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 1397 شهریورتاریخ پذیرش:            1397 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

خطر انداخته است. یکی از این گازهای آالینده اتمسفر، ها را بهای، زندگی انسانتغییرات اقلیمی منتج شده از انتشار گازهای گلخانه 

باشد. لذا هدف این می اکسایدکربن،برابر گاز دی 310سال(،  165باشد که قدرت حفظ گرمای آن )با طول عمر حدود اکساید مینیتروس

های اهلی در یک دهه گذشته، از وزارت های اهلی در ایران، بود. آمار تعداد داماکساید ناشی از پرورش دامپژوهش بررسی میزان تولید گاز نیتروس

های سنگین، گروه طیورصنعتی مهای سبک، گروه داهای اهلی به پنج تیمار آزمایشی شامل: گروه گاوها، گروه دامجهادکشاورزی، اخذ شدند. دام

های )در سطح یک( میزان انتشارگاز نیرواکساید ناشی از پرورش دام IPCCافزار بندی شدند. سپس با استفاده از نرمو گروه سایر ماکیان تقسیم

های واریانس میزان انتشار در بین سال، تجزیه و تحلیل شدند. ک SASافزارتصادفی در نرم های آزمایشی با روش طرح کاملا دست آمد. دادههاهلی ب

ترتیب تیمارهای مذکور به 1396گیری تکرار در زمان، مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان انتشار گاز نیتروس اکساید در سال تحقیق، با روش اندازه

تولیدات خوراک مصرفی و کلد، کلدست آمد. میزان انتشار کل گاز نیتروس اکسایهمیلیون تن ب 15/7و  71/1452، 26/1، 87/79، 34/6

میلیون تن بود. کواریانس انتشار این گاز در بین  37/118میلیون تن و  72/605گیگاگرم،  13/128ترتیب درحدود دامی طی دهه گذشته، به

نتشار گاز نیتروس اکساید ترین گروهی که باعث ارسد بیشنظر میههای آزمایش )متغییر مستقل(، از نوع بدون ساختار و ناهمگن بود. بسال

  گیرد. ای، صورتسازی مدیریت کود این پرندگان، توجه علمی ویژهبایستی در جهت بهینهباشند. لذا میشوند، گروه طیور صنعتی میمی

  های اهلیای، نیتروس اکساید، دامگلخانهاقلیمی، گازهایتغییرات کلیدی: کلمات

 a.safaei@areeo.ac.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
 کهقدرتمند است  اریبس یاگاز گلخانه کی تروژنیندی اکساید        

)روش مستقیم( در حیوانات کود تجمع  قیاز طر عمدتاًدر دامپروری، 

های کپسول در صورتی صنعتیهآور، بگاز خنده این .گرددمی اهلی تولید

 گازی اکساید گردد. نیتروسهوشی استفاده میآبی رنگ، برای بی

 وریشعله به ولیکن شودینم مشتعل خود که بورنگ و بیبی است

عوارض باشد. تر از هوا میاین گاز سنگین. کند کمک تواندمی آتش

افزایش حجم فضاهای بسته اکساید عبارتند از: مصرف نیتروس ناشی از

افزایش بروز تهوع و استفراغ متعاقب  ،پنوموتوراکس در بدن مانند

، سکوپخصوص در اعمال گوش و حلق و چشم و الپاروهوشی بهبی

مگالوبالستیک( عوارض خونی )آنمی بروز و 12بی ویتامین شدن غیرفعال

هوشی بی ابتدای زمان بهبودی از ایجاد هیپوکسی انتشاری در، و عصبی

در ارتباط با  ز. محققیو کاهش غلظت اکسیژن دمی در حین تجوی

گاز نیتروس اکساید بیان داشته که یکی از گازهای گلخانه ای مرتبط 

م دامی، گاز نیتروس اکساید بوده و از اهمیت خاصی برخوردار با علو

 هوشی گر عامل بیاست. گاز اکساید نیتروژن در درجه اول تداعی

 3/0طور طبیعی در غلظت بسیار پایین )در حدود هباشد. این گاز بمی

درصد در  3/0میزان  ( در اتمسفر وجود دارد اما غلظت آن بهامپیپی

های ای از این افزایش از فعالیتش است. بخش عمدهسال روبه افزای

گیرد که سهم آن در تولید گاز اکساید نیتروژن می منشاءکشاورزی 

های روزمره انسان درصد کل انتشار این گاز ناشی از فعالیت 70برابر 

اکساید دو طورکلی افزایش گاز نیتروسهب .(1382باشد )محرری، می

ای محسوب این گاز از گازهای گلخانه  -الفخطر عمده به همراه دارد: 

