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چکیده:
یکی از عوامل اصلی عمـده تغییرات آب و هواي کرهي زمین و تنوع زیستی ،انتشـار گازهـاي گلخانهاي از منابع مختلف به ویژه از بخش کشاورزي
است .استان خوزستان به عنوان یکی از قطبهاي کشاورزي با مصرف فراوان کودهاي شیمیایی سهم عمدهاي در تولید گازهاي گلخانهاي دارد.
لذا هدف از این پژوهش استفاده از مدلهاي دیسنت و ديانديسی در تعیین نرخ تصاعد گازهاي متان ،اکسیدنیتروس و اکسیدنیتریک در
مرکبات و نخلستانهاي خوزستان است .براي این منظور منطقه موردنظر به سه بخش تقسیم و در هر بخش نمونهبرداري به صورت تصادفی
صورت گرفت.زمان نمونه برداري درمرحله گلدهی و در ار د یبهشت  9719که اوج پوشش سبز براي هردرخت بود انجام و
غلظت گاز خروجی با استفاده از روش اتاقک بسته وکروماتوگرافی گازي درمحل هاي نمونه برداري انجام شد .میزان پتانسیل گرمایش
جهانی براساس دادههاي مشاهداتی و مدلهاي دیسنت و ديانديسی بهدست آمد.کارایی مدل دیسنت و ديانديسی با استفاده از آمارههاي
ضریب تعیین ،خطاي حداکثر ،ریشهي میانگین مربعات خطا ،کارایی مدل و ضریب جرم باقیمانده بررسی گردید .مطابق نتایج مدل دیسنت،
بیشترین میانگین شار متان مدل شده در ایستگاه دزفول ( تن در هکتار در سال  )0/449و شار اکسیدنیتروس مدل شده در ایستگاه آبادان
( 0/094تن در هکتار در سال) و شار اکسیدنیتریک مدل شده در ایستگاه دزفول ( تن در هکتار در سال  )0/951تعیین شد .همچنین در مدل
ديانديسی بیشترین میانگین شار متان مدل شده در ایستگاه دزفول ( تن در هکتار در سال  ،)0/734شار اکسیدنیتروس مدل شده در ایستگاه
آبادان (تن در هکتار در سال  )0/159و شار اکسیدنیتریک مدل شده در ایستگاه دزفول ( تن در هکتار در سال  )0/999بهدست آمد .بیشترین
میزان پتانسیل گرمایش جهانی براساس دادههاي مشاهداتی در ایستگاه آبادان ( 971/175تن معادل دي اکسید کربن) بوده و براساس دادههاي
دیسنت در ایستگاه دزفول ( 59/994تن معادل دي اکسید کربن) و براساس دادههاي ديانديسی در ایستگاه آبادان ( 999/661تن معادل دي
اکسید کربن) تعیین شد .با توجه به نتایج شاخصهاي آماري مدل دیسنت براي سه گاز اکسیدنیتروس ،متان و اکسیدنیتریک بهترتیب ،ضریب
تعیین (0/11 ،0/19و  ،)0/33ریشهي میانگین مربعات خطا (0/ 79 ،0/05و  )0/07و کارایی مدل (0/95 ،0/69و )0/36و در مدل ديانديسی
نیز شاخصهاي ضریب تعیین (0/19 ،0/19و  )0/9ریشهي میانگین مربعات خطا (0/45 ،0/09و )0/04و کارایی مدل (0/69 ،0/15و )0/67و هر
دو مدل دقت قابل قبولی را برآورد گازهاي گلخانهاي مذکور نشان دادند .توصیه میشود که به جاي مصرف بیرویه کودهاي شیمیایی بهعنوان
یک منبع اصلی انتشار گازهاي گلخانهاي ،از نظرات کارشناسان و اصول مصرف بهینه کودي در مزرعه استفاده گردد.
کلید واژگان :باغات مرکبات ،تصاعد گاز گلخانهاي ،نخلستان ،مدل دیسنت ،مدل دي ان دي سی

نویسنده مسئول؛ تلفن05944097701 :

ایمیلg.fallah@hsu.ac.ir :
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 .1مقدمه
تغییر اقلیم با عنوان یک پدیده فراملی و جهانی و از
مهمترین تهدیدهاي توسعه پایدار به شمار میرود .بر این
اساس اقلیم عامل بیرونی بوده که بسیاري از پدیدهها را
دستخوش دگرگونی کرده است ( Bozarjomhari et

 .)al., 2013در این راستا بخش مهمی از تغییرات آب و
هوا مربوط به تولید بیش از حد گازهاي گلخانهاي بوده
است ( .)Moharri, 2003ازجمله موضوعاتی که اقلیم بر
آن اثر گذاشته و از آن پذیرفته فعالیتهاي کشاورزي
میباشد ( .)Bozarjomhari et al., 2013کشاورزي
سبب تولید گازهاي گلخانهاي مهم در بخش کشاورزي و
بزرگترین منبـع منتشرکنندهي آن اسـت ( Reay et

 .)al., 2012بخش کشاورزي به عنوان منبع و ترسیب
کننده چند گاز گلخانهاي مهم ازجمله متان ،اکسید
نیتـروس ،دیاکسـید کـربن ،آمونیاك ،و اکسید نیتریک
مطرح است ( .)Motallebi et al., 2009سهم بخش
کشاورزي در پدیده تغییر اقلیم حدود 97/5درصد بوده
( )IPCC, 2007که حـدود  60درصـد از آن
اکسیدنیتروژن 71 ،درصد گاز متان و یک درصد از انتشار
جهانی نیز دي اکسیدنیتروژن میباشد .میزان جهانی
انتشار اکسید نیتروس در سال  9130از  5/4به  1/1گرم
در مترمربع در سال  1091افزایش یافته است .اکسید
نیتروس در تشکیل آئروسل معدنی ثانویه دخیل است و
بنابراین علاوه بر تغییرات آب و هوایی ،باعث آلودگی هوا
نیز میشود ( Liu et al., 2017؛ Lu and Tian, 2013؛

 Tian et al., 2011؛ .)Tian et al., 2012منـابع اصلی
این گازها سوختهاي فسـیلی استفاده شده در
فعالیتهاي کشاورزي ،تلفات کربن خاك به دلیل

