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 مزارع گندم و برنجدر NO و CH4، N2Oبرآورد انتشار گازهای 

  )مطالعه موردی: شوش و باغملک( خوزستان
 

 9منصور چترنور ،0*فالح قالهری عباسغالم، 1نسرین مرادی مجد

 شناسی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوارگروه آب و هوا -2و  1

 چمران اهواز، اهواز دیدانشگاه شه ،یخاک، دانشکده کشاورز یگروه علوم و مهندس -3

 

 هچكید
پژوهش حاضر . شدن هواي آن شده است اي در جو زمين و گرمتراي طي چند دهه اخير باعث ايجاد اثر گلخانهافزايش غلظت گازهاي گلخانه

 و (N2O(، نيتروس اکسايد )CH4 گازهاي متان ) شارجهت مطالعه  DAYCENTمدل يک بررسي کاربردي تحليلي است که با کمک
 oC)  ساالنه هوا يمتوسط دما همچنين تغييرات. استفاده شد خوزستاندر شاليزارهاي باغملک و  گندمزارهاي شوش در NO)نيتريک اکسايد )

 نتايج. سازي گرديدشبيه اکسايد نيتريک و نيتروس اکسايد متان، گازهاي شارنرخ  يبررس جهت( ٪14و  7، -2( و بارش )2/4و  5/2، 1
 يدست آمد و برا به سال در  در هکتار تن 01/0 نيتريک اکسيد و 01/0 نيتروس اکسيد ،963/1، باغملک ايستگاه درمتان گاز  شار يانگينم
مقدار  ترين يشب متان گاز شد. تعيين سال در هکتار در تن 111/0 نيتريک اکسيد و 101/0 نيتروس اکسيد ،106/0متان  شار شوش يستگاها

باغملک نشان  ايستگاه به نسبترا  يباالتر نيتريک اکسايدو  نيتروس اکسايد شار شوش، ايستگاه ينهمچن .داشتباغملک  يستگاهرا در ا شار
نيتروس اکسايد و نيتريک  شارتغييرات  مقدار وبه صورت ثابت  متان تقريباَ شار مقداراساس تغييرات دما در ايستگاه باغملک  داد. در ادامه بر

 همچنين بر. هر سه گاز با افزايش دما تغيير محسوسي را نشان داد شار مقداردر حالي که در ايستگاه شوش  .بدست آمدبسيار ناچيز اکسايد 
اکسايد با زياد شدن بارش، افزايش  نيتروس اکسايد و نيتريک شار ولي ،ثابتي داشت مقدارمتان  شار ،اساس تغييرات بارش در ايستگاه باغملک

به  هاگاز شاراز نظر  برنج و گندم اختالف بين مزارعبا کاهش بارندگي کم و با افزايش آن زياد شد.  سه گازهر  شار يافت. اما در ايستگاه شوش
 .آنهاستبودن  و غرقابيوضعيت هوازي دليل 
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 مقدمه

