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Introduction 

Carbon is the most abundant element in the biological structure of nature and it makes up 

the main structure of earth’s material. Carbon absorbed in form CO2 from atmosphere and it 

fixed by plants during photosynthesis. Plenty of greenhouse gases emission related to 

agriculture sector. Footprint is an indication of the magnitude of the pressure on the 

environment and resources included by human activities. This index is grouped for different 

resources including water, food, carbon and in general term ecological. Carbon footprint is a 

term associated with emission of greenhouse gases directly or indirectly in the life cycle of a 

product and is expressed in Co2 equivalent or C equivalent. Given that no comprehensive 

research about calculate carbon footprint of field crops of Iran has been done as yet, this topics 

are absolutely necessary to do in Iran. 

Material & Methods 

The purpose of present research was to evaluate carbon footprint for cereals in Iran during 

five years (2006-2011). For this propose three important cereals of Iran (wheat, barley and 

corn) was selected. Carbon inputs data included chemical fertilizers (N, P and K), herbicides, 

insecticides, fungicides, diesel fuel and also human labor. Carbon outputs were calculated 

based on total biomass (economical yield and biological yield plus root). 

Results & Dissuasion 

Result indicated that chemical fertilizer contributed the most in global warning potential 

(GWP), (92.1%). Diesel fuel (6.6%), human labor (0.87%), biocides (0.35%) were next others. 

GWP for corn, wheat and barley were 9162.9, 6579.2 and 4339 KgCo2-eq/ha respectively. The 

carbon footprint values for wheat, corn and barley were 0.47, 0.41 and 0.4 KgC input/KgC 

total biomass respectively. Carbon efficiency showed almost the same trend as carbon footprint 

and the respected values of this index for barley, corn and wheat were 2.46, 2.37, 2.14 and 2.9 

KgC-total biomass/KgC-eq inputs. Carbon footprint trends during the reference period (2006-

2011) were almost in a stable state and this fact was despite lower carbon inputs during the 

years. This could be related to variation of yields during these years. Similarly, previous 

research estimated that the C footprint of spring wheat was at 0.38 kg CO2-eq/kg of grain (Gan 

et al. 2011). The value of carbon efficiency for corn production of USA that reported by Lal 

(2004e), was 5.3 KgC-total biomass/KgC-eq. 

 

Conclusion 

 In general, global warming potential for corn was higher than wheat and barley and this was 

directly associated with higher chemical input mainly as chemical fertilizers for this crop. 

Wheat in cereal showed higher carbon footprint and barley had the lowest amount of carbon 

footprint. Carbon footprint trends during the reference period (2006-2011) were almost in a 

stable state. A full life cycle assessment approach may be required to estimate C footprint for 
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a whole chain production, but this approach may not be feasible at the present time because of 

the complexity and heterogeneity of the agricultural sector and the amount of data needed for 

analysis. As more tools are becoming available in the near future, the estimation of C footprint 

can be made for various choices of set boundaries or at a whole production system level. 

 

Key words: Biocides, Carbon footprint, Chemical fertilizer, CO2 equivalent, Greenhouse 

gases. 

 

 

  ایرانزراعی های نظامبوماکسیدکربن در ارزیابی انتشار دی
 گندم، جو و ذرت -1

 

 چکیده

ای است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در طی چرخه حیات یک ردپای کربن شاخصی از انتشار گازهای گلخانه

-انتشار دیشود. هدف از این پژوهش ارزیابی اکسیدکرین یا کربن محاسبه میفرآورده حاصل شده و بر حسب معادل دی

باشد. برای این منظور سه غله مهم می (5831-09) پنج سالهمهم ایران برای یک دوره  غالت های تولیداکسیدکربن از نظام

های مربوط به کربن ورودی شامل مقدار مصرف کودهای شیمیایی کشور شامل گندم، جوو ذرت در نظر گرفته شد. داده

های، سوخت فسیلی و همچنین نیروی کارگری مورد استفاده کشها و قارچکشها، حشرهکشوژن، فسفر و پتاسیم(، علف)نیتر

محصول و  توده کل )شامل محصول اقتصادیهای مربوط به کربن خروجی براساس زیستبود. داده غالتدر تولید هر یک از 

م را در کودهای شیمیایی بیشترین سه ،های ورودینشان داد که از بین نهادهجمله ریشه( محاسبه شد. نتایج  به اضافهبیولوژیک 

درصد( در مرتبه دوم قرار گرفت،  6/6های فسیلی )درصد( و پس از آن سوخت 5/09پتانسیل گرمایش جهانی غالت داشت )

گرمایش جهانی به تفکیک پتانسیل  .درصد( نیز در مراتب بعدی قرار گرفتند81/9درصد( و سموم ) 38/9نیروی کارگری )

ردپای مقدار اکسیدکربن در هکتار بود. کیلوگرم معادل دی 9880و  5/6180، 3/0569محصول برای ذرت، گندم و جو به ترتیب 

)کیلوگرم معادل کربن ورودی به ازای کیلوگرم کربن  9/9و  95/9، 98/9برای گندم، ذرت و جو به ترتیب نیز غالت کربن 

در جو بیشترین و در ذرت کمترین مقدار بدست  نیز که عکس شاخص ردپای کربن است کارآیی کربن. بودتوده کل( زیست

های مورد بررسی مشاهده شد که میانگین ردپای کربن محصوالت در ارتباط با روند تغییرات ردپای کربن در طی سالآمد. 

کرد ها به علت نوسانات عملربن ورودی در طی این سالمورد بررسی عمالً ثابت بوده و این ثبات با وجود کاهش نسبی معادل ک

 در طی این دوره بوده است. 