عملیات خاك ورزي ،سـوزاندن بقایاي گیاهان زراعی و
درختان جنگلی ،دامداري و استفاده از کودهاي دامی،
ساخت و بهرهبرداري از کـود نیتـروژن است ( Kochaki

 .)& Kamali, 2010ایـران با وجود سهم کوچک از
اقتصـاد و جمعیـت جهـانی ،در سرانهي انتشار گازهـاي
گلخانهاي ،رتبـه سیام را در میـان کشورهاي جهان دارد.
میزان انتشار گازهاي گلخانهاي بخش کشاورزي ایران از
طریق مصـرف کـود (کـود شـیمیایی و حیـوانی)،
مدیریت فضولات حیوانی و سوزاندن ضایعات کشاورزي
در مزرعه ،از بسیاري از کشورهاي تولیدکننده مانند
کانادا ،ژاپن و ایتالیا بـالاتر اسـت(The , 2014

 .)Balance Sheet of Energyدر زمینه بررسـی
وضـعیت تولیـد گازهـاي گلخانه اي از منـابع
مختلف ،تاکنون مطالعات داخلی و خـارجی
متعـددي صـورت گرفتـه است  Moradi .و
همکارانش ( )1095در پژوهشی تأثیر خاکورزي ،مدیریت
بقایا و کود نیتروژن بر بیلان کربن و پتانسیل گرمایش
جهانی در کشت ذرت بررسی کردند و مشاهده کردند که
از بین تیمارهاي مورد بررسی ،مدیریت بقایا بیشترین
تأثیر را بر بیلان کربن نشان داد Jamali Pour .و
همکارانش ( )1095برآورد ارزش انتشار گازهاي
گلخانهاي اکسیدنیتروس و دي اکسید کربن دانههاي
روغنی منتخب ایران (سویا ،کلزا ،ذرت دانهاي و سایر
دانههاي روغنی) را با استفاده از مدل  GHGEبررسی
کردند .نتایج آنها نشان داد استانهاي خوزستان و
زنجان به ترتیب ،با تولید سالانه  749/41و  0/004تن،
بیشترین و کمترین میزان تولید گاز گلخانهاي  N2Oرا
در سطح کشـور دارند Moradi .و Pour Ghasemian

( )1093انتشار گازهاي گلخانهاي دي اکسید کربن
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اکسیدنیتروس و متان و همچنین پتانسیل گرمایش

کشور است از این رو میزان قابل توجهی از

جهانی غلات بر اساس میزان مصرف نهاده ،ضرایب انتشار

گازهاي گلخانه اي در این مناطق تولید می شود.

و سطح زیر کشت را محاسبه کردند .نتایج آنها نشان داد

با توجه به اهم ی ت کشت ها ي مذکور و با نظر به

که میزان انتشار گازهاي گلخانهاي ناشی از مصرف کود

ا ی ن که در ا ی ران مطالع ات اندکی در خصوص

نیتروژن بیشتر از دیگر نهادهها بود .همچنین میزان

تولید گازهاي گلخانه اي در بخش کشاورزي

انتشـار  CO2 ،N2Oو CH4در گندم بیشتر از ذرت و جو

صورت گرفت ه است  ،هدف از این پژوهش تعیین

بوده و میزان سالیانه پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از

شار گاز هاي متان ،اکس ی د ن ی تروس و اکسید

غلات مطابق با روند انتشار گازهاي گلخانهاي بودYue .

نیتریک در باغات استان خوزستان است .همچنین

و همکاران ش (  ) 109 1چهار روش مدل ساز ي

استفاده از دو مدل  DAYCENTو  DNDCدر برآورد

خطی

میزان تولید این گازها و تعیین پتانسیل گرمایش جهانی

(  ) YLRMو عوامل انتشار اولویت  IPCCرا براي

براي هر دو منطقه مورد مطالعه بررسی می شود .هدف

ارزیابی انتشار اکسیدنیتروژن در حوزه کشاورزي

بعدي این پژوهش بررسی هزینه زیست محیطی این

مقایسه کردند  .ارزیابی دقت این مدل ها نشان داد

گازها در اکوسیستمهاي باغی استان خوزستان است .در

که مدل هاي  DAYCENTو  DNDCالگوهاي

ادامه ،بخش دوم تحقیق به ارائه مواد و روش ها

زمانی روزانه اکسیدنیتروس را به طور مؤثر

اختصاص داده می شود .در این بخش ،مدل هاي

شب یه سازي کرده اما هر دو مدل در شب یه سازي

مورد استفاده و همچنین شاخص هاي آماري مورد

زمان بند ي شار اکسید نیتروس پس از کود دهی

بررسی قرار خواهند گرفت .سپس در بخش نتایج

و رژیم آب مشکل داشتند Fitton .و همکاران ش

تجربی تحقیق ،عملکرد مدل هاي مورد استفاده

(  ) 1091مدل ساز ي ضریب بیولوژیکی نیتروژن و

بررسی و مورد مقایسه قرار می گیرد .در نهایت

پویایی علف زار مبتنی بر فرآیند بیوژئوشیمیایی،

در بخش آخر ،نتیجه گیري و پیشنهادات ارائه

با دو روش  APSIMو  ، DAYCENTدر مقایسه

می شود.

با مجموعه داده هاي تجربی انجام دادند .مشاهده

 . 2مواد و روش ها

، DAYCENT

، DNDC

رگرسیون

کردند که هر دو مدل ،وابستگی به مفروضات
خاصی را دارا بوده و م ی توانند جنبه ها ي کلیدي

 .1-2منطقه مورد مطالعه

رشد علف ها ي هرز ،از جمله تولید زیست توده را

این مطالعه در شهرستان آبادان به عنوان اصلیترین

به دست آورند و به درستی شب ی ه ساز ي تعاملات

مرکز نخیلات در استان خوزستان با موقعیت جغرافیایی

بین تغییر دانه و علف ،به ویژه مخلوط با کسر

طول  49درجه و  93دقیقه و عرض جغرافیایی  70درجه

شبدر بالا را محاسبه کنند  .استان خوزستان یکی

و  10دقیقه و داراي  97هزار نخیلات و سه میلیون و

از مهم تر ی ن مناطق تولید مرکبات و خرما در

پانصد هزار اصله نخل و شهرستان دزفول در طول
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جغرافیایی  49درجه و  14دقیقه شرقی و عرض

مح ی ط ی اندازه گ ی ر ي م ی کند  .در طول دوره تحقیق

جغرافیایی  71درجه و  11دقیقه شمالی با عنوان

پنج نمونــه بردار ي از بــاغــات مرکبــات دزفول و

مهمترین مرکز باغات مرکبات در استان خوزستان انجام

نخلسـتان هاي آبادان در سـه تکرار انجام شد  .ا ی ن

گرفت.

