
 
  در ایران هاي روغنیدانهاي برآورد ارزش انتشار گازهاي گلخانه

  
  3علیرضا کوچکی -*2محمد قربانی -1پور الیمحسن جم

  14/11/1393تاریخ دریافت:
  19/2/1394تاریخ پذیرش:

  
  چکیده

 اساس بر. شودمی محسوب توسعهدرحال و یافتهتوسعه کشورهاي جدي هايچالش از یکی جهانی گرمایش بر آن اثرات و ايگلخانه گازهاي انتشار
 کشـورهاي  ايخانـه گل گازهـاي  انتشار میزان بررسی. شدند ايگلخانه گازهاي انتشار میزان اعالم و محاسبه به موظف مختلف کشورهاي کیوتو، پیمان

. شود مشخص مجموعه این در نیز ایران جایگاه اي،گلخانه گازهاي تولید در کشورها سهم از تصویري ارائه ضمن تا آوردمی فراهم را امکان این مختلف
هاي روغنـی تولیـدي   دانه از حاصل )2CO( اکسید کربن) و ديO2N( اي اکسید نیتروسگلخانه گازهاي انتشار تالش دارد تا میزان و ارزش این مقاله

 نتایج نشان داد برآورد نماید. 90-91 زراعی سال براي ،GHGEهاي روغنی) را با استفاده از مدل سایر دانه و ايکلزا، ذرت دانه ایران (سویا، منتخب در
را در سطح کشـور   O2N ايگاز گلخانه تولید میزان ترینکم و ترینتن، بیش 004/0 و 49/341 ساالنه تولید با ترتیب،زنجان به و خوزستان هاياستان

 میـزان  ترینکم و تریناکسید کربن بیشدي تن 24/0 و 47/7841 ساالنه تولید با ترتیب،هرمزگان نیز به و گلستان هايهمچنین استان. باشندمی دارا
 میلیارد 331/27 حدود نیز کشور کل 2COو  O2Nاي ازهاي گلخانهانتشار گ هايهزینه مجموع .اندرا به خود اختصاص داده 2CO ايگاز گلخانه تولید
زراعی، مدیریت و افزایش کارایی  محصوالت زیرکشت سطح به نسبت کشاورزي مدیریتی هايشیوه تغییر و اصالح ها،یافته به باتوجه. گردید برآورد ریال

 این گذارانسیاست به ايمحیطی انتشار گازهاي گلخانههمراه مالیات زیستبهانتشار  میزان کاهش هايسیاست توسعه و کودهاي ازته مصرفی در مزارع
  .شد پیشنهاد عرصه
  

  ياگلخانهگازهاي  اکسید کربن،يد، هاي روغنیدانهاکسید نیتروس،  کلیدي : هايواژه
 

   3 2 1مقدمه 
ي دمایی ناشی محدودهي بشري در زمین به کنترل جامعهحیات 

اي از گازهـا کـه   به مجموعهي بستگی دارد. اخانهگلاز اثرات گازهاي 
و باعـث گـرم    دارندمقداري از انرژي خورشید را در جو زمین نگه می

جو اطـراف کـره   ). 4(گویند اي می، گازهاي گلخانهشوندشدن جو می
 کندیمزمین نقش بسیار مهمی در جلوگیري از کاهش دماي آن ایفا 

)، در طول چند سال GHGي (اخانهگلتغییر در غلظت گازهاي ). 38(
 باشـد یمـ گذشته اتفاق افتاده و با افزایش دماي جهانی نیز در ارتباط 

ــاي 43( ــه O2Nو  2CO ،4CH). گازه ــوانب ــم عن ــرمه ــرات  نیت اث
شوند که باعث افزایش دماي جو کـره زمـین   ي محسوب میاگلخانه
 به ینزم سطح دماي اي،گلخانه اثر وجود عدم صورت ) و در46شده (

 شـناخته  حیـات  عنـوان بـه  آنچـه  و رسـید می آب انجماد ينقطه زیر
                                                        

دانشجوي کارشناسی ارشد و اسـتاد گـروه اقتصـاد کشـاورزي، دانشـکده       -2و  1 
  کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد

  ) Email: ghorbani@um.ac.ir                      نویسنده مسئول: -(* 
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   ).26( نداشت وجود شود،می
عمـده   و منبـع  محیطـی یستز هايییکی از عوامل اصلی آلودگ

انتشـار گازهـاي    ،و تنـوع زیسـتی   ي زمینکرهي وهواتغییرات در آب
). 15( باشدیاز بخش کشاورزي م یژهوبه ،از منابع مختلف ياگلخانه
 چنـد  کننده ترسیبعنوان به هم و منبععنوان به هم کشاورزي بخش

 اکسـید کـربن،  يدنیتـروس،   اکسید متان،ازجمله  مهم ياگلخانه گاز
 حـرارت  درجـه  افـزایش  .)30( است مطرح نیتریک اکسید و آمونیاك،

 زمـین،  کـره  شدن گرم عواقبازجمله  مختلفی پیامدهاي و آثار زمین
 مانند طبیعی بالیاي و حوادث افزایش و محیطیستیز مشکالت بروز

 و مد و جزر ،هاجنگل در شدید هاييسوزآتش گردبادها، وها طوفان
 و حشـرات  هجوم ی،سالخشک و قحطی سیل، دریا، آب افقی حرکت

 اثرات. است داشته چشمگیري افزایش اخیر دهه چند در که دارد غیره
 افـزایش  و یسـال رت خشـک صـو بـه  نیز خاورمیانه در زمین گرمایش

 شـدن  خشـک  و خاکی يهابراثر طوفان هوا آلودگی میزانتوجه قابل
 ایـران اسـت.   یـداکرده پ نمـود  اخیر يهاسال در ها،یاچهدر وها تاالب

امـا   داراسـت،  را جهـان  جمعیـت  و اقتصـاد  از کوچکی سهم درحالیکه
 یـان م در را امسـی  رتبـه  اي،گلخانـه  گازهـاي  يسـرانه  انتشار ازنظر
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 بخش ايگلخانه گازهاي انتشار میزان ).7(داراست  جهان کشورهاي
 ،)حیـوانی  و شـیمیایی  کـود ( کـود  مصـرف  طریق از ایران کشاورزي

کشاورزي در مزرعه، از  ضایعات سوزاندن حیوانی و فضوالت مدیریت
اسـت   بـاالتر  ایتالیا ژاپن، کانادا، مانند پیشرفته کشورهاي از بسیاري

اي از بخش کشاورزي در تشار گازهاي آالینده و گلخانهمقدار ان .)51(
 12تن براي گاز اکسـید نیتـروس و    136هزار و  4حدود  1390سال 

  ).  51است (میلیون تن براي گاز دي اکسید کربن، گزارش شده
اي مهم بشري اسـت کـه   اکسید نیتروس یکی از گازهاي گلخانه

). 36آن اسـت (  يتـرین منبـع منتشـرکننده   بخش کشاورزي، بـزرگ 
هاي کشاورزي (و گسترش زمین هاي زراعی قابل کشت براي فعالیت
در طول قرون گذشته بوده اسـت   O2Nدار انتشار عهده ،ي آن)توسعه

منتشر شده از زیسـت تـوده در جـو     O2Nدرصد گاز  70). حدود 45(
در میان گازهاي گلخانه اي، ). 17 و 4شود (زمین، از خاك حاصل می

سال) و پتانسیل  114باتوجه به طول عمر ماندگاري در جو ( O2Nگاز 
تـرین  ) از مهـم 2COبرابـر بیشـتر از گـاز     298گرمایش جهـانی آن ( 

، O2N). منابع اصلی انتشار گـاز  43رود (اي بشمار میگازهاي گلخانه
ي کودهاي شیمیایی ازته در خاك، کاربرد پسماندهاي انسانی ریکارگبه

ـ و حیوانی، جنگل ي فسـیلی و مـواردي از   هـا سـوخت ی، احتـراق  زدای
، دهـد یمـ سازوکارهاي طبیعی که در اکوسیسـتم خـاکی و آبـی رخ    

 با ارتباط در را توجه تریننیز بیش 2COي اگلخانه گاز). 10( باشدیم
کرده است و افـزایش   جلب خود به زمین کره دماي میانگین افزایش
 انسانی هايفعالیت تقیممس نتیجه زمین، جو در گاز این غلظت تولید و

باشد یها مجنگل تخریب و فسیلی يهاسوخت از استفاده يدر زمینه
)34(.  

