
اي و پتانسیل گرمایش جهانی گازهاي گلخانهارزیابی و مقایسه میزان انتشار  ،مطالعه این از هدف لذا .دارد تولید فرآیند طی در محیطیزیست اثرات به توجه به نیاز بلکه است، غذایی امنیت براي غذا تولید زمینه تنها نه کشاورزي پایدار، کشاورزي ایده در چکیده  mohammadi111@gmail.comدانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد؛  l.abolhassany@gmail.com 5استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد؛  msabuhi39@yahoo.com 4استاد، دانشگاه فردوسی مشهد ؛  daneshvar_k@yahoo.com 3استاد، دانشگاه فردوسی مشهد؛  f.saadat1371@gmail.com 2دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد؛  1  5، حسین محمدي4، لیلی ابوالحسنی3، محمود صبوحی صابونی2، محمود دانشور کاخکی1*فاطمه سعادت جوینده  حیدریه، فاروج)(مطالعه موردي: فردوس، تربت استان خراساناي و پتانسیل گرمایش جهانی تولید زعفران در مناطق مختلف کشت هن انتشار گازهاي گلخانمقایسه میزا  1397آبان  24و  23 - هیدریدانشگاه تربت ح - زعفران یمل شیهما نیپنجم  ۴٧   یزان م نتایج نشان داد،حیدریه و فاروج با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات است. تولید زعفران در سه منطقه فردوس، تربت  ان انتشار کیلوگرم و میز 49/921و  22/1267، 62/1023حیدریه و فاروج به ترتیب اکسید در فردوس، تربت ديانتشار کربن -کیلوگرم کربن 13/985و  90/1312، 03/1082نیز به ترتیب معادل  جهانی گرمایش پتانسیل کیلوگرم به دست آمد. مقدار 48/56و  58/39، 37/51کیلوگرم محاسبه شد. همچنین میزان انتشار متان به ترتیب  16/7و  10/6، 03/7نیتروکسید به ترتیب                                                               ایشافز خطرناکی طوربه نزدیک ايآینده در زمین کره دماي میانگین یابد، افزایش طریق همین به ايگلخانه گازهـاي غلظت میزان اگر که دهدمی نشان اقلیم تغییر مورد در مورد بررسی تجربی هايمدل بنديجمع). 1383احدي، و سلطانیه(کند می دتهدی را بشر رفاه که است حاضر قرن محیطیزیست عمده مشکالت از بشر هايفعالیت از ناشی 3اقلیم تغییر و 2جهانی گرمایش مقدمه  اي.: چرخه حیات، زعفران، گازهاي گلخانهکلمات کلیدي  .شودمی پیشنهاد متخصص و ماهر کار نیروي تربیت و آموزش و دولتی محیطیزیست گیرانهسخت استانداردهاي وضع شیمیایی، کودهاي جايبه زیستی و آلی هاينهاده گزینیجای شیمیایی، کودهاي ترکیبات نوع به توجه تازه، جايبه پوسیده حیوانی کود جایگزینی گیاه، کودي نیاز تعیین هتج برگ و خاك آزمایش بر اساس مصرف کودها فسیلی، جايبه زیستی هايسوخت مصرف مصرف،کم آالتماشین از استفاده و زينوسا فسیلی، کود حیوانی و کود ازت تشخیص داده شد. لذادر هرسه منطقه سوخت  اصلی انتشار منابع. داراست را جهانی گرمایش تانسیلپ بیشترین ،حیدریهتربت  همچنین. است فاروج منطقه به مربوط متان و نیتروکسید انتشار میزان بیشترین نیز و حیدریه تربت هب مربوط اکسیدديکربن انتشار میزان بیشترین که یابیمتایج سه منطقه درمین مقایسه از .اکسید تعیین شددي
١