مقاد ی ر به دســـت آمده به کل ســـال تعم ی م داده

 . 2 - 2نمونههه بردار ی از گههازهههای گلخههانههه ا ی

شدند .

انتشار ی افته از خاک
پژوهش حاضـر در قالب نمونه گ ی ر ي تصادفی با دو
عامــل نوع کشت و تاریخ اندازه گیري بــر میـزان
تــــصاعد متان ،اکس ی د ن ی تروس و اکس ی د ن ی تر ی ک
اجرا شد  .جهت اندازه گ ی ر ي گاز متان تول ی دشده از
سـطح خاك ،از روش اتاقک بسته و کروماتوگرافی
گازي اسـتفاده شـد  .در هـر کـشتزار سـه اتاقـک
قـرار داده شـد  .پس از گذشت سه ساعت از نصب
اتـاقــک هــا  ،از درون آن هــا بــه کمــک ســـرنـ
نمونه بردار ي شد  .نمونه ها بلافاصــــله براي قرائت
میزان گاز متان به آزمایشـــگاه منتقل و توســـط
دســـتگاه گــــــاز کرومــــــاتوگراف (  ) GCمدل
 UNICAMسري  690مجهز بــــه حــــسگرهاي
 ECDو  FIDاندازه گ ی ر ي شـد .این دستگاه مقدار
پی پ ی ام حجمی گاز را قرائت کرد .با دخالت حجم
اتاقک و مدت زمان نصب اتاقک ها در نهایت مقدار
تصــاعد گازها ،بر اســاس میزان تصــاعد گاز مورد
نظر بر حسب جــــرم از واحد سطح در واحد زمان
محاســــــــــبه شـــد .جهت اندازه گ ی ر ي گازها ي
اکســـ ی د ن ی تروس و اکســـ ی د ن ی تر ی ک از اندازه گ ی ر ي
اکســـ ی دها ي ن ی تروژن در دســـتگاه آنالا ی زر مدل
 APNA-370اســـتفاده شـــد .ا ی ن آنالا ی زر غلظت
اکســــ یـــ دهـــا ي نـــ یـــ تـــروژن را در هـــوا ي

 .3-2مدلDAYCENT
این مدل در ابتدا در دهه  9130به منظور شبیهسازي
تغییرات مواد آلی خاك ( ،)SOMبهرهوري گیاهان،
دسترسی به مواد مغذي و دیگر پارامترهاي اکوسیستم
در پاسخ به تغییر در مدیریت زمین و آب و هوا به طور
گستردهاي مورد استفاده قرار گرفت و نشان داد که جهت
شبیهسازي رشد گیاه و تغییرات مواد آلی خاك براي اکثر
اکوسیستم هاي زمینی در سراسر جهان قابل استفاده
است .افزایش توجه به انجام تجزیه و تحلیل گازهاي
گلخانهاي ،به توسعه  DAYCENTدر سال  9114منجر
شد .مدل  DAYCENTشامل زیر مدلی در مرحله تولید
گیاهان و زیر مدلی براي پویایی مرحله به مرحله روزانه
جریان گاز کمیاب ،گردش مواد مغذي ،جریان آب و مواد
آلی خاك ( )SOMاست .برنامه مدل DAYCENTدر
زبان برنامهنویسی  FORTRANو  Cنوشتهشده و
میتواند از پنجره  DOSیا یک پلت فرم لینوکس اجرا
شود .وروديهاي مدل  DAYCENTشامل بارش روزانه
مشاهدهشده و حداکثر و حداقل دما روزانه؛ ورودي
متغیرهاي خاك شامل بافت ،چگالی تراکم ،ضخامت،
ظرفیت مزرعه ،نقطه پژمردگی ،pH ،هیدرولیک
اشباعشده و رسانایی براي  94لایه خاك میباشد .این
مدل با استفاده از دادههاي مشاهدهشده مربوط به تولید
گیاهان ،ماده آلی خاك ،گردش مواد مغذي و گازهاي
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کمیاب اعتبارسنجی شده است ( Hartman et al.,

حــــدود  19و  790و  119برابر دي اکس ی دکربن در

.)2011

گـرمــا یـ ش زم ی ن نقش دارنــد ( .) IPCC, 2007

 .4-2مدل DNDC

بنابرا ی ن ،واحد ا ی ن شـــاخص به صـــورت معادل

یک مدل شبیهساز روزانه ،مزرعه مقیاس ،و قابلیت
استفاده در زمینه تجزیه و دنیتریفیکاسیون است ( Li et

 )al., 1992و براي واکنشهاي بیوشیمیایی کربن و
نیتروژن در اکوسیستمهاي کشاورزي مورد استفاده قرار
گرفته است DNDC .داراي چهار زیر مدل شامل-9 :زیر
مدل اقلیم -خاك (مجموع دماي ساعتی و روزانه خاك و
روطوبت در یک بعد)  -1زیر مدل رویش محصول

دي اکس ـ ی دکـــــربن ب ی ان گرد ی د  .براي ا ی ن منظور،
م ی زان گاز اکسـ ی دن ی تروس با ضر ی ب  790و متان با
ضــر ی ب  19و اکس ـ ی د ن ی تر ی ک  119در محاســبات
وارد شـــد  .در نها ی ت م ی زان پتانســـ ی ل گرما ی ش
جهان ی بر اساس معـادل ه  9محاسبه شد ) 9 ( .
GWP= (N2O FLUX ×310)+(NO FLUX
)×298)+ (CH4 FLUX×21
در این معادله GWP ،پتانسیل گرمایش جهانی (کیلوگرم

(مجموع شبیهسازي تجمع زیست توده محصول و تقسیم

معادل دياکسیدکربن در هکتار) N2O FLUX ،انتشـــار

بندي آن)  -7زیر مدل تجزیه (تجزیه ،نیتریفیکاسیون

اکسیدنیتروس NO FLUX ،انتشـــار اکســـیدنیتـریک و

تبخیر  NH3و تولید -4) CO2زیرمدل دنیتریفیکاسیون

 CH4 FLUXانتشار متان میباشند.

