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چكيده
ردپای كربن ( )CFميزان انتشار گازهای گلخانهای به ازای واحد سطح در بومنظامهای كشاورزی است .از آنجا كه نهادههای ورودی در بومنظامهای
زراعی نقش مهمی در انتشار گازهای گلخانهای به اتمسفر دارد ،شاخص اكولوژيکی  CFبرای ارزيابی تبعات زيستمحيطی مورد استفاده قترار متیگيترد.
هدف از اين مطالعه ،برآورد انتشار  ،N2Oورودیهای كربن ( ،)Ciخروجیهای كربن ( CF ،)Coو كارايی كربن ( )CEدر نظامهای توليد زعفران در استتان
های خراسان شمالی ،جنوبی و رضوی بود .همچنين آناليز ارزيابی چرخه حيات برای كمیسازی و مقايسه اثر فعاليتهای كشاورزی در نظامهتای توليتد
زعفران در استانهای خراسان انجام گرديد .گروههای تأثير مورد بررسی شامل پتانسيل گرمايش جهانی ،پتانسيل اسيدی شدن ،پتانسيل اوتريفيکاستيون
در زيرگروههای خشکی و آبی بود .نتايج نشان داد كه كمترين پتانسيل گرمايش جهانی برای خراسان جنوبی برابر با  5995/76كيلوگرم معتادل  CO2بته
ازای يک كيلوگرم گل محاسبه گرديد .كمترين شاخص بومشناخت ( )EcoXمربوط به استان خراسان جنوبی (با  EcoX 4/90به ازای يک كيلوگرم گتل)
بود .انتشار اكسيد نيتروس در استانهای خراسان جنوبی ،رضوی و شمالی به ترتيب  699019/7 ،59570/96و  616991/1كيلوگرم  N2Oبته ازای يتک
هکتار طی پنج سال برآورد گرديد .بالاترين انتشار  N2Oتحت تأثير فرآيندهای آبشويی و تصعيد برای استان خراسان شمالی (به ترتيب بتا  4/99و 66/15
كيلوگرم  N2Oبه ازای يک هکتار) محاسبه شد .بالاترين ورودیها و خروجیهای كربن مربوط به خراسان شمالی به ترتيب با  69659/91و 667591/92
كيلوگرم كربن به ازای يک هکتار بود .بيشترين ردپای كربن برای استان خراسان شمالی با  7/9و بالاترين كارايی كربن برای خراستان جنتوبی بتا 4/69
بدست آمد .مصرف سوختهای فسيلی و كودهای شيميايی مهمترين عامل انتشار  CO2در مزارع زعفران بود .بنابراين ،انتخاب خاكورزی كتاهش يافتته،
وارد كردن گونههای تثبيتكننده نيتروژن ،گونه های پوششی و كودهای سبز در تناوب زراعی با زعفران و افزايش كارايی مصرف نيتروژن را میتوان بته
عنوان راهکارهايی اكولوژيک برای بهبود عملکرد اقتصادی همراه با كاهش تبعات زيستمحيطی و تخفيف ردپای كتربن در ايتن سيستتمهتای زراعتی
مدنظر قرار داد .بر اين اساس ،با بکارگيری راهکارهای زراعی -اكولوژيکی میتوان بهبود عملکرد گل بدون تبعات زيستمحيطی را در نظامهای زراعتی
زعفران به طور كارا ،موثر و مفيد از نظر اقتصادی ميسر نمود.
كلمات كليدي :انتشار اكسيد نيتروس ،پتانسيل گرمايش جهانی ،تبعات زيستمحيطی ،كارايی كربن ،انتشار گازهای گلخانهای.

 - 6دانشيار گروه اگروتکنولوژی ، ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 - 2استاد گروه اگروتکنولوژی ،دانشکده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 - 5دكتری فيزيولوژی گياهان زراعی ،گروه اگروتکنولوژی دانشکده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 - 0دانشجوی دكتری بوم شناسی ،گروه اگروتکنولوژی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
(* -نويسنده مسئول)khorramdel@um.ac.ir :
DOI: 10.22048/jsat.2021.255436.1413
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میشود.

مقدمه
ردپای اكولوژيکی ( 6)EFيکی از شاخصهای متورد استتفاده

چنگ و همکاران ( )Cheng et al., 2015با ارزيابی شتاخص

برای ارزيابی شدت بهرهبرداری از منابع است كه بصورت «مقدار

های ردپا و كتارايی كتربن بترای محصتولات كشتاورزی چتين،

مساحت لازم برای تامين نيازهتای يتک فترد و دفتع ضتايعات»

ميانگين انتشار و كارايی كربن را برای بومنظامهای توليد بترنج،

Gan et

گندم ،ذرت و سويا بته ترتيتب  796 ،750 ،2072و  222معتادل

 .)al., 2011; Gan et al., 2012; Liu et al., 2016اين مفهوم به

كربن در هکتار و  4/62 ،4/60 ،4/57و  4/6تن معادل كربن بته

بخشهای مختلفی تعميم داده شده و از مهمترين آنهتا كته در

ازای هر كيلوگرم محصول گزار

كردند .در پژوهشی ديگر يان

مباحث تغيير اقليم مطرح شده ،ردپای كربن ( 2)CFبوده و نشان-

و همکاران ( )Yan et al., 2015روی ردپای كتربن بترای توليتد

دهنده مساحت زمين مورد نياز (بر حسب هکتتار) بترای توليتد و

غلات دانهای (شامل برنج ،گندم و ذرت) در چين ،نتيجه گرفتنتد

دفع دیاكسيد كتربن متیباشتد (.)Wiedmann & Minx, 2007

با اينكه توليد غلات ،ردپای كتربن زيتادی بته همتراه دارد ،امتا

اگرچه كربن تنها  4/40درصد از غلظت گازهای اتمسفر را شامل

بخش زيادی از آن ناشی از مصرف كوهای شيميايی نيتتروژندار

میشود ،ولی تغييرات هرچند كوچتک در ايتن غلظتت ،میتوانتد

بوده كه دامنهای از  00تا  75درصد كل ردپای كتربن را شتامل

اثرات بزرگی در محيط زيست ايجاد كند .محاسبه ردپتای كتربن

میشد .از سوی ديگر ،مزارع كوچک انتشار گازهتای گلخانتهای

در كشاورزی از طريق برآورد معادل كتربن يتا دیاكستيد كتربن

كمتری نسبت به مزارع با مساحت بيشتر داشتند .اگرچه تنهتا دو

منتشر شده از فعاليتهای بکتار گرفتته شتده در بتومنظتامهتای

تا سه درصد از ردپای كربن در دو گياه گندم و ذرت بته آبيتاری

زراعی طی عمليات كاشت ،داشت ،برداشتت و حتتی فرآينتدهای

اختصاص داشت ،اما آبياری و انتشار مستقيم متان به اتمستفر در

پز از برداشت انجام میشود ( .)Patel, 2006بنابراين ،در فعاليت

توليد برنج سهم قابل توجهی از ردپای كربن اين محصتول (بته

های كشاورزی ردپتای كتربن در واقتع ،ميتزان انتشتار گازهتای

ميتتزان  65تتتا  29درصتتد) را بتته ختتود اختصتتاص داد .عمليتتات

گلخانهای به اتمسفر تحتت تتأثير توليتد محصتولات كشتاورزی

كشاورزی با ماشين آلات نيز  9تا  69درصد از سهم ردپای كربن

است .واحد ردپای كربن ،وزن (كيلوگرم يا تن) معادل كربن است

توليد را شامل میشد .همچنين دامنه ردپای كتربن بترای توليتد

Carbon Thrust,

محصولات گندم ،ذرت و برنج بته ترتيتب  5 ± 4/2 ،1 ± 4/6و

 .)2007كارايی كربن ( 5)CEشاخص اكولوژيکی ديگری در زمينه

 2/5 ± 4/6معادل دیاكسيد كتربن در هکتتار و دامنته كتارايی

ارزيابی انتشار كربن از بومنظامهتای كشتاورزی متیباشتد .ايتن

كربن بته ترتيتب  4/11 ± 4/45 ،4/9 ± 4/42و 4/55 ± 4/42

شاخص نشاندهنده ميانگين توليد محصولات كشاورزی بته ازای

معادل دیاكسيد كربن به ازای هر تن دانه محاسبه شتد .چتن و

ورودی كربن بوده و بر حسب تن يا كيلوگرم زيستتوده توليدی

ژانتگ ( )Chen & Zhang, 2010شتاخصهتای ردپتا و كتارايی

به ازای تن يا كيلوگرم معادل ورودی كتربن بته بومنظتام بيتان

كربن در توليد محصولات زراعی در چين را بته ترتيتب برابتر بتا

تعريف و بر اساس واحد هکتار جهانی گزار

كه بر پايته گرمتايش جهتانی بکتار متیرود (

میشتود (

 4/79تن معادل دیاكسيد كربن در هکتار در ستال و  4/66تتن
6- Ecological Footprint
2- Carbon Footprint
5- Carbon Effeciency

