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  در استان گیالن بر اساس اندازه مزرعه تولید نارنگی اي انتشار گازهاي گلخانه بررسی
  

 3، ترحم مصري گندشمین2، اشکان نبوي پله سرائی*1سماء عمید
  دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی .1

 S_amid@yahoo.com: *مسئول نویسنده                                                
  رزي دانشگاه تبریزدانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاو. 2

  استادیار گروه مهندسی ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسیون دانشگاه محقق اردبیلی. 3
  

  چکیده
اي بـراي تولیـد نـارنگی در اسـتان گـیالن       هدف از این مطالعه تعیین تأثیر اندازه زمین بر میـزان تولیـد گازهـاي گلخانـه          

. دست آمد پرسشنامه از باغداران شهرستان لنگرود گیالن به 60از طریق مراجعه حضوري و تکمیل  هاي مورد نیاز داده. باشد می
   اکسـید کـربن   کیلوگرم دي  02/622اي مورد نیاز براي تولید نارنگی در منطقه  نتایج نشان داد که میزان انتشار گازهاي گلخانه

در سه گـروه انـدازه    رابیشترین سهم از کل انتشار، د درص 58یایی با هاي انتشار، کودهاي شیمبر هکتار است که از میان نهاده
اي براي تولید نارنگی در منطقه گیالن  همچنین نتایج برآن بود که، میزان انتشار گازهاي گلخانه. باغات به خود اختصاص دادند

همچـون اسـتفاده از کودهـاي    ي پایدار کشاورز هايروش کارگیري با بهدر مزارع بزرگ بیشتر از مزارع متوسط و کوچک بوده و 
گیـر انتشـار    هـایی را بـراي کـاهش چشـم     توان فرصـت  میهاي آبیاري زیستی و دامی، کنترل بیولوژیکی آفات و اصالح سیستم

  .نمودفراهم در محصول مذکور اي  گلخانهگازهاي 
  

  نارنگی اکسید، کود شیمیایی، دي  اي، کربن  انتشار گازهاي گلخانه :کلمات کلیدي
  
  دمهقم

افزون مناطق شهري و صنعتی موجـب   ي روز حاصلخیز با توجه به توسعه هاي نرخ باالي رشد جمعیت و کاهش میزان زمین     
ي مؤثر و کارآمد از منابع محدود مثل آب و خاك و نیروي انسانی از اهمیت  استفاده. گردد ي کارآمد امکانات موجود می استفاده

کنند برخوردار  کردن غذاي مورد نیاز براي افرادي که در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران زندگی میاي براي فراهم  ویژه
ها بـر آن   هاي فسیلی تمام تالش ي سوخت رویه اي ناشی از مصرف بی با توجه به بحران انرژي و انتشار گازهاي گلخانه. ]2[است

وري مصـرف   بهرهبهبود  ].1[نیست اشاورزي نیز از این موضوع مستثناست که مصرف انرژي تا حد ممکن کاهش یابد و بخش ک
جویی مالی، حفاظت از منابع  فهصر باشد، زیرا هاي کلیدي براي کاهش مصرف انرژي می هاي کشاورزي یکی از راه انرژي سیستم

  ].3[کند فسیلی و کاهش آلودگی هوا را فراهم می
اسـتفاده زیـاد از انـرژي    . در نتیجه سطح باالي وابستگی به انرژي فسیلی است بسیاري از مشکالت در تولیدات کشاورزي عمدتاً

) GHG(اي  شـدن زمـین و انتشـار گازهـاي گلخانـه     کـه گـرم    گـردد  میمحیطی  اعث ایجاد بسیاري از مشکالت زیستفسیلی ب
و محصـوالت  تفاده از زمـین  هاي کشاورزي، کربن از طریـق اسـ   در طول فعالیت. ]7[شوند ترین موارد محسوب می عنوان مهم به

