

که در روابط فـوق Pi ،مقـادیر شبیهسازی شـدهQi ،

بیشترین شار اکسیدنیتریک مدل شده در ایستگاه شوش

مقـادیر اندازهگیری شده و  nتعداد نمونههای بهکاررفته

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

است.

میزان شار متان مدل شده ایستگاههای شوشتر و آبادان،
( 1/110تن در هکتار در سال)  ،کمترین میزان تصاعد

نتایج و بحث

اکسیدنیتروس مدل شده در ایستگاه باغملک 1/101( ،تن

نتایج حاصل از مدلسازی گازهای متان ،اکسید

در هکتار در سال) و همچنین کمترین شار اکسیدنیتریک

نیتروس و اکسید نیتریک بر اساس دو مدل

مدل شده در ایستگاه شوشتر ( 1/110تن در هکتار در

 DAYCENTو  DNDCدر جدول  0آورده شده است.

سال) تعیین شد.

نتایج نشان داد که برای گاز متان اندازهگیری شده

نرخ شار گازهای متان ،اکسید نیتروس و اکسید

بیشترین مقدار در ایستگاه باغملک و کمترین مقدار در

نیتریک توسط مدل DNDCنیز در چهار ایستگاه در سال

ایستگاههای شوشتر و آبادان بود .درمورد گاز اکسید

شبیهسازی شد .بیشترین نرخ تصاعد متان مدل شده از

نیتروس نیز بیشترین و کمترین مقدار به ترتیب مربوط

ایستگاه باغملک 0/100( ،تن در هکتار در سال) ،بیشترین

به ایستگاههای شوشتر و باغملک مشاهده گردید .در

نرخ شار اکسید نیتروس مدل شده ایستگاه شوشتر،

مورد گاز اکسید نیتریک نیز بیشترین و کمترین شار به

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

ترتیب مربوط به ایستگاه شوش و شوشتر بود.

اکسیدنیتریک مدل شده ایستگاه شوش ( 1/100تن در
هکتار در سال) تعیین شد .کمترین نرخ تصاعد متان مدل
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مقایسه کارایی دو مدل  DNDCو  DAYCENTدر حساسیت سنجی برآورد گازهای گلخانهای
شده از ایستگاههای شوشتر و آبادان 1/110( ،تن در

است ،درحالیکه تصاعد گاز اکسید نیتروس در مدل

هکتار در سال) کمترین نرخ شار اکسیدنیتروس مدل شده

 DAYCENTبیشتر و در مدل DNDCکمتر از مقدار

ایستگاه باغملک 1/11( ،تن در هکتار در سال) و کمترین

اندازهگیری شده برآورد شد .همچنین شار گاز اکسید

شار اکسیدنیتریک مدل شده ایستگاه شوشتر و آبادان

نیتریک فقط در ایستگاه شوش در دو مدل بیشتر از مقدار

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

اندازهگیری شده به دست آمد ،ولی در بقیه ایستگاهها در

مقایسه بین دو مدل نشان داد که شار گاز متان در

هر دو مدل کمتر از میزان اندازهگیری شده تعیین شد.

هر دو مدل کمتر از مقدار اندازهگیری شده به دست آمده
جدول  -1میانگین شار گازهای متان ،اکسید نیتروس و اکسید نیتریک (تن در هکتار در سال) در ایستگاههای مورد نظر
شار گاز

ایستگاه

DAYCENT

DNDC

اندازهگیری شده

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

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

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

اکسید نیتروس

اکسید نیتریک

عوامل متعددی بر روی میزان انتشار یک گاز در محیط

بستگی دارد .همچنین در این تحقیق این تفاوت ها به دلیل

کشاورزی اثر گذار است و برآورد مدل نیز به تبع آن

محصول و سیتم آبیاری متفاوت (دیم در گندمزار،

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

غرقآبی در شالیزار و آبیاری مکانیزه در کشت نیشکر)