ي از منـابع  اگلخانـه بررسـی وضـعیت تولیـد گازهـاي      نهیزم در
مختلف، تاکنون مطالعات داخلی و خـارجی متعـددي صـورت گرفتـه     

نه ی انتشار ساالطیمحستیزي هانهیهز)، 15است. قربانی و همکاران (
ترتیـب  ي شیري مشهد و کشـور را بـه  هايگاوداري اگلخانهگازهاي 

میلیارد ریال برآورد نمودند. نتایج مطالعه زلقی و  3/67910و  68/10
در مزارع بـرنج و گنـدم در    2COداد که تصاعد  نشان) 56همکاران (

ي مستقیمی با حضور گیاه در رابطهیابد و ي دوم سال افزایش مییمهن
 تـرین تجزیه بقایاي آلی و دماي محیط دارد. همچنین بـیش  مزرعه،
 مقـدار  و بوده 2CO گاز به مربوط ايگلخانه گازهاي شدن آزاد میزان

 -گنـدم  و آیـش -گندم هايتناوببه نسبت آیش -برنج تناوب در آن
)، میزان کـل  28ي مهدي پور و لندي (مطالعهاست. در  بیشتر صیفی

ي کربنـه از  اگلخانـه گازهـاي   تصـور بـه هدر رفت کـربن از خـاك   
، 47/4ترتیـب  کشتزارهاي گندم، کلزا، باغ مرکبات و زمین آیـش بـه  

است. تن کربن در هر هکتار در سال گزارش شده 89/1و  38/3، 72/3
کل کربن ورودي به خاك توسط بیوماس در مزارع گندم و کلـزا بـه   

ین بـیالن  تن کربن در هکتار در سال بود. بنـابرا  6/4و  11/4ترتیب 
خروجی کـربن) در کشـتزارهاي گنـدم و     -کربن خاك (ورودي کربن

+ بود و در کشتزارهاي گندم هدر رفت 88/0و  -37/0کلزا به ترتیب 
رجبـی و  کربن و در کشتزارهاي کلـزا افـزایش کـربن خـاك رخ داد.     

 جهـانی  گرمـایش  پتانسـیل  مقـدار  دادنـد کـه   نشان )،35همکاران (
)GWP (2 معادل کیلوگرم 268-923 بین دمگن تولید از ناشیCO در 

 به 2CO معادل کیلوگرم 5/271-8/103 معادل که است متغیر هکتار
 کـود  زراعـی،  مختلف هايیتفعال بین در. باشدمی گندم تن هر ازاي

ـ  هکتار در 2CO معادل کیلوگرم 291 میانگین با نیتروژن  تـرین یشب
مقایسـه  . اسـت ادهد اختصـاص  خود به جهانی گرمایشازنظر  را مقدار

 گرگـان  در گندم تولید که داد نشان جهان نقاط سایر با این اطالعات
  .شودیم منجر زیادتر ياگلخانه گازهاي تولید به

)، مجموع انتشـار گازهـاي   32ي نیکخواه و همکاران (در مطالعه
برآورد گردیـد.   11/1936اي براي تولید محصول برنج معادل گلخانه

 اي از نهـاده داد که تأثیر نشـر گازهـاي گلخانـه   نهمچنین نتایج نشا
تـرین مقـدار را   کودهاي شیمیایی بر روي عملکرد شلتوك برنج بیش

مجموع  )،21پور و همکاران (ي جمالیدارا بوده است. براساس مطالعه
از مزارع غـالت ایـران    2COو  O2Nاي میزان انتشار گازهاي گلخانه

  هايهزینه مجموعدست آمد. تن به 546552و  12443ترتیب حدود به
مـزارع غـالت    2COو  O2Nاي محیطی انتشار گازهاي گلخانهزیست
پـور و  جمـالی  .گردیـد  بـرآورد  ریال میلیارد 422/107 حدود نیز ایران

اي )، به برآورد ارزش اقتصادي انتشار گازهـاي گلخانـه  20همکاران (
)، 19ور و همکـاران ( پـ ي جمالیکلزا در ایران پرداختند. نتایج مطالعه

از مـزارع   2COو  O2Nاي داد که مجموع انتشار گازهاي گلخانهنشان
باشـد.  تـن مـی   5948و  362ترتیـب حـدود   حبوبات منتخب ایران به

و  O2Nاي محیطی انتشار گازهاي گلخانـه زیست هايهزینه مجموع
2CO گردید برآورد ریال میلیارد 722/8 حدود نیز مزارع حبوبات ایران.   

 کشاورزي (زراعـت و دام)  ، بخش)12( همکاران و گارگبه باور 
 کـربن  اکسـید يد غیـر  ياگلخانـه  گازهاي یدکنندهتول ینترمهم هند

 اکسـید  درصد 90 و متان درصد 65 دام و زراعت بخش. درواقع است
اي ) در مطالعه29مرینو و همکاران (. کنندمی تولید هند در را نیتروس

ییر محتواي خاك درنتیجه تغییر کـاربري زمـین از   نشان دادند که تغ
ـ  هاي زراعی به علفزمین ثیر أزار در مناطق مرطوب اروپاي جنـوبی ت
یا روي میـزان انتشـار اکسـید     1داري بر تغییرات مواد آلی خاكمعنی

کـاري سـبب افـزایش مـواد     که جنگـل نیتروس و متان ندارد. درحالی
دهد و سبب کـاهش  ایش میارگانیکی خاك شده و جذب متان را افز

نشان دادند که ) 27( همکاران و لیبیگشود. انتشار اکسید نیتروس می
 غـرب  و آمریکـا  غـرب  شـمال  يهاچراگاه و کشاورزي هايینزم در

 بـه  خـاك  کـربن  ترسـیب  میزان شخم بدون کشت شرایط در کانادا،
ـ یم افزایش هکتار در کربن مگاگرم 91/027/0 میزان  نتـایج . دیاب

 از بیشتر آبی هايینزم در اکسید نیتروس انتشار که داد نشان تحقیق
                                                        
1- Soil Organic Matter 
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  . است دیم هايینزم
) معتقدنـد کـه میـزان انتشـار  اکسـید      16گرگوریچ و همکاران (

صـورت جامـد   نیتروس در شرق کانادا، با بکار بردن کودهاي دامی به
ایع و کودهاي صورت ممراتب کمتر از میزان انتشار کودهاي دامی بهبه

شیمیایی حاوي نیتـروژن اسـت. همچنـین شـخم زدن و برگردانـدن      
هــاي گیــاهی بــه خــاك در پـاییز نســبت بــه زمــانی کــه  باقیمانـده 
هاي گیاهی روي خاك بماند، سبب افـزایش انتشـار اکسـید    باقیمانده

 میـزان  کـه  دادنـد  نشـان ) 31( همکاران و نیوفلدتشود. نیتروس می
 شـیمیایی  کودهـاي  کـاربرد  میـزان  بهشدت به نیتروس اکسید انتشار

 انتشار میزان که داد نشان هاوتحلیلیه. تجزدارد وابستگی دار نیتروژن
 هر در کربن اکسیديد معادل گرم مگا 6/2 -4/3زراعی هايیستمس از

 معـادل  گـرم  مگـا  2/5-3/5( دامـی  هـاي یسـتم س از کمتـر  و هکتار
) نشان 6کلمنز و همکاران ( .است بوده) هکتار هر در کربن اکسیديد

دادند که انتشار سه گاز متان، اکسید نیتروس و آمونیاك در زمسـتان  
و در  مترمکعــباکســید کــربن در يدکیلــوگرم معــادل  1/17-3/14

 مترمکعباکسید کربن در يدکیلوگرم معادل  5/40-90تابستان حدود
  باشد. می

 مـزارع  در نهسـاال  O2N انتشـار  میزان) 49( همکاران و سیواسالو
 و 2/1 ،4/1 برابر ترتیب به سوم فنالند را نوع مزارع و رایج ارگانیک،

 شـده  انجـام  مطالعات سایر از. کردند گزارش هکتار در کیلوگرم 05/3
 پتانسـیل  و سازوکارها بررسی و ايگلخانه گازهاي انتشار يزمینه در

، )9( کـارا  دي مطالعـات  تـوان بـه  می انتشار، میزان کاهش اقتصادي
 اسـتچیزي  و فلوگ )،41)، اسنیدر و همکاران (40اسنیدر و همکاران (

 همکـاران  و اسـچالر  ،)46( همکـاران  و )، اسنایدر55یامولکی ( ،)11(
 همکـاران  و اسمیت ،)44( همکاران و اسمیتون )،8، داویدسون ()39(
 اسـتربرگ  و رادر ،)36( همکـاران  و ري ،)55( همکـاران  و یئو ،)45(
 همکاران و جونز ،)53( همکاران و وانگ ،)43( کري و گنورسی ،)37(
   .کرد اشاره ،)22(

ي مختلف فعالیت کشـاورزي و  هاحالتدر این مطالعه با توجه به 
ي اگلخانـه )، گازهـاي  1هـاي تولیـدي هـر فعالیـت (جـدول      آالینده

از مزارع ) انتشار یافته O2Nاکسید نیتروس ( ) و2COکربن ( اکسیديد
سـایر   و ايکلـزا، ذرت دانـه   روغنی منتخـب ایـران (سـویا،   هاي دانه
هاي مهم بخش یکی از زیربخش) برآورد شده است. هاي روغنیدانه

باشد، زیربخش زراعت اي میکشاورزي که تولیدکننده گازهاي گلخانه
است. بر اساس آمارهاي منتشرشده از سوي وزارت جهاد کشـاورزي،  

میلیـون   74/12ور معـادل  سطح برداشت کل محصوالت زراعی کشـ 
میلیون تن، محصول زراعی تولید  54/82هکتار بوده که از این میزان 