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هاي به فعالیت مربوط ايدرصد از اثر گلخانه 20 ،طبق برآوردهاي انجام گرفته ).1396پورقاسمیان، و مرادي(کرد  خواهد پیدا  1397آبان  24و  23 - هیدریدانشگاه تربت ح - زعفران یمل شیهما نیپنجم  ۴٨ رین تجمله مهم هاي فسیلی، کاربرد کود دامی و سوزاندن بقایاي آلی ازکشاورزي است. مصرف کودها و سموم شیمیایی، سوخت ارد د وجود محیطیزیست ارزیابی براي منظم رویکردهاي به واضحی نیاز پایدارتر، فرایندهاي توسعه اخیر روند با. )Kuo et al., 2014( اردد تولید فرآیند طی در محیطیزیست اثرات به توجه به نیاز بلکه است، غذایی امنیت براي غذا تولید زمینه تنها نه شاورزيک پایدار، کشاورزي ایده در. است شده تبدیل مهم موضوعی به اقلیم تغییرات از ناشی مشکالت دلیل به 1غذایی امنیت و کشاورزي اخیر، دهه چند ). در1394دل و قلیزادگان،شود (خرممنابع انتشار گازهاي گلخانه اي در بخش کشاورزي محسوب می )Ewertowska et al., 2017.( دارد مهمی نقش ایران زراعی صنایع در آن تولید که باالست صادراتی باارزش قیمت وگران محصولی زعفران )Khanali et al., 2016.( وزارت داده خود اختصاص به را ایران زعفران تولید درصد 94 از بیش زعفران، کشت زیر سطح هکتار هزار 99 از بیش با خراسان استان) زیر  سطح تولید، نظر از محصول این اهمیت .)1395کشاورزي، جهاد است د یک محصول را در مناطق مختلف تولیاي و پتانسیل گرمایش جهانی تاکنون مطالعات زیادي که وضعیت انتشار گازهاي گلخانه  ).Khanali et al., 2017( باشدمی پایدار تولید سیستم یک ارائه براي مهمی مسئله زعفران کشت در بهتر یمحیطزیست مدیریت. دهدمی افزایش نیز را محیطیزیست سربار هايهزینه بلکه انرژي مصرف و تولید هزینه تنها نه که است نسبتا باال زعفران کشت در شیمیایی کودهاي از استفاده ).1388 محتشمی، و نژادبریم( بود خواهد زیستمحیط آلودگی و تولید وريبهره کاهش آن نتیجه که شودمی بردارانبهره توسط اآنه از نادرست و بهینه غیر استفاده باعث هانهاده قیمت بودن واقعی غیر و ارزان موارد بسیاري در کارشناسان اعتقاد به که چرا است کرده برخوردار باالیی اهمیت از را آن تولید از ناشی محیطیزیست مسائل و تولید عوامل مصرف تولید، اقتصاد از آگاهی خراسان، استان کشاورزي اقتصاد در درآمدزایی و کشت عنوان سه منطقه حیدریه و فاروج به تولید زعفران با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات در سه شهرستان فردوس، تربت جهانیموثرتر مطابق با شرایط هرمنطقه، هدف از این پژوهش ارزیابی و مقایسه میزان انتشار گازهاي گلخانه اي و پتانسیل گرمایش یطی محهاي زیستیک کشور مقایسه کرده باشند، منتشر نشده است. با توجه به اهمیت این نوع ارزیابی در تدوین سیاست  Food Security 1                                                             کیلوگرم 4 شامل حیوانی کود تن یک همچنین. است پتاسیم 52٪ و فسفر 46٪ ،نیتروژن 46٪ ترتیببه پتاس و فسفات ازت، شیمیایی کودهاي خلوص درجه زعفران، کشت در مورداستفاده کودهاي با مرتبط میدانی مشاهدات اساس . بر)Castanheira et al.,2010(شود می سامانه، تعیین مرز و عملکردي واحد به توجه با هانهاده مصرف برداري میزاندر مرحله صورت است.  شده گرفته نظر در مزرعه دروازه سیستم و مرز زعفران گل تن 1 ،مرجع واحد. است جهانی گرمایش ما نظر مورد تأثیر گروه حیدریه و فاروج و هاي فردوس، تربتشهرستان در زعفران ولیدت محیطیزیست اثرات ارزیابی مطالعه از این است. هدف کارکردي واحد و سیستم مرز مطالعه، موضوع شامل شرح بخش اول  .)O’Brien et al., 2012( نتایج تفسیر و اثر ارزیابی زندگی، چرخه سیاهه یا برداريصورت دامنه، و هدف تعیین است؛ بخش چهار شامل 14044 و 14040 ایزو استانداردهاي طبق روش این. آن زندگی چرخه سرتاسر در تولیدي سیستم یک احتمالی محیطیزیست آثار و هاستاده ها،نهاده ارزیابی و گردآوري از است عبارت حیات چرخه ارزیابی روش .شد استفاده حیات چرخه ارزیابی روش از جهانی گرمایش پتانسیل محاسبه نیز و 4CH و 2CO، O2N ايگلخانه گازهاي از هریک انتشار میزان تعیین منظوربه پژوهش این در هامواد و روش  هاي خراسان جنوبی، رضوي و شمالی است. ترتیب در استآنمهم کشت به