که امروزه توجه بسیاری از  مسائلیترین همیکی از م

اقلیم و  دانشمندان را به خود جلب کرده است پدیده تغییر

ای است که گرم شدن جهانی در اثر انتشار گازهای گلخانه

فاجعه بزرگ انسانی و  این مسأله جهان را در آستانه یک

(. IPCC, 2001, 2007) قرار داده استمحیطی  زیست

های ناشی از آن در امروزه افزایش جمعیت بشر و فعالیت

نقل، کشاورزی و... روز  های مختلف صنعتی، حمل وزمینه

میزان  به روز باعث افزایش غلظت این گازها در اتمسفر به

ای و بروز حد طبیعی گردیده، منجر به اثر گلخانه بیش از

و تخریب  هوایی مانند گرم شدن کره زمینتغییرات آب و 

الیه ازن شده است. در صورت ادامه روند تغییر اقلیم در 

ای در جهان با تغییرات عمده ای نه چندان دور، مردمآینده

های قطبی، باال وضعیت کره زمین از جمله ذوب شدن یخ

سطح آب دریاها، تغییر در نوع نزوالت جوی،  آمدن

کشاورزی  هش میزان تولید محصوالتهای شدید، کاطوفان

زدگی، خشکسالی، سیل، در اثر سرمازدگی، تگرگ، یخ

کشاورزی، تغییر فصل بارش و  فرسایش، آبگرفتگی اراضی

همچنین نابودی تنوع زیستی گیاهی و جانوری مواجه 

کره زمین آثار و پیامدهای  یدمابنابراین افزایش . خواهند بود

 ,Mitchellدارد ) مختلف و در ابعاد گوناگون به همراه

ی  هوای کره و یکی از عوامل اصلی تغییرات آب (.2003

ای از منابع  گلخانه ، انتشار گازهایآن زمین و تنوع زیستی

 ,.Yue etalاست )مختلف، به ویژه از بخش کشاورزی 

نیتروژن،  کسیدمنو جهانیدرصد از انتشار  05حدود  (.2019

 درصد از انتشار جهانی متان و یک درصد از انتشار 30

جهانی  بالقوه اکسیدنیتروژن و در نتیجه گرمایش جهانی دی

باشد. میـزان انتشـار جهـانی به بخش کشاورزی می مربوط

های طریق فعالیت ازنیتریک اکساید  و نیتروس اکساید

ترا گرم  0/1و 7/1 -8/1مختلف کشاورزی به ترتیب حدود 

طی دو (. Yao et al., 2009) در سال گزارش شده است

های بشر غلظت جهانی اکسید نیتـروژن گذشته فعالیت قرن

استفاده از کودها و سموم . افزایش داده است درصـد13را 

های زراعی، های فسیلی، مدیریت خاکشیمیایی، سوخت

آلی از  بقایای ها و سوزاندنمدیریت کود دامی در دامداری

ای در بخش کشاورزی ترین منابع تولید گازهای گلخانهمهم

میزان کاربرد کودهای  1305تا 1305های باشد. بین سالمی

(. MAJ, 2012) شده است 30%نیتروژنه حدود  شیمیایی

های کشاورزی پژوهش ای دردر زمینه انتشار گازهای گلخانه

بخت فیروز و  هاین رابط صورت گرفته است. در مختلفی

های زهکشی  اثر سامانه( در پژوهشی 2517رائینی سرجاز )

این را بررسی کردند.  ای متان گاز گلخانه شارشالیزار بر افت 

پژوهش با سه تیمار زهکش سنّتی، سطحی و زیرزمینی در 

های کامل تصادفی در ساری انجام شد.  طرح بلوک

نشاکاری تا برداری گاز هر هفته، یک هفته پس از  نمونه

پنج روز پس از   و  برداشت شالی، انجام گرفت. بیست

نشاکاری، آبیاری به مدت یک هفته قطع شد، که سبب افت 

های زیرزمینی، سطحی و سنّتی،  سطح ایستابی در زهکش

متان  شارمتری شد.  53/5و  1/5، 7/5ترتیب، تا ژرفای  به

های  فتهسو با افت سطح ایستابی کاهش یافت. بر پایة یا هم

گاز متان از  شاراین پژوهش، افت سطح ایستابی بر افت 

( به 2510پورقاسمیان و مرادی ) .داری داشت شالیزار اثر معنا

ای و پتانسیل گرمایش  انتشار گازهای گلخانهبررسی 

های شیمیایی در  جهانی ناشی از مصرف نهاده

پیاز  ،زمینیسیب ) مهم استان کرمان زراعی محصوالت

نتایج نشان داد که برای هر سه ( پرداختند. و هندوانه

ای محصول مورد مطالعه، میزان انتشار گازهای گلخانه

های حاصل از مصرف کود نیتروژن بیش از سایر نهاده

اکسید ، دی اکسیدکربن شیمیایی بود. میزان انتشار

زمینی بیش از  برآورد شده در سیبمتان  ونیتروس 

صفری هنداونه و در هنداونه بیشتر از پیاز گزارش شد. 

مقایسه تولید بیوگاز از بقایای کلزا وگندم  به( 2518و عبدی )

پس از پژوهش در ترکیب با کود دامی پرداختند. در این 

اعمال پیش تیمار مکانیکی، راندمان استحصال بیوگاز از 

دامی به کمک  بقایای کلزا و گندم در ترکیب با کود

راکتورهای غیر پیوسته و در شرایط مزوفیلیک، در قالب 

و در سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج  t آزمون

روزه نشان داد بین تیمارهای  115تحقیق طی یک دوره 

% از نظر استحصال متـان اخـتالف 0آزمایشی در سطح 

در  داری وجود دارد. متوسط تولید تجمعی گاز متانمعنی

L.kg بقایای کلزا و گندم به ترتیب
-1

VSL.kgو  1/311 
-1 

بود.  00و % 00و درصد گاز متان در روز به ترتیب % 7/107

با توجه بـه ایـن نتایج، از نظر تولید گاز متان، بقایای کلزا در 
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ترکیب با کود دامی، از پتانسیل باالتری نسبت به گندم 