 و کلزا هاي روغنی کشور شامل سویا،شود. کل سطح زیرکشت دانهمی
). 33باشـد ( هکتار مـی  419هزار و  252هاي روغنی، حدود سایر دانه
یـز  هاي روغنی از کل سطح زیرکشت محصـوالت زراعـی ن  سهم دانه

هـاي روغنـی و   درصد است. با توجه به جایگاه و نقش دانـه  2حدود 
اي، تعهد ایـران بـه   اهمیت زیربخش زراعت در تولید گازهاي گلخانه

اي و عدم وجود گیري گازهاي گلخانهپیمان کیوتو براي برآورد و اندازه

محیطـی آن  برآوردي از ارزش میزان انتشار این گازها و هزینه زیست
سازي، تولید و توزیع این محصوالت، الزم است میزان د آمادهدر فرآین

انتشار این گازها در کشور محاسبه شود. به همین دلیـل، هـدف ایـن    
مطالعه، محاسبه و برآورد ارزش اقتصادي میزان انتشار اکسید نیتروس 

مانده در مزارع، کاربرد کود ازته، به آیش حاصل از بقایاي گیاهی باقی
هـاي روغنـی   اکسید کربن آزادشده از مـزارع دانـه  و ديگذاري مزارع 

  باشد. کشور می
  

  هامواد و روش
اي یري میزان انتشار گازهاي گلخانـه گاندازهدر این مطالعه براي 

بهره گرفته شـد.   1GHGE مدلکربن از اکسید اکسید نیتروس و دي
هاي ي از فعالیتاگلخانهاین مدل براي تخمین میزان انتشار گازهاي 

مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با تولیدات کشاورزي و اثـرات اقـدامات   
ي بکـاربرده  اگلخانـه کاهشی براي کـاهش میـزان انتشـار گازهـاي     

هاي مـرتبط بـا تولیـد گازهـاي     اي از فعالیت، نمونه1جدول شود. می
دهـد کـه بـر اسـاس آن،     اي را در بخش کشاورزي نشان میگلخانه

اي در ري را نسبت به سایر گازهاي گلخانهاکسید نیتروس سهم بیشت
هـاي  بخش کشاورزي به خود اختصـاص داده اسـت. ازجملـه حالـت    

تــوان بـه تولیــد  منتشـرکننده ایـن گازهــا در زیـربخش زراعــت مـی    
ــی،   ــد مســتقیم محصــوالت زراعــی و دام محصــوالت زراعــی، تولی

بر در مزرعـه، تولیـد   هاي انرژياکوسیستم مستقیم کشاورزي، فعالیت
 از خارج در کردن محصول انبار و انتقال ونقلهاي مزرعه و حملنهاده

مزرعه اشاره کرد که در این مطالعه، حالت تولید محصـوالت زراعـی   
  مدنظر قرار گرفت. 

)، بـوئهم و همکـاران   23این مدل توسط کولشرشتا و همکـاران ( 
)، سـیچاران و  5)، باسـلر و همکـاران (  25)، کولشرشتا و جـانکینز ( 2(

) مورد 48) و سوبول و کولشرشتا (3)، بوئهم و همکاران (42همکاران (
است. انتشار اکسید نیتروس آزادشده در اتمسفر نیز استفاده قرار گرفته

ي تجزیه بقایاي گیاهی محصوالت اسـت. بـه بـاور سـوبول و     نتیجه
طـور  شده محصوالت زراعی به)، میزان نیتروژن تثبیت47کولشرشتا (

درصــد از کــل  45وجـود،   ایــن شـده نیســت. بـا  همشخصـی شــناخت 
تـوده  درصـد از زیسـت   55شـده و  تـوده محصـوالت برداشـت   زیست

ماند. میزان این عنوان بقایاي محصول باقی میمانده در سطح، بهباقی
طور باشند، بهي اکسید نیتروس میبقایا که ازجمله عوامل منتشرکننده

ن موجـود در انـواع مختلـف    مستقیم با اقـدامات مـدیریتی و نیتـروژ   
محصوالت زراعی مرتبط هستند. کل اکسید نیتـروس منتشرشـده بـا    

در  است کهمحصول موردنظر منطقه و ضریب انتشار محصول، وابسته
 است.شده ي برآورد آن نشان داده، نحوه1ي معادله
  

                                                        
1- Greenhouse Gas Emissions 
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  ايهاي زراعی مرتبط با انتشار گازهاي گلخانهفعالیت - 1جدول 

Table 1- Farming activities related to greenhouse gas emissions 
 Activities 2CO  4CH  O2N هافعالیت Emission moduleهاي انتشار حالت

       Crop residues بقایاي محصوالت زراعی  تولید محصوالت زراعی
Crop production  کود شیمیاییFertilizer        

        Production of nitrogen fixing cropsیتروژن تولید محصوالت زراعی تثبیت کننده ن  
       Loss of soil organic matterاز دست رفتن مواد آلی خاك   
     of farm machienry  Fuel سوخت تجهیزات مزرعه 

       Atmospheric sequestration- fertilizerکود شیمیایی  - ترسیب جوي  تولید غیرمستقیم محصوالت زراعی و دامی
Indirect crop and livestock production  کود دامی  - ترسیب جوي Atmospheric  sequestration - manure       

       Nitrogen leaching- fertilizerکود شیمیایی  - شویی نیتروژن بآ 
       Nitrogen leaching- manure دامی کود  - آبشویی نیتروژن  
       Histosolsهیستوسول  
       Human sewageنسانی فاضالب ا 

       Uptake by agricultural soilsجذب عناصر توسط خاك کشاورزي  اکوسیستم مستقیم کشاورزي
Direct agroecosystem  خاك غرقابیWaterlogged soils       

       Agro- forestryجنگل زراعی   
       Wooded landsجنگل هاي تنک   

     On.Farm transportation of cropsونقل محصوالت در مزرعه حمل  بر در مزرعههاي انرژيفعالیت
On-farm energy use activities  احتراق ثابت براي محصوالت زراعیStationary combustion for crops     

      Fertilizer- domestic use کاربرد محلی  - کودهاي شیمیایی هاي مزرعهتولید نهاده
Farm inputs manufacturing صادرات  - کودهاي شیمیایی Fertilizer- exports     

     Fuelسوخت  

     Pesticidesها کشآفت 

     Machinery and implementsآالت و تجهیزات ماشین 
     Transportation of crops انتقال محصوالت زراعی  ونقل انتقال و انبار کردن در خارج از مزرعهحمل

Off-farm transportation and storage  انبار کردن محصوالت زراعیStorage of crops     
 Source: Kulshreshtha et al., (24)                                                                                                                      ).24( و همکاران مآخذ: کولشرشتا

  
 )1(  N2O_TEM(c.r)CR=AREA(c.r)*N2O_EC(c.r)CR 

، در rدر اسـتان   c، سطح زیرکشت محصول AREA(c.r)که در آن،
، ضریب انتشار اکسید نیتروس از بقایاي CRN2O_EC(c.r)هکتار و 
باشـد. جهـت تخمـین    ، در تن در هکتار مـی rدر استان  cمحصول 

در  ضریب انتشار بقایاي گیاهی محصول زراعی براي هـر محصـول  
صورت زیر بیـان  شده است که بهاستفاده 2ي استان معین، از معادله

 شود: می
)2(  N2O_EC(c.r)CR=N_CONT(c)*YIELD(c.r) 

* N2O_EF * 44/28  
حاوي نیتروژن (تن در هکتار)،  c، محصول N_CONT(c) که در آن

YIELD(c.r)،  عملکرد براي محصولc  استان درr ) تن در هکتار) و

O_EF2N ، ،0.125فاکتور انتشار اکسید نیتروس (مقدار پیش فرض 
1-N kg N-O2kg Nي مقدار نیتروژن موجود باشد. براي محاسبه) می

استفاده شده که در زیـر   3) از معادله c )N_CONT(c)در محصول 
  است:بیان شده

)3(  N_CONT(c) =PROP_BIOMSS(c)* 
CROP_FACTOR(c) 

نیتــروژن موجــود در   ، ســهمPROP_BIOMSS(c)کــه در آن، 
، مقدار نیتـروژن آزادشـده از   CROP_FACTOR(c)و   cمحصول 
باشد. نحوه بـرآورد کـل اکسـید نیتـروس منتشـر از      می cمحصول 

  بیان شده است: 4بکارگیري کود ازت نیز در معادله 
)4(  N2O_TEM(c.r)FRTU=AREA(c.r)* 

N2O_EC(c.r)FRTU  
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، در rدر اسـتان   cل ، سطح زیرکشت محصوAREA(c.r)که در آن،
، ضریب انتشار اکسید نیتروس از کود FRTU N2O_EC(c.r) هکتار و 

-، میrو در استان  cشیمیایی مصرفی (تن در هکتار) براي محصول 
باشد. ضـریب انتشـار اکسـید نیتـروس بـر اسـاس سـهم و سـطوح         
بکارگیري کود شیمیایی براي محصول زراعی که در انتشـار اکسـید   

  است از:دارند، عبارت  نیتروس مشارکت
)5(  N2O_EC(c.r)FRTU=QNTY(c.r)* 

N_CONT(p)FRT * 44/28  
مقدار کود ازت مصرفی (تن در هکتـار)  ، FRTQNTY(c.r)که در آن، 