هاي گیـاهی   میکروبی و یا سوزاندن زبالهها، تجزیه  کش یلی، تولید کودهاي شیمیایی و آفتهاي فس کشاورزي، سوزاندن سوخت
هاي کشاورزي در حدود  اي در دنیا، سهم فعالیت که از میزان نشر گازهاي گلخانه طوري هب. ]4[شوند میآلی خاك منتشر   و مواد

در اي  گازهـاي گلخانـه   کننـده عمـده   عنوان یک عامل توزیـع  کشاورزي به از سوي دیگر، تولید محصوالت. باشد می ٪12تا  10
لـذا بـا توجـه بـه مـوارد      ]. 6[اسـت   شـده  الص جهانی از بخش کشاورزي شـناخته خ CO2از تولید  ٪14مقیاس جهانی با حدود 

  .باشد میولید محصوالت کشاورزي بسیار مهم اي در ت وهش بر روي انتشار گازهاي گلخانهشده پژ اشاره
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زمینی در سه اندازه مختلف از مزارع در استان اصـفهان تعیـین    از تولید سیب CO2مصرف انرژي و نشر ن، اکومله و همکار پیشگر
 993و  ارهکتـ   گیگـاژول بـر   47ترتیـب  اي به  انرژي و انتشار گازهاي گلخانه ه این مطالعه نشان داد که مصرف کلنتیج. کردند

اي بـین   اي و رابطـه  منظور انتشار گازهاي گلخانه ي بها ، مطالعهسرائی و همکاران پلهنبوي  .]11[باشد میبر هکتار  CO2 کیلوگرم
اي  گازهـاي گلخانـه   داد که کل انتشـار  نشان CO2آنالیز انتشار . انرژي ورودي و عملکرد تولید فندق در استان گیالن پرداختند

 در رتبه اول و به دنبال آن بـه  CO2انتشار درصد از کل  34سوخت دیزل با سهم . باشد می بر هکتار CO2 وگرمکیل 66/77برابر 
در هـر هکتـار تولیـد    اي  میزان نشر گازهاي گلخانـه  محاسبه هدف از این مطالعه  .]10[قرار داردآالت و نیتروژن  ترتیب ماشین

  .باشد ارائه راهکارهایی براي کاهش آن میساس اندازه مزرعه در استان گیالن و نارنگی بر ا
  

  ها مواد و روش
ه بحاصـ باغدار مرکبـات روسـتاهاي مختلـف شهرسـتان لنگـرود در قالـب پرسشـنامه و م        60اي مورد نیاز این مطالعه از ه داده

اي  حلـه گیـري تصـادفی سـاده و دو مر    در ایـن مطالعـه از روش نمونـه   . آوري شده است جمع 1391-92حضوري در سال باغی 
نمونه از براي پیدا کردن حجم . طور تصادفی از بین روستاهاي منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند هباغداران ب. است  استفاده شده

 تصادفی فرمول زیر را ارائه کـرده  گیري نه الزم در روش نمونهکوکران براي محاسبه تعداد نمو. است  روش کوکران استفاده شده
  :است 

 
)1(  

  
  

قبول که با فرض نرمال بودن توزیع صفت مورد نظـر   ضریب اطمینان قابل t، اندازه جامعه آماري یا تعداد باغداران، Nر آن که د
ـ  ، برآورد واریانس صفت مورد مطالعه در جامعه که در اینجا واریانس شاخصS2 آید دست می استیودنت به  tاز جدول  رژي هاي ان

بـرآورد شـد، امـا بـراي      53باشد که در این پـژوهش   حجم نمونه می nاحتمالی مطلوب و دقت  dدر منطقه مورد مطالعه است، 
  .هاي مصرفی پرسیده شد االتی در مورد نهادهؤباغدار س 60به نمونه از اطمینان بیشتر 

 4بیشـتر از   هکتـار و  4تـا  1هکتـار،   1اي براي تولید نارنگی در سه سطح مزرعه کمتـر از   این مطالعه انتشار گازهاي گلخانه در
 موم و الکتریسیته کـه در نشـر کـربن   آالت، سوخت، کودهاي شیمیایی، س هاي ماشین براي این منظور نهاده. هکتار محاسبه شد