 

  .معادل دی اکسید کربن ایگازهای گلخانهکود شیمیایی، ردپای کربن، کش، آفت های کلیدی:واژه

 

 مقدمه
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عت در پیکره زیستی طبیترین عنصر موجود دهد و فراوانکربن ساختار اصلی مواد آلی موجود در کره زمین را تشکیل می

باشد. این عنصر به صورت ( و یکی از عناصر ضروری برای فرآیند رشد و تولید گیاهان میSharma & Kumar, 2011است )

یاس شود. پنج مخزن عمده برای کربن در مقاکسیدکربن از اتمسفر جذب شده و در جریان فتوسنتز توسط گیاه تثبیت میدی

 9شناسیزمین( بزرگترین این مخازن بوده و پس از آن مخازن 5گیگاتن  83ین میان ذخیره اقیانوسی آن )جهانی وجود دارد که در ا

Borzecka-گیرند )گیگاتن( قرار می 16/9) 9زیستیگیگاتن( و  86/9گیگاتن(، اتمسفری ) 1/9) 8خاکشناسیگیگاتن(،  1)

Walker et al., 2011.) الل ،به عنوان مثال ،در برآوردهای دیگر این مقادیر به اشکال مختلف بیان شده است (Lal, 2004،) 

پتاگرم  1999شناسی ذخیره زمین پتاگرم و 9199پتاگرم، ذخیره خاک  869، ذخیره اتمسفری 1پتاگرم 169ذخیره زنده کربن را 

گیگاتن 86/9گیگاتن، ذخیره کربن اتمسفر  80ترین انبار کربن( را ها )بزرگگزارش کرددر منبعی دیگر نیز ذخیره کربن اقیانوس

های انسان به نحوی در ارتباط با تغییر (. کلیه فعالیتIPCC, 2006گیگاتن بیان شده است ) 1/9و در خاک و پوشش گیاهی 

 خورهای موجود برایو پس ای تغییر پیدا کردهباشد. این توازن امروزه به شکل قابل مالحظهتوازن کربن در سطح جهان می

ای توازن کربن را مختل و باعث افزایش رویههای انسان به نحو بیکنترل آن دچار مشکل شده است. به عبارت دیگر فعالیت

کرده و این  تغییر اتمسفر ترکیب شیمیایی صنعتی، هایفعالیت گسترش دلیل به گذشته زیاد کربن در اتمسفر شده است. طی قرن

 است. بوده جهانی اقلیم در  را چشمگیری تغییرات رویه کربن در محیط طبیعی شده است که تبعات آنزایش بیامر سبب اف

 ,.Dyer & Desjardins, 2006; Duxbury et alاند )ای نامیدهاکسیدکربن را مؤثرترین گاز گلخانهاکثر محققان دی

2005; Heinemann et al., 2005 .)5819 سال در اکسیدکربن در اتمسفردی که غلظت است داده نشان هابررسی برخی نتایج 

 قسمت در میلیون افزایش یافته این میزان 868میالدی به  9999بوده و در سال  6در میلیونقسمت  989میالدی در حدود 

(Korner, 2003؛ IPCC, 2013 از سال .)های در اثر فعالیت اکسیدکربنمیلیاردتن دی 5/8میالدی به طور متوسط ساالنه  5018

  (.Schimel et al., 2000)ماند میلیاردتن آن در اتمسفر باقی می 9/8انسانی به اتمسفر اضافه شده که حدود 

های آن، های کشاورزی و فعالیتنظاماست و بومهای انسانی را به خود اختصاص داده کشاورزی، بخش بزرگی از فعالیت

 ;Betts et al, 2007) باشندای در اتمسفر میزیادی از انواع مختلفی از گازهای گلخانه تولیدکننده و منتشرکننده مقادیر

Salinger, 2005;  ).  همکاران و اوسبورندر همین راستا (Osborne et al., 2010)، درصد از  91داشتند که حداقل  بیان

ای همیزان با افزایش سطح زیر کشت و فشردگی روشباشد و این های کشاورزی میای مربوط به فعالیتانتشار گازهای گلخانه

ن اکسیدکربهای زراعی جهان رو به افزایش است. از طرفی دیگر، چون گیاهان به عنوان جذب کننده دینظاممدیریتی در بوم

نظر قرار مداکسیدکربن اتمسفر نیز دهنده غلظت دیتوانند به عنوان کاهشهای کشاورزی مینظامباشند، بوماتمسفرمطرح می

تواند از یک طرف به عنوان یک منبع و از طرفی دیگر به عنوان یک مخزن در رابطه با گیرند به عبارتی دیگر، کشاورزی می

 هایای شود، زیرا فعالیتاکسیدکربن عمل نماید. اما در این رابطه الزم است که به نوع مدیریت نظام زراعی توجه ویژهدی

                                                           
 است. تن 911( برابر  Gtیک گیگا تن ) - 1

2- Geological  

3- Pedological  

4 - Biological 

 گرم است. 1115( برابر Pgیک پتاگرم ) - 5

6- ppm 
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زایش اکسیدکربن و به تبع آن افتوانند تولیدکننده دیها مینظامای مورد استفاده برای مدیریت بومهمختلف کشاورزی و نهاده

 (. Saunders, 1998) دهنده غلظت آن در اتمسفر باشند

سازی شده است. با وجودی که این الگوی تولید باعث بهبود نظام کشاورزی ایران طی چند دهه گذشته با سرعت زیاد فشرد

ها و به خصوص کودهای شیمیایی را به همراه توجه عملکرد محصوالت زراعی شده ولی افزایش سریع مصرف انواع نهادهقابل 

درصد تولید داخلی و بقیه از  3/16میلیون تن ) 89/8اشته است. به عنوان مثال، مصرف کودهای شیمیایی در کشور بیش از د

 Ministry of agriculture)باشد ف سرانه در واحد سطح بسیار باال میواردات( گزارش شده است که این مقدار برحسب مصر

jihad of Iran, 2013.) شمسی در حدود  5809تا  5869های روند افزایش مصرف کودهای نیتروژنه در کشور ما طی سال