. کل است 296 یتروکسیدن یلوگرمک یکو  23متان  یلوگرمک یک، 1اکسیدکربن برابر دي یلوگرمک یک ،یجهان یشگرما یلپتانس استخراج شد. )1396( پورقاسمیان و مرادي و O’Brien et al. (2012) ،Lal (2004) ،Bakhtiari et al (2016) ،Tzilivakis et al. (2005)مورداستفاده، از مطالعات  هاينهاده براي ايگلخانه گازهاي انتشار در این پژوهش ضرایب .)Guinée et al., 2001( شودمی محاسبه) جهانی گرمایش پتانسیل( گروه این شاخص نهایت در و است متفاوت اقلیم تغییر در انهآ پتانسیل ولی .هستندموثر  زمین کره شدن گرم بر 4CHو  2CO ،O2N ايگلخانه گازهاي مطالعه این در). 1392همکاران، و واهنیکخ( شود محاسبه تأثیر گروه هر شاخص باید اثرات، بنديطبقه از پس. شوندمی داده قرار آن در مؤثر ترکیبات و شده فرض تأثیر گروه یک شکل به محیطیزیست اثر هر در فاز اول. نیست الزامی حیات چرخه ارزیابی فاز دوم و سوم در .)O’Brien et al., 2012( دهیوزن و سازينرمال بندي،طبقه شود؛می انجام فاز سه در و است جو از گرما تابش جذب بر ايگلخانه گازهاي تأثیر کنندهبیان که است )GWP( جهانی گرمایش پتانسیل ،ما نظر مورد محیطیزیست اثر پژوهش این در. شوندمی لتبدی محیطیزیست به تاثیرات برداري،صورت مرحله طی در شده محاسبه هايآالینده و مورداستفاده در مرحله سوم منابع ياریآب ساعات مجموع=745/0 ×)بخار اسب( پمپ توان ×2)وات لویک( یمصرف برق )2( 1)تریل( یمصرف سوخت=نیماش با کار ساعات مجموع × ساعت هر در نیماش یمصرف سوخت )1( :شد استفاده و برق مصرفی از روابط زیر کشاورزي آالت ماشین مصرفی سوخت میزان محاسبه براي ).تحقیق هايیافته( باشدمی پتاسیم کیلوگرم 4 و فسفر کیلوگرم 5/3 نیتروژن،  1397آبان  24و  23 - هیدریدانشگاه تربت ح - زعفران یمل شیهما نیپنجم  ۴٩   "!  )3(   :آیدیدست مبه یرزکل است) از رابطه  یجهان یشگرما یلاکسید (که همان پتانسديگاز کربن یلوگرممعادل ک )TGE( ياگلخانه يانتشار گازها =#!$%&
'

&()
* آوري شده است. با استفاده حیدریه و فاروج جمعهاي فردوس، تربت هاي این پژوهش با استفاده از پرسشنامه از شهرستانداده شوند.میها تعیین ترین نهادهگیرد و آالیندهمی قرار تفسیر مورد قبل مراحل تمام نتایج آخرین مرحله، در ).Snyder et al., 2009؛ 1386،ی(مطلب باشدمی نیزم شیگرما درهر گاز  لیپتانس &%$!و  لوگرمیک رحسبانتشار گاز ب زانیم &+ ي،اگلخانه يانواع مختلف گازها iدر آن  که &+ فردوس با  بین این زعفران محاسبه گردید. در مزارع از هکتار یک در ساله 7 دوره یک براي هانهاده مصرف و میانگین تولید نتایج و بحث  .3کردند تکمیل را نظر مورد پرسشنامه فاروج و حیدریه تربت فردوس، هايشهرستان در ترتیببه برداربهره 93 و 95 ،94 تعداد کوکران فرمول ساده و تصادفی گیرينمونه روش از ساعت،  لیتر گازوئیل در هر 93/1و مصرف  10ساعت، تیلر کاما با اسب بخار  لیتر گازوئیل در هر 55/12و مصرف  65الت شامل؛ تراکتور رومانی با اسب بخار