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 :چکیده

اورزي از بخش کش به ویژهاز منابع مختلف  ايگلخانه ، انتشـار گازهـايتنوع زیستیزمین و  يکرههواي  و تغییرات آب یکی از عوامل اصلی عمـده

. دارداي تولید گازهاي گلخانه اي درسهم عمدهکودهاي شیمیایی  فراوانبا مصرف  هاي کشاورزياستان خوزستان به عنوان یکی از قطب .است

 در اکسیدنیتریک و اکسیدنیتروس متان،نرخ تصاعد گازهاي  در تعیین سیدياندي و دیسنت هاياستفاده از مدلپژوهش  این از هدفا ذل

صورت تصادفی بهبرداري نمونه هر بخشدر براي این منظور منطقه موردنظر به سه بخش تقسیم و  .است خوزستان هاينخلستانمرکبات و 

انجام و  بود براي هردرخت سبزکه اوج پوشش 9719یبهشتدار در درمرحله گلدهی و برداريگرفت.زمان نمونهصورت 

میزان پتانسیل گرمایش .شد انجام برداريهاي نمونهدرمحل گازي وکروماتوگرافی بسته اتاقک روشبا استفاده از  یغلظت گاز خروج

هاي با استفاده از آماره سیدياندي و دیسنتآمد.کارایی مدل  دستبه سیدياندي و دیسنت هايمدلو  مشاهداتی هايداده براساسجهانی 

 ،دیسنتمدل نتایج مطابق  .گردید بررسی هیماندجرم باق یبو ضر مدل ییمربعات خطا، کارا یانگینم يیشهر حداکثر، يخطا ضریب تعیین،

در ایستگاه آبادان مدل شده  شار اکسیدنیتروسو ( 449/0تن در هکتار در سال  )دزفول  ایستگاهدر  مدل شده میانگین شار متان ترینیشب

 مدلهمچنین در  تعیین شد.( 951/0تن در هکتار در سال  )دزفول  ایستگاهدر مدل شده  و شار اکسیدنیتریک (تن در هکتار در سال 094/0)

در ایستگاه مدل شده  ، شار اکسیدنیتروس(734/0تن در هکتار در سال  )دزفول  ایستگاهدر مدل شده  میانگین شار متانبیشترین  سیدياندي

 ترینبیشآمد.  دستبه( 999/0تن در هکتار در سال  )دزفول  ایستگاه در مدل شده ( و شار اکسیدنیتریک159/0تن در هکتار در سال آبادان )

 يهاداده براساسو  بوده (اکسید کربن يتن معادل د 175/971) ایستگاه آباداندر ي مشاهداتی هاداده براساس جهانی گرمایش پتانسیل میزان

 يتن معادل د 661/999)آبادان در ایستگاه  سیدياندي هايداده براساسو  (اکسید کربن يتن معادل د 994/59) دزفولایستگاه  در دیسنت

 یبرض، ترتیببه یتریکنیدمتان و اکس یتروس،نیدسه گاز اکس براي دیسنت مدل آماري هايشاخصنتایج توجه به  باشد.  یینتع (اکسید کربن

 سیدياندي در مدل و (36/0و95/0، 69/0مدل ) ییکارا و( 07/0 و0/ 79 ،05/0مربعات خطا ) یانگینم يیشهر ،(33/0 و11/0 ،19/0ن )ییتع

و هر  (67/0و69/0، 15/0مدل ) ییکارا و( 04/0و45/0 ،09/0مربعات خطا ) یانگینم يیشه( ر9/0 و19/0 ،19/0ن )ییتع یبرض هاينیز شاخص

 عنوانبه ییایمیش يکودها هیرویب مصرف يجا به که شودیم هیتوص .ندداد نشانمذکور  ايگلخانهبرآورد گازهاي را  یقابل قبول دقتمدل دو 

 .استفاده گردددر مزرعه  يو اصول مصرف بهینه کود کارشناسان نظرات از ،ياگلخانه يگازها انتشار یاصل منبع کی

 مدل دیسنت، مدل دي ان دي سی، نخلستان ،ايگلخانهتصاعد گاز باغات مرکبات،  :کلید واژگان

                                                           

 ایمیل:                                                                                05944097701 تلفن:  نویسنده مسئول؛   g.fallah@hsu.ac.ir 
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 مقدمه .1