(ردیابی کاهش بیوشیمیایی متوالی از NO3تا NO2-
 N2O ،NO ،و )N2میباشد ( Li et al., 1992; Li,

 .)2000; Abdalla et al., 2010مدل داراي دو حالت
قابل شبیهسازي  -9حالت محلی  -1حالت منطقهاي
است .در حالت محلی وروديهاي مدل در سه دسته
تقسیم میشوند :وروديهاي اقلیم ،وروديهاي خاك و
وروديهاي مدیریت زراعی .مدل در دو بخش گیاه و
خاك امکان اعتبار سنجی دارد.
 .5-2محاسبه پتانسیل گرمایش جهانیGWP

 .6-2شاخصهای آماری
به منظور ارزیابی دقت مدلسازي ،از شاخصهاي آماري
خطاي حداکثر ،ریشهي میانگین مربعات خطا ،ضریب
تعیین ،کارایی مدل و ضریب جرم باقیمانده استفاده شد.
براي بررسی تفاوت بین مقادیر مشاهدهشده و
پیشبینیشده از ضریبی به نام ضریب تبیین  R2استفاده
میشود ( .)Ewert et al., 2005در علم آمار این ضریب
به دو صورت تعریف میشود .تعریف اول عبارت است
∑(𝑃𝑖−𝑂𝑖)2

از  𝑅 2 = 1 − ∑(𝑂𝑖−𝑂̅)2و تعریف دیگر

∑(𝑃𝑖−𝑂̅ )2
∑(𝑂𝑖−𝑂̅ )2

= R2

محاســـبه پتانســـ ی ل گرما ی ش جهان ی بر اســـاس

است .در بررسی کمی مدلها شاخص  CDدر حقیقت

گزارش هـا  Robertsonو همکاران ش (  ) 1000و

معکوس تعریف دوم و شاخص  EFهمان تعریف اول از

 Thelenو همکاران ش (  ) 1090انجام شــد  .اثـــــر

 R2است .تعریف اول همواره بین صفر و یک تغییر می

هـــر کـــدام از گازهـــا بـــر گرمـــا ی ش زمـــ ی ن

کند و تعریف دوم ،میتواند از  9بزرگتر شود .مقادیر

متفــــــاوت اســت ،به طوري که هر واحد متان و

بالاي  MEنشانگر بدترین پیشبینی مدل است .مقادیر

اکســـ یـ دن ی تروس و اکســـ یـ دن ی تر یـ ک به ترتیب

 RMSEبالا نشان میدهد که چه مقدار پیشبینیها
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دست پایین یا دست بالا بودهاند و به طور کلی میزان

()5

خطاي مدل را در برآورد دادهها عنوان میکند

()6

( )Dashtaki et al., 2010در این پژوهش براي محاسبه

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

= 𝐹𝐸

𝑖=1

𝑛
𝑛∑
𝑖𝑃 𝑖=1 𝑂𝑖−∑𝑖=1

𝑛∑
𝑖𝑂 𝑖=1

= 𝑀𝑅𝐶

که در روابط فـوق Pi ،مقـادیر شبیهسازي شـدهQi ،

 RMSEاز روش نزدیکترین همسایه مارکواردت

مقـادیر اندازهگیري شده n ،تعداد نمونههاي بهکاررفته

استفاده شد .مقادیر  CDنیز معرف نسبت بین پراکندگی

است.

مقادیر پیشبینیشده و مقادیر اندازهگیري شده است.
حد پایینی  RMSE ،MEو  CDصفر است .مقایسهي

 .3نتایج

بین مقادیر اندازهگیري شده و متوسط مقادیر

 .1-3مقادیر اندازهگیری شده گازهای گلخانه ا ی

مشاهدهشده توسط شاخص  EFانجام میگیرد .هر چه

انتشار ی افته از خاک

این شاخص به یک نزدیکتر باشد مدل پیشبینی بهتري
داشته است .شاخص  CRMمیل مدل به پیشبرآوردي
و کمبرآوردي را نشان میدهد ( Khodaverdiloo et

 .)al., 2011میزان  CRMمنفی یعنی مدل مقادیر را
بیشتر و  CRMمثبت یعنی مدل دادهها را کمتر از داده-
هاي مشاهدهشده پیشبینی کرده است .اگر مقادیر
مشاهدهشده و پیشبینیشده مدل برابر باشندME = ،

 EF = 1 ،CD = 1 ،RMSE = 0 ،0و  CRM = 0است.
تفسیر ریاضی شاخصهاي آماري بالا به صورت زیر است
( Homaee et al., 2002; Kottegoda and Rosso,

.)2008

()4

جزئی در آزادسازي گاز گلخانهاي میشود .پس از آن در
دوره زمانی  T3نیز یک افزایش آزادسازي که علت آن را
میتوان به رشد گیاه نسبت داد ،مشاهده میشود .در مرحله
 T4به دلیل کـم شدن رطوبت خاك (از عوامل تأثیرگذار بـر
تـصاعد گاز) مقدار آزادسازي نیز کمتر شده است .در
پژوهشهاي ( )Tate et al., 2007و ( Jabro et al.,

 )2007نیز نتایج مشابهی مینی بر کاهش آزادسازي گازهاي
گلخانهاي با کاهش رطوبت مشاهده شده است .در مرحله
جانداران ،افزایش آزادسازي مشاهده شده است (اشکال 9

2
𝑛𝑅𝑀𝑆𝐸 = ∑𝑛𝑖=1 √(𝑃𝑖 − 𝑂𝑖)2 /

̅ 2
𝑛∑
)𝑂𝑖=1(𝑂𝑖−
̅
𝑂(𝑃𝑖−
)2
𝑛∑
𝑖=1

مرحلـه میوه دهی قرار دارند که این عامل سبب افزایش

T5به دلیل افـزایش میزان تجزیه مواد آلی و فعالیت ریز

(𝑀𝐸 = 𝑀𝐴𝑋 |𝑃𝑖 − 𝑂𝑖|𝑛𝑖=1 )1

()7

در مراحل زمانی  T1به  T2درختان مرکبـات و خرما در

تا .)7

= 𝐷𝐶
خرما

3

مرکبات

2
1
0
T5

T4

T3

T2

T1

شکل  -1روند تغییرات آزادسازی متان در باغات مرکبات و نخلستان
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0.2
خرما