شمسی به  19در دهه در هکتار  کیلوگرم 99های گندم کشور از نظامدرصد بوده است. مصرف کودهای نیتروژنی در بوم 891

این موضوع که در اغلب کشورهای جهان نیز  (.Koocheki et al., 2014)رسیده است  09کیلوگرم در هکتار در دهه  999

ی، اآمدهای محیطی جدی به همراه داشته است که تخلیه شدید منابع غیر قابل تجدید، انتشار گازهای گلخانهشود، پیمشاهده می

 Hass)ت های سطحی و زیرزمینی توسط انواع کودها و سموم شیمیایی از مهمترین آنها اسآلودگی آبزوال تنوع زیستی و 

et al., 2001.)  میزان انتشار جهانیO2N  وNO  در سال  5تراگرم 8/5و  3/9های مختلف کشاورزی به ترتیب از طریق فعالیت

کیلوگرم نیتروژن مصرف شده در کشاورزی  599ازای هر برآورد شده است که به  (.Yao et al., 2009)گزارش شده است 

 .(IPCC, 2013کیلوگرم معادل کربن است ) 98/5شود و این مقدار برابر متصاعد می O2Nیلوگرم نیتروژن به صورت یک ک

آماری را منتشر  ،(United Nations Climate Change Conference, 2015) سیپاردر  میاقل رییتغ یالمللنیب کنفرانس

ها )به اند. این کشوربندی شدهای در دنیا را دارند رتبهکرده است که در آن کشورهایی که باالترین میزان تولید گازهای گلخانه

ای چین، آمریکا، اتحادیه اروپا، هندوستان، روسیه، ژاپن، برزیل، اندونزی، مکزیک و ایران( ترتیب میزان انتشار گازهای گلخانه

-میلیون تن معادل دی 1/59081کنند. بر این اساس چین با تولید ای دنیا را تولید میدرصد گازهای گلخانه 83/89تنهایی  به

ای دنیا را تشکیل درصد کل گازهای گلخانه 86/91ای اکسیدکربن در مقام اوّل قرار دارد و این مقدار انتشار گازهای گلخانه

ای اکسیدکربن گاز گلخانهمیلیون تن معادل دی 959، 9959در مقام دهم قرار دارد و در سال  بندی، ایراندهد. در این رتبهمی

برای  5009دهد. این درصد در سال ای دنیا را به خود اختصاص میدرصد از کل تولید گازهای گلخانه 8/1تولید کرده است که 

ته ای را بر جای گذاشه بدون تردید ردپای کربن قابل مالحظهای دنیا بوده است کدرصد از کل تولید گازهای گلخانه 5/5ایران 

 (.EDGR, 2014 , 2014;2WRI)است 

یکی  8ردپای اکولوژیکیسازد. اصطالح طور کلی ردپا شاخصی است که میزان فشار بر منابع تجدیدپذیر را مشخص میبه

ردپای کربن روشی برای تخمین کل انتشارات گازهای باشد. ها برای نشان دادن این میزان فشار وارده میترین شاخصاز رایج

ای بر حسب معادل کربن در تولید یک محصول در طی چرخه زندگی آن محصول )تولید، فرآوری، حمل و نقل و غیره( گلخانه

                                                           
 گرم است.  1111( برابر Tgبک تراگرم )  - 1

2 - World Resource Institute  
3 - Ecological Footprint 
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آورده معموالً بر حسب کیلوگرم معادل کربن در هکتار و یا به ازای هر واحد از آن قرکه  (Carbon Trust, 2007)باشد می

 (.Gan et al., 2012)شود خاص بیان می

در ایران  های اکولوژیکیکنون تحقیق جامعی درباره محاسبه ردپای کربن و استفاده از آن برای ارزیابیتا توجه به اینکهبا 

از بر این اساس، هدف  ها در کشور است.انجام نشده است و این وضعیت خود تأکیدی بر ضرورت اجرای این نوع پژوهش

 .بودم ایران غالت مهّ در فرآیند تولیدکربن  میزان انتشارارزیابی ، این مطالعه انجام

 هامواد و روش

این مطالعه به منظور ارزیابی ردپای کربن برای تعدادی از محصوالت زراعی ایران انجام شد. برای این منظور سه غله مهم 

های الزم، آوری دادهبرای جمع آوری گردید.اطالعات مورد نظر جمع کشور شامل گندم، جو، برنج و ذرت در نظر گرفته شد و

های جهاد کشاورزی، مراکز مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه، سازمانوزارت جهاد کشاورزی، جمله از  از منابع مختلفی

ترین دوره ها متوازناز نظر همگنی دادهکه ، (5831-09های موجود در محدوده پنج سال زراعی )نامهمقاالت و پایان تحقیقاتی،

عالوه بر آن در مواردی که مغایرت  .استفاده شد بوده است، 5809سال گذشته منتهی به سال  89تولید محصوالت زراعی در طی 

ط به های مربوداده شد.شد، با مشاوره خبرگان و کارشناسان، این مغایرت مرتفع و آمار واقعی انتخاب میآماری مشاهده می

سازی زمین و عملیات قبل از کاشت های مربوط به آمادهداده -5از:  بودعبارت ایران های زراعی اکسیدکربن به نظامورودی دی

های مربوط به مرحله داشت گیاه داده -9و نیروی انسانی مورد استفاده. ، بذر کار شخم، دیسکسطوح مربوط به : شامل گیاه

کش مورد استفاده کش یا علفکش، قارچ( یا بیولوژیک(، نوع آفتN,P,Kو مقدار آن )شیمیایی ) شامل: نوع کود مورد استفاده

به محاس شوندبرای این منظور استفاده میکه و یا نیروی کارگری  ادوات و و میزان مصرفی آن در هر هکتار برای هر محصول

ه الزم بو نیروی کارگری مورد استفاده برای برداشت.  آالت: ماشینشامل های مربوط به عملیات برداشت گیاهداده -8. شد

 انجام شد. 5دروازه به دروازهتوضیح است که این بررسی براساس الگوی 

د اکسیدکربن، متان و اکسیهای زراعی مورد بررسی میزان انتشار دیاکسیدکربن ورودی به نظاممنظور محاسبه کل دیبه

( تعیین GWP) 9پتانسیل گرمایش جهانینیتروژن برای هر مرحله از فرآیند تولید هر محصول به صورت جداگانه محاسبه و 

مورد استفاده  سموم 8ماده مؤثرهاکسیدکربن در اثر استفاده از سموم شیمیایی مقدار برای محاسبه میزان انتشار معادل دی گردید.