رسیدند که انتشار گاز متان در زمین های مختلف و در

است .زلقی و لندی( )0110نیز به این نتیجه مشابه

فصول رشد مختلف متفاوت است و مدل DAYCENT

رسیدند که اختالف بین مزارع از نظر تصاعد گاز متان

برآوردی مناسبی از انتشار گاز متان داشته است .در

میتواند با وضعیت هوازی بودن این خاكها مرتبط

پژوهش حاضر نیز شار گازهای مورد بررسی زمینهای

باشد .در مزرعه برنج با آبیاری غرقابی شرایط بیهوازی

مختلف و با مراحل رشد متفاوت اندازهگیری شد که مدل

طی مدت زمان طوالنی و در مکانهـای زیـادی از خـاك

 DAYCENTاین نکته را به خوبی نشان داد .در پژوهش

مشاهده میشود و بر میزان تصاعد متان افزوده

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

میشود .در حالیکه در مزارع دیگر شرایط هوازی غالـب

تصاعد گاز به عملکرد محصول ،کودهای اعمال شده،

اسـت و میزان تصاعد متان کمتر است .بخت فیروز و

آمونیوم خاك و نیترات در خاك و آب و رطوبت خاك

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

شاخصCRM

شالیزارهای برنج دارد .همچنین این محققان نیز اشاره

 DAYCENTبرای اکسیدنیتروس با  1/30بیشترین

دارند که در حالت غرقابی ،اکسید نیتروس قابل کشف

مقدار و در اکسیدنیتریک با میزان 1/00کمترین مقدار به

نیست و بیشترین مقدار اکسید نیتروس از خاكهای

دست آمد CRM .در این مدل در تمامی در دامنه دقتی

شالیزاری دارای مواد آلی نسبتا زیاد انتشار یافته است.

مناسب و نشاندهنده کم برآوردی مدل است .در

در این پژوهش نیز به نتایج مشابه دست یافتیم.

شاخص  CRMمدل  DNDCبرای متان با 1/09

(ضریب

جرم

باقیمانده)

مدل

به منظور ارزیابی دقت مدلهای  DAYCENTو

بیشترین مقدار و در اکسید نیتروس با میزان

 DNDCاز شاخصهای آماری مختلفی استفاده شد .در

1/00کمترین مقدار به دست آمد CRM .در تمامی در

جدول  0نتایج شاخصهای آماری مورد استفاده به

دامنه دقتی مناسب و نشاندهنده کم برآوردی مدل است.

تفکیک سه گاز اکسید نیتروس ،متان و اکسید نیتریک

بر اساس شاخص آماری EF

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

 DAYCENTدر تمامی موارد مورد بررسی در تمامی

شاخصهای آماری مدل  ،DAYCENTضریب تعیین

در دامنه دقتی مناسب تعیین شد .از این میان اکسید

( )R2متان بیشترین دقت را داشته است .با این وجود هر

نیتروس با میزان  1/60مناسبترین مقدار را نشان داد.

سه گاز دامنه دقتی مناسب و باالتر از  1/51را دارند .بر

شاخص آماری  EFمدل  DNDCدر تمامی موارد مورد

اساس شاخص آماری  DNDCضریب تعیین ()R2

بررسی در تمامی در دامنه دقتی مناسب به دست آمد .در

اکسید نیتروس و متان بیشترین دقت را داشته با این

حال که متان با میزان  1/60مناسبترین مقدار را نشان

وجود هر سه گاز دامنه دقتی مناسب و باالتر از  1/51را

داد .بر اساس شاخص آماری ( CDضریب تبیین) مدل

دارند .ضریب تعیین متان در مدل  DAYCENTباالتر

 DAYCENTاکسید نیتروس با میزان 1/00مناسبترین

میباشد در حال که اکسید نیتروس در هر دو برابر و

مقدار تعیین شد .طبق  CDبیشترین پراکندگی مربوط به

ضریب تعیین اکسید نیتریک در مدل  DNDCباالتر تعیین

گاز متان به دست آمد .همچنین بر اساس شاخص

شد.

آماری  CDمدل  DNDCدر تمامی موارد باالتر از حد

شاخص

RPD

(نسبت

انحراف

کارایی)

مدل

 DAYCENTنشان داد که برای اکسید نیتروس ،مقدار

(کارایی مدل) مدل

مناسب است .طبق  CDبیشترین پراکندگی مربوط به گاز
متان تعیین شد.

 0/6است ولی در تمامی در دامنه دقتی مناسب قرار دارند.