 190الی140گردد که طول عمر زیادی در اتمسفر دارد )حدود می

برابر  310سال( و تاثیر آن در توانایی ایجاد پدیده گرم شدن زمین 

نیتروژن آزاد شده، دی گاز اکساید  -بباشد. گاز دی اکساید کربن می

گردد که گاز اخیر بدیل میت NOعاقبت در قسمت فوقانی جو به گاز 

با این توصیف  .(1391امینیان،  و )مرادی ازون را دارد الیه تخریب توانایی

ای ای سهم عمدهافزایش سطح اکسایدنیتروژن، نه تنها در اثر گلخانه

طور مستقیم در شدت تشعشع پرتوهای هدارد بلکه ممکن است ب

تروژن تولیدی در بخش ی بنفش نیز تاثیرگذار باشد. گاز اکسایدنیاماور

گردد و لذا شناسایی عوامل موثر در خاک تولید می کشاورزی عمدتاً

)مرادی و امینیان،  نیتروژن توجه شود بایست به چرخهانتشار آن می در

 4/1میلیون راس حیوان نشخوارکننده،  70. از طرفی تعداد (1391

لیون می 500به  نزدیکمیلیون راس دام بزرگ غیرنشخوارکننده و 

، جمعیت حیوانات اهلی کشور را تشکیل 1382 قطعه طیور در سال

دهند که دفع ضایعات دامی ناشی از این جمعیت دام و تجمع آن می

یری در تولید اکساید گمجاورت واحدهای دامپروری نقش چشمدر 

 70ساالنه  IPCC. براساس الگوی (1382)محرری،  نیتروژن را دارد

میلیون تن گاز دی اکساید  21وژن )معادل گیگاگرم گاز اکسایدنیتر

های اهلی در گردد که سهم دامکربن( از بخش کشاورزی تولید می

، معادل 2005بوده و در ادامه تا سال درصد  40بیش از  شاین بخ

منشاء انتشار نیتروس اکساید در شود. گیگاگرم در سال، تولید می 88

ای با پروتئین علوفه هایبخش علوم دامی، ناشی از فرآوری خوراک

ها در باال، تخمیر خوراک در دستگاه گوارش، دفع فضوالت و ادرار آن

)محرری،  باشدتع و نیز انبار کردن و سوزاندن کودهای دامی میامر

: از تجمع اکسایداز انتشار گاز نیتروسجلوگیری ی هاروش .(1382

 ن کود از سوزاند، کود در کنار واحدهای دامپروری خودداری شود

کننده از ابزارآالت پخش، منظور تامین انرژی گرمایی ممانعت شودبه

کود در سطح مزرعه و یا تزریق کود به داخل زمین برای توزیع کود 

برای تامین انرژی سوختی در ، های کشاورزی استفاده شوددر زمین

های تولید گاز )بایوگاز( حاصل از هضم مناطق دورافتاده از سیستم

های کود در واحدهای کنخشک، زی کود دامی استفاده شودهوابی

از کود ، خشک شود پرورش طیور تعبیه شود تا کود تولیدی، سریعاً

طیور در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده شود تا ضمن تامین بخشی 

ا از تجمع کود تولیدی طیور نیز جلوگیری های این دامتغذیه نیازهای از

های ای با پروتئین باال، روشعلوفه هایخوراک در سیلوسازیو نیز  شود

شدت رعایت شود زیرا فساد هاستانداردسازی ساخت این نوع سیلوها، ب

سیلویی، باعث انتشار مقادیر قابل توجهی از گاز اکساید نیتروژن که 

 باشد، باید جلوگیری شودبرای پرسنل دامداری نیز بسیار خطرناک می

در گزارش دیگری میزان  .(1395کاران، صفایی و هم ؛1382 )محرری،

گیگاگرم  75، برابر 1390گاز نیتروس اکساید در ایران طی سال  انتشار

های اهلی معادل در سال برآورد نمودند که سهم این تولید برای دام

در ارتباط با کاهش . (1393)دهقان،  باشدگیگاگرم در سال می 2/13

اگر روند جهانی مصرف  مصرف جهانی گوشت و شیر گزارش شده که

گوشت و لبنیات ادامه یابد، افزایش میانگین دمای جهانی به احتمال 

حتی با وجود کاهش شدید  خواهد بود، گراددرجه سانتی 2زیاد بیش از 

کاهش فوری و  ،های غیرکشاورزیای در بخشانتشار گازهای گلخانه

ت خصوص گوشاساسی ضایعات غذایی و مصرف گوشت و لبنیات به

)برای مثال گوشت گوسفند و گاو( برای کاهش  حیوانات نشخوارکننده

 مستقیم انتشارروش باشد. تغییرات فاجعه بار اقلیمی ضروری می

 اکسایش) نیتروفیکاسیون ترکیبی فرآیند طریق از نیتروژن،اکساید

 احیای) نیتروفیکاسیون دی و( نیتراتی نیتروژن به مونیاکینیتروژن آ

 این مقدار. پذیردمی صورت دامی کودهای درنیترژن(  گاز به نیترات

 دامی کود ذخیره نوع و زمان مدت بن،کر ونیتروژن  محتوای به انتشار

 اکسیژن در حضور و هوازی شرایط در فیکاسیون نیترو عمل د.دار بستگی

 و هااتنیتر نیتریفیکاسیون دی فرآیند د.شومی میسر کافی
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 تبدیل  N2 نیتروژن به گاز اکساید به هوازیبی شرایط در هانیتریت