معادل كربن بته ازای هتر تتن زيستتتوده در ستال محاستبه و
گزار

كردند كه بالاترين سهم انتشار كربن ( 14درصد) ناشی از
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فعاليتهای زراعی در چين مربوط به مصرف كودهای شتيميايی

كاربردی استفاده میگردد .بهدليل اينكه نوع و مقدار نهادههتای

برابر با  4/09تن معادل كربن در هکتار ( 4/47تن معادل كتربن

مورد استفاده در كشاورزی عواملی بااهميت در تشديد آلتودگی و

به ازای هر تن زيستتوده توليتدی) بتود .بخشتائی و همکتاران

انتشار گازهای گلخانهای به اتمسفر هستند ،با استفاده از ارزيتابی

( )Bakhshaei et al., 2016نيز بتا ارزيتابی ردپتای كتربن بترای

چرخه حيات میتوان اثرات زيستمحيطی محصولات كشتاورزی

تعدادی از مهمترين گياهان زراعی ايتران شتامل گوجتهفرنگتی،

را مطالعته و بترآورد

 .)Khorramdel etنتتايج

يونجه ،گندم ،برنج ،جو ،ذرت ،پنبه ،كلزا و سويا نتيجه گرفتنتد از

مطالعهای روی ارزيابی تأثيرات زيستمحيطتی توليتد نيشتکر در

بين نهادهها ،مصرف كودهای شيميايی با  99/9درصد بيشتترين

استتتان خوزستتتان نشتتان داد كتته الکتريستتيته ،كتتود نيتتتروژن و

سهم را در انتشار گازهای گلخانهای داشته و با پتانسيل گرمايش

ماشينآلات كشاورزی بيشترين تأثير را در تمامی گروههای تتأثير

جهانی رابطهای خطی و بسيار قوی ( )R2=4/59داشتت .پتز از

مورد مطالعه شامل تخليه مواد غيرآلتی ،استيدی شتدن ،اختنتا

آن ،سوختهای فسيلی ،نيروی كتارگری و ستموم شتيميايی بته

درياچهای ،پتانسيل گرمايش جهانی ،نقصان لايه ازن ،مسموميت

ترتيب با  6/6 ،5/1و  4/9درصد از پتانسيل گرمايش جهانی رتبه

انستانهتا ،مستموميت آبهتای ستطحی ،مستموميت آبهتای

های بعدی را در انتشار گازهای گلخانتهای بته ختود اختصتاص

آزاد ،مسموميت خاك و اكسيداسيون فتوشيميايی داشتند (

دادند.

 .)et al., 2020در بومنظامهای زعفران نيز مطالعاتی در خصوص

بر اساس پيشبينیهتای هيتات بتين التدول تغييتر اقلتيم،6

نمتود (al., 2019

ارزيابی اثرات زيستمحيطی توليتد بتا استتفاده از رو

آسيبهای تغيير اقليم تا سال  2404ميلادی برای ايران بهصورت

چرخة حيات صورت گرفتته استت (

كاهش نه درصدی و غيريکنتواختی بار هتا ،افتزايش روزهتای

.)Khorramdel et al., 2019

Kaab

ارزيتابی

;Khorramdel et al., 2017

خشک (بدون بار ) و در عين حال ،افزايش 04درصتدی وقتوع

فعاليتهای كشاورزی و تغيير اقليم اثر متقابل قابتل تتوجهی

بار های شديد و سيلآسا ،افزايش يک درجهای متوسط دمتای

بر يکتديگر دارنتد؛ بته طتوریكته بتا افتزايش انتشتار گازهتای

سالانه ،افزايش روزهای داغ (روزهای با دمای بيش از  54درجته

گلخانهای تحت تأثير فعاليتهای كشاورزی ،تغيير اقلتيم تشتديد

سانتیگراد) ،كاهش تعداد روزهای يخبندان و در نهايت ،افتزايش

میشود كه میتواند سبب بروز محتدوديتهتايی در فعاليتهتای

خشکسالی بروز پيدا خواهتد كترد ( .)IPCC, 2019a; bبنتابراين،

كشاورزی و در نتيجه ايجاد زيانهای اجتماعی و اقتصادی شتود

كشاورزی و كاشت محصولاتی همچون زعفتران در ايتران و بته

( .)Hamilton et al., 2016بر اين اساس ،بتا توجته بته اهميتت

ويژه در مناطق خشک و نيمهخشک با چالشها و محدوديتهای

توليد زعفران و با درنظر گرفتن تأثير فعاليتهتای كشتاورزی بتر

جدی مواجه خواهند شد ،در حالیكه اثر تغييتر اقلتيم بتر كشتت

انتشار گازهای گلخانهای و تغيير اقلتيم ،هتدف از ايتن پتژوهش

زعفران هماكنون نيز بصورت محدوديت كشت و كار اين گياه در

ارزيابی چرخه حيات و مقايسه اثرات زيستمحيطی انتشار اكسيد

برخی از مناطق كشور بروز پيدا كرده است.

نيتروس ،تعيين شاخصهای كربن و محاستبه ردپتای كتربن در

جهت تعيين و مقايسته اثترات زيستتمحيطتی فعاليتهتای
انسانی از ارزيابی چرخه حيات ( )2LCAنيز بته عنتوان راهکتاری
)6- Inter-governmental Panel for Climate Change (IPCC
2- Life cycle assessment

نظامهای توليد زعفران در استانهای خراسان شمالی ،رضتوی و
جنوبی بود.
مواد و روشها
اطلاعات مورد نياز شامل ميزان مصرف نهادهها طی عمليات
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كاشت ،داشت ،برداشت و جداسازی كلاله (اعم از نيروی انستانی،

نمونهبرداریهای مزرعهای شامل اندازهگيریهای مربوط بته

ستتوخت ،نهادههتتای شتتيميايی شتتامل  ،NPKعلفكشهتتا،

عملکرد گل (كه پيشتر به شرح نحوه آن به پرداخته خواهد شد)

قارچكشها و آفتكشها ،آب و كود دامی) و عملکرد گل ،بترگ

و نيز برداشتت بنتههای دختتری بتهمنظور تعيتين وزن و تعتداد

و بنه در واحد سطح زعفران (برای تمام سالهای بهرهبرداری در

بنههای خواهری ،به عنوان اطلاعاتی تکميلی در خصوص برآورد

مزارع پنجساله) ،از طريق تکميل  54پرسشتنامه در هتر يتک از

هرچه دقيقتر وضعيت مربوط به عملکرد هر مزرعه بود .لازم بته

استانهای خراسان شتمالی ،جنتوبی و رضتوی طتی ستالهتای

ذكر است با توجه بته غيريکنتواختی حاصتل از مصترف ستموم

 6559 ،6557و  6555و همچنين نمونهبرداری از گل (در فصتل

شيميايی در تعداد زيتادی از متزارع زعفتران ،ستعی شتد متزارع

گلدهی) و بنههای دختتری (در ارديبهشتت متاه) همتان متزارع

انتخابی عمدتاً بر اساس مديريت زراعتی بتدون مصترف ستموم

جمعآوری گرديد .لازم به ذكر ستت اگرچته برختی متزارع ستن

متمركز باشند .مجموع نهادههای مصرفی و عملکرد گل در نظام

بيشتری داشتند ،ولی جهت ايجاد يکنواختی تنها پتنج ستال اول

های توليد زعفران طی سالهای اول تتا پتنجم در استتانهتای

هر مزرعه مدنظر قرار گرفتت .بتر ايتن استاس مشتخص استت

خراسان شمالی ،رضوی و جنوبی به ازای هر هکتار در جتدول 6

مزارعی پنج ساله انتخاب شدند.