هـا در جـدول    اي هر یک از این نهاده استاندارد انتشار گازهاي گلخانه ضرایب. گرفتند  کسید مؤثر هستند مورد بررسی قرارا  دي 
 اي مربوط به هر واحد نهاده ه با استفاده از معادل استاندارد گازهاي گلخانهصورت بود ک اصول محاسبه بدین .است  آورده شده 1

  .سطح انجام گرفتبه ازاي هر واحد  شده در مقدار نهاده مصرف و ضرب آن
 اي براي تولید نارنگی در استان گیالن معادل ضرایب استاندارد نشر گازهاي گلخانه -1جدول

  مرجع  )MJ/Unit(معادل انرژي   واحد  بخش
 ]MJ 071/0  ]8  آالت ماشین
  ]l 76/2  ]11  سوخت

        :کودهاي شیمیایی
  ]kg 3/1  ]7  نیتروژن
  ]kg 2/0  ]12  فسفر

 ]kg 2/0  ]12  پتاسیم
        :سموم

  ]kg 1/5  ]9  کش آفت
 ]kg 9/3  ]5  کش قارچ

  ]kWh 608/0  ]9  الکتریسیته
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  نتایج و بحث
و اي  استفاده از ضرایب استاندارد انتشار گازهاي گلخانـه  هاي مختلف با اي توسط نهاده نتشار گازهاي گلخانهمیزان ا 2در جدول 

باغـات آورده  اي در سه گروه اندازه  گاز گلخانه انتشارده را نسبت به کل هر نها اکسید  دي  و درصد نشر کربنهمچنین میانگین 
   .است  شده

گ بیشـتر از انتشـار گازهـاي    آالت براي تولیـد نـارنگی در باغـات بـا انـدازه بـزر       از نهاده ماشین اي خانهمیزان انتشار گازهاي گل
نهاده سـوخت بـراي تولیـد نـارنگی در باغـات       اي که انتشار گازهاي گلخانه حالی در. ي در باغات متوسط و کوچک استا گلخانه

. اشـد ب اي در باغات بزرگ و بیشتر از باغـات کوچـک مـی    لخانهاز انتشار گازهاي گمتوسط به دلیل مصرف کمتر این نهاده کمتر 
است که نیتروژن محاسـباتی بـا     شترین سهم را به خود اختصاص دادهاي از نهاده کود شیمیایی بی میزان انتشار گازهاي گلخانه

. باشـد  م و فسـفات مـی  اسـی بیشترین مقدار را داراست و بعـد از آن پت  ،اي کود شیمیایی از کل انتشار گازهاي گلخانهدرصد  74
. اسـت   اي از نیتروژن و فسفات بر روي باغات بزرگ بیشـتر بـوده   تولید گاز گلخانه دست آمده از کود شیمیایی همطابق با نتایج ب

. بـود  ز باغـات بـزرگ و کوچـک اسـتفاده شـده     اکسید از پتاسیم بر روي باغات متوسط بیشـتر ا   دي  مقدار نشر کربن که حالی در
و متوسـط بیشـتر از مـزارع     تـر  اي ناشی از سموم شیمیایی و الکتریسـیته نیـز در مـزارع بـزرگ     نتشار گازهاي گلخانهاهمچنین 

  .باشد کوچک می
  

  )kg CO2eq /ha( ها در تولید نارنگی بر اساس سطوح اندازه باغات مختلف اي نهاده میزان انتشار گازهاي گلخانه -2جدول

  درصد  میانگین  اندازه باغ  ها بخش
  4بیشتر از   1 - 4  0- 1

  18/14  22/88  67/94  24/90  6/62  آالت ماشین
  33/11  50/70  22/72  03/73  07/49  سوخت

            کود شیمیایی
  25/43  01/269  27/319  71/262  46/231  نیتروژن
  09/4  47/25  25/29  42/26  13/12  فسفات
  74/10  81/66  65  68/68  07/56  پتاسیم