ساالنه  سازی یه( شب2518و همکاران )ویلر  .برخوردار است

 برنج کشت سیستم در خاک آلی کربن و متان انتشار یزانم

 درانجام دادند.  DAYCENTبا روش  یریگرمس یمهن

 یانجر سازی یهشده و شب مشاهده یرمقاد یسهها مقا پژوهش آن

 یکل یالگوها DAYCENTمتان روزانه نشان داد که مدل 

 یعملکرد کل و نموده محاسبه یمتان را با اختالف کم شار

 یساز ( مدل2510و همکاران )فیتون . است داشته قبولی قابل

 یندبر فرآ یزار مبتن علف یاییو پو یتروژنن یولوژیکیب یبضر

را ، DAYCENTو  APSIMبا دو روش  یوژئوشیمیایی،ب

هر دو با  وانجام دادند  یتجرب یها داده مجموعه با یسهدر مقا

 یدهرز، از جمله تول یها علف رشد یدیکل یها مدل جنبه

مخلوط  یژهبه و علف، و دانه تغییر ینتعامالت ب توده، زیست

پژوهش حاضر در . کردندبا کسر شبدر باال را محاسبه 

گازهای متان  شارجهت مطالعه  DAYCENTمدل

(CH4( نیتروس اکساید ،)N2O) نیتریک اکساید ) و(NO 

در استان شوش  گندمزارهایو  شالیزارهای باغملک در

این سه گاز  شارهمچنین میزان  .استفاده شده است خوزستان

 ،C° 1) ساالنه هوا یمتوسط دما تغییراتبا در نظر گرفتن 

C° 0/2 و C° 2/1( و بارش )سازی شبیه( ٪11و  ٪7، -٪2

هزار  275شهرستان شوش در استان خوزستان با تولید شد. 

ن تن گندم همچنان رتبه نخست کشور را در تولید ای

در شمال غربی شوش  .دمحصول استراتژیک در اختیار دار

 1درجه و  17 و شمالی عرضدقیقه  2درجه و  32بین  اهواز

شرقی قرار گرفته است. اراضی کشت گندم این  طول دقیقه

باشند )اشتری و میهزار هکتار  02شهرستان در حدود 

ز گندم، برنج دومین غله مهم در دنیا پس ا(. 2511همکاران، 

مزارع کشت برنج از جمله منابع موثر در آید.  به حساب می

های متانوژنیک و از باشند. متان بوسیله باکتریتولید متان می

های برنج شناور در آب تولید هوازی شلتوکتجزیه بی

کشت برنج در (. 2517بخت فیروز و رائینی سرجاز ) شودمی

ایران در نواحی شمالی استان خوزستان تاریخچه طوالنی 

  بین کیلومتری اهواز 115دارد. شهرستان باغملک در فاصله 

 13و  31تا  13و  31و   شرقی  طول 10و  05تا  33و  10

هر ساله با آغاز فصل کشت قرار گرفته است.    شمالی  عرض

شهرستان زیر این های هزار هکتار از شالیزار 3برنج، بیش از 

رود. خوزستان پس از گیالن و مازندران با  کشت برنج می

درصد برنج کشور، سومین استان کشور از نظر تولید  0تأمین 

 (.2511)اشتری و همکاران ،  برنج با کیفیت است

 ها مواد و روش
به  1075در ابتدا در دهه مدل  این: DAYCENT مدل

، (SOM) خاک یمواد آل ییراتتغ سازی یهمنظور شب

 یپارامترها یگرو د یبه مواد مغذ یدسترس یاهان،گ یور بهره

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

مورد استفاده قرار گرفت و نشان داد که  یا طور گسترده

 یخاک برا یمواد آل ییراتو تغ یاهرشد گ سازی یهجهت شب

 ستفادهدر سراسر جهان قابل ا ینیزم یها یستماکثر اکوس

 یگازها لیو تحل هیتوجه به انجام تجز شیافزااست. 

منجر  1001در سال  DAYCENT ، به توسعهیا گلخانه

 دیتول مرحله در یمدل ریز شامل DAYCENT مدل شد.

 روزانه مرحله به مرحله ییایپو یبرا یمدل ریز و اهانیگ

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

در DAYCENT ل . برنامه مداست( SOM) خاک یآل

شده و   نوشته C وFORTRAN  یسینو زبان برنامه

 Hartman etپلت فرم ) کی ای DOS از پنجره تواند یم

al., 2016.) ل مد یها یوروداستفاده شود.  نوکسیل

DAYCENT حداکثر و شده  مشاهده روزانه بارش شامل 

 بافت شامل خاک یرهایمتغ یورود روزانه؛ یدما حداقل و

 ،یپژمردگ نقطه مزرعه، تیظرف ضخامت، ،یچگال ،خاک

pH، خاک هیال 11 یبرا ییرسانا و شده اشباع کیدرولیه 

 یها داده از استفاده با مدل نیا .(1)جدول باشد یم

 گردش خاک، یآل ماده اهان،یگ دیتول به مربوط شده مشاهده

 است شده یاعتبارسنج ابیکم یگازها و یمغذ مواد

(Hartman et al., 2011.) 

