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بررسی انتشار گازهاي گلخانهاي در توليد ماکارونی
5

محمد داوود حيدري ،1حسين مبلی ،*2محمود اميد ،1شاهين رفيعی ،7وحيد جمالی ماربينی
 .1دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشکده مهندسي و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 .2استاد دانشکده مهندسي و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 .3استاد دانشکده مهندسي و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 .4استاد دانشکده مهندسي و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 .5کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه ،گروه صنعتي و پژوهشي زر ،شرکت زرماکارون
(تاريخ دريافت -1334/3/22 :تاريخ تصويب)1334/11/13 :

چکيده
هدف از انجام اين مطالعه ،بررسي انتشار گازهای گلخانهای در مراحل تولید ماکاروني ميباشد .در اين راستا ،اطالعات
مورد نیاز از مراحل مختلف تولید گندم دوروم و اطالعات خاکشناسي از سه استان عمده تولید کننده ،اطالعات حمل و
نقل و کارخانه تولید ماکاروني جمعآوری گرديد .اطالعات جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار  SimaProو با بهرهگیری
از پايگاه دادههای  Ecoinventو با استفاده از روش پتانسیل گرمايش جهاني  111ساله مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت و
گازهای گلخانهای مراحل مختلف تولید محاسبه گرديد .برای محاسبه میزان انتشار حاصل از تغییرکاربری زمین ،از
اطالعات مکاني مزارع مورد بررسي با استفاده از روش  EPICاستفاده گرديد .بر اساس نتايج به دستآمده میزان کل
انتشار گازهای گلخانهای تولید يک کیلوگرم ماکاروني  2/44کیلوگرم معادل دیاکسیدکربن محاسبه شد و انتشار گازهای
گلخانهای حاصل از تغییر کاربری زمین و مصرف سوخت عملیات کشاورزی بیشترين تاثیر را در میزان کل پتانسیل
گرمايشجهاني دارا بودند.
واژههاي کليدي :بررسي چرخه زندگي ،پتانسیل گرمايش جهاني ،تغییر کاربری ،دیاکسیدکربن ،گندم دوروم.

مقدمه

1

بررسي آثار زيستمحیطي فعالیتهای مختلف بخش کشاورزی
همواره مورد توجه بوده است .ارزيابي چرخه زندگي به عنوان
يک ابزار مديريت زيستمحیطي با رويکرد گهواره تا گور برای
ارزيابي سامانههای مختلف مورد استفاده قرار ميگیرد و قادر
است اثرات زيستمحیطي را در کل چرخه زندگي يک فرايند
مورد ارزيابي قرار دهد ( .)Bartl et al., 2012همچنین ارزيابي
چرخه زندگي امکان تخمین اثرات زيست محیطي تجمعي ناشي
از همه مراحل چرخه زندگي محصول را فراهم ميآورد .اثرات
زيستمحیطي شامل انتشار به داخل محیطزيست ،مصرف منابع
و دخالتهای مرتبط با تولیدات بشری که هنگام استخراج منابع،
تولید مواد ،ساخت محصوالت ،در طول مصرف و در انتهای
زندگي محصوالت (جمعآوری ،دستهبندی ،بازيافت ،دفع
ضايعات) اتفاق ميافتد ،ميباشند .اين انتشار و مصارف ،اثرات
گستردهای را شامل ميشوند .بنابراين نیاز به بینش و
سناريوهايي است تا اين اثرات کاهش يابد (.)ISO, 2006
* نويسنده مسئولhmobli@ut.ac.ir :