در مدل  DAYCENTدر تمامی موارد مقدار

شاخص  RPDمدل  DNDCنشان داد که برای اکسید

 RMSEقابلقبول و از میانگین مقادیر واقعی کمتر به

نیتروس ،مقدار  5/0در دامنه دقتی مناسب و اکسید

دست آمد .در گاز متان با مقادیر  1/30دارای بیشترین

نیتریک با مقدار 0/03در دامنه دقتی قابلقبول و برای

مقدار و در اکسیدنیتریک با میزان 1/13کمترین مقدار

متان با مقدار  1/07در دامنه دقتی ضعیف تعیین شد .بر

تعیین شد .در همه موارد این آماره زیر یک بوده و در

اساس شاخص آماری ( SDانحراف معیار) مدل

دامنه دقتی مناسب به دست آمد .در مدل  DNDCنیز در

 DAYCENTدر متان با  1/50بیشترین مقدار و در

تمامی موارد مقدار  RMSEقابلقبول و از میانگین

اکسید نیتریک با میزان 1/16کمترین مقدار تعیین شد .بر

مقادیر واقعی کمتر تعیین شد .در گاز متان با مقادیر 1/05

اساس شاخص آماری  SDمدل  DNDCدر متان با

دارای بیشترین مقدار و در اکسید نیتروس با میزان

 0/60و اکسید نیتریک با  0/53جزء دادههای پرت و در

1/10کمترین مقدار به دست آمد .در همه موارد این آماره

اکسید نیتریک با میزان  0/10کمترین مقدار تعیین شد .در

زیر یک بوده و در دامنه دقتی مناسب تعیین شد .مقدار
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مقایسه کارایی دو مدل  DNDCو  DAYCENTدر حساسیت سنجی برآورد گازهای گلخانهای
( MEخطای ماکسیمم) در مدل  DAYCENTدر متان

میباشد .همچنین در این مدل انحراف معیار دقت بیشتری

با 1/70بیشترین مقدار و در اکسید نیتریک با میزان

را نشان میدهد .ضریب جرم باقیمانده به جز در مورد

1/15کمترین مقدار (بدترین حالت) تعیین شد .در حال که

مقدار گاز اکسید نیتروس در مدل  DAYCENTدقت

مقدار MEدر مدل  DNDCدر متان با 0/96بیشترین

بیشتری دارد .ضریب تبیین نیز در مدل  DAYCENTبا

مقدار و در اکسیدنیتروس با میزان 1/13کمترین مقدار

دقت باالتر تعیین شد .در حالی که خطای بیشینه

(بدترین حالت) تعیین شد.

نشاندهنده دقت باالتر مدل  DNDCمیباشد .شکل های

در مجموع کلی بر اساس  R2مدل DNDCدقت بیشتری

 0تا  6مقایسه مقادیر اندازهگیری و برآورد شده گازهای

را نشان میدهد .نسبت انحراف کارایی نیز نشاندهنده

متان ،اکسید نیتروس و اکسید نیتریک بر مبنای دو مدل

دقت بیشتر در سنجش گاز اکسید نیتروس در این مدل

مورد استفاده را نشان می دهد

جدول -2شاخصهای آماری برآورد سه گاز اکسید نیتروس  ،متان و اکسید نیتریک بر مبنای دو مدل DAYCENTو DNDC
مدل

گاز

R2

RPD

SD

CRM

EF

CD

RMSE

ME

DAYCENT

اکسید نیتروس

1/90

0/5

1/0

1/36

1/60

1/00

1/155

1/000

متان

1/99

0/7

1/50

1/30

1/05

0/05

1/30

1/700

اکسید نیتریک

1/77

0/0

1/17

1/00

1/76

0/05

1/13

1/153

اکسید نیتروس

1/90

5/0

1/19

1/05

1/95

0/17

1/10

1/136

متان

1/90

1/9

1/01

1/09

1/60

0/60

1/05

0/196

اکسید نیتریک

1/0

0/0

1/15

1/01

1/63

0/53

1/10

1/176

DNDC

شکل  -1مقایسه مقادیر اندازهگیری و برآورد شده گاز اکسید نیتروس بر مبنای مدلDAYCENT

392

مرادی مجد ،فالح قالهری

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  13شماره  /2سال 3011

شکل -2مقایسه مقادیر اندازهگیری و برآورد شده گاز متان بر مبنای مدلDAYCENT

شکل  -3مقایسه مقادیر اندازهگیری و برآورد شده اکسید نیتریک بر مبنای مدلDAYCENT

شکل  -4مقایسه مقادیر اندازهگیری و برآورد شده گاز اکسید نیتروس بر مبنای مدلDNDC

مقایسه کارایی دو مدل  DNDCو  DAYCENTدر حساسیت سنجی برآورد گازهای گلخانهای
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شکل  -5مقایسه مقادیر اندازهگیری و برآورد شده گاز متان بر مبنای مدلDNDC