 در نظر گرفته شد.

 flux×21 4(CH +O flux×310)2flux + (N 2GWP = CO)                                                            ( 1معادله )

و   flux 2CO ،O flux2Nاکسیدکربن در هکتار(، ، پتانسیل گرمایش جهانی )کیلوگرم معادل دیGWP(، 5در معادله )

flux4 CH اشد.باکسیدکربن، اکسید نیتروژن و متان حاصل از مراحل مختلف تولید گیاه زراعی مورد نظر میبه ترتیب انتشار دی 

                                                           
1- Gate to Gate  

2- Global Warming Potential  
3- Active ingredient 
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( آورده 5های مورد استفاده در تولید گیاهان زراعی مورد بررسی در جدول )ای برای نهادهضرایب جهانی انتشار گازهای گلخانه

 شده است.

ا کند که باکسیدکربن را از نظام زراعی خارج میمقداری از دی محصول بیولوژیک و اقتصادی تولیدنظام زراعی با هر 

با توجه به ضرایب مختلف جهانی  سپس های عملکرد گیاهان زراعی این مقدار کربن خروجی تخمین زده شد.استفاده از داده

های مختلف چرخه زندگی طی فعالیت آن، میزان انتشار اکسیدکربنبرای محاسبه معادل دی (5علمی )جدول موجود در منابع 

  (.Lal, 2004b) مجزا محاسبه شدگیاه به صورت هر 

ه توده ریشهای هوایی و زیستتوده اندام، زیستاقتصادیزراعی از طریق برداشت عملکرد  کربن خروجی از هر نظامچون 

ای هتوده برای هر محصول زراعی براساس نسبترد به زیستهای هوایی، نسبت عملکتوده انداممیزان زیست محاسبه ،است

توده و بر این اساس میزان زیست برآورد گردید ؛(Duke, 1993; Palz & Chartier, 1980) موجود در منابع مختلف از جمله

نیز  مورد بررسی گیاهان زراعیتوده ریشه زیست(. 9)جدول مانده برای هر محصول نیز تخمین زده شد های هوایی باقیاندام

 Bolinder et al., 2007; Pietola & Alakukku, 2005; Amos) های مختلف از جملهبا استفاده از نتایج بدست آمده از بررسی

& Walters, 2006 ) است، محاسبه شد ها نسبت بین ریشه به اندام هوایی برای محصوالت مختلف تخمین زده شدهکه در آن

 (. 9)جدول 

های زراعی توده خروجی از نظام( کل زیست9-8های هوایی و ریشه براساس معادله )توده اندامن زیستپس از تخمی

 (.9)جدول محاسبه شد 

    Y+S+R TotalB =                                                                                                                  (9)معادله 

 (:9) معادله براساس

 TotalB : بر حسب کیلوگرم؛ توده خروجی از نظام زراعیکل زیست 

 Yبر حسب کیلوگرم(؛ : عملکرد گیاه زراعی( 

 Sبر حسب کیلوگرم(؛ های هواییتوده اندام: زیست(  

 R : بر حسب کیلوگرم(؛ توده ریشهزیست(  

 

ا و هتوده گیاهی کربن است، میزان کربن خروجی با استفاده از نسبتاز کل زیست %99در نهایت با توجه به اینکه حدود 

 . (9)جدول  های موجود به تفکیک هر محصول تخمین زده شدداده

اکسیدکربن برای هر محصول، تخمین مقدار ورودی و خروجی کربن میزان معادل دی و با (9( و )8) تبا توجه به معادال

و نسبت خروجی به ورودی کربن در نظام عنوان ردپای کربن محصول نظام زراعی بهنسبت بین ورودی به خروجی کربن در 

 .( lal, 2007e) زراعی نیز به عنوان کارآیی کربن برآورد گردید

CF(Carbon Footprint) = Ci/CO                                                                                           )8( معادله  

 که در آن:
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 CFردپای کربن؛ = 

iC کیلوگرم در هکتار(؛ = کربن ورودی به نظام زراعی( 

oC کیلوگرم در هکتار(؛ = کربن خروجی از نظام زراعی( 

 

  i/CoEfficiency) = CCE (Carbon                                                                                           (9)معادله 

 در این معادله:

 CFردپای کربن؛ = 

iC کیلوگرم در هکتار(؛ = کربن ورودی به نظام زراعی( 

oC کیلوگرم در هکتار(؛ = کربن خروجی از نظام زراعی( 

 

  غالت هاينظامبوم در ورودي هاينهاده براي ايهگلخان گازهاي انتشار ضرايب :1جدول

Table 1: Coefficient factors of greenhouse gases for inputs of cereal agroecosystems  

 هاي ورودي به نظام زراعینهاده

Inputs 

 

 واحد

Unit 

 

 معادل کربن  )کیلوگرم(

Carbon equivalent 

(Kg)  

 