مرکبات

T4

T3

0.15
0.1
0.05
0
T5

T2

T1

شکل -2روند تغییرات آزادسازی اکسیدنیتروس در باغات مرکبات و نخلستان
خرما

0.08

مرکبات

0.06
0.04
0.02
0
T5

T4

T3

T2

T1

شکل  -3روند تغییرات آزادسازی اکسیدنیتریک در باغات مرکبات و نخلستان

همانگونه که در شکل  9نشان دادهشده است ،روند

 T3و رشد درختان مرکبات کاهش تصاعد گاز بیشتري

تغییرات متان در باغات مرکبات و نخلستان تقریباً روند

مشاهده شد .در هر دو ایستگاه بیشترین زمان تصاعد

مشابهی دارد ،ولی میزان تصاعد متان در باغات مرکبات

گاز اکسید نیتریک در مرحله  T2و میوه دهی تعیین شد

بیشتر بوده است .در مرحله میوه دهی درختان خرما

(شکل  .)7با در نظر گرفتن الگوي نرخ شار گاز در دو

تصاعد گاز کمتري را نسبت به مرکبات نشان دادند .در

ایستگاه ،میزان تصاعد سالانه بر اساس نمونههاي

مرحله  T4درختان مرکبات کاهش محسوستري از شار

مشاهداتی محاسبه شد .نتایج میانگین شار متان مدل

گاز را نسبت به درختان خرما داشتند ولی در هر دو

شده ایستگاه دزفول (0/5تن در هکتار در سال) بیشتر از

ایستگاه در مرحله  T3و رشد گیاه بیشترین تصاعد متان

میانگین شار متان در ایستگاه آبادان ( 0/033تن در

را نشان دادند .روند تغییرات اکسیدنیتروس در باغات

هکتار در سال) به دست آمد .نتایج میانگین شار

مرکبات دزفول و نخلستانهاي آبادان بسیار متفاوت است

اکسیدنیتروس مدل شده ایستگاه دزفول 0/001( ،تن در

که به دلیل کود دهی متفاوت در دو ایستگاه میباشد و

هکتار در سال) کمتر از میانگین شار اکسیدنیتروس در

نخلستانهاي آبادان شار گاز اکسید نیتروس بیشتري را

ایستگاه آبادان ( 0/133تن در هکتار در سال) تعیین شد.

داشتند .در مرحله میوه دهی بیشترین تصاعد گاز اکسید

نتایج میانگین شار اکسیدنیتریک مدل شده ایستگاه

نیتروس به دست آمد (شکل  .)1روند تغییرات اکسید

دزفول (0/914تن در هکتار در سال) بیشتر از میانگین

نیتریک در دو ایستگاه نیز شبیه به یکدیگر تعیین شد

شار اکسیدنیتریک در ایستگاه آبادان (0/936تن در

ولی در نخلستان میزان آن کمتر به دست آمد .در مرحله

هکتار در سال) به دست آمد .تصاعد دو گاز متان و اکسید
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نیتریک از باغات مرکبات دزفول بیشتر از نخلستانهاي

تن در هکتار در سال) تعیین شد .همچنین نتایج میانگین

آبادان تعیین شد ولی تصاعد گاز اکسید نیتروس در

شار اکسیدنیتریک مدل شده ایستگاه دزفول ( 0/951تن

نخلستانهاي آبادان توسط مدل بر اساس نمونههاي

در هکتار در سال) بیشتر از میانگین شار اکسیدنیتریک

مشاهداتی بیشتر به دست آمد.

در ایستگاه آبادان (0 /911تن در هکتار در سال) به دست

 .2-3مقایسه عملکرد دو مدل DAYCENTو

آمد .تصاعد دو گاز متان و اکسیدنیتریک از باغات مرکبات

DNDC

دزفول بیشتر از نخلستانهاي آبادان بود ولی تصاعد گاز

میانگین سالانه شار گازهاي متان ،اکسیدنیتروس و

اکسیدنیتروس در نخلستانهاي آبادان توسط مدل

اکسیدنیتریک توسط دو مدل  DAYCENTو DNDC

 DAYCENTبیشتر به دست آمد .نتایج شبیهسازي

در هر دو ایستگاه دزفول و آبادان برآورد گردید (جدول

مدل  DAYCENTنشان میدهد که دزفول با سطح

 .)9نتایج میانگین شار متان مدل شده ایستگاه دزفول

متوسط بارش بیشتر ،جذب متان بالاتري را در مقابل

(0 /449تن در هکتار در سال) بیشتر از میانگین شار

نخلستانهاي آبادان دارد .نرخ شار اکسید نیتروس نیز در

متان در ایستگاه آبادان ( 0/719تن در هکتار در سال) به

بین دو ایستگاه مدل شده مشابه بود .نتایج شبیهسازي

دست آمد .نتایج میانگین شار اکسیدنیتروس مدل شده

 DAYCENTو ضرایب تغییرات

براي شار

ایستگاه دزفول0/099( ،تن در هکتار در سال) کمتر از

اکسیدنیتریک نیز از یک الگوي مشابه پیروي میکند.

میانگین شار اکسیدنیتروس در ایستگاه آبادان (0/094
جدول  -1میانگین ،کمینه و بیشینه گازهای متان ،نیتروس اکسید و نیتریک اکسید در هکتار در سال در ایستگاههای مورد نظر

متغیر

ایستگاه

شار متان

DNDC

DAYCENT

میانگین

کمینه

بیشینه

ضریب تغییرات (درصد)

دزفول

0/449

0/739

0/509

4/1

0/734

آبادان

0/719

0/779

0/471

5/1

0/091

شار اکسید

دزفول

0/099

0/001

0/049

41/7

0/007

نیتروس

آبادان

0/094

0/004

0/033

39/6

0/159

شار اکسید نیتریک

دزفول

0/951

0/070

0/634

51/9

0/999

آبادان

0/911

0/076

0/673

90/0

0/905

نرخ شار گازهاي متان ،اکسید نیتروس و اکسید نیتریک

بیشتر از میانگین شار متان در ایستگاه آبادان (0/091

توسط مدل DNDCنیز در دو ایستگاه دزفول و آبادان

تن در هکتار در سال) به دست آمد .نتایج میانگین شار

در سال شبیهسازي شد .نتایج میانگین شار متان مدل

اکسیدنیتروس مدل شده ایستگاه دزفول ( 0/007تن در

شده ایستگاه دزفول 0/734( ،تن در هکتار در سال)

هکتار در سال) کمتر از میانگین شار اکسیدنیتروس در
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ایستگاه آبادان ( 0/159تن در هکتار در سال) تعیین شد.