 DAYCENT مدل یبرا یورود یها داده -9 جدول

DAYCENT ها آیتم داده 

 یاییجغراف یتموقع یاییطول و عرض جغراف

روزانه؛  یروزانه؛ حداقل دما یحداکثر دما

 یتروژنبارش روزانه؛ نشست ن

 یمیعوامل اقل

 یو شن خاک، چگال یلتکسر رس خاک، س

 pHخاک؛ 

 یعوامل خاکشناس

 زمان رشد برداشت یخکاشت؛ تار یخنوع محصول؛ تار

 ، تاریخ کوددهی و نوع کود،میزان کود نیتروژن

  یخشدت و تار یاری؛آب یخمقدار و تار

 و مقدار بازگشت کاه یخاکورز

 یریتیمد یاتعمل

https://www.rbcsjournal.org/?searchin=articles-author&s=Douglas+Adams+Weiler
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2


08                                         ...       )مطالعه خوزستان مزارع گندم و برنجدر  NOو CH4، N2Oبرآورد انتشار گازهای 

 و بحث نتایج
 DAYCENTبرآورد شده مدل  یحاصل از شار گازها نتایج

 ساالنه دما و بارش:  یانگینم اساس بر

متان،  گازهای شارنرخ   DAYCENTبا استفاده از مدل 

 باغملک ایستگاهدر هر دو نیتریک اکساید  و نیتروس اکساید

کمینه ، میانگین، 2جدول اساس  بر. شدسازی شبیه شوشو 

به ترتیب  ایستگاه باغملک سازی شدهشبیه شار متان و بیشینه

 .بدست آمدتن در هکتار در سال  751/1و  850/5، 300/1

ایستگاه باغملک در متان  شاربرای  درصد ضریب تغییرات

 گاز نیتروس اکساید شارکمینه و بیشینه میانگین، بود.  0/3

 و 551/5، 51/5به ترتیب  باغملک سازی شده ایستگاهشبیه

درصد ضریب . تعیین شدتن در هکتار در سال  510/5

  2/1باغملک  ایستگاهدر  نیتروس اکساید شاربرای  تغییرات

گاز نیتریک  شارکمینه و بیشینه میانگین،  .به دست آمد

، 51/5به ترتیب ، باغملک سازی شده ایستگاهشبیه اکساید

درصد  .بدست آمدتن در هکتار در سال   511/5 و 551/5

باغملک  ایستگاهدر  نیتریک اکساید شاربرای ضریب تغییرات 

 بود.  0/5

سازی شده در گاز متان شبیه شار کمینه و بیشینهمیانگین، 

تن در  115/5و  513/5، 150/5، به ترتیب ایستگاه شوش

 شاربرای  درصد ضریب تغییرات .تعیین شدهکتار در سال 

 کمینه و بیشینهمیانگین، بود.  0/3شوش  گاز متان در ایستگاه

، شوش ایستگاهسازی شده در گاز نیتروس اکساید شبیه شار

 تن در هکتار در سال 255/5و  575/5، 151/5به ترتیب 

گاز نیتروس  شاربرای  درصد ضریب تغییرات. بدست آمد

کمینه و بیشینه میانگین، بود.  3/07ایستگاه شوش در  اکساید

، به شوش ایستگاهشده  سازیشبیه گاز نیتریک اکساید شار

تعیین  در سال تن در هکتار 212/5و  580/5، 111/5ترتیب 

در  گاز نیتریک اکساید شار برای درصد ضریب تغییرات. شد

 . به دست آمد 0/00شوش  ایستگاه

تن در  300/1) باغملک یستگاهگاز متان در ا شار یانگینم

تن در هکتار  150/5) شوش یستگاهاز ا یشترهکتار در سال( ب

 گاز شار یانگینم باغملک یستگاها برایآمد.  بدستدر سال( 

تن در هکتار  51/5برابر )و نیتریک اکساید  اکساید نیتروس

اختالف بین  .آمد بدست و کمتر از ایستگاه شوشدر سال( 

به دلیل  های مورد مطالعهگاز  شاراز نظر  برنج و گندم مزارع

 آنهاست.بودن  و غرقابیوضعیت هوازی 
 

 های مورد نظر در ایستگاه در سالدر هكتار  اکساید نیتریک و اکساید نیتروس متان، گازهای شارکمینه و بیشینه میانگین،  -0جدول 
 متغیر ایستگاه میانگین کمینه بیشینه درصد ضریب تغییرات