 اکسید نیتروژن )گرم(

O (g)2N 

 متان )گرم(

(g) 4CH 

برای سوخت فسیلی )مورد استفاده  

 ادوات خاکورزی و موتورهای آبیاری(

Diesel fuel  
 

 لیتر در هکتار

L/ha 

 

55/1 

 

5/1 1/5 

 نیروی کارگری

Human labor 

 

 نفر در هکتار

Person/ha 

11/1 - - 

 نیتروژن

(N) 

 کیلوگرم در هکتار

Kg/ha 

1/1 15/1 5/1 

 فسفر

 (5O2P) 

 کیلوگرم در هکتار

Kg/ha 

55/1 15/1 8/1 

 پتاسیم

 (O2K) 

 کیلوگرم در هکتار

Kg/ha 

1/1 15/1 11/1 

 کشعلف

Herbicide 

 

کیلوگرم ماده مؤثره در 
 هکتار

Active ingredient/ha 

1/6 - - 



 

8 
 

 کشحشره

Insecticide 

کیلوگرم ماده مؤثره در 
 هکتار

Active ingredient/ha 

1/5 - - 

 کشقارچ

Fungicide 

 

کیلوگرم ماده مؤثره در 
 هکتار

Active ingredient/ha 

 
9/1 

- - 
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 عملکردکیلوگرم  111 تولید برايغالت  هاينظامبومو کربن خروجی از ريشه توده هاي هوايی، زيستاندامتوده گیري میزان زيست: روش اندازه2جدول 

Table 2: An illustration of methodology used to calculate Shoot, Root and C output from cereal agroecosystems for 100 Kg of yield (grain) 

 

 گیاه زراعی

Crop 

 

  توده اندام  هوايی به عملکردنسبت زيست

Straw:Grain 

 

 هوايی اندامتوده زيست

 )کیلوگرم(

Straw biomass (Kg) 

زيست توده اندام نسبت 

 زيست توده ريشه به هوايی

Shoot:Root 

 

 توده ريشهزيست

 )کیلوگرم(

Root biomass (Kg) 

 

 نظام زراعیکل کربن خروجی از 

 توده گیاهیاز زيست (01%)

Total C output in Kg (40% of 

Biomass) 

 گندم

Wheat 

 

11/1 111  =11/1 × 111 4/5 11/11  =4/5(/111+111) 15/111 

 جو

Barley 

 

45/1 145  =45/1 × 111 1/5 5/14  =1/5(/145+111) 8/111 

 ذرت

Corn 

 

11/1 111  =11/1 × 111 15/6 6/11  =15/6(/111+111) 44/95 
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  نتایج و بحث:

، 36/0569حالت رایج به ترتیب و جو در ایران در  شود که پتانسیل گرمایش جهانی ذرت، گندممالحظه می 8با توجه به جدول 

باشد. از طرف دیگر پتانسیل گرمایش جهانی برای تولید اجزای اکسیدکربن در هکتار میکیلوگرم معادل دی 99/9880و  50/6180

اکسیدکربن در هکتار( از سایر غالت بیشتر و کیلوگرم معادل دی 89/8889مختلف گیاه به نحوی است که در تولید دانه ذرت )

 95/5111و  68/9160اکسیدکربن در هکتار( در مرتبه بعدی و پس از آن جو با  کیلوگرم معادل دی 98/9699ز آن گندم )پس ا

و  دمهای هوایی ذرت، گنتوده اندامگیرد. پتانسیل گرمایش جهانی برای زیستاکسیدکربن در هکتار قرار میکیلوگرم معادل دی

توده ریشه  نیز بود و در مورد زیست اکسیدکربن در هکتارکیلوگرم معادل دی 91/9911 و 18/8503 ،80/9598جو به ترتیب 

( بیشترین میزان پتانسیل گرمایش جهانی را به خود اختصاص داد و پس اکسیدکربن در هکتارکیلوگرم معادل دی 8/5999ذرت با )

سیدکربن در هکتار در مراتب بعدی قرار گرفتند )جدول اککیلوگرم معادل دی 88/193و  59/839از آن  گندم و جو به ترتیب با  

حصول، توده کل آنها )مرسد، پتانسیل گرمایش جهانی این سه محصول براساس میزان تولید زیست(. بدین ترتیب به نظر می8

 کند.( تبعیت می9های مختلف )جدول های هوایی و ریشه( و نیز نسبت بین انداماندام

ز در های گیاهی نیل گرمایش جهانی این سه غله بر حسب تولید کیلوگرم ماده خشک هر کدام از انداماز طرفی دیگر، پتانسی

کیلوگرم  98/9( آورده شده است. بر اساس این جدول پتانسیل گرمایش جهانی برای تولید یک کیلوگرم دانه در گندم )8جدول )

باشد. به اکسیدکربن( میکیلوگرم معادل دی 9/9دکربن( و در جو )اکسیکیلوگرم معادل دی 99/9اکسیدکربن(، در ذرت )معادل دی

تانسیل هوایی+ ریشه(، پتوده کل )دانه+ اندامهای هوایی و ریشه و زیستتوده اندامهمین ترتیب در مورد تولید یک کیلوگرم زیست

د با وجود اینکه پتانسیل گرمایش جهانی شو( بیان شده است. بنابراین، مشاهده می9گرمایش جهانی غالت مورد بررسی در جدول )

رسد با توجه به عملکرد این گیاهان در هکتار و نسبت بین اجزای مختلف باشد ولی به نظر میکل در ذرت بیشتر از سایر غالت می

 باشد. آنها میزان پتانسیل گرمایش جهانی برای تولید یک کیلوگرم دانه گندم بیشتر از سایر غالت مورد بررسی می

های تولیدی ذرت و گندم استان خوزستان اکسیدکربن از نظامدر ارزیابی انتشار دی (،Sami et al., 2014)سامی و همکاران 

