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 چکیده

مطالعه به منظور ارزیابی اثرات زیست محیطی فرایند تولید دو نوع از مهمترین حبوبات )لوبیا و عدس( در شهر  اهداف:

 یاسوج  انجام شد.
 

کیلومتری شهر یاسوج بود که در سال زراعی  5ان موردنظر مزارع لوبیا و عدس روستای مختار در مک :هاروشمواد و 

 نامه، مصاحبه با کشاورزان، مراجعه به جهادگرفت. اطالعات الزم از طریق پرسشمورد بررسی قرار  1096-1095

ی حیات برای ارزیابی چرخه های سازمان جهاد کشاورزی بدست آمد. از روشکشاورزی شهر یاسوج و آمار نامهَ

های تاثیر مورد بررسی شامل گرمایش بهره گرفته شد. گروه 14343محیطی مطابق استاندارد ایزو ارزیابی اثرات زیست

 تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع آب بودند. یوتروفیکاسیون خشکی، تخلیه منابع فسیلی، اسیدی شدن، جهانی،

 

مقدار شاخص نهایی تمام گروه های تاثیر بررسی شده )بجز تخلیه منابع فسیلی( در فرایند تولید نتایج نشان داد  ها:یافته

ی منابع فسفات بیشترین مقدار را در های تولید عدس بیشتر بود و شاخص نهایی گروه تاثیر تخلیهاز مقدار شاخص لوبیا

 و برای عدس  604/3برای لوبیا  ECO-Xطی محیخود اختصاص داد. شاخص زیستهای تاثیر بررسی شده بهبین گروه

 بدست آمد. 661/3و برای عدس  14/1برای لوبیا  RDIی منابع محاسبه شد. همچنین شاخص تخلیه 361/3

 

د که میتوان با بهره سزایی در آلودگی محیط زیست داشتنهای شیمیایی اثرات بهمصرف سوخت و نهاده گیری:نتیجه

 آلی مواد وضعیت در مهمی نقشجویی در مصرف انرژی صرفه ورزی ضمنخاکزی و بیورخاکهای کمگیری از روش

 خاک و بهبود باروری آن ایفا نمود.

 

، نهادهگروه تاثیر ،محیطیشاخص زیست ،حبوبات ،چرخه حیات ارزیابیکلیدی:  واژه های  
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Abstract 

Background and Objective: The study was conducted to evaluate the environmental effects of the 

production process of two types of the most important legumes (beans and lentils) in Yasuj. 

 

Materials and Methods: The location of bean and lentil farms in Mokhtar village was 5 km from Yasuj 

city, which was studied in the 2016-2017 crop year. Necessary information was obtained through 

questionnaires, interviews with farmers, referring to the Agricultural Jihad in Yasuj and statistics of the 

Agricultural Jihad Organization. The life cycle assessment method was used to assess the environmental 

impact according to ISO 14040 standard. The study groups included global warming, acidification, land 

eutrophication, depletion of fossil resources, depletion of phosphate resources and depletion of water 

resources 

 

Results: The results showed that the value of the final index of all the affected groups (except for fossil fuel 

depletion) in the bean production process was higher than the value of lentil production indices and the final 

index of the effect of depletion of phosphate resources had the highest value among the affected groups. .The 

)ECO-X  ( Environmental Index for Bean  0.634 and for lentil 0.061 was calculated .also The Resource Drain 

Index (RDI) was also obtained for bean 1.14 and for lentils 0.661. 

 

Conclusion: fuel consumption and chemical inputs  had significant effects on environmental pollution, 

which can be achieved by using low-tillage and non-tillage methods while saving energy and playing an 

important role in soil organic matter and improving its fertility. 

 

Keywords: Life Cycle Assessment, Legumes, Environmental Index, Impact Group, Input 

 

 

 مقدمه

 تقاضا و به دنبال آن افزایش جمعیت افزایش         

. است سطح واحد در تولید میزان بردن باال مستلزم

 از بیش یاستفاده موجب عملکرد افزایش برای رقابت

 بی مصرف .است شده کودها و سموم شیمیایی از حد

 بر که زیادی هزینه بر عالوه شیمیایی کودهای رویه

 پی در نیز را باریزیان اثرات ند،ک می تحمیل کشاورز

 به بودن ارزان علت به که اوره کود مثال عنوان به .دارد

 در استفاده از بعد شودمی مصرف زیادی مقدار

 تبدیل نیترات به زمینیسیب و پیاز مانند محصوالتی
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 .(2310 همکارانکفشانی و) و در آن تجمع می یابد شده