0/3  751/1  850/5  300/1  باغملک 
 متان شار

0/3  115/5  513/5  150/5  شوش 

2/1  510/5  551/5  515/5  باغملک 
 نیتروس اکساید شار

3/07  25/5  575/5  151/5  شوش 

0/5  511/5  551/5  515/5  باغملک 
 نیتریک اکساید شار

0/00  212/5  580/5  111/5  شوش 
 

متان، نیتروس  گازهای شارنرخ  DAYCENTهمچنین 

و باغملک  و ایستگاهرا در هر دنیتریک اکساید  و اکساید

؛ 2/1و  C° 1  ،0/2هوا ) متوسط دمای ساالنه برای  شوش

IPCC, 2013( و بارش )11و  7، -2٪ ،IPCC, 2013 )

 .(Malone etal., 2015) سازی کرده استشبیه
 

مدل توسط برآورد شده  یگازها شارحاصل از  نتایج

DAYCENT ساالنه دما:  یانگینم ییراتتغ اساس بر 

دمایی تغییرات  متان درگاز  شار بیشینهو  کمینهمیانگین، 

و  803/5، 302/1، به ترتیب باغملک ایستگاه در )C) ° 1پایین

میانگین، نتایج . بدست آمد تن در هکتار در سال 011/1

ی یدماتغییرات  نیتروس اکساید درگاز  شاربیشینه و  کمینه

و  551/5، 58/5به ترتیب ، باغملک ایستگاهدر   )C) ° 1پایین

و  کمینهمیانگین،  .تعیین شدتن در هکتار در سال  11/5

 )C) ° 1دمایی پایینتغییرات  نیتریک اکساید در شار بیشینه

تن در  51/5و  551/5، 550/5به ترتیب ، باغملک ایستگاهدر 

 بیشینهو  کمینهمیانگین،  همچنین .بدست آمدهکتار در سال 

 ایستگاهدر  )C) ° 1دمایی پایین تغییرات  در متانگاز  شار

تن در هکتار در  181/5و  505/5، 113/5، به ترتیب شوش
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نیتروس گاز  شارکمینه و بیشینه میانگین،  .تعیین شد سال