گازهای گلخانهای ،گازهايي هستند که در اتمسفر زمین باعث
نگه داشتن گرمای بازتاب شده از سطح زمین و در نتیجه گرم
شدن جو زمین ميشوند .شش گاز گلخانهای مهم که باعث
ايجاد اثر گلخانهای شده شامل موارد زير ميباشند:
دیاکسید کربن ،متان ،نیتروساکسید ،هیدروفلوروکربنها،
پر فلوروکربنها و هگزافلوريد سولفور (.)UNFCC, 2013
سوختن سوختهای فسیلي مانند گازويیل و بنزين و
همچنین تغییر کاربری زمین از جنگلها و مراتع به زمینهای
کشاورزی از عمده داليل افزايش انتشار گازهای گلخانهای
محسوب ميشوند (.)EPA, 2010
 )2009( Meisterling et al.به مقايسه شاخص پتانسیل
گرمايش جهاني ( )GWPو استفاده از انرژی اولیه برای تولید
گندم معمولي و ارگانیک در اياالت متحده آمريکا پرداختند .در
اين مطالعه تفاوت اثرات ورودیهای کشاورزی ،کشت غالت و
فرآيند حملونقل تخمین زده شد .میزان پتانسیل گرمايش
جهاني در تولید يک قرص نان يک کیلوگرمي بر اساس گندم
ارگانیک  31گرم معادل دیاکسیدکربن کمتر از گندم معمولي
محاسبه گرديد.
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 )2013b( Ruini et al.,در مطالعه خود به بررسي چرخه
زندگي تولید ماکاروني در ايتالیا پرداختند .در اين مطالعه
پتانسیل گرمايش جهاني و انتشار به داخل جو زمین شامل
مقدار دیاکسید کربن منتشر شده به جو زمین مورد ارزيابي
قرار گرفت .مرحله کشاورزی و تولید گندم دوروم  %51در
پتانسیل گرمايش جهاني سهم داشتند .اين مطالعه در راستای
مشخص کردن بار زيستمحیطي و مهمترين مراحل تولید آن در
تولید تولید ماکاروني انجام گرديد و میزان بار زيستمحیطي
تولید ماکاروني (به عنوان يکي از رايجترين مواد غذايي در
ايتالیا) در اختیار مصرف کننده قرار گرفت.
صنعت تولید ماکاروني در ايران ،از صنايع روبه رشد بوده و
بر طبق آخرين آمار جهاني ماکاروني ،ايران با  541هزار
تن/سال ،ششمین تولیدکننده بزرگ ماکاروني در جهان محسوب
ميشود .همچنین ايران با مصرف  8/5کیلوگرم/سال به ازای هر
فرد ،هشتمین مصرف کننده ماکاروني در جهان ميباشد ( IPO,
 .)2012انتشار گازهای گلخانهای از مهمترين شاخصهای مورد
بررسي در ارزيابي زيستمحیطي مواد غذايي محسوب ميشود.
انتشار گازهای گلخانهای حاصل از تغییر کاربری زمین ،از
مواردی است که در مطالعات چرخه زندگي ،به دلیل کمبود
اطالعات مورد نیاز ،در نظر گرفته نميشود ( Elshout et al.,

 .)2014هدف اصلي اين مطالعه بررسي وضعیت بار
زيستمحیطي تولید ماکاروني در ايران ميباشد که شامل:
محاسبه میزان کل انتشار گازهای گلخانهای (به عنوان يکي از
مهمترين شاخصهای زيستمحیطي در تولید مواد غذايي) در
فرايند تولید ماکاروني با احتساب میزان انتشار حاصل از تغییر
کاربری زمین به زمین کشاورزی و راهکارهای کاهش میزان
گازهای گلخانهای در مراحلي از تولید که بیشترين تاثیر را
داشته ميباشد .بررسي وضعیت انتشار گازهای گلخانهای و منابع
مهم انتشار ،به تصمیمگرندگان در جهت شناخت مراحل
تاثیرگذار در انتشار کل گازهای گلخانهای تولید ماکاروني و
کاهش میزان آن کمک ميکند.
روش اجراي تحقيق

چرخه زندگي تولید ماکاروني در اين مطالعه در سه مرحله
کشاورزی ،انتقال گندم دوروم از مزارع به کارخانه و کارخانه
تولید ماکاروني در نظر گرفته شد .اطالعات بخش کشاورزی در
سال زراعي  1331-32از مزارع سه استان خوزستان ،فارس و
کرمان به عنوان استانهای عمده تولیدکننده گندم دوروم
جمعآوری گرديد (شکل  ،1جدول .)1

شکل  .1استانهاي مورد مطالعه

حيدري و همکاران :بررسی انتشار گازهاي گلخانهاي در ...
جدول  .1موقعيت جغرافيايی مناطق مورد مطالعه ()Heidari, 2015