ستقیم ناشی از تلفات ناشی از مانتشار غیر(. 1393)دهقان،  شوندیم

این فرآیند،  .شوندآزاد میآمونیاک  به شکل نیتروژن است که عمدتاً

آوری کودهای نیتروژن آلی دفع شده است که در هنگام جمع کسری از

 بهطور عمده بهولید این گاز، آید. توجود میبهسازی معدنی و ذخیره

و  Monteny) بستگی داردمحیط، تر زمان و به درجه حرارت کم

آلی ازجمله اوره )در پستانداران(  نیتروژن ساده اشکال .(2001 همکاران،

 سرعت به نیتروژن آمونیاک تبدیل و اسید اوریک )در ماکیان( به

شود راف پخش میراحتی به محیط اطشود که بسیار فرار است و بهمی

(Asman  ،؛ 1998و همکارانMonteny  وErisman ،1998.) میزان 

 برابر دو حدود 2008 سال تا میالدی 1798 سال از ایگلخانه گازهای

 درصد 70 حدود  2050سال تا که دارد وجود امکان این و شده است

 برگزاری با ساالنه 1996 سال از شوند. پروژه هزاره که تربیش هم

 و هاشرکت ها،دانشگاه ها،سازمان با مشارکت و نیز مصاحبه رد،میزگ

ترسیم  هزاره بعدی برای را بشر روی پیش هایچالش نظر، صاحب افراد

 ،2017سال  در خود گزارش آخرین در (.1393کند )جعفری، می

 معرفی بشر روی هزاره پیش چالش اولین عنوانبه را اقلیم پدیده تغییر

انتشارگازهای  (. مسأله کاهش2007و همکاران،  Glennاست ) کرده

و مناسب در کشورهای درحال  پایداری فضای در باید ای، ناگزیرگلخانه

 ایمسأله انتشار این گازها، کاهش که چرا توسعه بررسی و اجرا شود،

باشد اقتصادی می رشد و اجتماعی تنیده و متناسب با موضوعات هم در

 منجر تواندمی همراه نباشد، دقیق هایریزیبرنامه با اگر آن کاهش و

خصوص هکشورها و ب برای فراوانی های اجتماعیهزینه و خسارات به

 به شود. بنابراینمی کوتاه مدت در حداقل توسعه، حال در کشورهای

 عنوانبه استپ-نچرال کاهش انتشار، تکنیک نگرپس هایمدل دنبال

 حوزه در کشورها، از اریبسی در پر استفاده و محبوب تکنیک یک

شده است )انصاری و  توصیه و معرفی انتشار کاهش به مربوط مسایل

 30ترتیب رتبه اول )کشور چین و آمریکا به (.b 1397همکاران،

ای را بر عهده دارند درصد(  انتشار گازهای گلخانه 15درصد( و دوم )

(. a 1397ان،باشد )انصاری و همکارو نیز ایران، در جایگاه یازدهم می

( معتقد است که رتبه ایران در انتشار گازهای 1393) چنین اشراقیهم

بررسی روند لذا هدف این پژوهش  باشد.ای در جهان، هشت میگلخانه

 بود. های اهلی در ایراندام پرورش ازناشی  گاز نیتروس اکساید انتشار

 

 هامواد و روش

لغایت  1387های ی سالهای کشاورزپس از بررسی آمارنامه       

چنین های اهلی و هموزارت جهادکشاورزی، تعداد کل دام 1396

چنین با میزان کل تولیدات دامی در یک دهه گذشته، اخذ شد. هم

استفاده از میزان کل تولیدات دامی و ضریب تبدیل خوراک،  مقادیر 

های اهلی به پنج کل خوراک خورده شده نیز برآورد شد. سپس دام

گروه  -1بندی شدند:شرح ذیل تقسیمهمار آزمایشی )گروه اصلی( بتی

 گاوها: گاوهای اصیل، گاوهای بومی و گاوهای آمیخته یا دورگ.

های سنگین: شتر، گاومیش، دام -3های سبک: گوسفند و بز. دام -2

گذار، طیور صنعتی: مرغ گوشتی، مرغ تخم -4اسب، االغ، قاطر. 