شکل  -6مقایسه مقادیر اندازهگیری و برآورد شده گاز اکسیدنیتریک بر مبنای مدلDNDC

نتایج حاصل از پتانسیل گرمایش جهانی ( :)GWPنتایج

کمترین پتانسیل گرمایش جهانی بر اساس دادههای

به دست آمده از محاسبات ضریب پتانسیل گرمایش جهانی

 07/166 ،DNDCتن معادل دی اکسید کربن از هر هکتار

(جدول  )3متان ،اکسیدنیتروس و اکسیدنیتریک نشان داد که

به دست آمد .در ایستگاه شوشتر نیز ،بیشترین پتانسیل

بیشترین پتانسیل گرمایش جهانی بر اساس دادههای

گرمایش جهانی در بر اساس دادههای ،DAYCENT

مشاهداتی 55/170تن معادل دی اکسید کربن و کمترین

 51/030تن معادل دی اکسید کربن و کمترین پتانسیل

پتانسیل گرمایش جهانی بر اساس دادههایDNDC

گرمایش جهانی در این ایستگاه بر اساس دادههایDNDC

00/000تن معادل دی اکسید کربن از هر هکتار هر دو در

 30/095تن معادل دی اکسید کربن از هر هکتار تعیین شد.

ایستگاه باغملک تعیین شد .همچنین بیشترین پتانسیل

در نهایت بیشترین پتانسیل گرمایش جهانی در ایستگاه

گرمایش جهانی در ایستگاه شوش بر اساس دادههای

آبادان بر اساس دادههای مشاهداتی 01/305تن معادل دی

 60/159 ،DAYCENTتن معادل دی اکسید کربن و

اکسید کربن و کمترین پتانسیل گرمایش جهانی در این
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ایستگاه بر اساس دادههای 00/705 DNDCتن معادل دی

پتانسیل گرمایش جهانی می باشد .گرمای زیاد و باال

اکسید کربن از هر هکتار به دست آمد .همچنین بیشترین

بودن سطح آب های زیرزمینی در استان خوزستان نیز

میزان پتانسیل گرمایش جهانی بر اساس دادههای

باعث تصاعد بیشتر گازها می شود .همینطور مطابق با

 DAYCENTدر ایستگاه شوش ( 60/159تن معادل دی

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

اکسید کربن) و کمترین میزان پتانسیل گرمایش جهانی بر

داده شد که نرخ شار گاز با فاکتور تنش آبی ،همبستگی

اساس دادههای  DNDCدر ایستگاه باغملک ( 00/000تن

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

معادل دی اکسید کربن) تعیین گردید.

تصاعد گازها بیشتر و در نتیجه میزان پتانسیل گرمایش

در جمعبندی کلی همانطور که در جدول  3نشان داده

جهانی افزایش یافت .در حالی که با کاهش میزان بارش

شده است ،بیشترین سهم پتانسیل گرمایش جهانی از

ها تصاعد گازها کمتر و در نتیجه میزان پتانسیل گرمایش

تصاعد گاز اکسید نیتروس ،به دلیل استفاده بی رویه از

جهانی کاهش پیدا کرد.

کودهای شیمیایی و ضریب باالی این گاز در میزان
جدول  -3پتانسیل گرمایش جهانی سه گاز مورد نظر در ایستگاههای مورد مطالعه بر اساس دادههای مشاهداتی،
 DAYCENTوDNDC
متغیر

ایستگاه

شار متان

باغملک

دادههای مشاهداتی

DNDC

DAYCENT

محاسبهشده

پتانسیل

محاسبهشده

پتانسیل

محاسبهشده

پتانسیل

در ضریب

گرمایش

در ضریب

گرمایش

در ضریب

گرمایش

GWP

جهانیGWP

GWP

جهانی

GWP

جهانی

00/30

55/170

00/709

GWP
30/009

GWP
00/090

شار اکسید نیتروس

1/93

3/0

1

شار اکسید نیتریک

9/030

0/90

1/090

شار متان

شوش

5/010

50/730

0/000

60/159

0/000

شار اکسید نیتروس

30/00

30/06

00/10

شار اکسید نیتریک

07/000

33/170

00/030

شار متان

شوشتر

1/007

00/610

1/100

51/030

1/100

شار اکسید نیتروس

30/60

09/6

31/30

شار اکسید نیتریک

9/030

0/090

1/090

شار متان

آبادان

1/007

01/305

1/100

39/13

1/100

شار اکسید نیتروس

09/05

37/0

03/07

شار اکسید نیتریک

01/700

0/700

1/090

00/000

07/166

30/095

00/705

در ایـن پژوهش بـرای بـرآورد هزینهی

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

محیطزیستی انتشار گازهای متان ،اکسید نیتروس و

استفاده شده اسـت .در واقع قیمـت سایهای گازهای

اکسید نیتریک از مزارع مورد بررسی از مطالعات گذشته

گلخانهای متان ،اکسید نیتروس و اکسید نیتریک با
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مقایسه کارایی دو مدل  DNDCو  DAYCENTدر حساسیت سنجی برآورد گازهای گلخانهای
بهروزرسانی آن ،بـه ترتیـب معـادل ،-00660/19