نشان داده شده است.

جدول  -9مجموع پنجساله نهادههاي مصرفی و عملكرد گل زعفران در استانهای خراسان به ازای واحد سطح
Table 1- Total five-year amounts of inputs and flower yield in saffron fields of Khorasan provinces per unit area (one
)hectare
الف) مجموع* نهادهها
خراسان جنوبی
خراسان رضوي
خراسان شمالی
A) Total*inputs
South Khorasan Razavi Khorasan North Khorasan

بنه مادری

10600.51±580

7666.67±320

5600±250

680±30

580±27

336±14α

190±25

140±18

111.8±12

465±26

447±18

278±20

460±22

280±17

140±13

465±19

447±22

277±17

38000±3100

35900±1100

31300±900

6850±1050

4940±760

4452±580

B) Total output
عملکرد گل)Flower yield (kg.ha-1

262581.40±868

115823.26±1209

67558.14±740

عملکرد بنه

25534.89±760

11869.4±475

4053.49±608

)Mother corms (kg.ha-1

سوخت
)Fuel (L.ha-1

كود دامی
)Cow manure (t.ha-1

كودهای شيميايی
)Chemical fertilizers (kg.ha-1

الف) نيتروژن
A) Nitrogen

ب) پتاسيم
B) Potassium

ج) فسفر
C) Phosphorus

آب
)Water (m3.ha-1

ب) مجموع ستانده

)Corm yield (kg.ha-1
عملکرد برگ )Leaf yield (kg.ha-1

* مجموع پنج ساله؛  αانحراف معيار.
* The total of five years; α Standard deviation.
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ارائته شتده در

جهت محاسبه شاخص بومشناخت ( )EcoXكه نشاندهنتده

 )Brentrupمتتورد

مجموع تأثيرات زيستمحيطی انتشار آلاينتدههتا استت ،پتز از

استفاده قرار گرفت .بتر استاس ايتن رو  LCA ،در چهتار گتام

نرمالسازی مقادير هر گروه تأثير ( ،)Niمجموع حاصلضترب هتر

تعريف مرحله اهداف و تعريف حوزة عمل ،6آناليز مميزی چرختة

كدام از اين مقادير در وزن آنهتا ( )Wiبتا استتفاده از معادلته 6

0

محاسبه شد .برای محاستبه  Wiاز مقتادير ارائته شتده در منتابع

محاسبه شد .سپز نهادهها و آلايندههای انتشار يافته تعيين و بر

مختلتف ()Brentrup et al., 2004a; Wang et al., 2007

حسب واحد كتاركردی محاستبه شتد (.)Brentrup et al., 2001

استفاده شد.

واحتتد كتتاركردی معتتادل يتتک كيلتتوگرم گتتل در نظتتر گرفتتته

()6

et al., 2004b; ISO, 2006 ( ISO14044

حيات ،2ارزيابی تتأثير چرختة حيتات 5و تلفيتق و تفستير نتتايج

شد.گروههای تأثير مورد مطالعه شامل پتانسيل گرمايش جهانی،9
اسيدی شدن 1و اوتريفيکاسيون در دو زيرگروه بومنظامهای آبی
و خشتتکی( 9

7

Finkbeiner et al., 2006; Brentrup et al.,

 )2004bتعيتتتين و شتتتاخص بومشتتتناخت )EcoX( 5محاستتتبه
شد ) .(Brentrup et al., 2004bبرآورد تأثير گازهای مختلف بتر
اساس معادل دیاكسيد كربن محاسبه و مجموع آنها بتهعنوان
پتانسيل گرمايش جهانی در نظر گرفته شتد (

تأثير مصرف كودهتای شتيميايی بتا استتفاده از معادلتات  2و 5
محاسبه گرديد (.)Rochette, 2008
()2
()5

در اين معادلات :N2ODirect ،انتشار مستقيم اكستيد نيتتروس

Houghton et al.,

)1993؛ شاخص اسيدی شدن نيز بتر استاس مقتادير املتاح يتتا
تركيبات معدنی وارد شده به خاك بترآورد گرديتد (

Huijbregts,

 .)2001انتشار آمونيتاك و اكسيدهای نيتروژن در اكوسيستمهای
خشتتکی و نيتتتروژن و فستتفر بتتته آبهتتای ستتطحی بتتترای
اكوسيستتمهای آبتی ستتبب تشتديد اوتريفيکاستتيون يتا اختنتتا
میگردد ،از اين رو ميزان تأثير اين گروه تأثير نيتز بتتر استتاس
ضتترايب مشخصتتی بتترآورد شتد (

ميزان انتشار مستقيم و غيرمستتقيم اكستيد نيتتروس تحتت

Finnveden & Potting,

(بر حستب  :NNSF ،)kg N2O ha-1ميتزان مصترف كتود شتيميايی
نيتروژن بر حسب  :EF ،kg ha-1فتاكتور انتشتار اكستيد نيتتروس،
 :N2OIndirectانتشار غيرمستقيم اكسيد نيتروس (برحسب

kg N2O

 )ha-1و  N2OLو  :N2OVبه ترتيب انتشتار اكستيد نيتتروس تحتت
تأثير فرآينتدهای آبشتويی و تصتعيد هستتند كته بتا استتفاده از
معادلات  0و  9محاسبه شدند.
()0
()9

.)1999

در اين معادلات :Nf ،مقدار مصرف كود نيتتروژن بتر حستب
6- Objectives and definition of scope
2- Life cycle inventory (LCI) analysis
)5- Life cycle impact assessment (LCIA
0- Integration and interpretation
9- Global warming potential
1- Acidification potential
7- Aquatic eutrophication potential
9- Terrestrial eutrophication potential
)5- Environmental indicator (Eco-Index

 RL ،kg.ha-1و  :RVبه ترتيب ضترايب انتشتار در اثتر آبشتويی و
تصعيد EFL ،و  :EFVفاكتورهای انتشار بر اثر آبشويی و تصعيد و
 RLeachingو  :RVolatilizationضرايب انتشار  N2Oتحت تأثير آبشويی
و تصعيد میباشند (.)Helgason et al., 2005
عملکرد گل طی فصل گلدهی با نمونه بترداری از كتوادرات
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يک متر مربع از هر مزرعه انجام شد .جهت تعيين عملکرد بنه و

()9

برگ ،نمونهبرداری در طول فصل رويشی از هر مزرعه پنج نمونه

در نهايت ،ردپای كربن برای بومنظامهای توليتد زعفتران در

با استفاده از كوادرات يک متر مربعتی انجتام گرفتت و عملکترد

استانهای خراسان شمالی ،جنتوبی و رضتوی محاستبه و نقشته

بيولوژيکی جهت برآورد خروجی كتربن بتا استتفاده از معادلته 1

هايی برای مقايسه اين شاخصها با استفاده از  Arc GISترستيم

تعيين گرديد.

شد .بهمنظور ترسيم ديگر شکلها نيز از نرمافتزار Sigmaplot

()1

در اين معادله :BT ،عملکرد بيولوژيکی :BF ،عملکرد گل:BL ،
عملکرد برگ و  :BRعملکرد بنههای دختری بر حسب كيلتوگرم

 ver.13استفاده شد.
نتايج و بحث

بر هکتار میباشند .با توجه بته اينکته  04درصتد از زيستتتوده
گياهی از كتربن تشتکيل شتده استت (

Pietola & Alakukku,

 ،)2005; Bolinder et al., 2007ميزان كربن زيستتوده و ستاير
اندامها محاسبه و كل خروجیهای كربن برآورد گرديد.
با تعيين ورودیها ( )Ciو خروجیهای كربن ( )Coو محاستبه
معادل دیاكسيد كربن ،ردپای كربن ( )CFو كارايی كربن ()CE
به ترتيب بتا استتفاده از معادلتههتای  7و  9بترآورد شتد (

Lal,

.)2004a

ارزيابی چرخه حيات :كمترين پتانسيل گرمايش جهتانی
برای نظامهای توليد زعفران در مقايسه بين استانهای خراسان،
برای خراسان جنوبی برابر با  5995/76كيلوگرم معادل  CO2بته
ازای يک كيلوگرم گل محاسبه گرديد كته بته ترتيتب  65و 27
درصد كمتر از مقادير محاسبه شده بترای استتانهتای خراستان
رضوی و شمالی بود .بالاترين ستهم انتشتار گازهتای گلخانتهای
مربوط به  N2Oبود و پز از آن ،برای  CO2بدست آمتد (جتدول
.)2

()7

جدول  -4مجموع پنجساله شاخصهاي تأثير چرخه حيات در گروههاي مختلف تأثير به ازاي يک كيلوگرم گل زعفران در استانهاي خراسان
Table 2- Total five-year life cycle impact indicators of different impact categories for one kg saffron flower in Khorasan
provinces

شاخص بومشناخت

اوتريفيكاسيون آبی
Aquatic
eutrophication
)(kg PO4 eq

اوتريفيكاسيون خشكی
Terrestrial
eutrophication
)(kg NOx eq.