متان با مقدار  0/93در دامنه دقت ضعیف تعیین شد .بر

نتایج میانگین شار اکسیدنیتریک مدل شده ایستگاه

اساس شاخص آماري ( SDانحراف معیار) مدل

دزفول ( 0/999تن در هکتار در سال) بیشتر از میانگین

 DAYCENTدر متان با  0/54بیشترین مقدار و در

شار اکسیدنیتریک در ایستگاه آبادان ( 0/905تن در

اکسید نیتریک با میزان 0/06کمترین مقدار تعیین شد.

هکتار در سال) به دست آمد .تصاعد دو گاز متان و

در مدل  DNDCو بر اساس شاخص آماري  ،SDگاز

اکسیدنیتریک از باغات مرکبات دزفول بیشتر از

متان با  4/69بیشترین مقدار و اکسید نیتریک با  1/57و

نخلستانهاي آبادان تعیین شد ولی تصاعد گاز

اکسید نیتریک با میزان  9/09جزء دادههاي پرت کمترین

اکسیدنیتروس در نخلستانهاي آبادان توسط مدل

مقدار تعیین شد .در مدل  DAYCENTبر اساس

 DNDCبیشتر به دست آمد .به منظور ارزیابی دقت

شاخص ( CRMضریب جرم باقیمانده) اکسیدنیتروس با

مدلهاي  DAYCENTو  DNDCاز شاخصهاي

 0/79بیشترین مقدار و اکسید نیتریک با میزان

آماري مختلفی استفاده شد .در جدول 1نتایج

0/11کمترین مقدار به دست آمد CRM .در این مدل در

شاخصهاي آماري مورد استفاده به تفکیک سه گاز

تمامی موارد در دامنه دقت مناسب قرار دارد و

اکسید نیتروس ،متان و اکسید نیتریک آورده شده است.

نشاندهنده کم برآوردي مدل است .در مورد مدل

نتایج جدول  1نشان داد که بر اساس شاخص آماري

 DNDCو بر اساس شاخص  CRMمتان با 0/41

DAYCENTضریب تعیین ( )R2متان بیشترین دقت

بیشترین مقدار و اکسید نیتروس با میزان 0/94کمترین

را داشته است .با این وجود هر سه گاز دقت مناسب و

مقدار را دارا میباشند CRM .در تمامی در دامنه دقتی

ضریب تعیین بالاتر از  0/5را دارند .بر اساس شاخص

مناسب و نشاندهنده کم برآوردي مدل است .بر اساس

آماري  DNDCضریب تعیین ( )R2اکسید نیتروس و

شاخص آماري ( EFکارایی مدل) مدل DAYCENT

متان بیشترین دقت را داشته است .با این وجود هر سه

در تمامی موارد مورد بررسی در تمامی در دامنه دقتی

گاز دقتی مناسب و ضریب تعیین بالاتر از  0/50را دارند.

مناسب تعیین شد .از این میان اکسید نیتروس با میزان

ضریب تعیین متان در مدل  DAYCENTبالاتر است،

 0/61مناسبترین مقدار را نشان داد .شاخص آماري

در حالی که اکسید نیتروس در هر دو مدل برابر و ضریب

 EFمدل  DNDCدر تمامی موارد مورد بررسی در

تعیین اکسید نیتریک در مدل  DNDCبالاتر تعیین شد.

تمامی در دامنه دقتی مناسب بدست آمد .در حال که

شاخص ( RPDنسبت انحراف کارایی) مدل

متان با میزان  0/69مناسبترین مقدار را نشان داد .بر

 DAYCENTنشان داد که براي اکسید نیتروس ،مقدار

اساس شاخص آماري ( CDضریب تبیین) مدل

 1/6است ولی در دو گاز دیگر نیز داراي دقت مناسبی

DAYCENT

میزان

میباشند .شاخص  RPDمدل  DNDCنشان داد که

0/44مناسبترین مقدار تعیین شد .طبق  CDبیشترین

براي اکسید نیتروس ،مقدار  5/9در دامنه مناسب و

پراکندگی مربوط به گاز متان به دست آمد .همچنین بر

اکسید نیتریک با مقدار 9/97در دامنه قابلقبول و براي

اساس شاخص آماري  CDمدل  DNDCدر تمامی موارد

اکسید

نیتروس

با

صفحه 913

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،37شماره  ،4زمستان 9711
بالاتر از حد مناسب است .طبق  CDبیشترین پراکندگی

اکسید نیتروس با میزان 0/09کمترین مقدار بدست آمد.

مربوط به گاز متان تعیین شد .در مدل DAYCENT

در همه موارد این آماره زیر یک بوده و در دامنه دقتی

در تمامی موارد مقدار  RMSEقابلقبول و از میانگین

مناسب تعیین شد .مقدار( MEخطاي ماکسیمم) در مدل

مقادیر واقعی کمتر به دست آمد .در گاز متان با مقادیر

 DAYCENTدر متان با 0/34بیشترین مقدار و در

 0/79داراي بیشترین مقدار و در اکسیدنیتریک با میزان

اکسید نیتریک با میزان 0/05کمترین مقدار (بدترین

0/07کمترین مقدار تعیین شد .در همه موارد این آماره

حالت) تعیین شد .در حال که مقدار MEدر مدل

زیر یک بوده و در دامنه دقتی مناسب به دست آمد .در

 DNDCدر متان با 9/16بیشترین مقدار و در

مدل  DNDCنیز در تمامی موارد مقدار RMSE

اکسیدنیتروس با میزان 0/07کمترین مقدار (بدترین

قابلقبول و از میانگین مقادیر واقعی کمتر تعیین شد .در

حالت) تعیین شد.