نیتروژن موجود در  FRTN_CONT(p)و  rدر استان  cبراي محصول 
باشد. می pکود شیمیایی (تن به ازاي هرتن کود شیمیایی) در استان 

برآورد میزان اکسید نیتروس منتشرشده از آیـش محصـوالت    جهت
  شود:استفاده می 6ي زراعی نیز از معادله

)6(  N2O_FLW(c.r)CR=AREA(c.r)* 
N2O_EC(c.r)FLW  

 rدر اسـتان   c، سطح زیرکشـت محصـول   AREA(c.r)که در آن، 
، ضریب انتشـار اکسـید نیتـروس از    FLW N2O_EC(c.r) (هکتار) و 

-، میrدر استان  cعی (تن در هکتار) براي محصول محصوالت زرا
 زراعـی  هايفعالیت اثر در که است هاییآالینده از یکی باشد. کربن

 بـه  کـربن  تبـدیل  ضریب از استفاده با. شودمی آزاد خاك از مختلف
ــربن اکســیددي ــاز مقــدار ،)IPCC, 1996( ک ــه گ  2CO ايگلخان

محاسبه  7 يمعادله ساسا بر زراعی محصوالت مزارع از منتشرشده
  :شودمی

)7(  CO2_SCS(c.r)CR=(AREA(c.r)* 
CO2_EC(c.r)SCS) * CON_Fc-co2   

 rدر اسـتان   c، سطح زیرکشـت محصـول   AREA(c.r)که در آن، 
ــار) و  ــربن از SCS_EC(c.r)2CO(هکت ، ضــریب انتشــار جداشــده ک

و  rدر اسـتان   cمحصوالت زراعی (تن در هکتـار) بـراي محصـول    
CON_Fc-co2طـور  اکسید کـربن (بـه  ، فاکتور تبدیل کربن به دي

). در 47باشـد ( می شود)در نظر گرفته می 666/3پیش فرض معادل 
براي انتقال ضرایب تبـدیل مـورد    1این مطالعه از روش انتقال منافع

 عمومـا  محیطـی زیسـت  ارزش انتقـال  اسـت. روش نیاز استفاده شده
 اسـت شده توصیه ايهزینه اثربخشی و ابعمن هايمحدودیت دلیلبه
اي ازنظر مقیاس تولید، منظور مقایسه انتشار گازهاي گلخانهبه ).13(

گـروه کوچـک    3ها بر اساس میزان سطح کشت حبوبات بـه  استان
) و بـزرگ  هـزار هکتـار   20-60)، متوسـط ( هزار هکتار 20(کمتر از 
جهـت تحلیـل   د. بندي شـدن ) مقیاس طبقههزار هکتار 60(بیشتر از 

ها بر مبناي میـزان انتشـار   اي استانوضعیت انتشار گازهاي گلخانه
O2Nهاي با انتشار کـم  ها بر اساس گروهبندي استان، اقدام به طبقه

) تـن  150) و زیاد (بـیش از  تن 50-150تن)، متوسط ( 50(کمتر از 
ها بر مبناي شده است. همچنین جهت مقایسه وضعیت انتشار استان

                                                        
1- Benefit Transfer 

هاي ها بر اساس گروهبندي استان، اقدام به طبقه2COزان انتشار می
) و زیـاد  تـن  هـزار  1-4تن)، متوسط ( هزار 1با انتشار کم (کمتر از 

و  O2Nتن) شده است. جهت تخمـین میـزان کـل     هزار 4(بیش از 
2CO      ،منتشرشده از تولیدات حبوبـات در اکوسیسـتم زراعـی کشـور

شــده توســط وزارت جهــاد زارشهــاي ســال زراعــی گـ آخـرین داده 
وزارت جهاد کشاورزي  90-91هاي سال زراعی کشاورزي یعنی داده

و  GHGES 2008افزارهـاي  شد و بـا اسـتفاده از نـرم    کار گرفتهبه
Excel 2013 مقایسه ، محاسبات الزم انجام گرفت. همچنین جهت

روش آمـاري تحلیـل   از  شـده، بنديطبقه مختلف هايگروهمیانگین 
  کمک گرفته شد. -آزمون توکی -)ANOVA( یانسوار

  
  نتایج و بحث

اي میزان انتشار گاز گلخانه :ايبرآورد انتشار گازهاي گلخانه
O2N   گـذاري  حاصل از بقایاي گیاهی، کاربرد کود ازته و بـه آیـش

آزادشده از مزارع سویاي ایـران، بـراي سـال     2COمزارع سویا و نیز 
اسـت. مجمـوع    شـده گـزارش  2ل محاسبه و در جدو 90-91زراعی 

باشـد کـه   هکتـار مـی   440هزار و  73سطح زیرکشت سویاي ایران 
تـرین سـطح زیرکشـت    هزار هکتار، بیش 209/58استان گلستان با 

سویا را به خود اختصاص داده است. باید توجـه داشـت کـه از بـین     
هاي اردبیل، خوزستان، فارس، گلستان، هاي کشور، تنها استاناستان

باشند، لذا صـرفا آمارهـاي   ي سویا میستان و مازندران تولیدکنندهلر
است. بیشترین عملکـرد  ها گزارش شدهبراي این استان محاسبه شده

باشـد.  تن در هکتار) مـی  57/2سویا مربوط به استان اردبیل (معادل 
باتوجه به محاسبات صورت گرفته، مقدار بقایاي گیـاهی ایجادشـده   

شده است که بر این اساس استان اردبیل یا گزارشحاصل از تولید سو
هـا در  تن در هکتار، سهم بیشتري را نسبت به سایر استان 019/0با 

باشد. کل بقایاي گیاهی تولیـدي مـزارع   تولید بقایاي گیاهی دارا می
تن در هکتار برآورد گردید. ذکـر ایـن    09/0سویاي ایران نیز حدود 

قایـاي گیـاهی، بخشـی از بقایـاي     است که منظور از بنکته ضروري
است که همراه محصول از مزرعه خـارج نشـده و توسـط دام    گیاهی

همین دلیـل  باشد. بهاي گیاه نمیشود و جزء بخش ریشهتغذیه نمی
حاصـل از   O2Nباشد. میزان انتشـار گـاز   میزان آن بسیار اندك می

ن بـا  دهد که استان گلسـتا بقایاي گیاهی موجود در مزارع نشان می
از بقایـاي گیـاهی    O2Nتن بیشـترین تولیدکننـده گـاز     7/20تولید 

منتشرشـده از   O2Nآیـد. کـل   حسـاب مـی  موجود در مزارع سویا به
 باشد. تن می 89/25بقایاي گیاهی مزارع سویا نیز معادل 
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مجموع مصرف کود ازت در کـل مـزارع سـویاي کشـور حـدود      
هـاي اردبیـل و   بین استان باشد که در اینتن در هکتار می 74/543

ترین میزان مصرف کود ازته را دارا می باشند. میزان گاز فارس، بیش
O2N کارگیري کود ازتـه در مـزارع سـویاي کشـور     انتشاریافته از به

ترین میزان تن، بیش 99/104گلستان با انتشار  دهد استاننشان می
اربرد کود ازت منتشرشده از ک O2Nباشد. کل را دارا می O2Nانتشار 

تن برآورد گردید. براسـاس   93/128در مزارع سویا کشور نیز معادل 
گلسـتان بـا    منتشرشده از آیش مزارع سویا، اسـتان  O2Nمیزان گاز 

از بـه   O2Nتـرین تولیدکننـده گـاز    تن، بزرگ 81/0انتشاري معادل 
منتشرشـده   O2Nشود. کل گاز گذاري مزارع سویا محسوب میآیش

-تن برآورد شـده  02/1رع آیش سویاي ایران نیز معادل از سطح مزا
حاصل از بقایاي گیاهی موجود  O2Nمجموع میزان انتشار گاز است. 