 زو ایک پدیده فراملی و جهانی  با عنوانتغییر اقلیم 

ن بر ای. رودبه شمار میتوسعه پایدار  هايتهدید ینترمهم

 را هایدهپدکه بسیاري از  بودهاقلیم عامل بیرونی اساس 

 Bozarjomhari et) است دگرگونی کرده خوشدست

al., 2013) . مهمی از تغییرات آب و  بخشدر این راستا

 بوده ايگلخانههوا مربوط به تولید بیش از حد گازهاي 

ازجمله موضوعاتی که اقلیم بر . (Moharri, 2003) است

کشاورزي  هايیتفعالآن اثر گذاشته و از آن پذیرفته 

 يکشاورز. (Bozarjomhari et al., 2013) باشدیم

بخش کشاورزي و  دراي مهم گازهاي گلخانهتولید  سبب

 Reay et) آن اسـت يمنبـع منتشرکننده ینتربزرگ

al., 2012 .) بمنبع و ترسی به عنوانبخش کشاورزي 

مهم ازجمله متان، اکسید  ايگلخانه چند گازکننده 

نیتـروس، دیاکسـید کـربن، آمونیاك، و اکسید نیتریک 

بخش سهم  (.et al., 2009 Motallebi) مطرح است

 بودهدرصد 5/97کشاورزي در پدیده تغییر اقلیم حدود 

(IPCC, 2007) آندرصـد از  60حـدود  که 

 متان و یک درصد از انتشارگاز درصد  71اکسیدنیتروژن، 

 یجهان زانیم باشد.اکسیدنیتروژن می دي نیز جهانی

گرم   1/1 به 4/5از  9130سال  در اکسید نیتروس انتشار

افزایش یافته است. اکسید  1091در سال  مترمربعدر 

نیتروس در تشکیل آئروسل معدنی ثانویه دخیل است و 

هوا  یباعث آلودگ ،ییآب و هوا راتییبر تغ اوهبنابراین عل

؛ Lu and Tian, 2013؛  Liu et al., 2017)شود می زین

Tian et al., 2011 ؛Tian et al., 2012) .اصلی  منـابع

در  شده استفادهفسـیلی  هايسوختاین گازها 

کشاورزي، تلفات کربن خاك به دلیل  هايفعالیت

بقایاي گیاهان زراعی و  ، سـوزاندنورزي خاكعملیات 

دامی،  استفاده از کودهايدرختان جنگلی، دامداري و 

 Kochaki) استاز کـود نیتـروژن  برداريبهرهساخت و 

& Kamali, 2010.)  سهم کوچک از  با وجودایـران

گازهـاي  انتشار يسرانه ی، دراقتصـاد و جمعیـت جهـان

 .داردرا در میـان کشورهاي جهان  امیس، رتبـه ايگلخانه

بخش کشاورزي ایران از  ايگلخانهمیزان انتشار گازهاي 

، (طریق مصـرف کـود )کـود شـیمیایی و حیـوانی

مدیریت فضولات حیوانی و سوزاندن ضایعات کشاورزي 

مانند  یدکنندهتولدر مزرعه، از بسیاري از کشورهاي 

 The 2014 ,)ایتالیا بـالاتر اسـت و کانادا، ژاپن

Balance Sheet of Energy.)  در زمینه بررسـی

از منـابع  ايگلخانهوضـعیت تولیـد گازهـاي 

مختلف، تاکنون مطالعات داخلی و خـارجی 

و  Moradi .متعـددي صـورت گرفتـه است

، مدیریت يخاکورزتأثیر  پژوهشی( در 1095) شهمکاران

بقایا و کود نیتروژن بر بیلان کربن و پتانسیل گرمایش 

 و مشاهده کردند که کردندبررسی جهانی در کشت ذرت 

 رینتبیشاز بین تیمارهاي مورد بررسی، مدیریت بقایا 

و  Jamali Pour .نشان دادتأثیر را بر بیلان کربن 

برآورد ارزش انتشار گازهاي ( 1095) شهمکاران

 هايدانه اکسید کربن و دي اکسیدنیتروس ايگلخانه

و سایر  ايدانهسویا، کلزا، ذرت )منتخب ایران روغنی 

بررسی  GHGE را با استفاده از مدل (روغنی هايدانه

خوزستان و  هاياستان نشان داد هاآن نتایج. کردند

تن،  004/0و  41/749، با تولید سالانه به ترتیبزنجان 

را  O2N ايگلخانهو کمترین میزان تولید گاز  ترینبیش

 Pour Ghasemianو  Moradi. دارند در سطح کشـور

 اکسید کربن دي ايگلخانهانتشار گازهاي ( 1093)
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گرمایش  و همچنین پتانسیل و متانس اکسیدنیترو

 میزان مصرف نهاده، ضرایب انتشار بر اساس غلاتجهانی 

اد نشان د هاآن د. نتایجکردنمحاسبه را و سطح زیر کشت 

ناشی از مصرف کود  ايگلخانهکه میزان انتشار گازهاي 

میزان همچنین . بود هانهادهنیتروژن بیشتر از دیگر 

گندم بیشتر از ذرت و جو  در 4CHو O2N، 2CO انتشـار

 ی ازناشمیزان سالیانه پتانسیل گرمایش جهانی  ه وبود

 Yue. بود ايگلخانهغلات مطابق با روند انتشار گازهاي 

ن  يسازمدلچهار روش ( 1109) شو همکارا

DAYCENT ،DNDC ، خطیرگرسیون 

(YLRM) و عوامل انتشار اولویتIPCC  براي را

نتشار اکسیدنیتروژن در حوزه کشاورزي  ارزیابی ا

 نشان داد هامدلدقت این ارزیابی  .مقایسه کردند

الگوهاي  DNDCو  DAYCENTهاي که مدل

را به طور مؤثر  اکسیدنیتروسزمانی روزانه 

 سازيیهشباما هر دو مدل در  کرده سازيیهشب

پس از کود دهی  اکسید نیتروسشار  يبندزمان

ن Fittonو رژیم آب مشکل داشتند.   شو همکارا

ضریب بیولوژیکی نیتروژن و  يسازمدل( 1091)

مبتنی بر فرآیند بیوژئوشیمیایی،  زارعلفپویایی 

، در مقایسه DAYCENTو  APSIMبا دو روش 

مشاهده تجربی انجام دادند.  هايدادهبا مجموعه 

هر دو مدل، وابستگی به مفروضات که  کردند

را  کلیدي  يهاجنبه توانندیمو  بودهخاصی را دا

هرز، از جمله تولید زیست توده را  يهاعلفرشد 

 تعاملات يسازهیشبآورند و به درستی  به دست

مخلوط با کسر  به ویژهبین تغییر دانه و علف، 

ا را محاسبه  بال استان خوزستان یکی .کنندشبدر 

مناطق تولید مرکبات و خرما در  نیترمهماز 

 قابل توجهی از کشور است از این رو میزان

در این مناطق تولید می شود.  ايگازهاي گلخانه

و با نظر به  مذکور يهاکشت تیاهم به توجه با

 خصوص درات اندکی مطالع رانیدر اکه  نیا

اي در بخش کشاورزي تولید گازهاي گلخانه

تعیین  هدف از این پژوهش ،است هصورت گرفت

و اکسید  تروسین دیاکسهاي متان، گاز شار

است. همچنین نیتریک در باغات استان خوزستان 

در برآورد  DNDCو  DAYCENT دو مدلاستفاده از  

 هانیج گرمایش پتانسیل تعیین این گازها و میزان تولید

هدف  بررسی می شود. مطالعه مورد منطقه دو هر براي

 نیا زیست محیطی نهیهز بررسی بعدي این پژوهش

در  خوزستان است.استان  باغی يهاستمیاکوس در هاگاز

ها ادامه، بخش دوم تحقیق به ارائه مواد و روش

هاي شود. در این بخش، مدلاختصاص داده می

هاي آماري مورد مورد استفاده و همچنین شاخص

بررسی قرار خواهند گرفت. سپس در بخش نتایج 

هاي مورد استفاده تجربی تحقیق، عملکرد مدل

گیرد. در نهایت بررسی و مورد مقایسه قرار می

ئه در بخش آخر، نتیجه گیري و پیشنهادات ارا

  شود.می

 هاروشمواد و  .2

 منطقه مورد مطالعه .2-1

 ترینیاصل به عنوانآبادان این مطالعه در شهرستان  

مرکز نخیلات در استان خوزستان با موقعیت جغرافیایی 

درجه  70دقیقه و عرض جغرافیایی  93درجه و  49طول 

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

 طولشهرستان دزفول در  وپانصد هزار اصله نخل 
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دقیقه شرقی و عرض  14درجه و  49جغرافیایی 