گاز متان با مقادیر  0/45داراي بیشترین مقدار و در
جدول -2شاخصهای آماری برآورد سه گاز اکسید نیتروس  ،متان و اکسید نیتریک بر مبنای دو مدل DAYCENTو DNDC

مدل
DAYCENT

DNDC

گاز

R2

RPD

SD

CRM

EF

CD

RMSE

ME

اکسید نیتروس

0/19

1/5

0/9

0/76

0/61

0/44

0/055

0/919

متان

0/11

9/3

0/54

0/74

0/95

1/45

0/79

0/349

اکسید نیتریک

0/33

9/9

0/03

0/11

0/36

9/45

0/07

0/057

اکسید نیتروس

0/19

5/9

0/01

0/95

0/15

9/03

0/01

0/076

متان

0/19

0/1

0/40

0/41

0/69

4/69

0/45

9/016

اکسید نیتریک

0/9

9/9

0/05

0/40

0/67

1/57

0/04

0/036

 .3-3نتایج حاصل از پتانسیل گرمایش جهانی

 .4-3نتایج حاصل از پتانسیل گرمایش جهانی بر

( )GWPبر اساس دادههای مشاهداتی

اساس مدل DAYCENT

مطابق نتایج به دست آمده از محاسبات ضریب پتانسیل
گرمایش جهانی متان ،اکسیدنیتروس و اکسیدنیتریک در
نخلستانهاي آبادان  971/175تن معادل دي اکسید کربن
و باغات مرکبات دزفول  39/901تن معادل دي اکسید
کربن از هر هکتار تعیین شد .سهم پتانسیل گرمایش
جهانی نخلستانهاي آبادان نسبت به باغات مرکبات دزفول
بیشتر تعیین شد .دلیل آن شار اکسید نیتروس بیشتر در
این ایستگاه میباشد.

در ادامه پتانسیل گرمایش جهانی سه گاز متان ،اکسید
نیتروس و اکسید نیتریک در باغات مرکبات دزفول و
نخلستانهاي آبادان بر اساس دادههاي مدل
 DAYCENTمحاسبه گردید .مطابق نتایج به دست
آمده از محاسبات ضریب پتانسیل گرمایش جهانی متان،
اکسید نیتروس و اکسید نیتریک در باغات مرکبات
دزفول ،میانگین پتانسیل گرمایش جهانی  59/994تن
معادل دي اکسید کربن و میانگین پتانسیل گرمایش
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استفاده از مدل هاي خطی در شبیه سازي میزان انتشار گازهاي گلخانهاي...
جهانی متان ،اکسید نیتروس و اکسید نیتریک در

حفاظــت محیطزیست است .با توجه به اینکه مطالعهاي

نخلستانهاي آبادان 43/174 ،تن معادل دي اکسید

تـاکنون در زمینهي بـرآورد ارزش اقتصادي گازهاي

کربن میباشد .همانگونه که مشخص است سهم

گلخانهاي بخش باغداري کشور و محصولات منتخب

پتانسیل گرمایش جهانی در باغات مرکبات دزفول نسبت

صورت نگرفتـه اسـت ،لـذا در ایـن مطالعـه بـراي

به نخلستانهاي آبادان بیشتر به دست آمد.

بـرآورد هزینهي محیطزیستی انتشار گازهاي متان،

 .5-3نتایج حاصل از پتانسیل گرمایش جهانی بر

اکسید نیتروس و اکسید نیتریک درختان منتخب

اساس مدل DNDC

همچنین پتانسیل گرمایش جهانی سه گاز متان ،اکسید
نیتروس و اکسید نیتریک در باغات مرکبات دزفول و
نخلستانهاي آبادان بر اساس دادههاي مدلDNDC

تعیین شد .بر اساس نتایج به دست آمده از محاسبات
ضریب پتانسیل گرمایش جهانی متان ،اکسید نیتروس و
اکسید نیتریک در باغات مرکبات دزفول ،میانگین
پتانسیل گرمایش جهانی  47/149تن معادل دي اکسید
کربن و میانگین پتانسیل گرمایش جهانی متان ،اکسید
نیتروس و اکسید نیتریک در نخلستانهاي آبادان،
 999/661تن معادل دي اکسید کربن میباشد .سهم
پتانسیل گرمایش جهانی نخلستانهاي آبادان نسبت به
باغات مرکبات دزفول بیشتر تعیین شد .دلیل آن شار
اکسید نیتروس بیشتر در این ایستگاه میباشد.

تولیـدي کشور از مطالعات ( et al., 2015; Ghorbani

 )Jamali Pour and Motallebi , 2009استفاده شده
اسـت.
در واقع قیمـت سایهاي گازهاي گلخانهاي متان ،اکسید
نیتروس و اکسید نیتریک با بهروزرسانی آن ،بـه ترتیـب
معـادل  -70111 ،-99669/01و  - 1114/5ریال،
تعیین گردید .هزینهي محیطزیستی انتشار گازهاي
گلخانهاي انتشار متان ،اکسید نیتروس و اکسید نیتریک
حاصل از نخلستانها و باغات مرکبات مناطق مورد
مطالعه بر اساس دادههاي سه روش مشاهداتی،
 DAYCENTو  DNDCمحاسـبه و در جـدول 7
گزارش شده است.
بر اساس میانگین خروجی ،هزینه انتشار محیطزیستی
سه گاز مورد نظر بر اساس سه روش مشاهداتی،
 DAYCENTو  DNDCدر دزفول بیشتر از آبادان

 .6-3نتایج حاصل از محاسبه هزینههای

میباشد ،بیشترین سـهم از هزینهي انتشـار گـاز

محیطزیستی انتشـار گازهـای گلخانهای

گلخانهاي در نخلستانهاي آبادان از اکسیدنیتروس و در

محاسـبه هزینههاي محیطزیستی انتشـار گازهـاي

باغات مرکبات دزفول از انتشار گاز اکسید نیتریک تعیین

گلخانهاي در نتیجه فعالیتهاي کشاورزي ،یک فاکتور

گردید .بیشترین هزینهي انتشـار گـاز گلخانهاي بر

اصلی در زمینه ایجاد احساس و هشـدارهاي لازم براي

اساس دادههاي مشاهداتی و کمترین میزان بر اساس

برنامهریزان و سیاستگذاران بخـش کشــاورزي و

دادههاي  DNDCبه دست آمد.
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جدول  -3هزینه محیطزیستی سه گاز مورد نظر از نخلستانهای آبادان و باغات مرکبات دزفول

هزینه انتشار (ریال)