آماشین١                                                                سوخت نفر)، 04/1316انسانی ( نیروي کیلوگرم)، 45/341پتاس ( کود کیلوگرم)، 25/777ازت ( کود مصرف میزان بیشترین هحیدریتربت  کاراناند. زعفرانزعفران داشته تولید گل تن بیشترین عملکرد را در 09/4حیدریه با  تن کمترین و تربت 71/2  در فاروج در نظر گرفته شد. 3800در تربت حیدریه و  17130در فردوس،  4750برداران تعداد بهره -٣ کیلووات است. 745/0رود. هر اسب بخار معادل می کار به 15 بخار اسب با شناور پمپ عمیق، چاه با مزارع براي٢  ).1390کشاورزي،هاي تحقیق؛ جهاد لیتر بنزین در هر ساعت (یافته 7/1و مصرف  8/5با اسب بخار  GX200پاش فرغانی با موتور هوندا سم



  
الکتریسیته  و تن) 97/225حیوانی ( کود کیلوگرم)، 57/127ریزمغذي ( کود تن)، 19/9پیاز ( مصرف میزان بیشترین .دشتندا زمین هکتار یک در ساعت) را 81/827( آبیاري ساعات بیشترین و کیلوگرم) 29/544فسفات ( کود مصرف میزان بیشترین فردوس کارانزعفران .دشتندا زعفران کشت تحت زمین هکتار یک در را لیتر) 93/3کش (علف و لیتر) 91/1395فسیلی (  1397آبان  24و  23 - هیدریدانشگاه تربت ح - زعفران یمل شیهما نیپنجم  ۵٠ تن،  17/7و  23/3ترتیب حیدریه بههاي مصرف پیاز فردوس و تربت تن گل و میانگین 32/3عملکرد فاروج همچنین میانگین   .دبو فاروج کارانزعفران به مربوط کیلووات) 31/1960( ترتیب حیدریه و فاروج بهکیلوگرم، مصرف کود فسفات تربت  62/631و  02/368ترتیب مصرف کود ازت فردوس و فاروج به کیلوگرم، مصرف کود ریزمغذي  13/191و  72/58ترتیب کیلوگرم، مصرف کود پتاس فردوس و فاروج به 21/325و  63/286 و  67/168ترتیب حیدریه بهکیلوگرم، مصرف کود حیوانی فردوس و تربت  28/9و  40/37ترتیب حیدریه به فردوس و تربت ترتیب بهساعت، نیروي انسانی فردوس و فاروج  43/361و  87/189ترتیب حیدریه و فاروج به تن، ساعت آبیاري تربت 39/199 حیدریه  لیتر، الکتریسیته فردوس و تربت 61/320و  98/389ترتیب نفر، سوخت فسیلی فردوس و فاروج به 59/820و  27/1207 تیلر) و شکنی (زنی (تراکتور)، سلهساعات عملیات شخم ،گازوئیلی و بنزینی کشاورزي ادوات با کار ساعات بر اساس میانگین د.بولیتر  35/3و  92/1ترتیب کش فردوس و فاروج بهکیلووات، و مصرف علف 15/798و  68/1818ترتیب به و  19/71، 58/11ترتیب ساعت و براي فاروج به 58/16و  11/84، 89/15ترتیب پاش فرغانی) براي فردوس بهپاشی (سمسم و میانگین ساعات شخم،  گرفتحیدریه تمام عملیات فوق توسط تراکتور صورت  د. در نمونه مورد نظر تربتبوساعت  31/22 توان علت مصرف باالي سوخت فسیلی د که همین عامل را میبو 23/19و  40/74، 74/17ترتیب معادل پاشی بهشکنی و سمسله درصد از  69/52و  26/45، 70/61حیدریه و فاروج به ترتیب تامین آب؛ در فردوس، تربت  بر اساس اطالعات مربوط به منبع  حیدریه دانست.در تربت  نتایج سه  مقایسه دهد. ازساله را ارائه می 7 زعفران براي یک دوره گل نت یک ازاي به نتایج حاصل از چرخه حیات 1جدول  شود.عمیق تامین می هايهاي شدید، آب از طریق چاهآبیها و کمشدن قناتشوند و براي سایر مزارع با توجه به خشکمزارع توسط قنات آبیاري می  .صرف نظر شدبنا به اختصار از ارائه نتایج کامل این بخش  -1                                                                 . شودمی حاصل حیوانی کود طریق از آن درصد 16/27 و فسیلی سوخت از ناشی انتشارات کل از درصد 21/61 به طوري که .