اسيدي شدن
Acidification
)(kg SO2 eq.

گرمايش جهانی
Global warming
)(kg CO2 eq.

0.84±0.025

1.281±0.0056

0.40±0.075

5.17±0.11

*3583.71±53.46

1.22±0.014

3.822±0.00012

3.44±0.0024

5.71±0.95

4271.87±42.15

3.065±0.018

14.36±0.0019

3.54±0.0015

6.33±0.34

4559.51±23.18

()EcoX
Environmental
)indicator (EcoX

گروه تأثير
Impact
category
خراسان جنوبی
South
Khorasan
خراسان رضوی
Razavi
Khorasan
خراسان شمالی
North
Khorasan

* انحراف معيار.
* Standard deviation.

مصرف سوختهای فسيلی ،اجرای خاكورزی فشرده و تغييتر

كاربری اراضی از جمله مهمترين عوامل انتشار  CO2در بومنظام
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كاشت و فشردگی سيستتمهتای توليتد زعفتران

هتای كشتاورزی محستوب متیشتوند ( ;Dyer et al., 2003

شيميايی ،رو

 .)Moudrý et al., 2013از جمله دلايل مصرف بالتای ستوخت

تحت تأثير فعاليتهايی همچون خاكورزی و بکتارگيری ماشتين

در مزارع زعفران ،بکارگيری ماشينآلات فرسوده و عتدم تناستب

آلات (جدول  ،)6در استانهای خراسان موجب ايجتاد اختلتاف در

بين قدرت ماشينآلات با عمليات زراعی و مساحت مزرعته متی-

انتشار انواع گازهای گلخانتهای و در نتيجته تفتاوت در پتانستيل

باشد .علاوه بر اين ،تأثير بسزای كودهتای شتيميايی نستبت بته

گرمايش جهانی گرديد.

ساير نهادهها و عمليات بکار گرفته شده در سيستمهتای زراعتی

كمترين پتانسيل اسيدی شدن در نظامهتای توليتد زعفتران

در تشتتديد پتانستتيل گرمتتايش جهتتانی توستتط برختتی ديگتتر از

مربوط به استان خراسان جنوبی با  9/67كيلوگرم معادل  SO2به

پژوهشتگران از جملته ريچتاردز ( ،)Richards, 2000كيوستترز و

ازای يک كيلوگرم گل بدست آمد كه به ترتيب  64و  22درصتد

 )Kuestersو راتکتته و ديپنبتتروك

كمتر از استانهتای خراستان رضتوی و شتمالی بترآورد گرديتد

( )Rathke & Diepenbrock, 2003نيز مورد تاييتد قترار گرفتته

(جدول  .)5فعاليتها و نهادههای كشتاورزی يکتی از مهمتترين

است .يک تا دو درصد از نيتروژن مصرفی بته صتورت  N2Oبته

میشود ( Billen

لامتتل (& Lammel, 1999

اتمسفر انتشار میيابد كه البته تا  9درصد هم گزار

عوامل نشت نيتروژن به محيط زيست محسوب

شده استت

 .)et al., 2013در مقايسه نهتادههتای توليتد ،مصترف كودهتای

( ،)Crutzen et al., 2008زيرا  N2Oتحت تأثير دنيتريفيکاستيون

شيميايی نيتروژندار بيشترين تأثير را بر تشتديد پتانستيل گتروه

توليد و از مقدار كل نيتروژن مصرفی 5/9 ،درصد به فرم  N2Oبه

تأثير استيدی شتدن دارد ( .)ECETOC, 1994بته طتوریكته

Barker-Reid et

افزايش مصرف كودهای نيتتروژن و بکتارگيری ماشتينآلتات از

 )al., 2005انتشار ستالانه  N2Oاز متزارع گنتدم ديتم استتراليا را

طريق انتشار  NH3و  NOxپتانسيل اين گروه تتأثير را تشتديد

 4/2-4/27كيلوگرم  N2Oبه ازای نيتتروژن مصترفی در هکتتار

مینمايد .انتشتار  NH3عمتدتاً ناشتی از توليتد و بته كتارگيری

كردنتد .مصترف

شتده

محيط منتشر میشود .باركر-ريد و همکتاران (

( 4/41-4/66درصد نيتروژن مصرفی) گتزار

كودهايی با بنيان نيتروژن میباشد؛ به طوریكته گتزار

كودهای حيوانی مهمترين منبع انتشار گاز متان است كه برابر با

است 24 ،درصد از كل انتشار آلايندههای اين گتروه تتأثير را بته

 4/57گرم به ازای يک كيلوگرم كود حيتوانی در ستال گتزار

ختود اختصتاص متیدهتد ( .)Brentrup et al., 2004a; bتوليتد

شده است ( .)Van der Hoek & Van Schijndel, 2006بر ايتن

كودهای شيميايی و به ويژه كودهای نيتروژن علاوه بتر مصترف

اساس ،بکارگيری تکنولوژیهای پاك و سازگار با محيطزيست و

انرژی و تشديد پتانسيل گرمايش جهانی (

اجرای خاكورزیهای حفاظتی میتواند نقش موثری در تخفيف

 ،)2005يکتتی از مهمتتترين عوامتتل ايجتتاد آلتتودگی در آبهتتای

غلظت گازهای گلخانهای و كاهش گرمايش جهانی داشته باشتد

میشود ( Bexfield, 2008; Zhang

(& Yin, 2005

 .)Al-Kaisiدر ايتتن راستتتا ،كيتتائو و همکتتاران

زيرزمينی و سطحی محسوب

Barker-Reid et al.,

.)et al., 2012

( )Qiao et al., 2014اظهار داشتند كه مصرف كودهتای دامتی

پايينترين پتانسيل اوتريفيکاسيون در بومنظامهای خشکی و

در سيستمهای كشتاورزی ديتم ذرت -ستويا -گنتدم در شتمال

آبی برای استان خراسان جنتوبی بته ترتيتب بتا  4/04كيلتوگرم

چين ،موجب بهبود محتوی ماده آلی ،افزايش عملکرد همتراه بتا

معادل  NOxبه ازای يک كيلوگرم گل و  6/29كيلتوگرم معتادل

تخفيف پتانسيل گرمايش جهانی در مقايسه با مصرف كودهتای

 PO4به ازای يک كيلوگرم گل تعيين گرديد .مقتادير مربتوط بته

شيميايی  NPKگرديد .البته تفتاوت در مقتدار مصترف كودهتای

پتانسيل اوتريفيکاسيون در بومنظامهای خشکی و آبی برای ايتن
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استان بيش از  644درصد كمتر از دو استان ديگر محاستبه شتد

به دنبال دارد.