 با عنوان دقیقه شمالی 11درجه و  71افیایی جغر

 انجامدر استان خوزستان  مرکز باغات مرکبات ینترمهم

 .گرفت

 یاگلخههانههه گههازهههای از یبردارنمونههه .2-2

  خاک از افتهیانتشار

 دو با تصادفی يریگنمونه قالب در حاضـر پژوهش

 میـزان بــر گیرياندازه تاریخ و کشت نوع عامــل

 کیترین دیاکس و تروسین دیاکس متان، تــــصاعد

 از دشدهیتول متان گاز يریگاندازه جهت. شد اجرا

 کروماتوگرافی و بسته اتاقک روش از خاك، سـطح

تاقـک سـه کـشتزار هـر در. شـد اسـتفاده گازي  ا

 نصب از ساعت سه گذشت از پس. شـد داده قـرار

 ســـرنــ  کمــک بــههــا آن درون از ،هــااتـاقــک

ـــلهها . نمونهشد يبردارنمونه  قرائت براي بلافاصـ

 توســـط و منتقل آزمایشـــگاه به متان گاز میزان

ـــــاز دســـتگاه ـــــاتوگراف گـ  مدل( GC) کرومـ

UNICAM حــــسگرهاي بــــه مجهز 690سري 

ECD و FID شـد. این دستگاه مقدار  يریگاندازه

حجمی گاز را قرائت کرد. با دخالت حجم  امیپپی

ر اتاقک و مدت زمان نصب اتاقک ها در نهایت مقدا

ــاعد گازها،  ــاستص ــاعد گاز  بر اس مورد میزان تص

ـــرم از واحد سطح در واحد زمان  نظر بر حسب جـ

ــــــبه شـــد. جهت اندازه ــــ  يگازها يریگمحاس

ـــ ـــ تروسیندیاکس  يریگاندازهاز  کیتریندیو اکس

ـــ ـــتگاه آنالا تروژنین يدهایاکس  مدل زریدر دس

APNA-370.غلظت  زریآنالا نیا اســـتفاده شـــد

ــــ  يرا در هـــوا تـــروژنیـــنـــ يدهـــایـــاکس

 تحقیق دوره طول در .کندیم يریگاندازه یطیمح

ــه پنج ــات دزفول و  از يبردارنمون ــات مرکب ــاغ ب

 نیا. شد انجام تکرار سـهدر  آبادان هاينخلسـتان

 داده میتعم ســـال کل به آمده به دســـت ریمقاد

 .شدند

 DAYCENTمدل .2-3

 سازيیهبه منظور شب 9130در ابتدا در دهه مدل  این

 یاهان،گ يور، بهره(SOM) خاك یمواد آل ییراتتغ

 میستاکوس يپارامترها یگرو د يبه مواد مغذ یدسترس

و آب و هوا به طور  ینزم یریتدر مد ییردر پاسخ به تغ

مورد استفاده قرار گرفت و نشان داد که جهت  ياگسترده

کثر ا يخاك برا یمواد آل ییراتو تغ یاهرشد گ سازيیهشب

 ستفادهدر سراسر جهان قابل ا ینیزم يها یستماکوس

 يگازها لیو تحل هیتوجه به انجام تجز شیافزااست. 

منجر  9114در سال  DAYCENT ، به توسعهياگلخانه

 دیتول مرحله در یمدل ریز شامل DAYCENT مدل شد.

 هروزان مرحله به مرحله ییایپو يبرا یمدل ریز و اهانیگ

 مواد و آب انیجر ،يمغذ مواد گردش اب،یکم گاز انیجر

در DAYCENT    . برنامه مدلاست (SOM) خاك یآل

شده و نوشته C وFORTRAN  یسینوزبان برنامه

 اجرا نوکسیپلت فرم ل کی ای DOS از پنجره تواندیم

 روزانه بارش شاملDAYCENT  مدل يهايورودشود. 

 يورود روزانه؛ دما حداقل و حداکثر و شدهمشاهده

 ضخامت، تراکم، یچگال بافت، شامل خاك يرهایمتغ

 کیدرولیه ،pH ،یپژمردگ نقطه مزرعه، تیظرف

 نیا .باشدیم خاك هیلا 94 يبرا ییرسانا و شدهاشباع

 دیتول به مربوط شدهمشاهده يهاداده از استفاده با مدل

 يگازها و يمغذ مواد گردش خاك، یآل ماده اهان،یگ
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 ,.Hartman et al) است شده یاعتبارسنج ابیکم

2011.) 