اطالعات مورد نیاز از طريق هماهنگي با مرکز تحقیقات
کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی هر استان و مصاحبه رو در
رو با کشاورزان گندمکار جمعآوری گرديد .اطالعات مورد نیاز از
مرحله انتقال به کارخانه از طريق مصاحبه با رانندگان اين بخش
و اطالعات سازمان راههای کشور جمعآوری گرديد .در مرحله
کارخانه تولید ماکاروني ،اطالعات مورد نظر از طريق حضور در
خطوط تولید از ابتدای ورود گندم دوروم ،تخلیه ،پاکسازی،
تولید آرد ،انتقال آرد ،تولید ماکاروني و بستهبندی جمعآوری و
محاسبه گرديد .يکي از موارد مهم در مطالعات زيستمحیطي،
بعد از تعیین اهداف تحقیق ،مشخص کردن واحد عملیاتي
ميباشد .در اين مطالعه واحد عملیاتي ،يک کیلوگرم ماکاروني
انتخاب گرديد و میزان انتشار گازهای گلخانهای به ازای تولید
يک کیلوگرم ماکاروني بررسي و محاسبه گرديد.
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انتشار گازهاي گلخانهاي حاصل از تغيير کاربري زمين

میزان انتشار گازهای گلخانهای حاصل از تغییر کاربری زمین از
پوشش گیاهي طبیعي به مزارع کشاورزی از موارد است که در
مطالعات اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته و روشهای
مختلفي برای محاسبه میزان اين انتشار توسعه يافته و استفاده
ميشود (.)Elshout et al., 2014
در اين مطالعه از روش  EPICبرای محاسبه میزان انتشار
گازهای گلخانهای حاصل از تغییر کاربری زمین استفاده گرديد.
با تغییر کاربری پوشش گیاهي طبیعي به مزارع کشاورزی،
محتوای کربن موجود در خاک و پوشش گیاهي در دو حالت
تغییر کرده ،در نتیجه بسته به میزان اين اختالف ،مقداری گاز
دیاکسید کربن و نیتروساکسید به هوا منتشر ميشود
( .)Williams, 1990روش  EPICاز نقشه زيست توده جهاني
(شکل  )2با استفاده از نرمافزار  ArcMapو موقعیت مکاني
منطقه مورد مطالعه میزان کربن موجود در پوشش گیاهي و
خاک را محاسبه ميکند (.)Ruesch & Gibbs, 2008

شکل  :2نقشه جهانی زيست توده ()Ruesch & Gibbs, 2008

برای تعیین میزان ذخیره کربن در مزارع هر استان نیاز به
طول و عرض جغرافیايي محدوده مزارع مورد بررسي ميباشد
(جدول .)1
در مواردی که داده دقیق از مدل برای منطقه مورد نظر
يافت نشد از دادههای خاکشناسي هر منطقه برای دقت بیشتر
استفاده شد .میزان کربن موجود در خاک با استفاده از دادههای
خاکشناسي با استفاده از فرمول  ،1محاسبه شد ( Craswell and
:)Lefroy 2001

SOM
(رابطه )1
1.724
در اين فرمول  SOCمیزان کربن آلي خاک (تن بر هکتار) و
 SOMمیزان مواد آلي خاک (تن بر هکتار) ميباشد.
SOC 

انتشارگازهاي گلخانهاي بخش توليد گندم دوروم

برای محاسبه گازهای گلخانهای در تولید گندم دوروم اطالعات
مورد نظر شامل:
میزان سوخت مصرفي در عملیات مختلف کشاورزی مانند
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خاکورزی ،سمپاشي و برداشت با کمباين
میزان الکتريسیته مصرفي برای پمپاژ آب آبیاری
میزان کود نیتروژنه مصرفي قبل از کاشت و به صورت
سرک
از موارد مهم در محاسبه گازهای گلخانهای ،میزان انتشار
نیتروساکسید حاصل از مصرف کودهای محتوی نیتروژن
ميباشد .برای محاسبه میزان اين انتشار از مدل به روز شده
توسط  )2015( Nemecek et alاستفاده گرديد (فرمول :)2
(رابطه )2

در اين فرمول  N2Oمیزان نیتروساکسید منتشر شده از
مصرف کود مصرف شده (کیلوگرم بر هکتار) Ntot ،میزان کل
نیتروژن موجود در کودهای مصرفي (کیلوگرم بر هکتار)Ncr ،
میزان نیتروژن موجود در بقايای گیاهي (کیلوگرم بر هکتار)،
 NH3میزان نیتروژن از دست رفته به صورت آمونیاک و NO3
میزان نیتروژن از دست رفته به صورت نیترات ميباشد.