) 2در مزارع، کاربرد کود ازته و به آیش گذاشتن مزارع سویا (جـدول  
ترتیب با هاي گلستان و فارس بهبرآورد شده که براین اساس استان

ترین تولیدکننـدگان  ترین و کوچکرگتن، بز 01/0و  46/126تولید 
شـوند. کـل گـاز    از مزارع سـویا محسـوب مـی    O2Nاي گاز گلخانه

 84هـزار و   155منتشرشده از مزارع سویا نیز حدود  O2Nاي گلخانه
سویا، انتشار یافته از مزارع  2COمیزان است. براساس تن برآورد شده

و  12/3506معادل با انتشاري ترتیب فارس بهو گلستان هاي استان
اي ي گـاز گلخانـه  ترین منتشـرکننده ترین و کوچکتن، بزرگ 3/0
2CO  2اي باشند. مجموع گاز گلخانهمیسویا از مزارعCO  تولیدي از

اسـت.  تن بـرآورد شـده   423هزار و  4نیز حدود سویاي ایران مزارع 
و  O2Nاي باتوجه به نتایج، بیشترین سهم ایجـاد گازهـاي گلخانـه   

2CO درصد از  81که حدود باشد، بطوريمربوط به استان گلستان می
، 2COاي درصد از انتشار گاز گلخانه 79و  O2Nاي انتشار گاز گلخانه

  شود. زیست میاین استان وارد محیطسویاي از مزارع 
حاصـل از بقایـاي    O2Nاي میزان انتشار گـاز گلخانـه   3جدول 

آزادشـده از   2COاري و نیـز  گـذ گیاهی، کاربرد کود ازته و به آیـش 
دهـد.  نشـان مـی   90-91مزارع کلزاي ایران را بـراي سـال زراعـی    

هکتـار   224هـزار و   87مجموع سـطح کشـت کلـزاي کـل کشـور      
ترین سـطح  هزار هکتار بیش 141/24باشد که استان گلستان با می

زیرکشت کلزا را به خود اختصاص داده است. البته باید توجه داشـت  
هـاي  به آمار و اطالعات وزارت جهاد کشـاورزي، اسـتان  که باتوجه 

تهران، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان و گیالن جزء تولیدکننـدگان  
همین دلیل در جداول محاسباتی از آوردن شوند. بهکلزا محسوب نمی

ترین عملکرد تولیـد کلـزا   ها خودداري شده است. بیشنام این استان
باشـد.  تـن در هکتـار) مـی    32/5ادل مربوط به استان کرمانشاه (مع

محاسبه مقدار بقایاي گیاهی ایجادشده حاصل از تولیـد کلـزا نشـان    
تـن در هکتـار، سـهم بیشـتري را      04/0دهد استان کرمانشاه با می

باشـد. کـل   ها در تولید بقایاي گیاهی دارا مـی نسبت به سایر استان
تـن در   374/0بقایاي گیاهی تولیدي مزارع کلزاي ایران نیز حـدود  
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حاصل از بقایاي گیاهی  O2Nهکتار برآورد گردید. میزان انتشار گاز 
 98/7دهد که استان گلستان با تولید موجود در مزارع کلزا نشان می

از بقایـاي گیـاهی موجـود در     O2Nترین تولیدکننده گـاز  تن، بزرگ
منتشرشده از بقایـاي گیـاهی مـزارع     O2Nباشد. کل مزارع کلزا می

تن برآورد گردید. مجمـوع مصـرف    677/27ایران نیز معادل  کلزاي
تـن در هکتـار    24/4کود ازت در کل مـزارع کلـزاي کشـور حـدود     

ها، استان قم، بیشترین میزان مصرف کود باشد که در بین استانمی
کارگیري کـود  انتشاریافته از به O2Nباشد. میزان گاز ازته را دارا می

تن،  2/53مازندران با انتشار  دهد استانمیازته در مزارع کلزا نشان 
منتشرشده از  O2Nباشد. کل را دارا می O2Nبیشترین میزان انتشار 

تن برآورد  402/142کاربرد کود ازت در مزارع کلزا کشور نیز معادل 
منتشرشـده از آیـش مـزارع کلـزا،      O2Nگردید. براساس میزان گـاز  

ترین تولیدکننده گاز تن، بیش 33/0گلستان با انتشاري معادل  استان
O2N شود. کل گـاز  گذاري مزارع کلزا محسوب میاز به آیشO2N 

تـن   209/1منتشرشده از سطح مزارع آیش کلزاي ایران نیز معـادل  
  است. برآورد شده

حاصل از بقایاي گیاهی موجـود   O2Nمجموع میزان انتشار گاز 
) 3زارع کلزا (جـدول  در مزارع، کاربرد کود ازته و به آیش گذاشتن م

-هاي مازندران و بوشـهر بـه  است که براین اساس استانبرآورد شده
تـرین  تـرین و کوچـک  تـن، بـزرگ   002/0و  67/58ترتیب با تولید 

شـوند.  از مزارع کلزا محسوب می O2Nاي تولیدکنندگان گاز گلخانه
منتشرشده از مزارع کلزاي ایران نیز حـدود   O2Nاي کل گاز گلخانه

انتشار یافتـه از مـزارع    2COمیزان گاز تن برآورد گردید.  828/175
و گلستان هاي کشور نیز برآورد گردید که بر این اساس استانکلزاي 

تـرین و  تـن، بـزرگ   24/0و  09/1454با انتشـاري معـادل   مرکزي 
کلـزا  از مـزارع   2COاي ي گـاز گلخانـه  تـرین منتشـرکننده  کوچـک 

کلزاي ایـران  منتشره از مزارع  2COاي باشند. مجموع گاز گلخانهمی
اسـت. باتوجـه بـه نتـایج،     تن بـرآورد شـده   253هزار و  5نیز حدود 

مربـوط بـه    2COو  O2Nاي ترین سهم ایجاد گازهاي گلخانـه بیش
  باشد.) میدرصد 28) و خوزستان (درصد 33هاي مازندران (استان

هی، حاصـل از بقایـاي گیـا    O2Nاي میزان انتشار گـاز گلخانـه  
آزادشده از مـزارع   2COگذاري مزارع و نیز کاربرد کود ازته، به آیش

 4محاسبه و در جـدول   90-91ل زراعی اي ایران براي ساذرت دانه
اي کـل کشـور   است. مجموع سطح زیرکشت ذرت دانـه گزارش شده

 325/102باشد که استان خوزسـتان بـا   هکتار می 690هزار و  281
اي را بـه خـود   طح زیرکشـت ذرت دانـه  تـرین سـ  هزار هکتار، بیش

است. البته باید توجـه داشـت کـه باتوجـه بـه آمـار و       اختصاص داده
هاي البرز، تهران، چهارمحال اطالعات وزارت جهاد کشاورزي، استان

اي و بختیاري، زنجان، سمنان، و قم جزء تولیدکننـدگان ذرت دانـه  
از آوردن نام  همین دلیل در جداول محاسباتیشوند. بهمحسوب نمی

تـرین عملکـرد تولیـد ذرت    اسـت. بـیش  ها خودداري شدهاین استان

تـن در هکتـار)    31/12اي مربـوط بـه اسـتان همـدان (معـادل      دانه
اي کل کشـور نیـز معـادل    باشد. متوسط عملکرد تولید ذرته دانهمی
تن در هکتار محاسبه گردید. مقدار بقایاي گیـاهی ایجادشـده    93/6

دهـد کـه اسـتان همـدان بـا      اي نشان میذرت دانه حاصل از تولید
هـا در  تن در هکتار، سهم بیشتري را نسبت به سـایر اسـتان   092/0

باشد. کل بقایاي گیاهی تولیـدي مـزارع   تولید بقایاي گیاهی دارا می
تن در هکتار برآورد گردید. میزان  29/1اي ایران نیز حدود ذرت دانه

-گیاهی موجود در مزارع نشان می حاصل از بقایاي O2Nانتشار گاز 
ترین تولیدکننده تن، بزرگ 77/107دهد که استان خوزستان با تولید 

باشـد.  اي مـی از بقایاي گیاهی موجود در مزارع ذرت دانـه  O2Nگاز 
 07/286اي ایران نیز معادل منتشرشده از مزارع ذرت دانه O2Nکل 

 تن برآورد گردید.
اي کشور حدود ارع ذرت دانهمجموع مصرف کود ازت در کل مز

ها، اسـتان اصـفهان،   باشد که در بین استانتن در هکتار می 787/6
 O2Nباشـد. میـزان گـاز    بیشترین میزان مصرف کود ازته را دارا می

اي کشور نشان کارگیري کود ازته در مزارع ذرت دانهانتشاریافته از به
ترین میزان انتشار تن، بیش 68/218خوزستان با انتشار  هد استانمی
O2N باشد. کل را دارا میO2N     منتشرشـده از کـاربرد کـود ازت در

اسـت.  تن برآورد شـده  39/656اي کشور نیز معادل مزارع ذرت دانه
 اي، اسـتان منتشره از آیش مزارع ذرت دانه O2Nبراساس میزان گاز 

 ي گازترین منتشرکنندهتن، بیش 42/1خوزستان با انتشاري معادل 
O2N شود. کل گاز اي محسوب میگذاري مزارع ذرت دانهاز به آیش
O2N اي ایران نیـز معـادل   منتشرشده از سطح مزارع آیش ذرت دانه
  است.تن برآورد شده 91/3

حاصل از بقایاي گیاهی موجـود   O2Nمجموع میزان انتشار گاز 
اي گـذاري مـزارع ذرت دانـه   در مزارع، کاربرد کود ازتـه و بـه آیـش   

هاي خوزسـتان و  است که براین اساس استان) برآورد شده4جدول (
ترین و تن، بزرگ 002/0و  87/327ترتیب با تولید جنوبی بهخراسان
اي از مزارع ذرت دانه O2Nاي ترین تولیدکنندگان گاز گلخانهکوچک

منتشرشده از مزارع ذرت  O2Nاي شوند. کل گاز گلخانهمحسوب می
میزان انتشـار  باشد. برآورد تن می 305یک هزار و اي نیز حدود دانه
هـاي  دهـد کـه اسـتان   نشـان مـی  اي ذرت دانـه از مزارع  2COگاز 

و  37/6163با انتشـاري معـادل   ترتیب جنوبی بهخراسانو خوزستان 
اي ترین منتشرکنندگان گـاز گلخانـه  ترین و کوچکتن، بزرگ 12/0