 DNDCمدل  .2-4

 تیو قابل ،اسیمزرعه مق ،ساز روزانههیشب مدل کی

 Li et) است ونیکاسیفیتریو دن هیتجز نهیاستفاده در زم

al., 1992) و کربن ییایمیوشیب يهاواکنش يبرا و 

 قرار استفاده مورد يکشاورز يهاستمیاکوس در تروژنین

 ریز-9مدل شامل:  ریچهار ز يدارا DNDC. است گرفته

و روزانه خاك و  یساعت يخاك )مجموع دما -میمدل اقل

محصول  شیمدل رو ریز -1بعد(  کیروطوبت در 

 میتوده محصول و تقس ستیتجمع ز يسازهی)مجموع شب

 ونیکاسیفیتری، نهیتجز) هیتجز مدل ریز -7آن(  يبند

 نویکاسیفیتریدن رمدلیز -CO2 )4تولیدو  3NH ریتبخ

NO2- تا3NO از یمتوال ییایمیوشیب کاهش یابی)رد

، NO، O2N 2وN) 1992 ,) باشدیم; Li, et al.Li 

2000; Abdalla et al., 2010.) دو حالت  يمدل دارا

 ياحالت منطقه -1 یحالت محل -9 يسازهیقابل شب

مدل در سه دسته  يهايورود ی. در حالت محلاست

و  خاك يهايورود ،میاقل يهايورود :شوندیم میتقس

و  اهی. مدل در دو بخش گیزراع تیریمد يهايورود

 دارد.  یسنج اعتبارخاك امکان 

  GWPیجهان شیگرما لیپتانس محاسبه .2-5

ـــبه ـــ محاس ـــاس یجهان شیگرما لیپتانس  بر اس

ن و Robertsonهـا گزارش  و( 1000) شهمکارا

Thelen ن و ــــر. شــد انجام( 1090) شهمکارا  اثـ

ــر ــدام هـ ــا از کـ ــر گازهـ ــا بـ ــ شیگرمـ  نیزمـ

ــت، متفــــــاوت  و متان واحد هر که طوريبه اس

 به ترتیب کیـتریدنیـاکســـ و تروسیدنیـاکســـ

ـــدود  در دکربنیاکسدي برابر 119 و 790و 19حـ

ــا ــد نقش نیزم شیـگـرم (. IPCC, 2007) دارن

 معادلبه صـــورت  شـــاخص نیا واحد ن،یبنابرا

 منظور، نیا براي. دیگرد انیب دکـــــربنیاکســدي

 با متان و 790بیضر با تروسیدنیاکسـ گاز زانیم

 محاســبات در 119 کیترین دیاکســ و 19 بیضــر

ـــد وارد ـــ زانیم تینها در .ش  شیگرما لیپتانس

 (9)  . شد محاسبه 9همعـادل بر اساس یجهان

GWP= (N2O FLUX ×310)+(NO FLUX 

×298)+ (CH4 FLUX×21)    

 کیلوگرم) جهانی گرمایش پتانسیل GWP معادله، این در

 انتشـــار O FLUX2N ،(هکتار در اکسیدکربندي معادل

 و اکســـیدنیتـریک انتشـــار NO FLUX ،ساکسیدنیترو

 FLUX 4CH باشندمی متان انتشار. 

  آماری هایشاخص .2-6

 يآمار يهااز شاخص سازي،مدل دقت ارزیابیبه منظور 

 یبمربعات خطا، ضر یانگینم يیشهحداکثر، ر يخطا

. دشاستفاده  هیماندجرم باق یبو ضر مدل یین، کاراییتع

شده و مشاهده یرمقاد ینتفاوت ب یبررس يبرا

استفاده  2R یینتب یببه نام ضر یبیاز ضر شدهبینییشپ

 یبضر ین. در علم آمار ا(Ewert et al., 2005) شودیم

 است عبارتاول  یف. تعرشودیم یفبه دو صورت تعر

𝑅2از = 1 −
∑(𝑃𝑖−𝑂𝑖)2

∑(𝑂𝑖−�̅�)2 یگرد یفو تعر  ∑(𝑃𝑖−�̅�)2

∑(𝑂𝑖−�̅�)2 = 2 R 

 یقتدر حق CDشاخص  هامدل کمی بررسی دراست. 

اول از  یفهمان تعر EFدوم و شاخص  یفمعکوس تعر
2R یم ییرتغ یکصفر و  یناول همواره ب یفاست. تعر

 ادیرمق .شودتر بزرگ 9 از تواندمی دوم، تعریف و کند

 ریمدل است. مقاد بینییشپ یننشانگر بدتر ME يبالا

RMSE ها ینیبیشدهد که چه مقدار پیبالا نشان م
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 یزانم یاند و به طور کلدست بالا بوده یا ییندست پا

 کندمی عنوان هامدل را در برآورد داده يخطا

(Dashtaki et al., 2010) محاسبه  يپژوهش برا یندر ا

RMSE مارکواردت  یههمسا ترینیکاز روش نزد

 یپراکندگ ینمعرف نسبت ب یزن CD یراستفاده شد. مقاد

. شده است یريگاندازه یرو مقاد شدهبینییشپ یرمقاد

 يیسهصفر است. مقا CDو  ME، RMSE یینیحد پا

 یرشده و متوسط مقاد یريگاندازه یرمقاد ینب

 چه هر. یردگینجام ما EFشده توسط شاخص مشاهده

 يبهتر بینیپیش مدل باشد ترنزدیک یک به شاخص این

 برآورديپیشمدل به  یلم CRM. شاخص است داشته

 Khodaverdiloo et) دهدمی نشان را برآورديکم و

al., 2011 .)یزانم CRM را  یرمدل مقاد یعنی یمنف

-داده از کمتر را هامدل داده یعنیمثبت  CRMو  یشترب

 یرکرده است. اگر مقاد بینییششده پمشاهده هاي

 = MEمدل برابر باشند،  شدهبینییششده و پمشاهده

0، RMSE = 0، CD = 1،  EF = 1و CRM = 0  .است

 تاس یربالا به صورت ز يآمار يهاشاخص یاضیر یرتفس

(Homaee et al., 2002; Kottegoda and Rosso, 

2008.)  

(1)   𝑀𝐸 = 𝑀𝐴𝑋 |𝑃𝑖 − 𝑂𝑖|𝑖=1
𝑛 

(7)   𝑅𝑀𝑆𝐸 =  ∑ √(𝑃𝑖 − 𝑂𝑖)2/𝑛
2𝑛

𝑖=1 

(4)  𝐶𝐷 =  
∑ (𝑂𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑃𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

 

(5)  𝐸𝐹 =  
∑ (𝑂𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1 −∑ (𝑃𝑖−𝑂𝑖)2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑂𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

 

(6)  𝐶𝑅𝑀 =  
∑ 𝑂𝑖𝑛

𝑖=1 −∑ 𝑃𝑖𝑛
𝑖=1

∑ 𝑂𝑖𝑛
𝑖=1

 

 Qiشـده،  سازيیهمقـادیر شب Piه در روابط فـوق، ک

کاررفته به يهاتعداد نمونه nشده،  یريگمقـادیر اندازه

 است.