ميباشد .پتانسیل گرمايش جهاني هر گاز گلخانهای بستگي به
زمان در نظر گرفته شده برای محاسبه میزان انتشار دارد و ،21
 111و  511سال در نظر گرفته ميشود .در اين مطالعه میزان
انتشار گازهای گلخانهای در زمان  111سال در نظر گرفته شد.
براساس آخرين گزارش به روز شده پايگاه داده  ،IPCCمیزان
پتانسل گرمايش جهاني برای دیاکسید کربن ،متان و
دینیتروزن اکسید برای بازه زماني  111ساله به ترتیب  28 ،1و
 254کیلوگرم معادل دیاکسید کربن در نظر گرفته شد
(.)Myhre et al., 2013
اطالعات جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار SimaPro
نسخه  8.1.5و با بهرهگیری از پايگاه دادههای  Ecoinventنسخه
 3و با استفاده از روش پتانسل گرمايش جهاني  111ساله مورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفت و گازهای گلخانهای مراحل مختلف
تولید محاسبه گرديد .برای محاسبه میزان انتشار گلخانهای
حاصل از تغییر کاربری زمین از اطالعات مکاني مزارع مورد
بررسي در نرمافزار  ArcMapنسخه  11.2.2استفاده گرديد.

پتانسيل گرمايش جهانی

نتايج و بحث

پتانسیل گرمايش جهاني ،بیان کننده سهم نسبي مواد گازی
حاصل از سامانههای تولید مزرعهای از تغییرات آب و هوايي

سهم هر يک از مراحل تولید در میزان انتشار گازهای گلخانهای
در تولید ماکاروني در شکل  3نشان داده شده است.
گندم دوروم
%24

انتقال
%14

کارخانه
%11
شکل  .1سهم هر يک از مراحل توليد ماکارونی در کل انتشار گازهاي گلخانهاي

میزان انتشار گلخانهای در بخش حمل و نقل  %14از کل
انتشار گازهای گلخانهای را دارا بود .انتشار گاز دیاکسیدکربن
حاصل از سوختن گازويیل ( ،)%35منبع اصلي تولید گازهای
گلخانهای در بخش حمل و نقل ميباشد .بخش کارخانه ،تنها

 11درصد از کل انتشار گلخانهای تولید ماکاروني دارا ميباشد.
انتشار گاز دیاکسیدکربن حاصل از سوختن گازويیل ( )%31در
بويلرهای خط تولید ،منبع اصلي تولید گازهای گلخانهای در
بخش کارخانه ميباشد .بخش کشاورزی (تولید گندم دوروم)

حيدري و همکاران :بررسی انتشار گازهاي گلخانهاي در ...

بیشترين سهم ( )%24را در انتشار گازهای گلخانهای تولید
ماکاروني دارا بود )2013a( Ruini et al., .در مطالعه خود بر
روی چرخه زندگي تولید ماکاروني به اين نتیجه رسیدند که
بخش کشاورزی بیشترين تاثیر را در بین ساير مراحل تولید
ماکاروني دارد .جدول  ،2میزان انتشار گلخانهای بخش کشاورزی
را به ازای هر استان نشان ميدهد.
در رديف اول جدول  ،2میزان کل انتشار گلخانهای که
برابر با پتانسیل گرمايش جهاني برای هر استان ميباشد نشان
داده شده است .استان کرمان در بین استانهای مورد مطالعه،
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کمترين میزان انتشار را به ازای هر کیلوگرم گندم دوروم
تولیدی دارا بوده است .نتايج مربوط به انتشار گازهای گلخانهای
بر حسب واحد کیلوگرم معادل دیاکسیدکربن/کیلوگرم گندم
دوروم بیان شده است .در اين واحد ،میزان عملکرد هر مزرعه در
مخرج کسر قرار گرفته و بر میزان انتشار گازهای گلخانهای تاثیر
دارد ،در نتیجه تغییرات مربوط به عملیات مختلف زراعي و
کاربرد نهادههای کشاورزی با توجه به تاثیرشان بر عملکرد
هر مزرعه ،در میزان کل انتشار گازهای گلخانهای اعمال
گرديدهاند.