کیلوگرم معادل  99/8195اکسیدکربن در هکتار( و برای گندم )کیلوگرم معادل دی 98/99505مقدار انتشار این گاز را برای ذرت )

 کردند. اکسیدکربن در هکتار( برآورددی

مقدار پتانسیل ( Moraditochaee, 2015) مرادی توچاییدر آزمایش مشابهی که در بر روی گیاه جو گیالن انجام شد، 

اکسیدکربن برآورد کرد که رقم پایینی بوده است و به نحوی کیلوگرم معادل دی 8/901گرمایش جهانی را در تولید جو این استان 

 باشد.  مورد سؤال می

ای را در نظام تولید جو در استان گازهای گلخانه میزان انتشار ،(Ghasemi Mobtaker, 2013آزمایشی قاسمی مبتکر )در 

 اکسیدکربن برآورد کردند. یکیلوگرم در هکتار معادل د 16/331همدان را 
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مورد بررسی به صورت مجزا ( و برای هر یک از غالت 5گرمایش جهانی غالت در شکل )های مصرفی در پتانسیل سهم نهاده

درصد پتانسیل گرمایش جهانی را  53/09شده است. به طور کلی کودهای شیمیایی حدود  ج( نشان داده و )الف، ب 9 در شکل

درصد(  38/9درصد(، نیروی کارگری ) 6/6های فسیلی )در تولید غالت ایران به عهده داشته است و پس از آن به ترتیب سوخت

درصد پتانسیل گرمایش جهانی مربوط به  95/01درصد( قرار دارند. در این رابطه در ذرت که در حدود  81/9)و سموم شیمیایی 

درصد قرار دارند.  81/30و  95/09و جو به ترتیب با حدود  ل است و پس از آن به ترتیب گندمکودهای شیمیایی است در رده او

االتر برف کود در ذرت و پس از آن گندم رسد زیرا میانگین مصبه نظر می در مقایسه با جو طبیعیو گندم  باالتر بودن سهم ذرت

درصد  65 از بیش نیتروژن کودهای. دارد ساله پنجاه از بیش ای سابقه ایران کشاورزی در شیمیایی کود مصرف باشد.از جو می

را در مصرف  اول رتبۀ درصدی 0/0 سهم بودن دارا با اوره آنها بین در و داده اختصاص خود به را ایران در شیمیایی کود مصرف

 کشور در غلّات عملکرد متوسط ایران در اوره کود رویۀ بی مصرف (. علیرغمKoocheki et al., 2014) داردکودهای شیمیایی 

 عملکرد و تارهک در اوره کود مصرف میزان بین داری معنی و مثبت رابطۀ و بوده جهانی میانگین و کشورها سایر از تر پایین بسیار

برای محیط  را مشکالت جدی کود این بهینۀ مصرف عدم .ندارد وجود ایران در کشاورزی محصوالت شاخص بعنوان غالت کل

تالل باشد عالوه بر اخزیست و سالمتی بشر بوجود آورده است زیرا مصرف بیرویۀ کود اوره که حاوی مقادیر زیادی نیتروژن می

 9955همراه خواهد داشت.  کارآیی مصرف نیتروژن جهان در سال کالت زیست محیطی جدی را بهدر چرخه طبیعی نیتروژن مش

(. بدین ترتیب Koocheki et al., 2014درصد گزارش شده است ) 93درصد و در ایران حدود  88در بخش غالت معادل 

شار زیاد است. در آزمایش فعلی نیز میزان انتهدرروی کودهای شیمیایی به ویژه نیتروژن از طرق مختلف به ویژه آبشویی و تبخیر 

در هکتار  اکسیدکربنکیلوگرم معادل دی 31/9983و  00/8901، 8/9086رق در ذرت، گندم و جو به ترتیب ای از طگازهای گلخانه

یلوگرم معادل ک 88/89و  98/591، 88/518نیز این مقادیر در ذرت، گندم و جو به ترتیب بود. در مورد تبخیر کودهای نیتروژنه 

 اکسیدکربن در هکتار بود.دی

های فسیلی )سوخت فسیلی مورد استفاده برای ادوات کاشت، داشت و برداشت و موتورهای پس از کود نیتروژن، سهم سوخت

رصد و سهم ای در مقام دوم قرار دارد. در ارتباط با دهای تولید غالت ایران از نظر میزان انتشار گازهای گلخانهآبیاری( در نظام

ای ههای فسیلی در پتانسیل گرمای جهانی هر یک از غالت مورد بررسی باید گفت که با وجودی که مقدار مصرف سوختسوخت

باشد ولی از نظر اختالف درصد سهم به علت لیتر در هکتار می 11/590و  9/581، 06/599فسیلی در ذرت، گندم و جو به ترتیب 

پتانسیل گرمایش جهانی جو، گندم و  های فسیلی دریمیایی به نحوی است که سهم سوختاختالف در درصد سهم کودهای ش

  (.و ج الف، ب 9 باشد )شکلمیدرصد  68/8و  80/6، 98/0ذرت به ترتیب با 

ورزی حفاظتی که از های خاکانواع روش باورزی رایج های خاکروش جایگزینیبسیاری از محققان پیشنهاد دادند که 

تواند عالوه بر افزایش ماده آلی خاک و بهبود تثبیت کربن در خاک، سبب کاهش شود، میآالت کمتری طی آن استفاده میماشین

های مدیریت نظامکه . زمانی(Lal, 1997; Paustian et al., 1998; Lal & Kimble, 1997) های فسیلی گرددمصرف سوخت
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سیلی کمتر، میزان کربن در خاک افزایش خواهد یافت که به نوبه خود سبب شوند، با مصرف سوخت فحفاظتی به کار گرفته می

  (. Robertson et al., 2000) شودکودهای شیمیایی نیز می استفاده ازکاهش 

کیلوگرم کربن  5589کیلوگرم تا  959، میزان انتشار کربن ایران های تولید گندمنظامبرخی از در بررسی انجام شده بر روی 