 نتایج  .3

 یاگلخانه گازهای شده گیریاندازهمقادیر  .3-1

 خاک از افتهیانتشار

در و خرما درختان مرکبـات  2Tبه  1T مراحل زمانی رد

 افزایش سببکه این عامل  دارندمیوه دهی قرار  مرحلـه

 در . پس از آنشودمی ايگلخانهگاز آزادسازي  جزئی در

را  نیز یک افزایش آزادسازي که علت آن 3T دوره زمانی

 همرحل . درشود، مشاهده میبه رشد گیاه نسبت داد توانمی

4T از عوامل تأثیرگذار بـر )شدن رطوبت خاك  کـم دلیل به

در شده است.  ترکم نیز آزادسازي مقدارگاز( تـصاعد 

 ,.Jabro et al) و (Tate et al., 2007) هايپژوهش

هاي زگا آزادسازي کاهش برنتایج مشابهی مینی نیز ( 2007

 در مرحله  .مشاهده شده استکاهش رطوبت  با ايگلخانه

5Tمیزان تجزیه مواد آلی و فعالیت ریز به دلیل افـزایش 

 9)اشکال  شده استمشاهده  افزایش آزادسازي ،جانداران

 .(7تا 

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

0

1

2

3
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 روند تغییرات آزادسازی اکسیدنیتروس در باغات مرکبات و نخلستان -2شکل

 
 آزادسازی اکسیدنیتریک در باغات مرکبات و نخلستانروند تغییرات  -3شکل 

روند  است، شدهدادهنشان  9در شکل که  گونههمان

 روند یباًتقرتغییرات متان در باغات مرکبات و نخلستان 

ولی میزان تصاعد متان در باغات مرکبات  دارد،مشابهی 

بیشتر بوده است. در مرحله میوه دهی درختان خرما 

 ردتصاعد گاز کمتري را نسبت به مرکبات نشان دادند. 

ي از شار ترمحسوسدرختان مرکبات کاهش  4T مرحله

گاز را نسبت به درختان خرما داشتند ولی در هر دو 

 ترین تصاعد متانبیشو رشد گیاه  3Tایستگاه در مرحله 

نشان دادند. روند تغییرات اکسیدنیتروس در باغات  را

هاي آبادان بسیار متفاوت است مرکبات دزفول و نخلستان

و  باشدیمی متفاوت در دو ایستگاه کود دهکه به دلیل 

هاي آبادان شار گاز اکسید نیتروس بیشتري را نخلستان

ید صاعد گاز اکسترین تداشتند. در مرحله میوه دهی بیش

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

نیتریک در دو ایستگاه نیز شبیه به یکدیگر تعیین شد 

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

3T  و رشد درختان مرکبات کاهش تصاعد گاز بیشتري

ترین زمان تصاعد مشاهده شد. در هر دو ایستگاه بیش

و میوه دهی تعیین شد  2Tاکسید نیتریک در مرحله  گاز

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

 يهانمونه بر اساسمیزان تصاعد سالانه  ،ایستگاه

ل مد میانگین شار متاننتایج مشاهداتی محاسبه شد. 

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

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

میانگین شار نتایج آمد.  به دست( هکتار در سال

تن در  001/0)دزفول،  ایستگاهمدل شده  اکسیدنیتروس

ر د ( کمتر از میانگین شار اکسیدنیتروسهکتار در سال

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

 تگاهسیامدل شده  میانگین شار اکسیدنیتریکنتایج 

 نیانگیم از شتریبدر هکتار در سال(  تن914/0دزفول )

در  تن936/0) آبادان ستگاهیا در کیتریدنیاکس شار

 دیآمد. تصاعد دو گاز متان و اکس دست بههکتار در سال( 

0
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 يهانخلستاناز  شتریاز باغات مرکبات دزفول ب کیترین

ر د تروسین دیتصاعد گاز اکس یشد ول نییآبادان تع

 يهانمونه اساس برآبادان توسط مدل  يهانخلستان

 آمد.  دست به شتریب یمشاهدات

 وDAYCENT مدلعملکرد دو  سهیمقا .3-2 

DNDC 

 و تروسیدنیاکس متان، يگازها شار سالانه نیانگیم 

 DNDCو  DAYCENT مدل دو توسط کیتریدنیاکس

)جدول  دیگرد برآورددزفول و آبادان  ستگاهیادر هر دو 

ول دزف ستگاهیامدل شده  متان شار نیانگیم جی. نتا(9

 شار نیانگیم از شتریبدر هکتار در سال(  تن0 /449)

 بهدر هکتار در سال(  تن 719/0) آبادان ستگاهیا در متان

ده مدل ش تروسیدنیاکس شار نیانگیم جینتاآمد.  دست

 از کمتردر هکتار در سال(  تن099/0دزفول، ) ستگاهیا

 094/0آبادان ) ستگاهیا در تروسیدنیاکس شار نیانگیم

نگین میانتایج همچنین  تن در هکتار در سال( تعیین شد.

تن  951/0)دزفول  ایستگاهمدل شده  شار اکسیدنیتریک

 ریکاکسیدنیتدر هکتار در سال( بیشتر از میانگین شار 

 به دستتن در هکتار در سال( 0 /911در ایستگاه آبادان )

تصاعد دو گاز متان و اکسیدنیتریک از باغات مرکبات  آمد.

از ولی تصاعد گ بودآبادان  هاينخلستاندزفول بیشتر از 

 توسط مدل آبادان هاينخلستاناکسیدنیتروس در 

DAYCENT  سازيیهشبنتایج  آمد. به دستبیشتر 

که دزفول با سطح  دهدیمنشان   DAYCENTمدل

 بالاتري را در مقابلمتان  جذب بارش بیشتر،متوسط 

ز در نی اکسید نیتروسآبادان دارد. نرخ شار  هاينخلستان

 سازيیهشبتایج نمدل شده مشابه بود.  ایستگاهبین دو 

DAYCENT  و ضرایب تغییرات  براي شار

 . کندیمنیز از یک الگوي مشابه پیروي  کسیدنیتریکا

 های مورد نظردر ایستگاه در سالدر هکتار  اکسید نیتریک و اکسید نیتروس متان، کمینه و بیشینه گازهایمیانگین،  -1دول ج

DNDC DAYCENT متغیر ایستگاه 
 میانگین کمینه بیشینه ضریب تغییرات )درصد(

734/0  1/4  509/0  739/0  449/0  متان شار دزفول 

091/0  1/5  471/0  779/0  719/0  آبادان 

070/0  7/41  049/0  001/0  099/0 شار اکسید  دزفول 

159/0 نیتروس  6/39  033/0  004/0  094/0  آبادان 

999/0  9/51  634/0  070/0  951/0  شار اکسید نیتریک دزفول 

059/0  0/90  673/0  076/0  911/0  آبادان 

 