جدول  .2گازهاي گلخانهاي توليد گندم دوروم (کيلوگرم معادل دياکسيدکربن/کيلوگرم گندم دوروم)

GWP
)CO2 (LUC
CO2 Fossil
N2O
CH4 Fossil
)N2O (LUC
SF6
CH4 Biogenic
CO2 LT
CFC-14
Other

خوزستان

فارس

کرمان

1/8142
1/8122
1/4854
1/2188
1/1552
1/1513
1/1112
1/1114
1/1115
1/1111
1/1112

1/4413
1/5583
1/4142
1/2113
1/1334
1/1452
1/1111
1/1115
1/1114
1/1111
1/1112

1/3224
1/8342
1/2224
1/1228
1/1415
1/1148
1/1122
1/1114
1/1115
1/1111
1/1113

) : CO2 (LUCدیاکسید کربن حاصل از تغییر کاربری زمین
) : N2O (LUCنیتروساکسید حاصل از تغییر کاربری زمین

پتانسیل گرمايش جهاني بین  1/32-1/8کیلوگرم معادل
دیاکسید کربن به ازای هر کیلوگرم گندم دوروم محاسبه
گرديد .در مطالعه  ،)2011( Roos et al.,میزان پتانسیل
گرمايش جهاني برای تولید يک کیلوگرم گندم 1/31 ،معادل
دیاکسید کربن محاسبه گرديد .دلیل اختالف مقدار محاسبه
شده ،با مقادير اين مطالعه ،عدم در نظر گرفتن انتشار گازهای
گلخانهای حاصل از تغییر کاربری زمین ،در مطالعه  Roosو
همکاران ميباشد.
در بین استانهای مورد مطالعه ،مزارع دوروم استان
خوزستان بیشترين مقدار انتشار گازهای گلخانهای را به ازای
تولید هر کیلوگرم گندم دارا بودند .از داليل مهم در باالبودن
میزان اين انتشار ميتوان به مصرف باالی کودهای محتوی
نیتروژن به صورت سرک اشاره کرد .همچنین متوسط محصول
تولیدی در اين استان از مزارع فارس و کرمان پايینتر بود که
باعث کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای به ازای هر کبلوگرم
محصول ميشود.

بیشترين تاثیر در بین انتشار گازهای گلخانهای مورد
بررسي مربوط به دیاکسیدکربن و نیتروساکسید مربوط به
تغییر کاربری زمین ميباشد .بخش کشاورزی از تولیدکنندههای
قابل توجه گازهای گلخانهای ميباشد .به طوری که تخريب
جنگلها ،زهکشي مردابها ،سوزاندن کاه و کلش ،افزايش
احشام و کودپاشي با کودهای نیتروژنه از مهمترين فعالیتهای
کشاورزی است که باعث انتشار گازهای گلخانهای ميشود .در
مورد تغییر کاربری زمین نميتوان توصیه اختصاصي برای هر
مزرعه نمود .با تدوين قوانیني مبني بر کاهش تبديل پوششهای
طبیعي به مزارع کشاورزی تا حد زيادی ميتوان از شدت اين
انتشار کاست (.)Vermeulen et al., 2012
انتشار حاصل از تولید الکتريسیته برای استحصال آب
آبیاری از عوامل تاثیرگذار بر میران کل انتشار تولید گندم دورم
ميباشد که ميتوان با استفاده از روشهای مکانیزه آبیاری مانند
آبیاری باراني و کاهش میزان آبیاری ،از انتشار گازهای گلخانهای
مربوط به اين قسمت کاست .اما مشکل روشهای نوين آبیاری
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هزينه باالی تجهیزات اولیه ميباشد که نیاز به تامین مالي از
سازمانهای حمايتي مانند سازمان جهاد کشاورزی يا بانک
کشاورزی دارد .در بین همه استانهای مورد مطالعه انتشار
مربوط به سوختهای فسیلي نیز از عوامل تاثیرگذار در پتانسیل
گرمايش جهاني ميباشد .بررسي ساير مطالعات انجام شده در
زمینه محصوالت زراعي نیز نشان ميدهد که مصرف کودهای
شیمیايي (به ويژه کود نیتروژن) و سوختهای فسیلي بیشترين
اثر را در انتشار گازهای گلخانهای و پتانسیل گرمايش جهاني
دارد ( .)Lal, 2004; Kaltsas et al., 2007در بین عملیات