سایر ماکیان: اردک، شترمرغ،  -5ر و پولت. گذامادرگوشتی، مادر تخم

افزار با استفاده از نرم های بومی.بلدرچین، بوقلمون، کبک و مرغ

و براساس  18/2نسخه  IPCC Inventory Software تخصصی

ای در حیوانات گیری میزان انتشار گازهای گلخانهدستورالعمل اندازه

های اهلی در پرورش داماهلی، میزان انتشارگاز نیرواکساید ناشی از 

( و با رعایت مراحل Tier 1ایران طی یک دهه گذشته، در سطح یک )

های آزمایشی . داده(IPCC ،2006) دست آمده(، ب1)شکل سطح تعیین

تصادفی  مربوط به انتشار گاز نیتروس اکساید، در قالب طرح کامالً

 ل شدند. ، تجزیه و تحلی SASافزارنرم)پنج تیمار با سه تکرار( در 

های تحقیق، با کواریانس میزان انتشار این گاز در بین سالچنین هم

( و با استفاده Repeated Measuresگیری تکرار در زمان )روش اندازه

دوره(، مورد ارزیابی قرار سال )هر سال یک 10برای  MIXED از رویه 

ساختار  4های تکرار شده با گیریگرفت. در این مدل، کواریانس اندازه

(: همگنی CS( متقارن ترکیبی یا متقارن مرکب )1ذیل برازش شدند: 

ساختار ( بی2های تکرار شده. گیریواریانس و کواریانس بین اندازه

(UNناهمگنی واریانس و کواریانس بین اندازه :)های تکرار شده. گیری

ها، (: با افزایش فاصله بین دروهAR( اتورگرسیو یا خود برگشتی )3

(: همبستگی TOEP( تاپلیتز )4د. بایها کاهش میهمبستگی بین آن

ها بستگی دارد. های موجود بین آنها به تعداد دورهگیریبین اندازه

ترین مدل انتخاب شد که معیارهای عنوان مناسبدر نهایت مدلی به

چنین تری داشت. هم( کمBICسوارز )( و بیزیAICاطالع آکایک )

 عنوان کواریت )متغیرزمایش، بهآین گاز در سال شروع میزان انتشار ا

دار شدن اثر متغیر کمکی کمکی( درنظر گرفته شدند. در صورت معنی

کمکی  تجزیه و تجلیل بدون متغیر صورت ماند و در غیراینمدل باقی در

های گیریاز اندازه با استفادهمدل آماری (. 1389)زمانی،  شد انجام

 ثابت و تصادفی(: تکرار در زمان )اثر

Yijk = µ + Ti + ij+ tk + (T×t)ik + B(Xi- X ) + eijk 

Yijk = مقدار هر مشاهده ،(T×t)ik =  متقابل )برهم کنشی( اثر 

-B(Xi، میانگین صفت مورد آزمایش = µ، زمان ×تیمار  X اثر =  (

، هااشتباه تصادفی سال = eijk، تیماراثر  = Tj، متغیر کمکی )کواریت(

tk =  دوره )زمان(اثر ،ij = اشتباه تصادفی درون تیمار 
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 نتایج

های اهلی در یک دهه ترتیب تعداد دام، به2 و شکل 1 در جدول       

 ها، گزارش شده و در ادامه در جدولنگذشته در کشور و نیز نمودار آ

های اهلی در یک دهه گذشته در ایران ، نیز تولیدات دام3 و شکل 2

ترین ترین و کمها، ارائه شده است. بر این اساس بیشو نیز نمودار آن

به گروه طیور صنعتی  متعلق ترتیببه ،1396سال  حیوانات در تعداد این

 میلیون نفر/ 795/2های سنگین )میلیون قطعه( و دام 992/1367)

باشد. البته تعداد جوجه گوشتی در گروه طیور صنعتی و نیز راس( می

تر بود. گروه نشخوارکنندگان در استان تهران، از همه حیوانات بیش

 101/65ترین تعداد )کوچک )گوسفند و بز( بعداز طیور صنعتی، بیش

 7ن رضوی )درحدود میلیون راس( را داشتند. البته در استان خراسا

ترین دام سبک وجود داشت. در طی یک دهه میلیون راس(، بیش

ترین ضریب ترین و گروه گاوها کمگذشته، گروه سایر ماکیان بیش

، در مجموع 1396خود اختصاص داد. در سال ه( را بCV) تغییرات

میلیون نفر/قطعه/راس  59/1454تعداد حیوانات اهلی در ایران برابر با 

 د.بودن

، در مجموع طی یک دهه گذشته، 3 و شکل 2 راساس جدولب       

میلیون تن محصوالت دامی  371/118میزان کل تولیدات دامی برابر 

بود. این محصوالت دامی شامل شیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ و 

ترین محصول تولیدی مربوط به گوشت مرغ باشد. بیشمرغ میتخم

ترین چنین بیشیون تن بود. هممیل 122/2معادل  1394در سال 

  1396میزان تولید ساالنه کل محصوالت دامی، مربوط به سال 

 میلیون تن( بود. 192/14مقدار )به
 

 

 های اهلی در ایران طی دهه گذشته: تعداد دام1جدول

SE =  ،خطای استانداردCV = های سنگین )گاومیش، شتر، اسب گروه گاوها )اصیل، آمیخته و بومی(. گروه نشخوارکنندگان سبک )گوسفند و بز(. گروه دام)درصد(.  ضریب تغییرات