، شوش ایستگاهدر  )C) ° 1دمایی پایین تغییرات  اکساید در

 تن در هکتار در سال 20/5و  570/5، 133/5به ترتیب 

نیتریک اکساید گاز  شار کمینه و بیشینهمیانگین، . بدست آمد

، به ترتیب شوش ایستگاهدر  )C) ° 1دمایی پایین تغییرات  در

  . تعیین شد تن در هکتار در سال 275/5و  502/5، 217/5

دمایی تغییرات  در متان شار بیشینهو  کمینهمیانگین، 

، 111/1به ترتیب  باغملک ایستگاه در )C) ° 0/2متوسط

میانگین، . تعیین شدتن در هکتار در سال  550/2و  800/5

دمایی تغییرات  در اکساید نیتروس گاز شار بیشینهو  کمینه

، 13/5به ترتیب ، باغملک ایستگاهدر  )C) ° 0/2متوسط

نتایج  بدست آمد. تن در هکتار در سال 17/5و  550/5

تغییرات  نیتریک اکساید درگاز  شاربیشینه و  کمینهمیانگین، 

به ترتیب ، باغملک ایستگاهدر  )C)° 0/2دمایی متوسط 

در  تعیین شد. تن در هکتار در سال 511/5و  550/5، 512/5

تغییرات  در متان شار کمینه و بیشینهمیانگین، نتایج حالی که 

، 100/5، به ترتیب ایستگاه شوش در )C)° 0/2 دمایی متوسط

میانگین، . بدست آمدتن در هکتار در سال  108/5و  121/5

دمایی تغییرات  نیتروس اکساید درگاز  شار کمینه و بیشینه

، 111/5، به ترتیب شوش ایستگاهدر  )C)° 0/2متوسط 

میانگین، . تعیین شد تن در هکتار در سال 38/5و  583/5

دمایی تغییرات  نیتریک اکساید درشار گاز  بیشینهو  کمینه

، 220/5، به ترتیب شوش ایستگاه در )C)° 0/2متوسط 

  . بدست آمد در هکتار در سالتن  283/5و  250/5

 دمایی باالتغییرات  متان در شار بیشینهو  کمینهمیانگین، نتایج 

C)° 0/1( و  551/1، 050/1، به ترتیب باغملک ایستگاه در

 کمینهمیانگین، . نتایج بدست آمد تن در هکتار در سال 21/2

 )C)° 0/1دمایی باال تغییرات  نیتروس اکساید درگاز  بیشینهو 

تن در  25/5و  558/5، 18/5به ترتیب ، باغملک ایستگاه در

گاز  شاربیشینه و کمینه  ،میانگین. تعیین شد هکتار در سال

 ایستگاه در )C)° 0/1دمایی باال تغییرات  نیتریک اکساید در

تن در هکتار در  517/5و  558/5، 510/5به ترتیب ، باغملک

گاز  شار بیشینهکمینه و میانگین، همچنین . بدست آمد سال

، به شوش ایستگاهدر  )C)° 0/1دمایی باال تغییرات  متان در

تعیین تن در هکتار در سال  353/5و  230/5، 271/5ترتیب 

نیتروس اکساید گاز  شار کمینه و بیشینهمیانگین، . نتایج شد

، به ترتیب شوش ایستگاه در )C)° 0/1دمایی باال تغییرات  در

. بدست آمدتن در هکتار در سال  155/5و  107/5، 233/5

 نیتریک اکساید درگاز  شار کمینه و بیشینهمیانگین، نتایج 

، به ترتیب شوش ایستگاهدر  )C)° 0/1دمایی باال تغییرات 

 . تعیین شد تن در هکتار در سال 208/5و  210/5، 272/5

 شار بیشینهو  کمینهای میانگین، نمودار مقایسه 3تا  1اشکال 

 بر حسبنیتریک اکساید  ومتان، نیتروس اکساید  گازهای

 2/1 و 0/2، 1 یدماافزایش میانگین ساالنه و  میانگین ساالنه

بر آورده شده است.  شالیزارهای باغملکدر درجه سانتیگراد 

تعیین متان تقریبا به صورت ثابت  شار مقدار 1شکل  اساس

نیتروس  شارتغییرات روند  3و  2شکل  بر اساس .شد

 بدست آمد.بسیار ناچیز اکساید و نیتریک اکساید 
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 تغییرتغییرات پایین، متوسط و باالی دما )به ترتیب  ودما  متان بر حسب میانگین ساالنه شار بیشینهو  کمینهنمودار میانگین،  -9شكل

شالیزارهای باغملکدر درجه سانتیگراد( + 0/4 و +5/0، +9 دما به میزانمیانگین ساالنه 

 

تغییرات پایین، متوسط و باالی دما )به ترتیب  ودما  نیتروس اکساید بر حسب میانگین ساالنه شار بیشینهو  کمینهنمودار میانگین،  -0شكل

 شالیزارهای باغملکدر درجه سانتیگراد( + 0/4 و +5/0، +9 دما به میزانمیانگین ساالنه  تغییر

 

تغییرات پایین، متوسط و باالی دما )به ترتیب  ودما  نیتریک اکساید بر حسب میانگین ساالنه شار بیشینهو  کمینهنمودار میانگین،  -3شکل

 شالیزارهای باغملکدر درجه سانتیگراد( + 0/4 و +5/0، +9 دما به میزانمیانگین ساالنه  تغییر

 کمینه و بیشینهای میانگین، نمودار مقایسه 0تا  1در اشکال 

بر متان، نیتروس اکساید و نیتریک اکساید  گازهای شار

 به میزان دمامیانگین ساالنه  تغییرو  میانگین ساالنه حسب

 گندمزارهای شوشدر درجه سانتیگراد + 2/1 و +0/2، +1

هر  شار میزان  0و  0، 1ل اشکا اساس برآورده شده است. 

در  میزان. این گاز با افزایش دما تغییر محسوسی داردسه 

رسد و درجه سانتیگراد به حداکثر می 2/1افزایش دمای 

 .افزایشی دارد تغییرات
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میانگین ساالنه  تغییرتغییرات پایین، متوسط و باالی دما )به ترتیب  و میانگین ساالنه بر حسبمتان  شار کمینه و بیشینهنمودار میانگین،  -4 شكل

 گندمزارهای شوشدر درجه سانتیگراد(  +0/4 و +5/0، +9 به میزان دما
 

 
تغییرات پایین، متوسط و باالی دما )به ترتیب  ومیانگین ساالنه  بر حسبنیتروس اکساید  شار کمینه و بیشینهنمودار میانگین،  -5 شكل

 گندمزارهای شوشدر درجه سانتیگراد( + 0/4 و +5/0، +9 به میزان دمامیانگین ساالنه  تغییر
 

 

 
 تغییرتغییرات پایین، متوسط و باالی دما )به ترتیب  و اکساید با میانگین ساالنه شار نیتریک شارکمینه و بیشینه نمودار میانگین،  -6 شكل

 گندمزارهای شوشدر درجه سانتیگراد( + 0/4 و +5/0، +9 به میزان دمامیانگین ساالنه 
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 DAYCENTگازهای برآورد شده مدل  شارنتایج حاصل از 

 بر اساس تغییرات میانگین ساالنه بارش:

 متان در شار بیشینهو  کمینهمیانگین، نتایج مربوط به 

، به ترتیب باغملک ایستگاهدر  )% -2 ( بارش پایینتغییرات 

. بدست آمد تن در هکتار در سال 001/1و  702/5، 307/1

تغییرات  در اکساید نیتروس شاربیشینه و  کمینه ،میانگین

، 557/5به ترتیب ، باغملک ایستگاهدر  )% -2 ( بارش پایین

 مقادیر .بدست آمد تن در هکتار در سال 515/5 و 551/5

تغییرات  در اکساید نیتریک شاربیشینه و  کمینهمیانگین، 

، 558/5به ترتیب ، باغملک ایستگاه در )% -2 ( بارش پایین

همچنین . تعیین شدتن در هکتار در سال  513/5و  551/5

بارش تغییرات  در متان شارکمینه و بیشینه میانگین، نتایج 

 518/5، 578/5، به ترتیب شوش ایستگاهدر  )% -2 ( پایین

میانگین، مقادیر . محاسبه شدتن در هکتار در سال  583/5و 

بارش تغییرات  نیتریک اکساید درگاز  شار کمینه و بیشینه

 532/5، 578/5، به ترتیب شوش ایستگاهدر  )% -2 ( پایین

میانگین،  مقادیر. تعیین شدتن در هکتار در سال  151/5و 

بارش تغییرات  در اکساید نیتریک گاز شار کمینه و بیشینه

 578/5، 151/5، به ترتیب شوش ایستگاه در )% -2 ( پایین

  . بدست آمدتن در هکتار در سال  212/5و 

بارش تغییرات  در متان شار بیشینهو  کمینهمیانگین،  مقادیر

 813/5، 371/1، به ترتیب باغملک ایستگاهدر  )% 7 (متوسط

میانگین،  مقادیر .بدست آمد تن در هکتار در سال 715/1و 

بارش تغییرات  نیتروس اکساید درگاز  شار بیشینهو  کمینه

، 510/5به ترتیب ، باغملک ایستگاهدر  )% 7 ( متوسط

 مقادیر. تعیین شد تن در هکتار در سال 521/5و  550/5

تغییرات  نیتریک اکساید درگاز  شار بیشینهو  کمینهمیانگین، 

، 513/5به ترتیب ، باغملک ایستگاه )%7 ( بارش متوسط

همچنین . بدست آمد در هکتار در سالتن  510/5و  553/5

بارش تغییرات  در متان شار کمینه و بیشینهمیانگین،  مقادیر

 500/5، 110/5، به ترتیب شوش ایستگاه در )% 7 ( متوسط

میانگین،  مقادیر .تعیین شد تن در هکتار در سال 121/5و 

بارش تغییرات  نیتروس اکساید درگاز  شار کمینه و بیشینه

و  152/5، 110/5، به ترتیب شوش ایستگاه )%7 ( متوسط

میانگین، مقادیر . بدست آمدتن در هکتار در سال  207/5

بارش تغییرات  در اکساید نیتریکگاز  شار کمینه و بیشینه

و  183/5، 21/5، به ترتیب شوش ایستگاه در )%7 ( متوسط

 . تعیین شد تن در هکتار در سال 323/5

بارش تغییرات  در متان شار بیشینهو  کمینهمیانگین،  مقادیر

و  821/5، 385/1، به ترتیب باغملک ایستگاهدر  )%11 ( باال

میانگین،  مقادیر .تن در هکتار در سال تعیین شد 718/1

بارش تغییرات  نیتروس اکساید درگاز  شار بیشینهو  کمینه

و  550/5، 510/5به ترتیب ، باغملک ایستگاه )%11( یباال

میانگین،  مقادیربدست آمد.  هکتار در سالتن در  520/5

بارش تغییرات  نیتریک اکساید درگاز  شار کمینه و بیشینه

و  558/5، 510/5به ترتیب ، باغملک ایستگاه )%11( یباال

 مقادیر همچنین .تعیین شد تن در هکتار در سال 522/5

 یبارش باالتغییرات  متان در شار کمینه و بیشینهمیانگین، 

 137/5و  503/5، 120/5، به ترتیب شوش ایستگاه )11%(

کمینه و میانگین،  مقادیر. بدست آمد تن در هکتار در سال

 11( یبارش باالتغییرات  در اکساید نیتروسگاز  شار بیشینه

تن در  325/5و  101/5، 218/5، به ترتیب شوش ایستگاه )%

کمینه و بیشینه میانگین،  مقادیر. تعیین شد هکتار در سال

 )%11( یبارش باالتغییرات  اکساید در نیتریکگاز  شار

تن در  338/5و  101/5، 321/5، به ترتیب شوش ایستگاه

 .بدست آمد هکتار در سال

 بیشینهو  کمینهای میانگین، مقایسه نمودار 0تا  7در اشکال 

بر متان، نیتروس اکساید و نیتریک اکساید  گازهای شار