کشاورزی انجام شده ،خاکورزی بیشترين مصرف سوخت
گازويیل را دارا بود .مشابه اين نتايج در مطالعه ،)2010( Rajabi
نیز به دست آمده است .میزان باالی اين انتشار به دلیل استفاده
از چند عملیات کشاورزی جداگانه و تردد زياد تراکتور بر روی
مزرعه ميباشد .استفاده از ادوات ترکیبي از جمله کمبینات برای
خاکورزی و کشت ميتواند از راههای کاهش گازهای گلخانهای
در فرايند تولید گندم دوروم باشد .شکل  ،4نتايج بررسي انتشار
گازهای گلخانهای را در مراحل مختلف تولید ماکاروني و با توجه
به مناطق مختلف تولید گندم دوروم نشان ميدهد.

شکل :7نقشه ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي در توليد گندم دوروم و ماکارونی

انتشار گازهای گلخانهای مرحله کارخانه ،برای مناطق
مختلف تامین گندم دوروم يکسان در نظر گرفته شد .در بخش
حمل و نقل با توجه به بعد مسافت ،گندم دوروم مزارع استان
خوزستان کمترين و مزارع استان کرمان بیشترين انتشار
گازهای گلخانهای را دارا بودند ،ولي با توجه به سهم باالی بخش
کشاورزی ،مزارع استان خوزستان در کل ،بیشترين انتشار
گازهای گلخانهای را دارا بودند .سهم باالی مزارع استان

خوزستان از انتشار گازهای گلخانهای به دلیل انتشار باالی
گازهای گلخانهای حاصل از تغییر کاربری زمین در اين استان
بود .انتشار گازهای گلخانهای حاصل از تغییر کاربری زمین
(بیوژنیک) در مطالعات چرخه زندگي ،معموال به دلیل کمبود يا
عدم دسترسي به اطالعات در نظر گرفته نميشود ،در حالي که
باتوجه به نتايج اين مطالعه سهم بااليي ( )%35در انتشار کل
گازهای گلخانهای تولید گندم دوروم دارد.
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اولیه ميباشد که نیاز به تامین مالي از سازمانهای حمايتي
 انتشار.مانند سازمان جهاد کشاورزی يا بانک کشاورزی دارد
مربوط به سوختهای فسیلي نیز از عوامل تاثیرگذار بر میزان
،کل پتانسیل گرمايش جهاني بود که طبق بررسي صورت گرفته
 استفاده.عملیات خاکورزی بیشترين مصرف گازويیل را دار بود
از ادوات ترکیبي و کاهش مصرف گازويیل از اين طريق ميتواند
يکي از راههای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در اين مرحله
.باشد

سپاسگزاري
از حمايتهای بنیاد ملي نخبگان و گروه صنعتي و پژوهشي
 اين پژوهش مستخرج از طرح نوع.زرماکارون تشکر ميگردد
" ميباشد که با حمايت2113114/4/25" ششم به شماره
.معاونت محترم پژوهشي دانشگاه تهران انجام شده است

نتيجهگيري
اين مطالعه به منظور ارزيابي میزان انتشار گازهای گلخانهای
.حاصل از تولید ماکاروني در مراحل مختلف تولید ميباشد
اطالعات کشاورزی از استانهای عمده تولیدکننده اين محصول
 بیشترين میزان، بر اساس نتايج به دست آمده.صورت گرفت
انتشار گازهای گلخانهای مربوط به دیاکسیدکربن و
 اين انتشار.نیتروساکسید حاصل از تغییر کاربری زمین ميباشد
به دلیل تغییر محتوای کربن ذخیره شده در خاک و گیاه بین
پوشش گیاهي طبیعي (قبل از تغییر کاربری) و زمین زراعي
 انتشار حاصل از تولید.(بعد از تغییر کاربری) ميباشد
الکتريسیته برای استحصال آب آبیاری از عوامل تاثیرگذار بر
میزان کل انتشار تولید گندم دورم ميباشد که ميتوان با
استفاده از روشهای مکانیزه آبیاری مانند آبیاری باراني و کاهش
 از انتشار گازهای گلخانهای مربوط به اين قسمت،میزان آبیاری
 اما مشکل روشهای نوين آبیاری هزينه باالی تجهیزات.کاست
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