 ون، اردک، بلدرچین و شترمرغ(. گذار و پولت(. سایر ماکیان )مرغ بومی، بوقلمگذار، مادرگوشتی، مادرتخمو االغ(. طیور صنعتی )جوجه گوشتی، تخم

 
 مودار فرایند تعیین سطح روش برآورد گاز نیترواکسایدن :1شكل 

 سال
)میلیون راس/نفر/قطعه( های اهلیانواع دام      

 جمع
گاوها گروه  های اهلی بزرکمدا نشخوارکنندگان کوچک    سایر ماکیان طیور صنعتی 

1387  089/7  308/72  011/2  999/803  049/6   46/891  

1388  257/7  816/69  082/2  634/861  279/6   07/947  

1389  432/7  026/69  137/2  038/1166  517/6   15/1251  

1390  612/7  900/67  194/2  438/978  766/6   91/1062  

1391  800/7  213/67  252/2  027/1345  024/7   32/1429  

1392  936/7  021/66  352/2  045/1110  294/7   65/1193  

1393  118/8  185/69  437/2  673/1212  574/7   99/1299  

1394  189/8  899/67  571/2  981/1263  911/6   55/1349  

1395  151/8  357/66  693/2  148/1328  244/10   59/1415  

1396  153/8  101/65  795/2  992/1367  551/10   59/1454  

SE  41/0  11/2  27/0  21/202  58/1   - 

CV  2/5  1/3  3/11  7/17  0/21   - 
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های اهلی در ایران طی دهه گذشته: مقدار کل تولیدات دام2جدول  

 سال
   براساس انواع تولیدات دامی)هزارتن( 

 جمع تخم مرغ طیور گوشت شیرخام گوشت قرمز 

1387  0/689 0/7024 0/1565 0/727  00/10005 

1388  0/703 0/7203 0/1610 0/751  00/10267 

1389  0/736 0/7437 0/1666 0/767  00/10606 

1390  0/740 0/7685 0/1783 3/700  30/10908 

1391  0/747 0/7951 0/1871 7/912  70/11481 

1392  0/755 0/8268 0/1967 4/893  40/11883 

1393  0/785 0/8900 0/2033 0/925  00/12543 

1394  0/806 0/9140 0/2122 0/931  00/12999 

1395  0/823 0/9653 0/2069 0/940  00/13485 

1396  2/831 2/10425 2/1986 4/949  11/14192 

SE  6/48 8/1122 6/200 1/100  - 

CV  4/6 4/13 7/10 8/11  - 

 51/118370  80/8496 24/18672 24/83568 23/7615  جمع
SE                              =  ،خطای استانداردCV = درصد(. ضریب تغییرات( 

 

، روند مصرف خوراک و نیز میزان خوراک 3 و جدول 4 در شکل       

دست آمده است. بر این همصرفی برآورد شده از تولیدات دامی، ب

مجموع طی یک دهه گذشته تمام حیوانات اهلی مورد نظر، اساس، در 

 میلیون تن خوراک )ماده خشک( مصرف کرده بودند.  371/118

 1396ترین خوراک مصرفی حیوانات اهلی در سال چنین بیشهم

میلیون تن خوراک )بر اساس ماده خشک(  577/73حدود  بوده که در

ترین خوراک )معادل تولید شیر( بیشچنین گروه گاوها باشد. هممی

 میلیون تن ماده خشک( را مصرف کرده بودند.  339/57)برابر 

ترتیب نتایج میزان ، به5 و نیز شکل 5 و جدول 4 در جدول       

های اهلی، ارزیابی انتشار گاز نیتروس اکساید ناشی از پرورش دام

ها طی یک دهه کواریانس )واریانس مشترک زمانی( و روند تولید آن

 گذشته در کشور، گزارش شده است. 
 

 
Cows ،گاوها =Small Ruminants’ ،نشخوارکنندگان کوچک =Large Livestock’s = 

 = سایر ماکیانOther Poultry= طیور صنعتی، Poultry  ،گبزر های اهلیدام

 دهه گذشته یک قطعه/راس/نفر( )میلیون کشور طی هایدام تعداد :2شكل
 

 تن( طی یک دهه گذشته های اهلی کشور )میلیوندام ل تولیداتمقادیر ک: 3شكل
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 : مقدار کل خوراک مصرفی محاسبه شده براساس تولید محصوالت مختلف دامی کشور طی دهه گذشته3جدول