            سموم
  82/0  09/5  14/6  14/5  9/2  کش آفت
  06/2  83/12  42/14  47/13  57/5  کش قارچ

  52/13  10/84  77/85  99/83  05/82  الکتریسیته
  100  02/622  75/686  69/623  86/501  اي کل نشر گازهاي گلخانه

  
بر  CO2کیلوگرم  02/622اي براي تولید نارنگی در استان گیالن برابر با  تایج، میزان کل انتشار گازهاي گلخانهبا توجه به ن

بر هکتار محاسبه شد و با سهم  CO2کیلوگرم  29/361اي کود شیمیایی برابر با  انتشار گازهاي گلخانهمیزان . باشد هکتار می
آالت با  ماشین. است  رین مقدار را به خود اختصاص دادهاي براي تولید نارنگی بیشت درصد از کل انتشار گازهاي گلخانه 08/58

بعد از . شد  اي در تولید نارنگی شناخته نتشار باالي گازهاي گلخانهاي دومین نهاده در ا از انتشار گازهاي گلخانه درصد 14سهم 
گرفت و در نهایت   ها قرار هاي بعدي بین سایر نهاده درصد در رتبه 11درصد و  5/13آن الکتریسیته و سوخت به ترتیب با 

  .)1شکل ( ها داراست اي را در بین سایر نهاده ار گازهاي گلخانهانتشدرصد کمترین  3سموم شیمیایی نیز با 
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تولید گندم در استان اصفهان  ياي برا ، مقدار کل انتشار گازهاي گلخانه)2013(اي دیگري خوشنویسان و همکاران  مطالعهدر 
 اي   را در انتشار گازهاي گلخانهن سهم درصد باالتری 74الکتریسیته با ورد نمودند که بر هکتار برآ CO2کیلوگرم  58/2711را 

  .داشت گندم دربر  تولید براي
   

   
  

  گیري نتیجه
انتشار هکتار از لحاظ  4هکتار و بیش از  4تا  1هاي زیر یک هکتار،  در این تحقیق از باغات با اندازههاي مورد استفاده  داده

طور   هنتایج این تحقیق نشان داد که تولید نارنگی در منطقه گیالن ب. کدیگر مقایسه شدنددر واحد سطح با ی اي گازهاي گلخانه
به دلیل مصرف کود شیمیایی و  که عمدتاً کند اي تولید می گاز گلخانههکتار بر  داکسی  دي  کربنکیلوگرم  02/622متوسط 

آالت و  ماشینایی، بعد از کود شیمی. باشد می ها هنهاداي  انتشار گازهاي گلخانهدرصد از کل  43بخصوص نیتروژن با سهم 
مربوط به سطح تولیدات  اي انتشار گاز گلخانهدر تولید نارنگی بیشترین . دارند  هاي بعدي قرار در رتبه ته به ترتیبیالکتریس
هایی مانند  فعالیتفت توان گ در کل می. یابد یش سطح باغات مقدار آن افزایش میبا افزادر نتیجه باشد و  هکتار می 4باالي 

کنند، پمپاژ آب براي آبیاري، مدیریت خاك و استفاده از کودهاي سرشار از  هیزات کشاورزي که با سوخت کار میاستفاده از تج
هاي  ین در شرایطی است که برخی شیوها. دان اي در بخش کشاورزي منجر شده هگازهاي گلخان تولید باالينیتروژن همگی به 

از جمله این . اي از این بخش فراهم کنند گلخانهگیر انتشار گازهاي  هایی را براي کاهش چشم توانند فرصت ر میکشاورزي پایدا
  و آالت استاندرد به همراه تعمیر  ینخص کود نیتروژن و استفاده از ماشد شیمیایی باألتوان به استفاده کمتر از کو موارد می

  .خواهد شداي  نشر گازهاي گلخانهمیزان ش کاه موقع اشاره نمود که موجب نگهداري به
  
  
  
  
  
  
  
  

  براي تولید نارنگی در استان گیالن CO2توزیع انتشار  -1شکل
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