(جدول  .)5انتشار نيترات به عنوان يکی از عوامل مؤثر در گتروه

كمترين شاخص بتومشتناخت نظتامهتای توليتد زعفتران در

تأثير اوتريفيکاسيون ،بيش از هتر عتاملی بته شترايط اقليمتی و

مقايسه استانهای خراسان مربتوط بته خراستان جنتوبی (4/90

خصوصيات خاك بستگی داشته و در شرايط ثابت محيطتی تتابع

 Ecoxبه ازای يک كيلتوگرم گتل) بتود كته  09و بتيش از 644

ميزان مصرف نيتروژن است ()Charles et al., 2006؛ به طتوری

درصد كمتر از استانهای خراسان رضوی و جنتوبی تعيتين شتد

كه با افزايش مصرف كودهای نيتروژن ،سهم  NO3-در پتانستيل

(جدول  .)5كاهش فشردگی عمليات زراعی بکارگرفتته شتده بته

(Nikkhah et

واسطه تاكيد بيشتر بر مديريت سنتی و كشاورزی خانوادگی 6در

 )al.,بيان داشتتند كته بيشتترين اثترات زيستتمحيطتی

مزارع زعفران در استان خراسان جنوبی در مقايسه بتا دو استتان

مصرف كود اوره مربوط به تشديد پتانسيل اوتريفيکاسيون در بوم

ديگر ،كاهش اثرات زيستمحيطی و در نتيجه كتاهش شتاخص

Brentrup et al.,

بومشتناخت را بترای ايتن استتان بته دنبتال داشتت .خترمدل و

 )2004bبا بررسی روند تغييرات انتشار  NO3-در سطوح مصترف

همکاران ( )Khorramdel et al., 2017با ارزيابی اثترات زيستت

نيتروژن نشان دادند كه انتشار  NO3-در مقادير كم مصرف اندك

محيطی نظامهای توليد زعفران در استانهای خراسان جنتوبی و

بود ،ولی با افزايش مصرف كود ،ميزان انتشار به صتورت نمتايی

رضوی ،مجموع شاخص بومشناخت تربتتحيدريته را  97درصتد

افزايش يافت .علاوه بر اين ،فسفر به عنوان يکی ديگر از اصتلی

بالاتر از قائن گزار

نمودند .از آنجا كه سادهترين راهکتار بترای

ترين عوامل تشديدكننده اوتريفيکاسيون در بيشتر بومنظامهتای

بهبود وضعيت زيستمحيطی ،افزايش

اين گروه تأثير تشديد میشود .نيکخواه و همکاران
2016

نظام خشکی میباشتد .برنتتراو و همکتاران (

زراعتتی دنيتتا محستتوب

متتیشتتود (et al., 2006

بهرهوری است ( Iriarte et

.)Charles

 ،)al., 2010; Romero-Gámez et al., 2014بته منظتور بهبتود

خوشنويستان و همکتاران ( )Khoshnevisan et al., 2014بيتان

پايداری و تخفيف اثرات زيستمحيطی در نظامهای كشتاورزی،

داشتند در ميان نهادههای مصرفی ،مهمترين عامل تشتديدكننده

پيشنهاد میشود جايگزينی نهادهها و منابع غيرقابتل تجديتد بتا

در گتروه تتتأثير اوتريفيکاستتيون بتته فستتفات (ستتهم  19درصتتد)

نهتتادههتتای تجديدپتتذير (et al., 2011

 ،)Alluvioneاجتترای

اختصاص دارد .از طرفی ،ماده آلی میتواند به صورت پوششی در

كشاورزی دقيق ،بکارگيری تکنولوژیهای نتو (

اطراف ذرات كود ،به عنوان پيونددهنده فسفر در محلهای تبادل

 ،)2017به ويژه در استانهای بتا اثترات زيستتمحيطتی بالتاتر،

آنيونی بوده ،از طريق تشکيل تركيبات فسفات آلی عمل نموده و

بهبود و ارتقای وضعيت ماشين آلات و بهرهگيری از راهکارهتای

قابليت استفاده از فسفر را به دليل آزادسازی تدريجی آن افزايش

بهزراعی برای افزايش بهرهوری توليد مدنظر قرار گيرد.

Yuan & Peng,

دهد ( .)Zolfi Bavariani & Nouruzi, 2010بر اين استاس ،بته

انتشار اكسیيد نيتیروس :در شتکلهتای  6و  2ميتانگين

منظور كاهش اثرات زيستمحيطی اين گروه تأثير پيشنهاد متی

انتشار  N2Oتحتت تتأثير آبشتويی و تصتعيد و انتشتار  N2Oبته

شود مصرف مناسب نهادههای كود آلی و مديريت عناصر غذايی

صورت مستقيم و غيرمستتقيم در نظتامهتای توليتد زعفتران در

برای كاهش نشتت عناصتر غتذايی و همچنتين بهبتود كتارايی

استانهای خراسان نشان داده شده است.

مصرف عناصر به ويژه نيتروژن و فسفر مدنظر قرار داده شود كه
اين امر علاوه بر افزايش قابليت استفاده از عناصر پرمصترف بته
ويژه نيتروزن و فسفر ،كاهش آلودگیهای زيست محيطی را نيتز

6- Family farming
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شكل  -9مجموع پنجساله انتشار  N2Oبه ازاي واحد سطح (هكتار) تحت تأثير آبشويی و تصعيد در نظامهاي توليد زعفران در استانهاي
خراسان
Figure 1- Total five-year N2O emission per unit area (hectare) as leaching and volatilization for saffron production
systems in Khorasan provinces.

همانطور كه در شکل  6مشتاهده متیشتود ،بالتاترين ستهم

در طتتی قتترن گذشتتته توليتتد محصتتولات زراعتتی وابستتتگی

انتشار  N2Oتحت تأثير هر دو فرآيند آبشويی و تصعيد مربوط بته

شديدی به مصرف كودهای شيميايی پيدا كترده استت .ضتريب

خراسان شمالی (به ترتيب بتا  4/99و  66/15كيلتوگرم  N2Oبته

همبستگی بين مصرف كود و توليدات كشاورزی در جهان برابتر

ازای يک هکتار) برآورد گرديد كه از انتشار آن تحت تأثير هر دو

 4/5گتتزار

.)Heffer

فرآيند برای استانهای خراسان رضوی و جنوبی بته ترتيتب  0و

تقريباً دو سوم گازهای گلخانهای منتشر شده در دنيا تحت تتأثير

 04درصد بالاتر بود.

فعاليتهای كشاورزی به شکل  N2Oبوده كه عمتده آن مربتوط

بالاترين ميزان انتشار  N2Oبه صورت مستقيم و غيرمستتقيم

شتتده استتت (& Prud-homme, 2009

به مصرف كودهتای شتيميايی نيتتروژندار استت (

Gan et al.,

در مقايسه نظامهای توليد زعفران در استانهای خراسان ،بترای

 .)2012هيليتر و همکتاران ( )Hillier et al., 2009نيتز گتزار

خراسان شتمالی (بته ترتيتب بتا  699919و  5256/10كيلتوگرم

كردنتتد كتته  79درصتتد انتشتتار گازهتتای گلخانتتهای در توليتتد

 N2Oبه ازای يک هکتار طی پنج سال) بدست آمد .ميتزان كتل

محصولات مختلف زراعی در اسکاتلند به واسطه مصرف كودهای

انتشار اكسيد نيتروس در استانهای خراستان جنتوبی ،رضتوی و

نيتروژندار است .عليرغم توسعه سطح زير كشت و مصترف بتی

شمالی به ترتيب  699019/7 ،59570/96و  616991/1كيلوگرم

روية كودهای شيميايی به ويژه نيتروژن در متديريت محصتولات

 N2Oبه ازای يک هکتار طی پنج سال برآورد گرديد كته انتشتار

زراعی و همچنين زعفران ،متوسط عملکرد اين گياه پتايينتتر از

مستقيم  N2Oدر خراسان شمالی به ترتيب  0و  04درصد بالاتر از

ساير كشورها (2018

 )Koocheki,بوده و در كشور با شيب منفی

استانهای خراسان رضوی و جنوبی محاستبه گرديتد .همچنتين

در حال كاهش ( )Zakiaghl et al., 2020میباشد.

ميزان اين انتشار برای  N2Oبه صتورت غيرمستتقيم بته ترتيتب
برابر با  9و  10درصد بالاتر از اين دو استان بود (شکل .)2
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شكل  -4مجموع پنجساله انتشار مستقيم و غيرمستقيم  N2Oبه ازاي واحد سطح (هكتار) در نظامهاي توليد زعفران در استانهاي خراسان
Figure 2- Total five-year N2O emission per unit area (hectare) as direct and indirect forms for saffron production
systems in Khorasan provinces.

همچنتين رابطتتة مثبتت و معنتتیداری بتين مصتترف كتتود و

زيستمحيطی بسياری را نيز به دنبال دارد.