 سال
   خوراک برآورد شده براساس تولیدات دامی )هزارتن( 

 جمع تخم مرغ   طیور گوشت شیرخام گوشت قرمز 

1387  0/6890 0/35120 5/4225 9/1962  40/48198 

1388  0/7030 5/39616 0/4347 7/2027  20/53021 

1389  0/7360 5/40903 2/4498 9/2070  60/54832 

1390  0/7400 5/42267 1/4814 8/1890  41/56372 

1391  0/7470 5/43730 7/5051 3/2464  49/58716 

1392  0/7550 0/45474 9/5310 2/2412  08/60747 

1393  0/7850 0/48400 1/5489 5/2497  60/64236 

1394  0/8060 0/50270 4/5729 7/2513  10/66573 

1395  0/8230 5/53091 3/5586 0/2538  80/69445 

1396  3/8312 8/57338 9/5362 4/2563  35/73577 

SE  6/485 4/6715 7/541 3/270  - 

CV  4/6 7/14 7/10 8/11  - 

 03/605721  36/22941 05/50415 32/456212 30/76152  جمع
           SE =  ،خطای استانداردCV = درصد(. ضریب تغییرات( 

 

 های اهلی در ایران طی دهه گذشته: میزان تولید نیتروس اکساید حاصل از پرورش دام4جدول

، (<05/0P)داری فاقد معنی = NS، (>05/0P)دارمعنی = S، (>01/0P)دار بسیار معنی =  HS.باشدمی ها( بین میانگین>05/0P) دارمعنیاختالف  نشانه ردیفتفاوت در هر حروف م

SE =   ،خطای استانداردCV = درصد(،  ضریب تغییرات(SEM = ها،خطای استاندارد بین میانگینSIG  = گروه نشخوارکنندگان داسطح معنی .)ری،  گروه گاوها )اصیل، آمیخته و بومی

گذار و پولت(. سایر ماکیان )مرغ بومی، گذار، مادرگوشتی، مادرتخمهای سنگین )گاومیش، شتر، اسب و االغ(. طیور صنعتی )جوجه گوشتی، تخمسبک )گوسفند و بز(. گروه دام

 بوقلمون، اردک، بلدرچین و شترمرغ(.

  

 سال
 های اهلی )میلیون تن(انتشار گاز نتیرواکساید با منشاءدام

SEM SIG گیگاگرم() جمع 
 سایر ماکیان طیور صنعتی های اهلی بزرکدام نشخوارکنندگان کوچک گروه گاوها

1387 5/53c 89/07b 0/90d 850/03a 4/18c 7/88 HS 50/9 

1388 5/66c 86/02b 0/93d 911/87a 4/34c 3/95 HS 09/10 

1389 5/80c 85/05b 0/96d 1117/03a 4/50c 1/177 HS 13/12 

1390 5/93c 83/69b 0/98d 1035/93a 4/68c 5/108 HS 31/11 

1391 6/08c 82/84b 1/01d 1280/38a 4/87c 6/134 HS 75/13 

1392 6/19c 81/36b 1/05d 1172/69a 5/05c 1/123 HS 66/12 

1393 6/32c 85/03b 1/09d 1282/97a 5/25c 8/134 HS 81/13 

1394 6/38c 83/44b 1/15d 1338/52a 4/68c 8/140 HS 34/14 

1395 6/34c 81/38b 1/21d 1410/40a 6/94c 4/148 S 06/15 

1396 6/34c 79/87b 1/26d 1452/71a 7/15c 0/153 HS 47/15 

SE 30/0 67/2 12/0 14/198 01/1 - - - 

CV 02/5 18/3 14/11 72/16 51/19 - - - 

 13/128 - - 6/51 5/11852 5/10 7/837 6/60 )میلیون تن( جمع
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  مقادیر خوراک مصرفی براساس میزان تولیدات: نمودارهای 4شكل

 های اهلی در کشور )میلیون تن( طی یک دهه گذشتهدام

 Cows ،گاوها =Small Ruminants’ ،نشخوارکنندگان کوچک =Large Livestock’s دام =

 = سایر ماکیانOther Poultry= طیور صنعتی، Poultry ،گبزر های اهلی

نمودارهای مقادیر کل انتشار گاز نیتروس اکساید ناشی از : 5شكل 

 های اهلی در کشور طی یک دهه گذشتهپرورش دام

گیری روش اندازههای اهلی در ایران طی دهه گذشته )تولید ساالنه گاز نیتروس اکساید حاصل از پرورش دام : ارزیابی ساختار کواریانس5جدول

 تكرار در زمان(

 کواریانس ساختار
 

 سالمتغیر
 سطح احتمال  معیارها 

  AIC BIC  زمان ×تیمار  زمان تیمار 

Compound Symmetry  8/1380 8/1374  پیوسته  HS HS HS 

Unstructured  8/1375 8/1372  پیوسته  HS HS HS 

Toeplitz  8/1375 8/1372  پیوسته  HS HS HS 

Autoregressive  8/1380 8/1374  پیوسته  HS HS HS 

Compound Symmetry  4/685 4/679  مستقل  HS HS HS 

Unstructured  4/680 4/677  مستقل  HS HS S 

Toeplitz  4/680 4/677  مستقل  HS HS S 

Autoregressive  4/685 4/679  مستقل  HS HS HS 
Compound Symmetry = متقارن مرکب. Unstructured = ساختار شتی =  Autoregressive .بدون  شاخص اطالع  = BIC شاخص اطالع آکایک. = AIC. تاپلیتز =  Toeplitz.خود برگ

 دار.تفاوت غیرمعنی =  NS.میزان تولیدگاز نیتروس اکسوواید در قبل از سووال اول آزمایش درنظر گرفته شوود =. متغیرکمکیدوره یک طول سووال، =(سووال) دورهمتغییرسوووارز. بیزی

S  = دارتفاوت معنی (05/0P<.)HS  = دارتفاوت بسیار معنی (01/0P<.) 