متان، اکسید نیتروس و اکسید نیتریک  شار گازهاينرخ 

دزفول و آبادان  دو ایستگاهدر نیز  DNDCتوسط مدل

دل م میانگین شار متان. نتایج شد سازيیهدر سال شب

( تن در هکتار در سال 734/0)دزفول،  ایستگاهشده 

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

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

در تن  007/0)دزفول  ایستگاهمدل شده  اکسیدنیتروس

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

 تگاهایسمدل شده  میانگین شار اکسیدنیتریکنتایج 

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

تن در  905/0شار اکسیدنیتریک در ایستگاه آبادان )

 ( به دست آمد. تصاعد دو گاز متان وسالهکتار در 

اکسیدنیتریک از باغات مرکبات دزفول بیشتر از 

هاي آبادان تعیین شد ولی تصاعد گاز نخلستان

هاي آبادان توسط مدل اکسیدنیتروس در نخلستان

DNDC  .دقت ارزیابی به منظوربیشتر به دست آمد 

 يهاشاخص از DNDCو  DAYCENT هايمدل

 یجنتا 1جدولاستفاده شد. در  یمختلف يآمار

 گاز سه تفکیک به استفاده مورد آماري يهاشاخص

 .ستا شده آورده نیتریک اکسید و متان نیتروس، اکسید

 يشاخص آمار بر اساسداد که  نشان 1 جدول نتایج

DAYCENTتعیین یبضر (2R) دقت  ترینبیش متان

 ووجود هر سه گاز دقت مناسب  ینبا ا است. داشتهرا 

شاخص  بر اساس. دارند را 5/0 از بالاترضریب تعیین 

نیتروس و  اکسید (2R) تعیین یبضر DNDC يآمار

وجود هر سه  ینبا ااست.  داشتهدقت را  ترینبیش متان

 .دارند را 50/0 از بالاترضریب تعیین  ومناسب  یگاز دقت

 است،بالاتر  DAYCENTتعیین متان در مدل  یبضر

 بیضرو برابر مدل نیتروس در هر دو  اکسیدکه  یدر حال

 بالاتر تعیین شد. DNDCنیتریک در مدل  اکسید تعیین

مدل ( یی)نسبت انحراف کارا RPD شاخص

DAYCENT ار مقد نیتروس، اکسید براي کهداد  نشان

 یدقت مناسب داراي دو گاز دیگر نیزدر  یاست ول 6/1

 کهداد  نشان DNDC مدل RPD شاخص. باشندمی

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

و براي  قبولقابلدر دامنه  97/9اکسید نیتریک با مقدار

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

مدل ( یار)انحراف مع SD يشاخص آمار اساس

DAYCENT مقدار و در  ترینبیش 54/0متان با  در

. شد تعیینمقدار  ینکمتر06/0 یزانبا م یتریکن یداکس

، گاز SD يشاخص آمار بر اساسو  DNDC مدلدر 

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

 ینکمترهاي پرت جزء داده 09/9 یزانبا م یتریکن یداکس

 بر اساس DAYCENTمدل در . شد تعیینمقدار 

 اب اکسیدنیتروس( یماندهجرم باق ضریب)CRM شاخص 

 یزانبا م یتریکن یدمقدار و اکس ترینبیش 79/0

در در این مدل  CRM. آمد به دستمقدار  ینکمتر11/0

 وقرار دارد  در دامنه دقت مناسب موارد یتمام

مورد مدل در مدل است.  يدهنده کم برآوردنشان

DNDC  شاخص و بر اساس CRM 41/0 با متان 

 ینکمتر94/0 یزانبا م یتروسن یدترین مقدار و اکسبیش

 یدر دامنه دقت یدر تمام CRM. باشندرا دارا میمقدار 

 بر اساس مدل است. يدهنده کم برآوردنشان و مناسب

 DAYCENTمدل مدل(  یی)کارا EF  يآمار شاخص

 یدر دامنه دقت یدر تمام یموارد مورد بررس یتمام در

 یزانم با نیتروس اکسید میان این از. شد تعیینمناسب 

  يآمار شاخص .داد نشانمقدار را  ینترمناسب 61/0

EF مدل DNDC در  یموارد مورد بررس یتمام در

 بدست آمد. در حال کهمناسب  یدر دامنه دقت یتمام

بر . داد نشانمقدار را  ینترمناسب 69/0 میزان با متان

مدل ( یینتب یب)ضرCD  يشاخص آمار اساس

DAYCENT میزان با نیتروس اکسید 

 ترینیشبCD  طبق. شد تعیینمقدار  ینترمناسب44/0

بر  همچنین .آمد به دستمربوط به گاز متان  یپراکندگ

در تمامی موارد  DNDC مدلCD  ياساس شاخص آمار
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 یپراکندگ ترینیشبCD  طبق بالاتر از حد مناسب است.

 DAYCENTمدل  در .تعیین شدمربوط به گاز متان 

 یانگینقبول و از مقابل RMSE مقدارموارد  یتمام در

 ریمقاد با متان گاز در. آمد به دستکمتر  یواقع یرمقاد

 یزانبا م یتریکنیدمقدار و در اکس ترینبیش داراي 79/0

آماره  ین. در همه موارد اشد تعیینمقدار  ینکمتر07/0

در . آمد به دستمناسب  یدر دامنه دقت و بوده یک یرز

 RMSE مقدارموارد  یتمام در نیز DNDC مدل

 در. دتعیین شکمتر  یواقع یرمقاد یانگینقبول و از مقابل

مقدار و در  ترینبیش داراي 45/0  یرمقاد با متان گاز

. بدست آمدمقدار  ینکمتر09/0 یزانبا م یتروسن یداکس

 یدر دامنه دقت و بوده یک یرآماره ز یندر همه موارد ا

مدل  در( یممماکس ي)خطا MEمقدار .تعیین شدمناسب 

DAYCENT مقدار و در  ترینیشب34/0متان با  در

 ینمقدار )بدتر ینکمتر05/0 یزانبا م یتریکن یداکس

 مدلدر  MEمقداردر حال که  .شد تعیینحالت( 

DNDC مقدار و در  ترینیشب16/9متان با  در

 ینمقدار )بدتر ینکمتر07/0 یزانبا میتروس نیداکس

 .شد تعیینحالت( 

 DNDCو  DAYCENTی دو مدلبر مبنا یتریکن یدمتان و اکس ، یتروسن یداکس گاز سه آماری برآورد یهاشاخص -2جدول