2CO  2اي ع گـاز گلخانـه  باشند. مجمومیاي ذرت دانهاز مزارعCO 
تـن   966هـزار و   16نیز حـدود  اي ایران ذرت دانهتولیدي از مزارع 

است. باتوجه به نتـایج، بیشـترین سـهم ایجـاد گازهـاي      برآورد شده
-باشد بطوريمربوط به استان خوزستان می 2COو  O2Nاي گلخانه

درصـد از   35و  O2Nاي درصد از انتشـار گـاز گلخانـه    36که حدود 
ایـن اسـتان وارد    ايذرت دانـه ، از مزارع 2COاي ار گاز گلخانهانتش

 شود.زیست میمحیط



  231     در ایران هاي روغنیدانهاي برآورد ارزش انتشار گازهاي گلخانه

 

 



  1394 پاییز،  3، شماره 29، جلد اد و توسعه کشاورزينشریه اقتص     232

  



  233     در ایران هاي روغنیدانهاي برآورد ارزش انتشار گازهاي گلخانه

  
حاصـل از بقایـاي    O2Nاي میزان انتشار گـاز گلخانـه  ، 5جدول 

منتشرشـده از   2COگـذاري و نیـز   گیاهی، کاربرد کود ازته، به آیـش 
ن نشـا  90-91هاي روغنی ایران را براي سال زراعی مزارع سایر دانه

 91هاي روغنی کل کشـور  دهد. مجموع سطح زیرکشت سایر دانهمی
هـزار   141/21باشد کـه اسـتان خوزسـتان بـا     هکتار می 755هزار و 

باشد. هاي روغنی را دارا میترین سطح زیرکشت سایر دانههکتار، بیش
الزم به ذکراست که باتوجه به آمار و اطالعات وزارت جهاد کشاورزي، 

یل، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاري، قزوین، قم و هاي اردباستان
شوند. هاي روغنی محسوب نمیلرستان، جزء تولیدکنندگان سایر دانه

هـا  همین دلیـل در جـداول محاسـباتی از آوردن نـام ایـن اسـتان      به
خودداري شده است. با توجه به محاسبات صورت گرفته مقدار بقایاي 

 5هاي روغنـی در جـدول   سایر دانه گیاهی ایجادشده حاصل از تولید
تـن در   028/0شده است که بر این اساس استان کرمانشاه بـا  گزارش

ها در تولید بقایاي گیاهی هکتار، سهم بیشتري را نسبت به سایر استان
هاي روغنـی  باشد. کل بقایاي گیاهی تولیدي مزارع سایر دانهدارا می

د گردید. میزان انتشـار گـاز   تن در هکتار برآور 213/0ایران نیز حدود 
O2N هاي روغنـی  حاصل از بقایاي گیاهی موجود در مزارع سایر دانه

از بقایاي گیاهی موجود  O2Nترین انتشار گاز دهد که بیشنشان می
هاي روغنی، مربوط به استان خوزستان بـا انتشـار   در مزارع سایر دانه

هـاي  ر دانـه منتشرشـده از مـزارع سـای    O2Nباشد. کل تن، می 83/2
 است.تن برآورده شده 64/12روغنی ایران نیز معادل 

هـاي روغنـی   مجموع مصرف کود ازت در کل مزارع سـایر دانـه  
هـا،  تن در هکتار برآورد گردید که از میان استان 848/2کشور حدود 

استان اصفهان، بیشترین میزان مصرف کـود ازتـه را دارا مـی باشـد.     
کارگیري کود ازتـه در مـزارع سـایر    انتشاریافته از به O2Nمیزان گاز 

 68/11سمنان با انتشار  هاي روغنی کشور برآورد گردید که استاندانه
 O2Nباشـد. کـل گـاز    را دارا مـی  O2Nترین میزان انتشـار  تن، بیش

هاي روغنی ایران نیز منتشرشده از کاربرد کود ازت در مزارع سایر دانه
منتشرشـده از   O2Nاسـت. میـزان گـاز    آورد شدهتن بر 79/48معادل 

خوزستان با  دهد که استانهاي روغنی نشان میآیش مزارع سایر دانه
از بـه   O2Nتـرین تولیدکننـده گـاز    تن، بـزرگ  29/0انتشاري معادل 

شـود. کـل گـاز    هاي روغنی محسوب میگذاري مزارع سایر دانهآیش
O2N هاي روغنی ایران نیـز  همنتشرشده از سطح مزارع آیش سایر دان

  باشد.تن می 27/1معادل 
حاصل از بقایاي گیاهی  O2Nاي مجموع میزان انتشار گاز گلخانه

موجود در مزارع، کاربرد کود ازته و بـه آیـش گذاشـتن مـزارع سـایر      
اسـت کـه بـراین    برآورد شـده  5هاي روغنی محاسبه و در جدول دانه

 0033/0و  74/12ب با تولید ترتیهاي سمنان و زنجان بهاساس استان
از  O2Nاي ترین تولیدکنندگان گـاز گلخانـه  ترین و کوچکتن، بزرگ

شـوند. کـل گـاز    هاي روغنـی کشـور محسـوب مـی    مزارع سایر دانه
هاي روغنی ایـران نیـز   منتشرشده از مزارع سایر دانه O2Nاي گلخانه
  است.  تن برآورد شده 7/62حدود 

هاي روغنی نشان سایر دانهاز تولید  2COبرآورد میزان انتشار گاز 
با انتشاري معادل ترتیب زنجان بهو خوزستان هاي استاندهد که می
ي گـاز  ترین منتشرکنندهترین و کوچکتن، بزرگ 24/0و  39/1273

باشند. مجموع گاز می هاي روغنیسایر دانهاز مزارع  2COاي گلخانه
ایـران نیـز    هاي روغنیر دانهسایمنتشرشده از مزارع  2COاي گلخانه
هـا،  اسـت. باتوجـه بـه یافتـه     تن بـرآورده شـده   526هزار و  5حدود 

ترتیب مربوط به 2COو  O2Nاي بیشترین سهم ایجاد گازهاي گلخانه
درصد  20باشد. به عبارتی حدود هاي سمنان و خوزستان میبه استان

اي ز گلخانـه درصـد از انتشـار گـا    23و  O2Nاي از انتشار گاز گلخانه
2COهـاي سـمنان و   استان هاي روغنیسایر دانهترتیب از مزارع ، به

  شود.زیست میخوزستان وارد محیط
، حاصـل از بقایـاي   O2Nاي میزان انتشـار گـاز گلخانـه   مجموع 

هاي روغنی و نیـز  گذاري مزارع دانهگیاهی، کاربرد کود ازته، به آیش
2CO غنی منتخب ایـران شـامل   هاي روآزادشده از سطوح کشت دانه

 6هاي روغنی برآورد و در جدول سایر دانه و ايکلزا، ذرت دانه سویا،
 55/111خوزستان با انتشـار   است. براساس نتایج، استانگزارش شده

تـرین تولیدکننـده گـاز    ، بـزرگ O2Nتن در هکتـار گـاز گلخانـه اي    
ور هـاي روغنـی کشـ   از بقایاي گیـاهی مـزارع دانـه    O2Nاي گلخانه

هاي روغنی از بقایاي دانه O2Nشوند. مجموع انتشار گاز محسوب می
 O2Nاست. مجموع میزان انتشار گـاز  تن برآورده شده 352نیز حدود 

باشـد کـه بـراین اسـاس     تن می 971ناشی از مصرف کود ازته حدود 
-، بـزرگ O2Nتن گاز گلخانه اي  13/228استان خوزستان با انتشار 

از بکارگیري کود ازته در مـزارع   O2Nاي ز گلخانهترین تولیدکننده گا
-آیـش از بـه  O2Nباشد. مجموع انتشار گاز هاي روغنی ایران میدانه

اسـت  تن برآورده شده 41/7هاي روغنی نیز معادل گذاري مزارع دانه
تـرین سـهم انتشـار گـاز     تن، بیش 81/1که استان خوزستان با تولید 

O2N باشد.هاي روغنی را دارا میهگذاري مزارع دانآیشاز به  
هـاي  از مـزارع دانـه   O2Nاي مجموع میزان انتشار گـاز گلخانـه  

 است که باتوجه بهتن برآورد شده 330روغنی ایران حدود یک هزار و 
 26تـن و سـهمی حـدود     49/341استان خوزستان با تولید  6جدول 
هاي دانهاز مزارع  O2Nاي گاز گلخانهي بزرگترین تولیدکنندهدرصد، 

اي مجموع میزان انتشار گاز گلخانه شود. همچنینروغنی محسوب می
2CO تن برآورد  170هزار و  32هاي روغنی ایران حدود از مزارع دانه

تـن و   841هـزار و   7با تولیـد حـدود   خوزستان شده است که استان 
اي ي گـاز گلخانـه  ترین منتشـرکننده ، بزرگدرصد 24سهمی معادل 

2CO آید. هاي روغنی بشمار میرع دانهاز مزا 
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از مـزارع   2COو  O2Nاي مجموع میزان انتشار گازهاي گلخانـه 

تن برآورد گردید که استان  501هزار و  33هاي روغنی نیز حدود دانه
تن،  183هزار و  8درصد و انتشار حدود  24خوزستان با سهمی حدود 