(. Khakbazan et al., 2009کاشت بستگی داشت ) نظامکه این تفاوت به سطح کود نیتروژن مورد استفاده، اقلیم منطقه و نوع  بود

از کشت  کل کربن انتشار یافته محاسبه کردند و زمینیکشت سیب را در ایمیزان انتشار گازهای گلخانه دیگری محققان در بررسی

مربوط به استفاده از  کربن درصد از این مقدار 88که  ،بودکیلوگرم در هکتار کربن  33/009این محصول در استان اصفهان را 

 (. Pishgar-Komleh et al., 2012ویژه نیتروژن بود )کودهای شیمیایی به

 

 

 

 

 
 غالت ایران.های تولید نظامهای مختلف در نهادهاز اکسیدکربن معادل دیانتشار درصد : 1شکل 

Fig. 1: Percent of CO2 equivalent emission from inputs of cereal production systems of Iran. 
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 )به تفکیک محصول(. غالت ایرانهای تولید نظامهای مختلف در نهادهاز اکسیدکربن معادل دیانتشار :درصد 2شکل 

Fig. 1: Percent of CO2 equivalent emission from inputs of cereal production systems of Iran (per crops). 
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labor

0.7%

جو
Barley

(ب)

کودهاي 

شیمیايی
Chamical 

fertilizers 

92.14%

سموم
Toxins 0.38%

یسوخت فسیل
Diesel fuel 

6.79%

رينیروي کارگ
Human labor 

0.69%

گندم
Wheat

(ج)

(الف)  
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 اکسیدکربن در هکتار( غالت : پتانسیل گرمايش جهانی )کیلوگرم معادل دي3جدول 

Table 3: GWP (Kg CO2-eq/ha) of cereal production  

 

  

 

 

 

 

 

 

يشه( اکسیدکربن به ازاي تولید يک کیلوگرم عملکرد، اندام هوايی يا ر: پتانسیل گرمايش جهانی )کیلوگرم معادل دي0جدول 

 غالت 

Table 4: GWP (Kg CO2-eq per Kg yield, Kg shoot and Kg root) of cereal production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیاه زراعی

Crop 
 زراعی گیاهتوده زيست

Crop biomass 

 محصول 

Yield 

 اندام هوايی

Shoot 

 ريشه

Root 

 کل

Total 

 گندم

wheat 

2600.47 3198.57 780.14 6579.18 

 جو

Barley 

1555.21 2255.05 528.77 4339.04 

 ذرت

Corn 

3770.72 4147.79 1244.3 9162.86 

 میانگین غالت

Average of cereals 

2642.13 3200.47 851.07 6693.69 

 زراعی توده گیاهزيست زراعیگیاه 

Crop biomass 

 عملکرد 

Yield 

 اندام هوايی

Shoot 

 ريشه

Root 

 کل

Total 

 گندم

wheat 

0.27 0.33 0.09 0.69 

 جو

Barley 

0.2 0.3 0.07 0.57 

 ذرت

Corn 

0.22 0.24 0.08 0.54 

 میانگین غالت

Average of cereals 

0.23 0.29 0.08 0.6 
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در طی دوره مرجع نشان داده شده است. همانگونه که مالحظه غالت مورد بررسی ( روند پتانسیل گرمایش جهانی 1شکل )در 

مقدار میانگین پتانسیل گرمایش جهانی برای  1189-91تا سال  1185-56شود این روند کاهشی است به نحوی که از سال زراعی می

در هکتار  اکسیدکربنکیلوگرم معادل دی 6114اکسیدکربن در هکتار به معادل دیکیلوگرم  5416 مورد بررسی ازکل محصوالت 

به بعد بوده است  1185های مصرفی در بخش کشاورزی از سال نهاده رسد چنین روندی به دلیل حذف یارانهرسیده است. به نظر می

وند برای تمامی محصوالت مورد بررسی تقریباً یکسان های بعد باعث تداوم این کاهش شده است. این رها در سالو گران شدن نهاده

 (.4( )شکل Ministry of agriculture jihad of Iran, 2011بوده است )

 

مورد بررسیهاي سال طی درغالت : پتانسیل گرمايش جهانی 3شکل   

Fig. 3: GWP of cereals during reference years 

 

 

 (1331 -01هاي )سال ايران براي کل محصوالت زراعی کودهاي شیمیايی مصرف: میزان 0شکل 

Fig 4: Amount of Chemical fertilizers used for all crops of Iran (2006-2011) 
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ابه محصول دیگر کم و بیش مش دوگندم دارای بیشترین ردپای کربن است و  غالت شود که در بین(، مالحظه می5در جدول )

رفت که ردپای کربن ذرت به دلیل پتانسیل گرمایش جهانی باالتر بیشتر از سایر غالت مورد بررسی باشد ولی در اینجا اند. انتظار می

سبت به سایر یاه نتوده کل این گتوده کل ذرت است و در نتیجه مقدار کربن باالتر زیستکمتر بودن ردپا ناشی از باالتر بودن زیست

های ه اندامبیشترین ردپای کربن غالت مربوط ب ی نیزهای مختلف گیاهدر بین اندام غالت سبب حصول ردپای کربن کمتری گردید.

 هوایی بود که البته تفاوت آن با محصول چندان زیاد نیست. 