انتشار گاز متان به دست آمد ،زیرا متان به وسیله

 -31099و  - 0990/5ریال ،تعیین گردید (جدول.)0

باکتریهای متانوژنیک و از تجزیه بیهوازی شلتوكهای

بر اساس میانگین خروجی ،هزینه انتشار

برنج شناور در آب به وسیله ارگانیزمهای میکروسکوپی

محیطزیستی سه گاز مورد نظر بر اساس سه روش

که دی اکسید کربن را تنفس میکنند ،تولید میشود .در

مشاهداتی DAYCENT ،و  DNDCدر شالیزارهای

حالی که ،در ایستگاه شوش ،شوشتر و آبادان بیشترین

باغملک بیشتر از بقیه مزارع مورد بررسی میباشد ،بعد

هزینه زیستمحیطی از تصاعد گاز اکسید نیتروس تعیین

از آن به ترتیب گندمزارهای شوش ،کشت و صنعتهای

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

شوشتر و آبادان قرار میگیرند .بیشترین هزینه

رویه کودهای شیمیایی میباشد .متأسفانه در سالهای

زیستمحیطی بر اساس دادههای مشاهداتی در ایستگاه

اخیر تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در کشور به

باغملک و کمترین هزینه زیستمحیطی بر اساس دادههای

جای بهرهگیری از دانش روز کشاورزی برای تولید

 DNDCدر ایستگاه آبادان به دست آمد .بیشترین سـهم

بیشتر ،مصرف کودهای شیمیایی را در واحد سطح

از هزینهی انتشـار گـاز گلخانهای در ایستگاه باغملک از

افزایش دادهاند.

جدول  -4هزینه محیطزیستی سه گاز مورد نظر از اراضی زراعی
متغیر

ایستگاه

دادههای مشاهداتی

DAYCENT

DNDC

شار متان

باغملک

006100999

059601300

000003050

شوش

0090951

0077771

0106075

شوشتر

00607

03300

00660

آبادان

00607

03300

00660

باغملک

91097

31099

1

شوش

3050196

3000690

0161330

شوشتر

3191090

6007001

0969310

آبادان

0070015

3635001

0333103

باغملک

90000

69905

01035

شوش

0736001

3303095

0005505

شوشتر

90000

00970

01035

آبادان

017010

07967

01035

مجموع هزینهها

باغملک

006030700

059701566

000050007

در هکتار

شوش

7779056

7703359

5500150

شوشتر

3071903

6003001

0990790

آبادان

3167030

3677069

0355509

شار اکسید نیتروس

شار اکسید نیتریک

نتیجهگیری کلی

خوزستان با استفاده از دو مدل  DAYCENTو

در این پژوهش انتشار گازهای متان ،نیتروس اکسید

 DNDCبرآورد شد و سپس میزان پتانسیل گرمایش

و نیتریک اکسید در اراضی زراعی برنج ،گندم و نیشکر

جهانی بر اساس دادههای مشاهداتی ،نتایج مدل
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محیطزیستی نیز نشاندهنده بیشترین سـهم از تصاعد

 و هزینه انتشار زیستمحیطیDNDC وDAYCENT

گاز اکسید نیتروس در اراضی کشت گندم و نیشکر و

 اکسید نیتروس و اکسید نیتریک در،انتشار گازهای متان

 بر اساس، در نهایت.متان در مزارع برنج بود

 بر اساس نتایج مقایسه سه.چهار ایستگاه به دست آمد

، سه گاز گلخانهای اکسید نیتروس،شاخصهای آماری

 بیشترین میزان تصاعد متان در،روش استفادهشده

 وDAYCENT متان و اکسید نیتریک در دو روش

 بیشترین میزان تصاعد اکسید،)ایستگاه باغملک (برنج

. دقت قابلقبولی داشتندDNDC

نیتروس در ایستگاه شوشتر (نیشکر) بیشترین میزان

سپاسگزاری
بدینوسیله از تمامی حمایتها و مساعدتهای گروه
خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران
اهواز جهت فراهم نمودن امکانات موردنیاز برای اجرای
. تشکر و قدردانی بهعمل میآید،این پژوهش
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شار گاز اکسید نیتریک از ایستگاه شوش (گندم) به دست
 در ادامه بیشترین ضریب پتانسیل گرمایش جهانی.آمد
از ایستگاه شوش (گندم) و کمترین از ایستگاه باغملک
 نشان داده شد بیشترین سهم.(برنج) به دست آمد
پتانسیل گرمایش جهانی از تصاعد گاز اکسید نیتروس و
 هزینه انتشار.کمترین از شار گاز متان میباشد
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