از مـزارع   2COو  O2Nي اي گازهـاي گلخانـه  بزرگترین منتشرکننده
 باشد.هاي روغنی ایران میدانه

هـا  منظور مقایسـه وضـعیت اسـتان   به :آزمون مقایسه میانگین
هـاي  ها بر اساس میزان سطح کشـت دانـه  ازنظر مقیاس تولید، استان

 20-60)، متوسط (هزار هکتار 20گروه کوچک (کمتر از  3روغنی به 
بنـدي  ) مقیـاس طبقـه  ار هکتـار هز 60) و بزرگ (بیشتر از هزار هکتار

هـاي  درصـد از اسـتان   33/83، 7شدند. با توجه به اطالعات جـدول  

درصـد   10کشور در گروه اول یعنی سطح تولیـد کـم قـرار گرفتنـد.     
ها درصد از استان 67/6ها در گروه دوم (سطح کشت متوسط) و استان

در گروه سوم یعنی سطح کشت بزرگ قرار گرفتنـد. آزمـون مقایسـه    
دار در انتشـار گازهـاي   هـا حکایـت از وجـود اخـتالف معنـی     میانگین
  اي در سه گروه مورد بررسی دارد. گلخانه

ها ازلحـاظ میـزان انتشـار گازهـاي     جهت مقایسه وضعیت استان
ها بر اساس میزان بندي استان، اقدام به طبقه2COو  O2Nاي گلخانه

 3هـا بـه   ، اسـتان O2N. بدین منظور براي گاز شده استهاانتشار آن
 بیشتر( زیاد و) تن 50-150( متوسط ،)تن 50 از کمتر( گروه انتشار کم

 بندي شدند. تقسیم) تن 150
  

 تولید مقیاس اساس بر ايگلخانه گازهاي انتشار میزان مقایسه -7 جدول
Table 7- Comparison of greenhouse gas emission based on scale production 

 **یدمقیاس تول

Production  
scale 

 هااستان
Province  

ها در گروه سهم استان
 (درصد)

Share of Province in 
Group (%)  

میانگین انتشار 
 *(تن)

Mean of Emission 
(ton)  

  
  Small  کوچک

بختیاري،  و شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایالم، بوشهر، چهارمحال آذربایجان
 و شمالی، زنجان، سمنان، سیستان ، خراسانجنوبی، خراسان رضوي خراسان

بویراحمد،  و بلوچستان، قزوین، قم،  کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه
 هرمزگان، همدان، یزد گیالن، لرستان، مرکزي،

83.33 a486.81  

  b2403.22 10.00 غربی، فارس، مازندران آذربایجان   Mediumمتوسط 
  c7060.75 6.67 خوزستان، گلستان Large بزرگ 

 .یافته هاي تحقیق: مآخذ)       05/0Pهاست. (دار بین گروهحروف غیرمشترك نشان دهنده وجود اختالف معنی - *
*Non the same letters indicate significant differences between groups (P )     Source: Research findings  

  
 هااستان O2Nاي زمون مقایسه میانگین انتشار گاز گلخانهآ - 8جدول 

O emission of provinces2Mean comparison test of N -Table 8  

  طبقات انتشار
Emissions Categories 

  هااستان
Provinces  

ها در گروه سهم استان
  (درصد)

Share of Provinces in 
Group (%)  

میانگین انتشار 
  *(تن)

Mean of Emission 
(ton)  

  
  )انتشار کمگروه اول (

Group I 
(Low emission)  

 بوشهر، ایالم، البرز، شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، آذربایجان
 رضوي، خراسان جنوبی، خراسان بختیاري، و چهارمحال تهران،
 قم، قزوین، بلوچستان، و سیستان سمنان، زنجان، شمالی، خراسان

 مرکزي، لرستان، مازندران، گیالن، راحمد،بوی و کهگیلویه کردستان،
 یزد همدان، هرمزگان،

79.99 a10.18  

  گروه دوم (انتشار متوسط)
Group II 

Medium emission)( 
  b85.79 6.67 اردبیل، کرمان

  گروه سوم (انتشار زیاد)
Group III 

High emission)(  
  c209.82 13.34 خوزستان، فارس، کرمانشاه، گلستان

 .مآخذ: یافته هاي تحقیق    سطح زیرکشت.**    )    P<05/0(هاست. دار بین گروهیرمشترك نشان دهنده وجود اختالف معنیحروف غ - *
*Non the same letters indicate significant differences between groups (P>0.05)     ** Cultivation       Source: Research findings  
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هاي کشـور  درصد از استان 99/79، 8با توجه به اطالعات جدول 

ها درصد استان 67/6در گروه اول یعنی میزان انتشار کم قرار گرفتند. 
ها در گـروه  درصد از استان 34/13در گروه دوم (میزان انتشار کم) و 

سوم یعنی میزان انتشار زیاد قرار گرفتند. آزمون مقایسه میانگین نشان 
اي، د که بین سه گروه، به لحاظ میزان انتشار گازهاي گلخانـه دهمی

 درصد وجود دارد.  5داري در سطح اختالف معنی
 از کمتـر ( کم گروه انتشار 3به  ها، استان2COهمچنین براي گاز 

) تـن  4000 بیشـتر ( زیـاد  و) تـن  1000-4000( متوسط ،)تن 1000
درصـد از   66/76 ،9بندي شدند. با توجه به اطالعـات جـدول   تقسیم

هاي کشور در گروه اول یعنی میزان انتشار کـم قـرار گرفتنـد.    استان
درصد  67/6ها در گروه دوم (میزان انتشار کم) و درصد استان 67/16

بـراي  ها در گروه سوم یعنی میزان انتشار زیاد قـرار گرفتنـد.   از استان
ختلـف  ي مهـا گـروه دار بـین  یمعنتعیین وجود یا عدم وجود اختالف 

داري آزمون در جدول آنالیز واریانس) از یمعنشده (بررسی يبندطبقه
داد که بین شد. نتایج حاصل از آزمون توکی نشانآزمون توکی استفاده

داري وجـود  یمعنـ شده اختالف يبندطبقهي مختلف هاگروهمیانگین 
بر اساس سـناریوي انتشـار    هااستاني بندطبقهیجه صحت درنتدارد. 
  متوسط و زیاد مورد تأیید قرار گرفت. کم، 

  
 هااستان 2COاي آزمون مقایسه میانگین انتشار گاز گلخانه - 9جدول 

Table 9- Mean comparison test of CO2 emission of provinces 

  طبقات انتشار
Emissions Categories 

  هااستان
Provinces  

ها در گروه سهم استان
  (درصد)

Share of Provinces in 
Group (%)  

میانگین انتشار 
  *(تن)

Mean of Emission 
(ton)  

  
  )انتشار کمگروه اول (

Group I 
(Low emission)  

 بوشهر، ایالم، البرز، اصفهان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان
جنوبی،  خراسان شمالی، بختیاري، خراسان و تهران، چهارمحال

 قم، قزوین، بلوچستان، و سیستان سمنان، خراسان رضوي، زنجان،
 هرمزگان، مرکزي، لرستان، گیالن، بویراحمد، و کهگیلویه کردستان،

 یزد همدان،

76.66 a286.56  

  گروه دوم (انتشار متوسط)
Group II 

Medium emission)( 
 2393.72b 16.67 کرمانشاه، مازندران فارس، کرمان، اردبیل،

  گروه سوم (انتشار زیاد)
Group III 

High emission)( 
  c6805.66 6.67 خوزستان، گلستان

 .مآخذ: یافته هاي تحقیق)       <05/0Pهاست. (دار بین گروهحروف غیرمشترك نشان دهنده وجود اختالف معنی - *
    *Non the same letters indicate significant differences between groups (P>0.05)     Source: Research findings  

  
 محاسـبه  :ايمحیطی انتشار گازهاي گلخانـه هزینه زیست

 اي منتشرشـده انتشـار گازهـاي گلخانـه    محیطـی هاي زیسـت هزینه
 الزم هشـدارهاي  و احساس ایجاد در توانندمی هاي کشاورزيفعالیت

ــزان برنامــه در ــسیاســت و ری  حفاظــت و کشــاورزي بخــش ارانذگ
 واقـع  مـؤثر  الزم، مالی هايحمایت و بیشتر توجه براي زیستمحیط
ي بـرآورد ارزش  اي تـاکنون درزمینـه  که مطالعهبا توجه به این .شوند

اي بخش زراعت کشور و محصوالت منتخب اقتصادي گازهاي گلخانه
ي صورت نگرفتـه اسـت، لـذا در ایـن مطالعـه بـراي بـرآورد هزینـه        

تولیـدي  هاي روغنی منتخب دانه 2COو  O2Nمحیطی انتشار زیست
اي اسـت. درواقـع قیمـت سـایه    کشور از مطالعات گذشته استفاده شده

)، 14ي قربانی و مطلبـی ( در مطالعه 2COو  O2Nاي گازهاي گلخانه

هاي ریال، مبناي محاسبه هزینه -7/159و  -4/1618ترتیب معادل به
قرار گرفت که با به روزرسانی آن،  2COو  O2Nمحیطی انتشار زیست