 

 بحث

، در مجموع تعداد حیوانات اهلی در ایران برابر با 1396در سال        

ترین علت تغییر در تعداد مهممیلیون نفر/قطعه/راس بودند.  59/1454

ها و افزایش قیمت جهانی مندی یارانهها، مربوط انجام برنامه هدفدام

، در مجموع رشد جمعیتی 2 باشد. با توجه به شکلی، میهای دامنهاده

بینی پیش باشد.می چشمگیر ویژه طیور گوشتی بسیارطیور صنعتی و به

ترین و های آتی ادامه یابد. بیشگردد که این رشد نیز در سالمی

ترتیب متعلق به گروه سایر ماکیان و ترین نوسانات جمعیتی بهکم

 ک بود. گروه نشخوارکنندگان کوچ

ترین میزان تولید ساالنه کل محصوالت دامی، مربوط به بیش       

میلیون تن( بود. مقدار شیر تولیدی در 192/14مقدار )به 1396سال 

ترین نوسانات را دارا بوده است. درضمن کم تریندهه گذشته، بیش یک

یت نوسانات جمع ترینکم با که قرمز بوده مربوط به گوشت تولید نوسانات
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در طی یک دهه گذشته  باشد.نشخوارکنندگان کوچک، همراه می

( که مربوط 3یر بوده )شکلگرشد تولید گوشت مرغ نیز بسیار چشم

خصوص طیور گوشتی گروه طیور صنعتی و به جمعیتی تعداد به افزایش

 باشد. می

بوده  1396ترین خوراک مصرفی حیوانات اهلی در سال بیش       

 میلیون تن خوراک )براساس ماده خشک(  577/73حدود  که در

ترین خوراک چنین گروه گاوها )معادل تولید شیر( بیشباشد. هممی

میلیون تن ماده خشک( را مصرف کرده بودند. روند  339/57)برابر 

خوراک مصرفی گروه گاوها )براساس شیر تولیدی( در حال افزایش 

ترین نوسانات که بیشچشمگیری بوده و نکته قابل مالحظه این است 

باشد. این نوسانات خوراک مصرفی نیز، مربوط به همین گروه گاوها می

، گروه گاوها با جمعیت 1396درحالی رخداده است که طی سال 

میلیون تن خوراک  339/57میلیون راسی خود، مقدار  153/8حدود 

 میلیون تن شیرخام تولید نمودند.  425/10خوردند و 

، گروه IPCC (2006) محاسبات موجود در دستورالعملبراساس        

ترین میلیون تن، بیش 71/1452، با تولید 1396سال  طیور صنعتی در

خود در بین حیوانات اهلی بهسهم انتشار گاز نیتروس اکساید را 

 13/128مجموع در یک دهه گذشته، میزان  اختصاص داد. در

های اهلی در ایران که گیگاگرم گاز نیتروس اکساید با منشاء دام

بوده، انتشار یافته و این  گیگاگرم دی اکسایدکربن 3/39720معادل 

ای به مدیریت کود این حیوانات، کاهش تعداد مهم نیازمند توجه ویژه

ها و نیز آموزش تغییر الگوی های اهلی از طریق افزایش بازدهی آندام

ترین تغییرات یشباشد. البته بمصرف پروتئین حیوانی در انسان، می

 5/19انتشار گاز نیتروس اکساید مربوط به گروه سایر ماکیان بود )

 باشد.ها میدرصد( که دلیل آن افزایش در نوسانات تغییرات تعداد آن

، ساختار کواریانس یا 5 دست آمده در جدولهبراساس نتایج ب

های مختلف تولید گاز( گاز ها )واریانس مشترک بین سالهمبستگی

اکساید منتشر شده ناشی از پرورش حیوانات اهلی طی دهه یتروسن

تر بودن شاخص اطالع آکایک )برابر دلیل کمگذشته در ایران، به

(، از نوع کواریانس بدون ساختار و 4/680سوارز )برابر ( و بیزی4/677

های بعد نیز ها در سال( بوده و نیز اثرات مخرب آنUNناهمگن )

 های متوالی ین درحالی بوده که دوره یا سالتجمیع شده است. ا

 صورت مستقل، درنظر گرفته شده بود.  هب

( میزان انتشار گاز نیتروس 1393) با توجه به گزارش دهقان       

اکساید حاصل از فعالیت دامپروری )از روش مدیریت کود( در سال 

یج این گیگاگرم در سال برآورد نمود که با نتا 6/3، را در حدود 1390

 ( متفاوت 1390گیگاگرم در سال پایه  31/11پژوهش )در حدود 

وجود آمده مربوط به تعداد گروه طیور هباشد. دلیل این اختالف بمی

 باشد. ایشان تعداد طیور گوشتی را براساس آمارنامه وزارت جهادمی

میلیون قطعه درنظر گرفته بود که این تعداد  285کشاورزی در حدود 

بایستی در چهار الی پنج دوره ضرب باشد و مییک دوره می متعلق به

گردد. آمار تولید جوجه گوشتی در همان سال، درحدود یک میلیارد 

 قطعه بوده است.   