ME RMSE CD EF CRM SD RPD 2R مدل گاز 

 تروسین دیاکس 19/0 5/1 9/0 76/0 61/0 44/0 055/0 919/0

DAYCENT 349/0 79/0 45/1 95/0 74/0 54/0 3/9 11/0 متان 

 کیترین دیاکس 33/0 9/9 03/0 11/0 36/0 45/9 07/0 057/0

 تروسین دیاکس 19/0 9/5 01/0 95/0 15/0 03/9 01/0 076/0

DNDC 016/9 45/0 69/4 69/0 41/0 40/0 1/0 19/0 متان 

 کیترین دیاکس 9/0 9/9 05/0 40/0 67/0 57/1 04/0 036/0

 

پتانسیل گرمایش جهانی نتایج حاصل از  .3-3

(GWP) مشاهداتی هایداده بر اساس  
آمده از محاسبات ضریب پتانسیل  به دستمطابق نتایج 

گرمایش جهانی متان، اکسیدنیتروس و اکسیدنیتریک در 

 کربن یداکس يتن معادل د 175/971 آبادان هاينخلستان

 یداکس يتن معادل د 901/39و باغات مرکبات دزفول 

پتانسیل گرمایش  سهم. تعیین شداز هر هکتار  کربن

نسبت به باغات مرکبات دزفول آبادان  هاينخلستانجهانی 

بیشتر تعیین شد. دلیل آن شار اکسید نیتروس بیشتر در 

 .باشدمیاین ایستگاه 

ر بپتانسیل گرمایش جهانی از  نتایج حاصل .3-4

  DAYCENT مدل اساس

متان، اکسید در ادامه پتانسیل گرمایش جهانی سه گاز 

نیتروس و اکسید نیتریک در باغات مرکبات دزفول و 

 مدل هايداده بر اساسآبادان  هاينخلستان

DAYCENT .به دستمطابق نتایج  محاسبه گردید 

آمده از محاسبات ضریب پتانسیل گرمایش جهانی متان، 

اکسید نیتروس و اکسید نیتریک در باغات مرکبات 

تن  994/59دزفول، میانگین پتانسیل گرمایش جهانی 

پتانسیل گرمایش و میانگین  کربن یداکس يمعادل د
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جهانی متان، اکسید نیتروس و اکسید نیتریک در 

 یداکس يمعادل د تن 174/43آبادان،  هاينخلستان

 که مشخص است سهم گونههمان .باشدیم کربن

سبت ن پتانسیل گرمایش جهانی در باغات مرکبات دزفول

 آمد. به دستآبادان بیشتر  هاينخلستانبه 

ر بپتانسیل گرمایش جهانی از  نتایج حاصل .3-5

  DNDC مدل اساس

د متان، اکسیپتانسیل گرمایش جهانی سه گاز  همچنین

 دزفول و و اکسید نیتریک در باغات مرکباتنیتروس 

 DNDC مدل هايداده بر اساسآبادان  هاينخلستان

آمده از محاسبات  به دستنتایج  بر اساستعیین شد. 

ضریب پتانسیل گرمایش جهانی متان، اکسید نیتروس و 

اکسید نیتریک در باغات مرکبات دزفول، میانگین 

 یداکس يمعادل دتن  149/47پتانسیل گرمایش جهانی 

پتانسیل گرمایش جهانی متان، اکسید و میانگین  کربن

آبادان،  هاينخلستاننیتروس و اکسید نیتریک در 

 سهمباشد. می کربن یداکس يتن معادل د 661/999

به  نسبت آبادان هاينخلستانپتانسیل گرمایش جهانی 

باغات مرکبات دزفول بیشتر تعیین شد. دلیل آن شار 

  .باشدمیاکسید نیتروس بیشتر در این ایستگاه 

 یهانهیهز محاسبه از حاصل جینتا .3-6

  یاگلخانه گازهـای انتشـار یستیزطیمح

انتشـار گازهـاي  زیستیمحیط هايهزینه محاسـبه

، یک فاکتور هاي کشاورزيفعالیتدر نتیجه اي گلخانه

 براي ایجاد احساس و هشـدارهاي لازماصلی در زمینه 

کشــاورزي و  گذاران بخـشو سیاست ریزانبرنامه

اي که مطالعه. با توجه به ایناست زیستمحیط حفاظــت

اقتصادي گازهاي  ي بـرآورد ارزشتـاکنون در زمینه

 کشور و محصولات منتخب باغدارياي بخش گلخانه

لـذا در ایـن مطالعـه بـراي  ـه اسـت،صورت نگرفت

متان،  گازهاي انتشار زیستیمحیط يبـرآورد هزینه

منتخب  درختاناکسید نیتروس و اکسید نیتریک 

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

and Motallebi , 2009  Jamali Pour) استفاده شده 

 اسـت.

متان، اکسید اي گازهاي گلخانهاي سایهقیمـت  واقع در 

رتیـب بـه ت آن، روزرسانیبهنیتروس و اکسید نیتریک با 

ریال،  - 5/1114و  -70111، -01/99669 معـادل

انتشار گازهاي  زیستیمحیط يهزینه .تعیین گردید

متان، اکسید نیتروس و اکسید نیتریک  اي انتشارگلخانه

مناطق مورد  ها و باغات مرکباتنخلستانحاصل از 

هاي سه روش مشاهداتی، بر اساس داده مطالعه

DAYCENT  وDNDC  7محاسـبه و در جـدول 

  شده است. گزارش

ی زیستبر اساس میانگین خروجی، هزینه انتشار محیط

سه گاز مورد نظر بر اساس سه روش مشاهداتی، 

DAYCENT  وDNDC بیشتر از آبادان  دزفول در

 ي انتشـار گـازاز هزینهترین سـهم ، بیشباشدمی

در  و اکسیدنیتروس هاي آبادان ازدر نخلستان ايگلخانه

باغات مرکبات دزفول از انتشار گاز اکسید نیتریک تعیین 

ر باي گلخانه ي انتشـار گـازترین هزینهبیشگردید. 