بـه ترتیـب معـادل     2COو  O2Nاي اي گازهاي گلخانـه قیمت سایه
   ریال، تعیین گردید. -9/598و  -8/6059

 2COو  O2Nاي محیطی انتشار گازهاي گلخانـه ي زیستهزینه
 10هـاي روغنـی کشـور محاسـبه و در جـدول      حاصل از کشت دانه

خوزستان با هزینه اي بـالغ بـر    شده است. براین اساس، استانگزارش
ي انتشـار گـاز   ترین سـهم از هزینـه  میلیارد ریال، داراي بیش 069/2

میلیـون   02/0باشد. همچنین اسـتان زنجـان بـا    می O2Nاي گلخانه
  باشد. را دارا می O2Nاي ي انتشار گاز گلخانهترین هزینهریال، کم
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 یراندر اهاي روغنی دانه تولید حاصل از 2COو  O2Nمحیطی انتشار هزینه زیست - 10جدول 
in Iran oil seedemission from production of  2O and CO2Environment costs of N -Table 10  

  استان
Province 

  (میلیون ریال) O2Nهزینه انتشار 
emission cost(million rial) O2N  

  (میلیون ریال) 2COهزینه انتشار 
emission cost(million rial) 2OC  

  ریال) ها (میلیونینههزمجموع 
Total costs(million rial)  

 341.29 260.45 80.84  آذربایجان شرقی
 678.57 464.63 213.94 آذربایجان غربی

 1803.39 1390.32 413.07 اردبیل
 172.92 100.00 72.92 اصفهان

 2.42 2.24 0.18 البرز
 719.32 520.00 199.32 ایالم
 59.18 55.45 3.73 بوشهر

 5.89 5.59 0.3 ريچهارمحال و بختیا
 12.94 10.64 2.3 خراسان جنوبی
 401.65 385.05 16.6 خراسان رضوي
 279.26 265.57 13.69 خراسان شمالی

 6765.63 4696.25 2069.38 خوزستان
 0.16 0.14 0.02 زنجان
 309.7 232.49 77.21 سمنان

 293.2 234.73 58.47 سیستان و بلوچستان
 2853.92 1884.31 969.61 فارس
 470.45 299.56 170.89 قزوین

 49.55 28.43 21.12 قم
 137.92 121.14 16.78 کردستان
 2200.15 1504.31 695.84 کرمان

 2551.69 1527.00 1024.69 کرمانشاه
 192.03 151.15 40.88 کهگیلویه و بویراحمد

 4477.71 3455.57 1022.14  گلستان
 53.46 40.37 13.09 گیالن
 255.32 208.83 46.49 لرستان
 1312.71 862.05 450.66 مازندران
 11.66 7.43 4.23 مرکزي
 444.66 266.95 177.71  هرمزگان
 167.77 113.7 54.07 همدان

 306.61 172.68 133.93 یزد
 911.04 642.24 368.8 متوسط کل کشور
 27331.11 19267.13 8064.08  مجموع کل کشور

 اي تحقیقهیافته: مأخذ           
Source: Research findings 

  
نیز  O2Nاي محیطی انتشار گاز گلخانههاي زیستمجموع هزینه

محیطی زیست میلیارد ریال محاسبه گردید. برآورد هزینه 064/8حدود 
هاي خوزستان و زنجان نشان داد که استان 2COاي انتشار گاز گلخانه

تـرین  تـرین کـم  ل، داراي بیشمیلیارد ریا 14/0و  696/4ترتیب با به
 باشند. مجموعمی 2COاي محیطی انتشار گاز گلخانهي زیستهزینه
 2COو  O2Nاي محیطی انتشـار گازهـاي گلخانـه   زیست هايهزینه

اسـت کـه بـراین    برآورد شده نیز هاي روغنی ایرانناشی از تولید دانه
اي ترین هزینه زیست محیطـی انتشـار گازهـاي گلخانـه    اساس بیش

O2N  2وCO       765مربوط به اسـتان خوزسـتان بـا شـش میلیـارد و 
محیطی انتشـار گازهـاي   ترین هزینه زیستباشد. کممیلیون ریال می

اي معادل نیز مربوط به استان زنجان با هزینه 2COو  O2Nاي گلخانه
محیطی انتشار زیست هايهزینه باشد. مجموعمیلیون ریال می 16/0

 هاي روغنی ایرانناشی از تولید دانه 2COو  O2Nاي گازهاي گلخانه
  است. شده برآورد ریال میلیارد 331/27 حدود نیز

هـاي انجـام شـده بـر روي انتشـار گازهـاي       باتوجه بـه بررسـی  
اي در داخل کشور هاي روغنی مشخص شد که مطالعهاي دانهگلخانه

کته دیگر صورت نگرفته است تا نتایج این مطالعه با آن مقایسه شود. ن
هـاي  گرفتـه، ارزش هزینـه  کـدام از مطالعـات صـورت   که در هیچاین

است تا اي حبوبات محاسبه نشدهمحیطی انتشار گازهاي گلخانهزیست
  بتوان از این بعد، قیاسی را داشت.
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) و 2COکـربن (  اکسـید يدي اگلخانهدر مطالعه حاضر، گازهاي 
هاي روغنی منتخب ایران شـامل  ) از مزارع دانهO2Nاکسید نیتروس (

هاي روغنی، تحت حالت تولیدات سایر دانه و ايکلزا، ذرت دانه سویا،
هاي درصد از استان 94است. براساس نتایج، حدود زراعی برآورد شده

باشـند کـه میـانگین    کشور، داراي مقیاس تولید کوچک و متوسط می
تر از میانگین انتشـار دو  ها، پایینتاناي این اسانتشار گازهاي گلخانه

هـاي  تـرین تولیدکننـدگان دانـه   استان خوزستان و گلستان که بزرگ
باشـد. دو اسـتان خوزسـتان و    شـوند، مـی  روغنی کشور محسوب می

محیطـی  هـاي زیسـت  ترین سهم را از انتشـار و هزینـه  گلستان بیش
تـوان  ی مـی عبـارت باشند. بهدارا می 2COو  O2Nاي گازهاي گلخانه
 38هاي بزرگ مقیاس کشور (خوزسـتان و گلسـتان)   گفت که استان

اي درصد از انتشار گاز گلخانه O2N ،42اي درصد از انتشار گاز گلخانه
2CO  اي محیطـی گازهـاي گلخانـه   هاي زیستدرصد از هزینه 41و

O2N  2وCO انـد. همچنـین نتـایج مطالعـه     را به خود اختصاص داده
 سـاالنه  تولید با ترتیب،زنجان به و هاي خوزستانستاننشان داد که ا

  ايگاز گلخانه تولید میزان ترینکم و ترینتن، بیش 004/0 و 49/341
O2N مجموع میزان انتشـار  . باشندمی هاي روغنی دارارا از مزارع دانه

هاي روغنی ایران حدود یک هزار و از مزارع دانه O2Nاي گاز گلخانه
 ترتیب،زنجان نیز به و خوزستان هاياست. استانشده تن برآورد 330

تـرین  تـرین و کوچـک  تن، بـزرگ  24/0 و 47/7841 ساالنه تولید با
هاي روغنـی محسـوب   از مزارع دانه 2CO ايگاز گلخانه منتشرکننده

هاي از مزارع دانه 2COاي مجموع میزان انتشار گاز گلخانه .شوندمی
  باشد. تن می 170و هزار  32روغنی ایران حدود 

از مـزارع    2COو  O2Nاي مجموع میزان انتشار گازهاي گلخانـه 
تن برآورد گردید که  501هزار و  33هاي روغنی ایران نیز حدود دانه

تــن، بزرگتــرین  183هــزار و  8اســتان خوزســتان بــا انتشــار حــدود 
شـود.  محسـوب مـی   2COو  O2Nاي ي گازهاي گلخانهمنتشرکننده

و  O2Nاي محیطی انتشار گازهاي گلخانـه زیست هاينههزی مجموع
2CO باتوجه .گردید برآورد ریال میلیارد 331/27 حدود نیز کشور کل 

مختلف ازجمله کاربرد کودهاي ازته، بقایاي  متغیرهاي تأثیرگذاري به
 آزادسـازي  در مانده در مزرعه و آیش سـاالنه گیاهی محصوالت باقی

 و اصالح هاي روغنی،تولیدات دانه از 2OCو  O2N ايگازهاي گلخانه
 محصوالت کشت سطح به نسبت کشاورزي مدیریتی هايشیوه تغییر

 هايسیاست توسعه و زراعی، مدیریت کودهاي ازته مصرفی در مزارع
 عرصه این گذارانسیاست به انتشار مانند ترسیب کربن، میزان کاهش

هـاي  کشـت دانـه  همچنین باتوجه به اینکه سـطح   .شودمی پیشنهاد
 2COو  O2Nاي تـرین منبـع انتشـار گازهـاي گلخانـه     روغنی، مهـم 
هـاي  هاي مالیاتی نظیر مالیات بـر مقیـاس  شود، سیاستمحسوب می

محیطی ناشی از هاي زیستتواند در جبران هزینهمختلف تولید نیز می
  هاي مفید واقع شود. انتشار چنین آالینده
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