ایستگاه

شار متان

DNDC

DAYCENT

میانگین

کمینه

بیشینه

مشاهداتی

دزفول

4349576

9979119

95001445

4769143

5970545

آبادان

9919999

119931

9317614

119560

913107

دزفول

777191

60519

9454751

10913

131619

آبادان

414996

919916

1777017

3993941

9711917

دزفول

933149569

7419713

آبادان

113071000 79441150 341999477 49131114 950419069

مجموع هزینهها

دزفول

991717717

173076176 71393144 901494167

در هکتار

آبادان

176711316 71490151 346179090 47011111 951044059

شار اکسید نیتروس
شار اکسید نیتریک

 .4بحث ونتیجهگیری
در این پژوهش به منظور تعیین میزان انتشار گازهاي
متان ،نیتروس اکسید و نیتریک اکسید در باغات مرکبات
و نخلستانهاي خوزستان و مدلسازي آنها با مدلهاي
DAYCENTو  DNDCانجام گرفت .میزان پتانسیل
گرمایش جهانی بر اساس دادههاي مشاهداتی ،نتایج
نرمافزار  DAYCENTو  DNDCدر دو ایستگاه به
دست آمد روش نمونهبرداري به صورت میدانی و استفاده
از محفظه گازي در اریبهشت ماه در باغات مورد نظر
صورت گرفت .یافتههاي پژوهش از نمونه برداريها نشان
داد که روند تغییرات متان در باغات مرکبات و نخلستان
تقریباً روند مشابهی را داشته ولی میزان تصاعد متان در
باغات مرکبات بیشتر بوده است .تصاعد گاز متان در
مرحله رشد درخت حداکثر بوده است .روند تغییرات
اکسیدنیتروس در باغات مرکبات دزفول و نخلستانهاي
آبادان بسیار متفاوت است که به دلیل کود دهی متفاوت
در دو ایستگاه میباشد و نخلستانهاي آبادان شار گاز

4610946

170177000 75775900 395153466

اکسید نیتروس بیشتري را داشتند .در مرحله میوه دهی
بیشترین تصاعد گاز اکسید نیتروس به دست آمد .روند
تغییرات اکسید نیتریک در دو ایستگاه نیز شبیه به
یکدیگر تعیین شد ولی در نخلستان میزان آن کمتر به
دست آمد .در هر دو ایستگاه بیشترین زمان تصاعد گاز
اکسید نیتریک در مرحله میوه دهی تعیین شد .بر اساس
نتایج مقایسه سه روش استفادهشده ،دادههاي مشاهداتی
بیشترین میزان تصاعد متان و بعد از آن به ترتیب
دادههاي مدل  DAYCENTو  DNDCقرار گرفتند.
درحالیکه ،بیشترین میزان تصاعد گاز اکسیدنیتروس به
ترتیب با استفاده از دادههاي مشاهداتی DNDC ،و
 DAYCENTبه دست آمد .همچنین بیشترین میزان
تصاعد گاز اکسیدنیتریک به ترتیب با استفاده از دادههاي
مشاهداتی DAYCENT ،و  DNDCتعیین گردید .بر
اساس نمونه برداري مشاهداتی و روش DNDC

نخلستانهاي آبادان با ضریب پتانسیل گرمایش جهانی
بالاتري تعیین شد و با مدل  DAYCENTضریب
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استفاده از مدل هاي خطی در شبیه سازي میزان انتشار گازهاي گلخانهاي...
پتانسیل گرمایش جهانی باغات مرکبات بیشتر به دست

باقیمانده) در هر دو مدل کم برآوردي را نشان داد .بر

آمد .این اختلاف به دلیل خروجیهاي متفاوت اکسید

اساس شاخص آماري ( EFکارایی مدل) مدل هاي

نیتروس در ایستگاه آبادان میباشد .هزینه انتشار محیط

 DAYCENTو  DNDCدر دامنه دقتی مناسب بودند.

زیستی نیز نشاندهنده بیشترین سـهم از تصاعد گاز

مقدار  RMSEو مقدار( MEخطاي ماکسیمم) در مدل

اکسید نیتریک در باغات مرکبات و اکسید نیتروس در

 DNDCبیشترین مقدار را به دست آورند .براي

نخلستانهاي آبادان بود .شار زیاد دو گاز اکسید نیتروس

مطالعات آتی جهت دستیابی به نتایجی بهتر و قابل

و اکسید نیتریک از اثرات مصرف بی رویه کودهاي

اعتمادتر پیشنهاد می گردد که تعداد نمونه ها بیشتر و

شیمیایی میباشد .متأسفانه در سالهاي اخیر

در بخش بیشتري از باغات استان نمونهبرداري انجام

تولیدکنندگان محصولات کشاورزي در کشور به جاي

گردد و همچنین از محصولات زراعی نیز نمونه گازي

بهرهگیري از دانش روز کشاورزي براي تولید بیشتر،

گرفته شود .همچنین به بررسی همزمان جذب و شار

مصرف کودهاي شیمیایی را در واحد سطح افزایش

گازهاي مذکور و بررسی تصاعد این گازها در چند دهه

دادهاند .در نهایت ،بر اساس شاخصهاي آماري ،سه گاز

اخیر براي درختان انجام شود .با توجه به اینکه بخش

گلخانهاي اکسید نیتروس ،متان و اکسید نیتریک در دو

بزرگی از میزان تولید گازهاي گلخانه اي در بخش

روش  DAYCENTو  DNDCدر دامنه دقتی مناسبی

کشاورزي و در نتیجه مصرف بی رویه کودهاي شیمیایی

قرار داشتند .بر اساس شاخص آماري ضریب تعیین ()R2

است ،لذا پیشنهاد میشود که براي افزایش عملکرد از

هر دو مدل دامنه دقتی مناسب و بالاتر از  0/50را دارند.

اصول مصرف بهینه کودي در کشاورزي پایدار استفاده

بالاترین مقدار شاخص ( RPDنسبت انحراف کارایی) و

گردد و به جاي تمرکز بر افزایش عملکرد به هر روش ،از

( CDضریب تبیین) بر مبناي مدل  DNDCتعیین شد.

نگرش تولید پایدار و حفاظت محیطزیست نیز استفاده

بالاترین مقدار شاخص( SDانحراف معیار) بر مبناي مدل

شود.
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