هستند حیوانی کود آن دنبال به و فسیلی سوخت ايگلخانه گازهاي انتشار اصلی منابع حیدریه تربت در. باشدمی ازت کود و فسیلی سوخت حیوانی، کود از ناشی ترتیب به انتشارات کل از درصد 66/13 و 20/23 ،85/56 فاروج در. گیردمی صورت ازت کود طریق از درصد 54/10 و فسیلی سوخت طریق از درصد 96/35 و حیوانی کود طریق از انتشارات کل از درصد 21/44 فردوس در به طوري که باشند.می ازت کود و فسیلی سوخت آن دنبالبه و حیوانی کود انتشار، اصلی منابع فاروج و فردوس هايشهرستان در که یابیممی در ،1مختلف هايورودي به مربوط انتشارات بررسی با. باشدیم دارا را جهانی گرمایش پتانسیل بیشترین حیدریهتربت  ،آمده دستبه نتایج اساس بر. است فاروج منطقه به مربوط نمتا و نیتروکسید انتشار میزان بیشترین و حیدریه تربت به مربوط اکسیدديکربن انتشار میزان بیشترین که بریممنطقه پی می



  
ربت ت در وباشند می ازت کود و فسیلی سوخت آن دنبال به و حیوانی کود انتشار، اصلی منابع فاروج و فردوس هايشهرستان رد که دریافتیم همچنین .است جهانی گرمایش پتانسیل بیشترین داراي حیدریه تربت بین این در و است گرفته صورت فاروج توسط 4CH و O2N انتشارات بیشترین و حیدریه تربت توسط 2CO انتشارات بیشترین که گرفت نتیجه توانمی مجموع در گیرينتیجه  بود. خواهد اکسیدديکربن کیلوگرم 2905 معادل تقریباً مقدار این ،زعفران گل تن 1 عملکردي واحد گرفتن نظر در با که کردند محاسبه اکسیدديکربن کیلوگرم 4/203 معادل را خشک زعفران کیلو 1 جهانی گرمایش پتانسیل) 1393( همکاران و مالفیالبی همچنین .)Bakhtiari et al., 2016(شدند  شناخته انتشار منابع تریناصلی فسیلی، سوخت و شیمیایی کودهاي الکتریسیته، و شد محاسبه اکسید،ديکربن کیلوگرم 5/2325 معادل زعفران گل تن یک براي ايگلخانه گازهاي انتشارات کل مقدار پژوهشی براساس  هاي تحقیقماخذ: یافته                    2CO 49/921 O2N 16/7 4CH 48/56  GWP 13/985 فاروج 2CO 22/1267 O2N 10/6 4CH 58/39  GWP 90/1312 حیدریهتربت 2CO 62/1023 O2N 03/7 4CH 37/51  GWP 03/1082 فردوس )اکسیددي کربن کیلوگرم( میانگین گاز شهرستان )ساله 7 دورهزعفران ( گل تن یک ازاي به جهانی گرمایش انتشار و پتانسیل میزان :1جدول   1397آبان  24و  23 - هیدریدانشگاه تربت ح - زعفران یمل شیهما نیپنجم  ۵١  .ایران و کشاورزي زیستمحیط هايپژوهش ملی همایش چهارمین و المللیبین همایش اولین. زمینیسیب تولید هاينظام جهانی گرمایش پتانسیل و ايگلخانه گازهاي انتشار میزان مطالعه. 1394. ع آباد، احسان قلیزادگان.  س دل،خرم .94-75. 1)1( .کشاورزي اقتصاد تحقیقات پژوهشی-علمی مجله. موردي مطالعه:ایران در گندم تولید فنی کارایی مطالعه . 1388 ت. محتشمی، و. نژاد،بریم منابع   .شودمی پیشنهاد متخصص و ماهر ارک نیروي تربیت و آموزش و دولتی محیطیزیست گیرانهسخت استانداردهاي وضع شیمیایی، کودهاي جاي به زیستی و آلی هايهادهن جایگزینی شیمیایی، کودهاي ترکیبات نوع به توجه تازه، جايبه پوسیده حیوانی کود جایگزینی گیاه، کودي نیاز نتعیی جهت برگ و خاك آزمایش بر اساس کودها مصرف فسیلی، جاي به زیستی هايسوخت مصرف مصرف،کم آالتماشین از استفاده و هستند. براین اساس، نوسازي حیوانی کود آن دنبال به و فسیلی سوخت ايگلخانه گازهاي انتشار اصلی منابع حیدریه
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