عملکرد گل يا كلاله به عنتوان شتاخص عملکترد در توليتد ايتن

وروديها و خروجیهاي كیربن :در مقايسته بتين ورودی

محصول وجود ندارد .بر اين استاس پيشتنهاد متیشتود ،اجترای

های كربن در بومنظامهای توليد زعفران در استانهای خراستان

رو های خاكورزی حفاظتی ،مصرف نهادههای آلتی و سيستتم

جنوبی ،رضوی و شمالی ،بالاترين سهم ورودی كربن مربتوط بته

های آبياری كارآتر در نظامهای توليد اين محصول مورد استفاده

سوخت ،سوخت و كودهتای شتيميايی بته ترتيتب بتا ،2259/75

قرار گيرند ( )Koocheki et al., 2020كه اين امر ستبب كتاهش

 5917/79و  1419/29كيلوگرم كربن بته ازای هتر هکتتار بتود

مصرف سوختهای فسيلی و همچنين بهبتود متاده آلتی ختاك

(شکلهای  -5الف ،ب و ج).

میگردد و در درازمدت میتواند تأثير بسزايی بر كاهش مصترف

در مقايسه انتشار انواع گازهای گلخانهای از نظامهای توليتد

كودهای شتيميايی بته ويتژه كودهتای نيتتروژندار ايفتا نمايتد.

زعفران ،بالاترين سهم انتشار دیاكسيد كتربن و  N2Oدر استتان

روبرتستون و همکتاران ( )Robertson et al., 2000نيتز عنتوان

های خراسان جنوبی و رضوی به كودهتای نيتروژنته اختصتاص

كردند اجرای نظامهای كشاورزی حفاظتی ،بتا مصترف ستوخت

داشت و بالاترين سهم انتشار  ،CH4مربوط به سوخت بود .ستهم

های فسيلی كمتر ،موجب افزايش نسبی ماده آلی در ختاك متی

خراسان رضوی در انتشتار ايتن گازهتا بته ترتيتب  96 ،96و 02

شوند كه به نوبه خود به مرور زمان نياز به استتفاده از كودهتای

درصد بالتاتر از خراستان جنتوبی محاستبه گرديتد؛ در حتالیكته

( Charles

بکارگيری مديريت فشترده توليتد بتر مبنتای مصترف كودهتای

 )et al., 2006نيز نتيجه گرفتند كه تأمين عناصتر غتذايی متورد

شيميايی در مزارع زعفران در استان خراسان شتمالی در مقايسته

نياز گياه در خاك با توجه به نتايج آنتاليز خصوصتيات شتيميايی

با دو استان ديگر موجب گرديد تا بيشترين سهم انتشار گازهتای

خاك و نياز گياه ،علاوه بر بهبود كارآيی مصرف نهادهها ،مزايتای

گلخانهای مربوط به مصرف كودهتای نيتتروژن (بته ترتيتب بتا

شيميايی را كاهش داد .علاوه بر اين ،چارلز و همکاران

خرم دل و همکاران ،ارزیابی شاخص ردپای کربن و انتشار اکسید نیتروس برای نظامهای تولید ...
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 6266/29 ،6295/74و  5999/54كيلوگرم كتربن بته ازای هتر
هکتار) باشد (شکلهای  -5الف ،ب و ج).
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شكل  -9مجموع پنجساله ورودي كربن به ازاي واحد سطح (هكتار) در نظامهاي توليد زعفران در استانهاي خراسان (الف) جنوبی ،ب) رضوي
و ج) شمالی)
Figure 3- Total five-year of carbon inputs per unit area (hectare) for saffron production systems in (A) South Khorasan,
B) Razavi Khorasan and C) North Khorasan provinces.

گان و همکاران ( )Gan et al., 2012تأثير كودهای نيتتروژن

فسفره و به ترتيب  5و  66برابر بيشتر از مصرف حشرهكشهتا و

در انتشار گاز دی اكسيد كربن را  67درصتد بيشتتر از كودهتای

اجرای عمليات كشاورزی مکانيزه برآورد نمودند .توليد محصولات
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زراعی به صورت فشرده اثرات زيستمحيطی زيادی بر جای می

كودهای شتيميايی بته ويتژه نيتتروژن وجتود دارد (

& Sharma

گذارد كه مديريت مصرف كودهای نيتروژن يکی از عوامل مهتم

2011

تأثيرگذار میباشد ،زيترا فرآينتد توليتد كودهتای نيتتروژندار بته

طرفی جبران كمبود نيتروژن در سيستمهای زراعی توليد زعفران

انرژیهای غيرقابل تجديد نياز دارد و پتانسيل گرمايش جهانی را

به ويژه در استان خراسان شمالی كه عمدتاً بتر مبنتای متديريت

تشديد مینمايد .از طرفی ديگر ،پتانسيل تشکيل اوزون ،پتانسيل

فشرده و با نگاه يک جانبه به افزايش توليد گل متمركز میباشد،

اسيدی شدن و اوتريفيکاسيون را نيز افزايش میدهد .خترمدل و

پيشنهاد میشود مديريت تلفيقتی حاصتلخيزی ختاك بتا هتدف

همکاران ( )Khorramdel et al., 2018bميانگين تبعتات زيستت

بهبود كارايی مصرف نيتروژن مدنظر قرار شود .رضوانی مقتدم و

محيطی مزارع زعفران شامل انتشار گازهای گلخانهای و جريتان

همکتاران (Mogaddham et al., 2021

 )Rezvaniبتا مقايسته

نيتروژن و فسفر را به ترتيب  -65/55×641و  -0/11×641ريتال

اثرات زيست محيطی نظامهتای ستنتی و رايتج زعفتران نتيجته

نمودنتد .لتال و همکتاران (،)Lal et al., 1998

گرفتند كه اگرچه مديريت كمنهاده عملکرد كمتری در مقايسه با

انتشار كربن طی فرآيند توليد هر تن كود نيتروژن را حتدود 924

نظام پرنهاده دارد ،ولی كاربرد نهادههای شيميايی كمتر علاوه بتر

كيلوگرم برآورد كردند .در بررسی ديگری ،انرژی متورد استتفاده

كاهش اثرات زيست محيطی ،افزايش خدمات و كاركردها را بته

برای آبياری متزارع در آمريکتا معتادل  694كيلتوگرم كتربن در

دنبال دارد.

در هکتار گزار

هکتتتار گتتزار

شتتد (2001

 .)Follett,بنتتابراين ،از آنجتتا كتته

همبستتتگی معنتتیداری بتتين اثتترات زيستتتمحيطتتی و مصتترف

 ،)Kumar,به منظتور كتاهش اثترات زيستتمحيطی و از

ميزان ورودیها و خروجیهای كربن برای نظامهتای توليتد
زعفران در جدول  5ارائه شده است.

جدول  -9مجموع پنجساله وروديها ( )Ciو خروجیهاي كربن ( )Coبه ازاي واحد سطح (هكتار) در نظامهاي توليد زعفران در استانهاي خراسان
Table 3- Total five-year carbon inputs (Ci), carbon outputs (Co) per unit area (hectare) in saffron production systems in
Khorasan provinces

ردپاي كربن

كارايی كربن

خروجی كربن

ورودي كربن

استانها

CF

CE

)Co (kg C.ha-1

)Ci (kg C.ha-1

Provinces

5.44

0.184

30425.65

5594.13

خراسان جنوبی

5.49

0.182

53053.82

9657.98

7.80

0.128

117986.52

15135.56

South Khorasan

خراسان رضوی
Razavi Khorasan

خراسان شمالی
North Khorasan

در مقايسه بين نظامهای مختلف توليد زعفران در استانهای

به ترتيب برابر با  51و  15درصتد محاستبه گرديتد (جتدول .)5

خراسان ،بالاترين ورودیها و خروجتیهتای كتربن تحتت تتأثير

همچنين بيشترين ردپتای كتربن در مقايسته نظتامهتای توليتد

مديريت فشردهتر توليد مربوط به خراسان شمالی بته ترتيتب بتا

زعفران برای خراسان شمالی با  7/9بدست آمتد كته  54درصتد

 69659/91و  667591/92كيلوگرم كربن بته ازای يتک هکتتار

بالاتر از دو استان ديگر بود .بالاترين كتارايی كتربن بته خراستان

برآورد شد كه اين ميزان ورودی كربن به ترتيب  99و  70درصد

جنوبی با  4/69اختصاص داشت كته بته ترتيتب  6و  54درصتد

بالاتر از استانهای خراسان رضوی و جنوبی برآورد گرديد .ميزان

بيشتر از نظامهای توليد اين محصتول در استتانهتای خراستان

اين افزايش برای خروجی كربن در مقايسه با دو استان ذكر شده

رضوی و شمالی بود (شکل .)0
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شكل  -2مقايسه ردپاي كربن ( )CFو كارايی كربن ( )CEدر نظامهاي توليد زعفران در استانهاي خراسان
Figure 4- Comparisons of carbon footprint (CF) and carbon efficiency (CE) for saffron production systems in Khorasan
provinces.