های اهلی بسیار ناچیز گاز نیتروس اکساید حاصل از تنفس دام       

 (. در پژوهش محرری1382شود )محرری، بوده و نادیده انگاشته می

های در حال چرا ( میزان انتشار این گاز که از طریق کود دام1382)

دست آورد. هب IPCC (2006) در مراتع بودند را با استفاده از معادالت 

گیگاگرم در سال برآورد  41/1ایشان کل انتشار این گاز را در حدود 

 باشند.نموده ولی میزان ضرایب انتشار درنظر گرفته شده بسیار کم می

ای دارای بعد جهانی است )صفایی و انتشار گازهای گلخانه       

باشد، لذا ها میگیر تمامی انسان( و مضرات آن دامن1393همکاران، 

همکاری جهانی در کاهش تولید آن ضروری است. در هین راستا 

چه رهگشا باشد. آن تواندپیشرفته می تکنولوژیکی کشورهای هایکمک

ن به آن اشاره نمود انتقال تکنولوژی در ساخت تواکه در این زمینه می

آالت خشک کننده کود و توزیع و تزریق کود فرآوری شده در ماشین

باشد. از طرفی فراهم نمودن تاسیسات پیشرفته های زراعی میزمین

وجود هواسطه بهای بیوگاز بهتولید و تصفیه گازهای مذکور در سامانه

های اهلی انرژی موجود در کود دامآوردن شرایط مطلوب استفاده از 

وری در تولید و مصرف انرژی تواند منجر به استفاده حداکثر بهرهمی

حداقل برسند )محرری، ای نیز بهشود و از طرفی تولید گازهای گلخانه

1382.) 

از راهکارهای دیگر کاهش انتشار گاز نیتروس اکساید حاصل از        

اهلی، باز چرخ یا استفاده دوباره کود های مدیریت غیرعلمی کود دام

چنین آموزش همگانی و باشد. همطیور در تغذیه نشخوارکنندگان می

ی ها ضرورعمومی برای تغییر الگو مصرف پروتئین حیوانی برای انسان

رسد. تنظیم دقیق جیره غذایی دام و طیور جهت ابقا نظر میهب

ها ، سرمایی و بیمارینیتروژن و نیز جلوگیری از بروز استرس گرمای

 برای این حیوانات الزامی است.    

مجموع، همه حیوانات اهلی طی یک دهه گذشته در کشور،  در       

اکساید از طریق تجمع گیگاگرم در سال نیتروس 13/128مقدار 

غیراصولی کود، منتشر کردند و این درحالی است که کل خوراک 

تن ماده خشک بوده و مقدار  میلیون 72/605ها در حدود مصرفی آن

نظر هباشد. بمیلیون تن محصول می 37/118ها در حدود تولیدات آن

 ترین گروهی که باعث انتشار گاز نیتروس اکساید رسد بیشمی

سازی بایستی در جهت بهینهشوند، گروه طیور صنعتی بوده لذا میمی

 د.گیر ای، صورتمدیریت کود این پرندگان، توجه علمی ویژه

گردد: از تجمع پس از مشاهده نتایج این پژوهش، پیشنهاد می       

از ، کود در کنار واحدهای دامپروری خودداری شود
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آوری کود این حیوانات، های پیشرفته در جهت جمعتکنولوژی

برای  ،گیری شودشدت جلویهاز سوزاندن کود دامی ب، استفاده گردد

های بیوگاز حاصل ین گاز، از سامانهتامین انرژی پاک و کاهش انتشار ا

صورت هکن کود طیور، بهای خشکدستگاه ،از کود دامی استفاده شود

غذایی نشخوارکنندگان  جیره در طیور، کود از ،دنرو کارهب گسترده و فراگیر

های از تکنولوژی ،صورت سیلوسازی و فرآوری شده استفاده گرددهب

ای با پروتئین باال، استفاده لوفهپیشرفته در ساخت سیلوی گیاهان ع

 صورته)ب آمونیاک یا و مستقیم( صورته)ب اوره از استفاده ،شود

طور دقیق و علمی انجام هغیرمستقیم( در جیره نشخوارکنندگان، ب

آموزش همگانی در راستا تغییر الگوی مصرف پروتئین حیوانی  ،شود

 سطح جامعه انجام شود. رد
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