در % 11و  7و -2تغییرات بارش  میانگین ساالنه و حسب

با  7آورده شده است. طبق شکل  شالیزارهای باغملک

متان  شار% 11و  7افزایش بارش به میزان % و  -2تغییر

نیتروس اکساید و  شار 0و  8ل اشکا. طبق ثابتی دارد مقدار

 اکساید با زیاد شدن بارش، افزایش می یابند. نیتریک

کمینه و ای میانگین، مقایسه نمودار 12تا  15در اشکال 

متان، نیتروس اکساید و نیتریک اکساید  گازهای شار بیشینه

در % 11و  7و -2تغییرات بارش و میانگین ساالنه  بر حسب

با  15آورده شده است. طبق شکل  گندمزارهای شوش

متان را داریم. با افزایش بارش  شارکاهش  درصد، -2تغییر

 11یابد. طبق اشکال افزایش میشار متان  % 11 و 7به میزان 

نیتروس اکساید و نیتریک اکساید با کاهش  شار 12و 

 شود.بارندگی کم و با افزایش آن زیاد می
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 شالیزارهای باغملکدر  %94و  0و -0و تغییرات بارش  میانگین ساالنه بر حسب متان شار کمینه و بیشینهنمودار میانگین،  -0شكل

 

 
 شالیزارهای باغملکدر  %94و  0و -0و تغییرات بارش  میانگین ساالنه با اکساید نیتروس شار کمینه و بیشینهنمودار میانگین،  -9شكل

 

 
 شالیزارهای باغملکدر  %94و  0و -0و تغییرات بارش  نیتریک اکساید با میانگین ساالنه شار کمینه و بیشینهنمودار میانگین،  -1شكل
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 گندمزارهای شوش% در 94و  0و -0و تغییرات بارش  متان با میانگین ساالنه شارکمینه و بیشینه نمودار میانگین،  -92 شكل

 
 گندمزارهای شوشدر % 94و  0و -0تغییرات بارش و  نیتروس اکساید با میانگین ساالنه شارکمینه و بیشینه نمودار میانگین،  -99 شكل

 

 
 گندمزارهای شوش% در 94و  0و -0و تغییرات بارش  نیتریک اکساید با میانگین ساالنه شارکمینه و بیشینه نمودار میانگین،  -90شكل
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 نتیجه گیری

 و دایاکس تروسین متان، یانتشار گازها پژوهش نیا در

 گندم یاراض و برنج شالیزارهایدر  دایاکس کیترین

 .شد برآورد DAYCENT مدلاز  استفادهخوزستان با 

این سه گاز در شرایط  تغییر شارجهت بررسی سپس 

و  درجه سانتیگرادی دما( 2/1و  0/2، 1متفاوت دما )افزایش 

 متان، گازهای شارنرخ  ،(بارش ٪11و  7، -2تغییر ) بارش

سازی شبیهدر این شرایط  اکساید نیتریک و اکسایدنیتروس 

، دو کشت گندم و برنج ایسهیمقا جینتا بر اساس .گردید

 وباغملک  شالیزارهای درمتان  شار زانیمترین  بیش

از  دایاکس کیترین و دایاکس تروسین شار زانیترین م بیش

با توجه به نتایج بدست شوش به دست آمد.  زارهایگندم

ها )بخت فیروز و رائینی سرجاز  سایر پژوهشآمده از 

برنج و  اختالف بین مزارع ،(2518 ،و همکارانویلر ؛ 1302،

 و غرقابیوضعیت هوازی به دلیل  هاگاز انتشاراز نظر  گندم

ایجاد شرایط  به دلیلکشت برنج  اراضیدر . آنهاستبودن 

متان باالیی  انتشارمیزان زی طی مدت زمان طوالنی، بی هوا

شالیزارهای برنج باغملک بدلیل اینکه حالت . شاهد بودیمرا 

از انتشار نیتروس اکساید و نیتریک اکساید  ،غرقابی دارند

در این مزارع چون محتوای آب موجود  کنند.جلوگیری می

 به نیتروس اکساید، استدر خاک از ظرفیت خاک بیشتر 

 نیز در مزارع شالیزار نیتریک اکسایدشود. احیاء می ازت

های هایی بعد از کوددهی و بارانبرنج به صورت پالس

 به همین دالیل نرخ شار گازهای .شودسنگین خارج می

در گندمزارهای شوش  نیتریک اکساید و نیتروس اکساید

بیشتر برآورد گردید. همچنین نتایج حاصل از گندمزارهای 

صفری و عبدی  ،(2510وهمکاران )فیتون  شوش با پژوهش

 .( مطابقت دارد1303پورقاسمیان و مرادی )و  (1300)
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