 )Bakhtiariميتانگين

 )2009نيز بيان كردند كته  59درصتد ردپتای كتربن در متزارع

بختيتاری و همکتاران (et al., 2015

انتشار گازهای گلخانهای در نظامهای توليد زعفتران را 2529/9

كشاورزی مربتوط بته مصترف كودهتای شتيميايی استت .طتی

كيلوگرم معادل  CO2در هکتار برآورد كرده و عمدهتترين عامتل

مطالعهای ديگر ،گان و همکاران ( )Gan et al., 2012نيتز تاييتد

انتشار اين گاز را به مصرف كودهای شيميايی نسبت دادند .طتی

نمودند كه  56درصد ردپای كتربن بترای توليتد كلتزا در كانتادا

مطالعهای ديگر ،انتشار گازهای گلخانتهای در نظتامهتای توليتد

مربوط به مصرف كودهتای شتيميايی بتود .نتتايج ايتن مطالعته

زعفران در استان خراسان رضوی برابر با  09/51كيلوگرم معادل

همچنين نشان داد اگرچه افزايش مصرف كود نيتتروژن از صتفر

گرديد و عامل اصتلی انتشتار مربتوط بته

به  94كيلوگرم در هکتار سبب افزايش ردپای كتربن شتد ،ولتی

مصرف سوخت بتود ( .)Khorramdel et al., 2018aچويتدری و

افزايش مصرف نيتروژن بيش از اين ميزان ،ردپای كتربن را بته

همکاران ( )Choudrie et al., 2008برآورد كردند كه  79درصتد

مقدار قابل ملاحظهای تشديد

 )Lal,كتارآيی

از ردپای كتربن در بختش كشتاورزی در انگلستتان مربتوط بته

كربن برای نظامهای توليد ذرت در ايالات متحده آمريکتا را 9/5

مصرف كودهتای شتيميايی بتهويتژه نيتتروژن استت .آلگترن و

كيلوگرم كربن زيستتوده به ازای كيلوگرم ورودی كربن گزار

همکاران ( )Ahlgren et al., 2009دامنه ردپای كربن برای نظام

كرد .بر اين اساس ،مشتخص استت اختلتاف در ميتزان مصترف

نموده و نتيجته گرفتنتد

كودهای شتيميايی و فشتردگی سيستتمهتای توليتد زعفتران در

كه در بين نهادههای مختلف ،كودهای شيميايی بيشترين تأثير را

استانهای خراسان سبب ايجاد تفاوت در انتشار گازهای گلخانته

Hillier et al.,

ای و به تبع آن اختلاف در ردپای كربن شده استت .در مطالعتات

 CO2در هکتار گزار

های توليد گندم را  4/22-4/91گزار

در تشديد ردپای كربن دارد .هيليتر و همکتاران (

نمتود .لتال (2004a
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دراز مدت كربن خاك به نقش عمليات مديريتی فشرده و كاربرد

ازای هر كيلوگرم دانه گندم محاسبه شتد .متديريت زمتينهتای

بقايای گياهی به ترتيب در اتلاف و حفاظت از كربن خاك اشتاره

زراعی از طريق زير و رو كردن مداخلات مکرر به واسطه عمليات

شده است ( .)Paul et al., 1997استتفاده از سيستتمهتای بتدون

خاكورزی سبب میشود كه خاكهای زراعی منبع انتشتار كتربن

خاكورزی در كشاورزی آمريکا سبب ترسيب  07تراگرم كربن در

به اتمسفر محسوب شوند ( .)Lal, 2004bبراساس برخی برآوردها

سال گرديد (.)Sperow et al., 2003

مشخص شد كه اجرای خاكورزی كتاهش يافتته ستبب ترستيب

به منظور كاهش انتشتار گازهتای گلخانتهای و بته تبتع آن
تخفيف ردپای كربن و از طرفی ،افزايش كارآيی كربن در سيستم

 669كيلتتوگرم كتتربن در هکتتتار در ستتال در شتترايط اقليمتتی
انگلستان گرديد (.)Ogle et al., 2005

های زراعی سه راهکار عمده وجود دارد كه شامل بهبود كتارايی

افزايش تنوع گياهی در مزارع توليد محصولات زراعی ستبب

مصرف آب ،كاهش بکارگيری ماشتين آلتات و كتاهش مصترف

بهبود شرايط زيستمحيطی شده ،مصترف نهتادههتا و خستارت

نيتروژن (به صورت شيميايی) است .بدينمنظور پيشنهاد میشود

آفات كاهش و كارآيی مصرف نهادهها افزايش يافته كه در نتيجه

از رو های افزايش كارآيی مصترف كودهتای شتيميايی ماننتد

ردپای كربن تخفيف میيابد ( .)Gan et al., 2012براين استاس،

بهبود رو های آبياری ،مصرف نيتروژن بته فترمهتای مطلتوب

پيشنهاد میشود با افزايش ذخيره كربن در بافتهای گيتاهی در

دارای كارايی بالاتر و كاربرد در زمان و مکان مناستب و مصترف

طول فصل رشد و حفظ و برگردانيدن بقايتای گيتاهی در ختاك،

كودهای آلی استفاده شود ( .)Kallenbach et al., 2019علاوه بتر

ويژگیهای فيزيکی (همچون ساختمان ،سرعت نفوذ آب و حفظ

اين ،با توجه به اينکه مقدار كربن تجمع يافته در بقايای گياهتان

آب) ،شيميايی (نظير چرخه عناصر غذايی ،ظرفيت تبادل كاتيونی

 ،)Lal,افزايش

و شاخص واكنش خاك) و فرآيندهای بيولوژيکی ختاك (شتامل

ذخيره كربن خاك تحت تأثير ترسيب كربن را میتوان به عنوان

ترسيب كربن ،كربن زيستتوده ميکروبی و افزايش تنوع زيستی

راهکاری ديگر برای كاهش تلفتات و انتشتار كتربن و در نتيجته

خاك) را در بومنظامهای زراعی مناطق خشک همچون زعفتران

كاهش ردپای كربن ( )Kallenbach et al., 2019در سيستمهای

بهبود داد .از ديگر راهکارهای كاهش ردپای كربن میتتوان بته

زراعی توليد زعفران مدنظر قرار داد و از اين طريق ،نيز علاوه بتر

اجرای سيستمهای زراعی چندكشتی (كه موجتب كتاهش -569

كاهش ردپای كربن ،ساير اثرات زيستمحيطی نظامهتای توليتد

 52درصدی ردپای كربن در مقايسه با سيستمهتای تتکكشتتی

زعفران همچون پتانسيل گرمايش جهانی را نيز به ميزان زيادی

میشود) ،بهبود كارايی مصترف نيتتروژن (كته كتاهش 51-92

تقليل داد.

درصدی ردپای كربن در مقايسه با سيستمهای تکكشتی را بته

زراعی در دنيا  6/1پتاگرم در سال

میباشد (2008

گان و همکاران ( )Gan et al., 2011متوسط انتشار گازهتای

دنبال دارد) ،اجرای تناوب زراعی (كتاهش  694درصتدی انتشتار

گلخانهای ناشی از تجزيه بقايای اندامهای هوايی و ريشه گياهان

كربن را موجب متیگتردد) ،افتزايش ترستيب كتربن در ختاك،

زراعی را حدود  29درصد از كل انتشار در مراحتل توليتد بترآورد

بکارگيری سيستمهای خاكورزی كاهش يافته همراه بتا مصترف

نمودند .ميزان انتشار حاصل از توليد ،انبتارداری و حمتل و نقتل

بقايای گياهی ،بکارگيری عمليتات تلفيقتی در متديريت سيستتم

كودها و سموم شيميايی  05درصد و انتشار گازهای گلخانهای به

های زراعی (كه علاوه بر افتزايش عملکترد ،كتاهش انتشتار دی

واسطه استفاده از ماشتين آلتات نيتز  52درصتد بترآورد گرديتد.