هاي مشاهداتی و کمترین میزان بر اساس اساس داده

 به دست آمد.  DNDCهاي داده
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 های آبادان و باغات مرکبات دزفول زیستی سه گاز مورد نظر از نخلستانهزینه محیط  -3جدول 

 (الی)ر انتشار نهیهز ستگاهیا DNDC DAYCENT یمشاهدات
 نیانگیم نهیکم نهیشیب

 متان شار دزفول 4349576 9979119 95001445 4769143 5970545

 آبادان 9919999 119931 9317614 119560 913107

 تروسین دیاکس شار دزفول 777191 60519 9454751 10913 131619

 آبادان 414996 919916 1777017 3993941 9711917

 کیترین دیاکس شار دزفول 933149569 7419713 395153466 75775900 170177000

 آبادان 950419069 49131114 341999477 79441150 113071000

 هانهیهز مجموع دزفول 991717717 4610946 901494167 71393144 173076176

 آبادان 951044059 47011111 346179090 71490151 176711316 هکتار در

 

 گیرییجهنتبحث و .4

در این پژوهش به منظور تعیین میزان انتشار گازهاي 

کبات باغات مر در اکسید نیتریک و اکسید نیتروس متان،

  هايسازي آنها با مدلو مدل خوزستان هايو نخلستان

DAYCENTو DNDC  .میزان پتانسیل انجام گرفت

 هاي مشاهداتی، نتایجگرمایش جهانی بر اساس داده

دو ایستگاه به  درDNDC  و DAYCENTافزار نرم

برداري به صورت میدانی و استفاده دست آمد روش نمونه

در اریبهشت ماه در باغات مورد نظر از محفظه گازي 

نشان ها از نمونه برداريپژوهش  يهاافتهی صورت گرفت.

روند تغییرات متان در باغات مرکبات و نخلستان داد که 

یباً روند مشابهی را داشته ولی میزان تصاعد متان در تقر

 ردتصاعد گاز متان باغات مرکبات بیشتر بوده است. 

روند تغییرات  .بوده است حداکثر رشد درخت مرحله

هاي اکسیدنیتروس در باغات مرکبات دزفول و نخلستان

اوت ی متفکود دهآبادان بسیار متفاوت است که به دلیل 

هاي آبادان شار گاز باشد و نخلستانیمدر دو ایستگاه 

اکسید نیتروس بیشتري را داشتند. در مرحله میوه دهی 

وند دست آمد. ر ترین تصاعد گاز اکسید نیتروس بهبیش

تغییرات اکسید نیتریک در دو ایستگاه نیز شبیه به 

یکدیگر تعیین شد ولی در نخلستان میزان آن کمتر به 

ترین زمان تصاعد گاز دست آمد. در هر دو ایستگاه بیش

 ساسبر ا اکسید نیتریک در مرحله میوه دهی تعیین شد.

 مشاهداتی هايداده، شدهاستفادهمقایسه سه روش  نتایج

 به ترتیبمیزان تصاعد متان و بعد از آن  ترینبیش

. قرار گرفتند DNDCو  DAYCENTمدل  هايداده

ه ب میزان تصاعد گاز اکسیدنیتروس ترینبیش، کهیدرحال

و  DNDC، مشاهداتی هايدادهبا استفاده از  ترتیب

DAYCENT میزان  ترینبیشهمچنین آمد.  به دست

 هايادهدبا استفاده از  به ترتیبتصاعد گاز اکسیدنیتریک 

بر  تعیین گردید. DNDCو DAYCENT  ،مشاهداتی

 DNDC مشاهداتی و روش يبردار نمونه اساس

 هانیج گرمایش پتانسیل آبادان با ضریبنخلستانهاي 

ضریب  DAYCENT با مدل تعیین شد و بالاتري
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 ه دستببیشتر  مرکباتپتانسیل گرمایش جهانی باغات 

 اکسید متفاوت هايیخروج این اختلاف به دلیل آمد.

 حیطم انتشار هزینه. باشدیمدر ایستگاه آبادان  نیتروس

 ازگ تصاعد از سـهم ترینبیش دهندهنشان نیز زیستی

در باغات مرکبات و اکسید نیتروس در  نیتریک اکسید

شار زیاد دو گاز اکسید نیتروس  .بود آبادان هاينخلستان

اثرات مصرف بی رویه کودهاي و اکسید نیتریک از 

هاي اخیر باشد. متأسفانه در سالشیمیایی می

تولیدکنندگان محصولات کشاورزي در کشور به جاي 

گیري از دانش روز کشاورزي براي تولید بیشتر، بهره

مصرف کودهاي شیمیایی را در واحد سطح افزایش 

 گاز سه آماري، هايشاخص بر اساس ،در نهایت. نداداده

دو  رد نیتریک اکسید و متان نیتروس، اکسید ايگلخانه

 مناسبی دقتی دامنهدر  DNDCو  DAYCENTروش 

 (2R) تعیین یبضر يشاخص آمار اساس بر .داشتند قرار

. دارندرا  50/0 از بالاتر ومناسب  یدامنه دقت مدل دوهر 

 و( یی)نسبت انحراف کارا RPD مقدار شاخص بالاترین

CD مدل  ي( بر مبنایینتب یب)ضرDNDC شد.  یینتع

مدل  يبر مبنا (یارانحراف مع)  SD مقدار شاخص بالاترین

DAYCENT شاخص بدست آمد . CRM(جرم  ضریب

. بر داد نشان را يکم برآورد مدل هر دو( در یماندهباق

 يها مدلمدل(  یی)کارا EF  يآمار شاخصاساس 

DAYCENT  وDNDC بودندمناسب  یدر دامنه دقت. 

مدل  در( یممماکس ي)خطا MEمقدار و RMSE مقدار

DNDC براي  .آورند به دست رامقدار  ینتربیش

جهت دستیابی به نتایجی بهتر و قابل مطالعات آتی 

پیشنهاد می گردد که تعداد نمونه ها بیشتر و اعتمادتر 

اري انجام بردنمونهدر بخش بیشتري از باغات استان 

ز محصولات زراعی نیز نمونه گازي گردد و همچنین ا

بررسی همزمان جذب و شار . همچنین به گرفته شود

 گازهاي مذکور و بررسی تصاعد این گازها در چند دهه

با توجه به اینکه بخش  .انجام شودبراي درختان  اخیر

بزرگی از میزان تولید گازهاي گلخانه اي در بخش 

کشاورزي و در نتیجه مصرف بی رویه کودهاي شیمیایی 

شود که براي افزایش عملکرد از لذا پیشنهاد می ،است

اصول مصرف بهینه کودي در کشاورزي پایدار استفاده 

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

 استفاده نیز زیستمحیط حفاظت و پایدار تولید نگرش

 .شود
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