ادر به صورت نهاده به نظام زراعی ایران، گندم قازای هر کیلوگرم کربن ورودی بهاز نظر کارآیی کربن نیز نتایج نشان داد که به

 15/1کیلوگرم، در ذرت  46/1توده گیاهی بود. این در حالی است که این مقدار در مورد جو کیلوگرم کربن در زیست 14/1ذخیره 

 (.6اکسیدکربن ورودی بود )جدول توده گیاهی به ازای کیلوگرم دیکیلوگرم کربن زیست

( آورده شده است. برای میانگین غالت 6در جدول ) نیز گیاهی در کارآیی کربن در غالت مورد بررسی های مختلفنقش اندام

ای هاکسیدکربن ورودی بود. این رقم در مورد سهم اندامتوده گیاهی به ازای کیلوگرم دیکیلوگرم کربن زیست 94/1سهم عملکرد 

ن اکسیدکربتوده گیاهی به ازای کیلوگرم دیکیلوگرم کربن زیست 11/1و  11/1هوایی و ریشه برای میانگین غالت به ترتیب 

 (.6ورودی بدست آمد )جدول 

کیلوگرم کربن  1/5های تولید ذرت در ایاالت متحده آمریکا را حدود (، مقدار کارآیی کربن برای نظامLal, 2004eالل )

 توده به ازای کیلوگرم کربن ورودی گزارش کرد. زیست

های تولید چغندرقند نظام(، میزان خروجی و ورودی کربن به بومYousefi et al., 2014در مطالعه دیگری یوسفی و همکاران )

کیلوگرم کربن در هکتار گزارش کردند که بر این اساس نسبت کارآیی کربن را  6/1658و  19141استان کرمانشاه را به ترتیب 

.دهای زراعی مؤثر باشنظامتواند برای ترسیب کربن در بومبرآورد کردند و نتیجه گرفتند که این گیاه می 95/11حدود 
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 غالت  توده کل(کیلوگرم کربن زيستبه ازاي  کربن ورودي)کیلوگرم  ردپاي کربن: 1جدول  

Table 5: Carbon footprint (KgC-eq input/KgC total biomass of cereal production 

 

 

 

 

 

 

 

 غالت  کیلوگرم کربن ورودي(به ازاي  توده کلکربن زيست)کیلوگرم  کارآيی کربن: 6جدول 

Table 6: Carbon efficiency (KgC total biomass/KgC-eq input) of cereal production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زراعی توده گیاهزيست گیاه زراعی

Crop biomass 

 عملکرد 

Yield 

 اندام هوايی

Shoot 

 ريشه

Root 

 کل

Total 

 گندم

wheat 

0.18 0.23 0.06 0.47 

 جو

Barley 

0.14 0.2 0.06 0.4 

 ذرت

Corn 

0.17 0.19 0.05 0.41 

 میانگین غالت

Average of cereals 

0.16 0.2 0.05 0.41 

 زراعی توده گیاهزيست گیاه زراعی

Crop biomass 

 عملکرد 

Yield 

 اندام هوايی

Shoot 

 ريشه

Root 

 کل

Total 

 گندم

wheat 

0.84 1.04 0.26 2.14 

 جو

Barley 

0.88 1.27 0.31 2.46 

 ذرت

Corn 

0.97 1.07 0.33 2.37 

 میانگین غالت

Average of cereals 

0.89 1.12 0,3 2.32 
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ت، کاهش فشار به محیط زیستوان دریافت که برای با توجه به ردپای کربن محصوالت مختلف، با مطالعه مزارع مختلف می

کاهش ردپای کربن و افزایش کارآیی کربن در سیستم زراعی سه راهکار عمده وجود دارد. اوّلین راهکار استفاده کارآتر از آب در 

(. راهکار دوّم کاهش ساعت کار Keshavarz & Heidari, 2004مزارع و به دنبال آن کاهش آب مورد استفاده در کشاورزی است )

کنند و مورد سوّم نیز کاهش مصرف نیتروژن در مزارع است که برای این منظور های فسیلی کار میآالتی است که با سوخت ماشین

های آبیاری، استفاده در زمان و مکان مناسب و غیره باید استفاده های افزایش کارآیی کودهای شیمیایی مانند بهبود روشاز روش

  (.Carreres et al., 2003نمود )

 

 گیرینتیجه

ن را به بیشترین درصد انتشار کرب ن مصرفیژِکود نیترواکسیدکربن، از بین عوامل انتشار دی گندم، جو و ذرتدر هر سه گیاه 

ه اکسیدکربن بیشتری را بهای ورودی میزان دیهای فسیلی نسبت به سایر نهادهخود اختصاص داد و پس از آن مصرف سوخت

گرم کربن به  989توده تولید شده گیاهی ازای هر کیلوگرم زیستهمچنین نتایج نشان داد که در تولید گندم به. داداتمسفر انتشار 

 ذخیرهکربن بود. این بدین معنی است که میزان گرم  959و  999یابد. این میزان در مورد جو و ذرت به ترتیب اتمسفر انتشار می

تر بودن ردپای کربن در تولید یک محصول زراعی نشان دهنده فشار تحمیلی کمتر نکربن در ذرت بیشتر از جو و گندم بود. پایی

 ازای هر کیلوگرم ورودی کربناز نظر کارآیی کربن نیز نتایج نشان داد که به .زیست از طریق آن نظام تولیدی استبر محیط

توده گیاهی بود. این در حالی است که این مقدار در کیلوگرم کربن در زیست 59/9تولید گندم قادر به تثبیت  نظامصورت نهاده به

در  ناکسیدکربهای مورد استفاده، باالتر بودن مقدار انتشار دیکیلوگرم بود. در بین نهاده 88/9کیلوگرم و در ذرت  96/9مورد جو 

ه این ک آبیاری در ایران است هاینظاممحصوالت زراعی نشان دهنده کارایی پایین برای تولید مصرفی  نیتروژنمقدار  اثر آبشویی

کارایی پایین سبب افزایش آبشویی و افزایش تلفات کودهای شیمیایی مصرفی خواهد شد. این موضوع از یک سو موجب افزایش 

 .پیامدهای تغییرات اقلیمی را در پی خواهد داشت های کشاورزی و از سویی دیگرنظامآلودگی بوم
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