اكسيد كربن را بدنبال دارد) و وارد كردن گونههای زراعی تثبيت

همچنين ردپای كربن  4/55كيلوگرم معادل دیاكستيدكربن بته

كننده نيتروژن در تناوب زراعی (با هدف كاهش مصرف كودهای
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شيميايی نيتروژن) با زعفران اشاره كترد ( )Liu et al., 2016كته

رايج بوده و به بکارگيری ماشينآلات و مصرف كودهای نيتروژنه

علاوه بر بهبود عملکرد ،از طريق تخفيف انتشار گازهای گلخانته

وابسته میباشند .سهم كودهای شيميايی نيتروژنه و سوختهتای

ای به ويژه كربن تخفيف ردپای ايتن گتاز گلخانتهای و كتاهش

فسيلی در انتشار گازهای گلخانهای به ويتژه دیاكستيد كتربن و

اثرات زيستمحيطی و از طرفی ،بهبود خدمات و كاركردها را در

اكسيد نيتروس در نظامهای توليد فشترده زعفتران بته ويتژه در

سيستمهای زراعی توليد زعفران در مناطق خشک و نيمه خشک

استان خراسان شمالی بالتاتر بتود كته در نتيجته باعتث تشتديد

به دنبال دارد.

پتانسيل گرمايش جهانی گرديد .بر اين اساس ،توصيه متیشتود

همچنين از آنجا كه تحقيقات مؤيد تأثير بسزای اندازه زمتين

انرژی وارده به بومنظامهای توليد زعفران و مصرف سوختهتای

زعفران بر ميزان مصرف نهادهها و اثرات زيستمحيطی میباشد

فسيلی از طريق بکارگيری راهکارهای اكولوژيتک تخفيتف داده

( ،)Khorramdel et al., 2019به نظر میرسد كه انتدازه بزرگتتر

شود كه اين هدف با بهرهگيری از مديريت كتمختاكورزی بترای

زمينهای زعفران در استان خراسان شمالی در مقايسه بتا نظتام

تخفيف ردپای كربن امکتانپتذير استت .همچنتين از آنجتا كته

های سنتیتر در دو استان ديگر به ويژه در استان خراسان جنوبی

مصرف نيتروژن نقتش مهمتی در انتشتار اكستيد نيتتروس و در

كه عمدتاً به صورت خردهپا بوده و به شيوه كشاورزی ختانوادگی

نتيجه تشديد تغيير اقليم و گرمايش جهتانی دارد ،فشتردهستازی

 ،)Khorramdelموجتتب

پايدار و اكولوژيک سيستمهای زراعی از طريق افتزايش كتارآيی

بکارگيری بيشتر نهادههای شيميايی و فشردگی بالاتر در مقايسه

مصرف اين عنصر و جايگزينی نهادههای شيميايی با نهادههتای

با دو استان ديگر شده كه در نتيجه ردپای كربن بالاتری را ايجاد

سازگار با محيط زيست شامل بهرهگيری از كودهای دامی ،نهاده

نموده است؛ بر اين اساس ،پيشنهاد میشود مديريت اكولوژيتک

های آلی و وارد كردن گونههای تثبيتكننده نيتتروژن در تنتاوب

بومنظامهای زراعتی زعفتران همچتون مصترف كودهتای آلتی

زراعی با زعفران به منظور كاهش سهم اين نهتاده توصتيه متی

پوسيده و فرآوری شده و بهبود كارايی مصترف منتابع بته ويتژه

شود.

متتديريت

متتیشتتوند (et al., 2018b

نيتروژن را به عنوان يکی از عناصر پرمصترف و متحترك بترای

علاوه بر اين ،با توجه به اينکه كارآيی كتربن عکتز ردپتای

تخفيف اثرات زيستمحيطی همچون انتشار گازهای گلخانهای و

كربن میباشد و از آنجا كه زعفران به عنتوان گيتاهی چندستاله،

به ويژه اكسيد نيتتروس و از طرفتی خروجتی كتربن بته عنتوان

كارآيی كربن و به بيانی توانايی ترسيب و ذخيره كتربن در بافتت

شاخصی از كارايی كربن و ردپای كربن مدنظر قرار داد.

های گياهی دارد ،میتوان اين گيتاه را همتراه بتا ستاير گياهتان
زراعی به صورت چندكشتی توليد كرد تا كارآيی كربن در نظتام-

نتيجهگيري

های زراعی ارتقا داده شود .به عبارت ديگر ،كاشت گياهتانی بتا

با توجه به مقايسه اثرات زيستمحيطی ،ميزان انتشار اكسيد

قابليت ترسيب كربن بالا همزمتان بتا بته كتارگيری راهکارهتای

نيتروس و شاخصهای اكولوژيکی كتربن در متزارع زعفتران در

زراعی جهت افتزايش كتارآيی مصترف نيتتروژن در نظتامهتای

استانهای خراسان ،بنظر میرسد كه متزارع در استتان خراستان

كشاورزی توليد زعفران به ويژه در بومنظامهای فشردهتتر توليتد

جنوبی عمدتاً به صورت سنتی ،كشاورزی خانوادگی و با تکيه بتر

اين محصول ،میتواند در كاهش ردپای كربن مؤثر واقع شود.

نيروی انسانی مديريت میشوند؛ در حالیكه مزارع اين محصتول
در استانهای خراسان رضوی و شتمالی بيشتتر تحتت متديريت

سپاسگزاري

0011  پاییز،3  شماره،9  جلد،نشریه زراعت و فناوری زعفران

.فردوسی مشهد تأمين شده كه بدينوسيله سپاسگزاری میشود
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Abstract
Carbon footprint (CF) is the total amount of greenhouse gas emissions per unit of farmlands. Since the
used inputs have an important role in greenhouse gas emissions, CF as an ecological indicator has been
extensively applied for assessing the environmental externalities in agroecosystems. This study was
conducted to estimate the CF, carbon efficiency (CE), N2O emissions affected as volatilization and leaching,
carbon inputs (Ci) and carbon outputs (Co) of saffron production systems in North Khorasan, Razavi
Khorasan and South Khorasan provinces. Also, life cycle assessment (LCA) analysis was employed for
quantifying the impact of farming activities on the environment. Studied category groups were global
warming potential (GWP), acidification potential (AP) and eutrophication potential in terrestrial (UPT) and
aquatic (UPA) sub-categories. The results revealed that the lowest GWP was related to south Khorasan with
3583.71 kg CO2 eq/one kg flower yield. The minimum environmental indicator (EcoX) was recorded for
south Khorasan (0.84 EcoX/ one kg flower yield). N 2O emissions in South Khorasan, Razavi Khorasan and
North Khorasan provinces were estimated as 95974.51, 155468.7 and 161856.6 kg N 2O per one ha,
respectively. The largest N2O emissions affected through leaching and volatilization were calculated for
North Khorasan province (with 0.58 and 11.63 kg N2O per one ha, respectively). The maximum Ci and Co
were related to North Khorasan province with 117986.52 and 15135.56 kg C per one ha, respectively. The
largest CF and CE were computed for North Khorasan and south Khorasan provinces with 7.8 and 0.18,
respectively. Fossil fuels and chemical fertilizers were determined as the most important parameters related
to CO2 emission in saffron production systems. It concluded that adoption of reduced tillages, N 2- fixing
pulses, cover crops and green manures in rotations with saffron and increased nitrogen use efficiency as
ecological approaches can optimize the system performance while reducing environmental hazards and the
carbon footprint of the crop cultivation. So, with relevant agro-environmental policies in saffron production
systems along with the adoption of improved agronomical practices increasing flower yield with no cost the
environment can be achieved effectively, efficiently and economically.
Keywords: N2O emission, Global warming potential, Environmental externalities, Carbon efficiency, Emission of
greenhouse gases
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