 در که عنصر این از زیاد استفاده از ناشی مسمومیت

 باالرفتن باعث و افتد می اتفاق آن حد از بیش جذب اثر

 خوردن همبه و گیاهی هایبافت در عنصر این غلظت

 کیفیت و کمیت کاهش شود،می غذایی عناصر تعادل

 در سنگین فلزات سایر و کادمیوم بور، تجمع محصول،

 توسط هاریزمغذی سایر و آهن مس، جذب کاهش گیاه،

 و فسفر به هاآب آلودگی خاک، ساختمان تخریب ریشه،

 از فسفر زیاد انتقال سپس و تجمع فوق، سنگین عناصر

 و هامرداب مانند راکد آبی منابع به روان هایآب طریق

 در و هاخزه و هاجلبک رشد افزایش باعث هادریاچه

ها آب این در زنده موجودات نسبت خوردن همبه نتیجه

 آلی ماده .(2313 حب و همکاران)پیرصا گردیده است

 .دارد خاک حاصلخیزی پایداری در را کلیدی نقش

 ماده کاهش رایج، کشاورزی نامناسب مدیریت متأسفانه

 .است کرده فراهم زراعی هاینظام بوم در را خاک آلی

 جذب راه از خاک در آلی ماده بیشتر مقدار وجود

 شده خاک نیتروژن آبشویی از جلوگیری باعث کلوئیدی

 همچنین کاهد.می محیطیزیست هایآلودگی از و

 کخا آلی مواد رفتن بین از موجب کخا باالی اسیدیته

)گیمیر  ودمیش کربنیک گاز رفتبرون صورت به

 آگاهی اخیر، هایدهه در .(2312وهمکاران 

 داردوست کاالهای برای تقاضا و افراد محیطیزیست

 حوزه ندانشمندا تا است شده باعث زیست محیط

 داشته باشند پاک تولید به بیشتری توجه کشاورزی

حبوبات از جمله  .(2315)خوشنویسان و همکاران 

ه و یکی تی زیادی داشغذایارزش  محصوالتی هستند که

د. رشد تناهی هسگیین ئنی از پروتغاز مهمترین منابع 

شده است تا مصرف  ثجمعیت در دو دهه اخیر باع

وشت قرمز افزایش چشمگیری گینی به ویژه ئمواد پروت

یابد. بر این اساس افزایش تولید حبوبات به عنوان مکمل 

ادی کشور مورد صتدر برنامه توسعه اق نیتئمنابع پرو

 02تا  18ن ته است. دانه حبوبات با داشترفگقرار  توجه

 ددارم ذایی مردغش مهمی در رژیم قدرصد پروتیین، ن

و، آسیا ائر فابر اساس آم (.2339 حسینی)مجنون 

حبوبات در جهان است و سطح  هدنند کرین تولیگتزرب

عملکرد لوبیا در جهان به د و کشت، میزان تولیر زی

 866تن و  میلیون 26.52ار، کتمیلیون ه 03 /61ب ترتی

ت، میزان تولید و کشر ح زیطو س کتاردر هگرم کیلو

 234192 ،تارکه139249 ا در ایران به ترتیبعملکرد لوبی

 .(2316 )فائو دمیباشتار در هک گرمویلک 1869تن و 

ه تواند بمی کشاورزی هایفعالیت محیطیاثرات زیست

 از هریک. شود ارزیابی مختلفی هایروش وسیله

 متفاوتی هایمؤلفه و کاربران اهداف، دارای ها،روش

 مطلوبیت و باشندمی مورد مطالعه امظن ارزیابی برای

 اهداف تعریف دی،کاربر هایروش اساس بر هاآن

 و سازی کمی برای رفته بکار هایشاخص ر،ظموردن

 می باشند متفاوت مکانی و زمانی تغییرپذیری قابلیت

 .(2335 ورف)پایرائو دیو و ون در 

 دهه دو در 1( LCA) روش ارزیابی چرخه ی حیات       

 اثرات ارزیابی برای مناسب ابزاری عنوان به اخیر

 این .است شده برده کار به کشاورزی در محیطیزیست

 تولید مختلف هاینظام مقایسه برای مناسبی روش ابزار

)بوجاکا و همکاران  میباشد کشاورزی محصوالت

برای  و سایر کشورها . از این روش در ایران(2314

تولید محصوالت زراعی بسیاری از جمله گندم، جو، 

، توت برنج، کلزا، چای، پنبه، هندوانه، گوجه فرنگی، خیار

ت حبوبات تاکنون فرنگی و... استفاده شده اما برای کش

ی جامعی درخصوص ارزیابی اثرات در ایران مطالعه

در یونان  تنها زیست محیطی انجام نگرفته است.

سه رقم  اثرات با ارزیابی (2310)  ابلیوتیس و همکاران

 که لوبیا و سه روش کشت متفاوت به این نتیجه رسیدند

 اتثرا کاهش موجب گانیکار ورزیشاک از دهستفاا

د. نای و شو می منابع تخلیه به طمربو یستمحیطیز

عنوان کردند کشت مخلوط ذرت با ( 2313)  همکاران

گیاهان تثبیت کننده نیتروژن به عنوان راهکار پایداری 

                                                           
1 Life Cycle Assessment 
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های زراعی نیتروژن در نظام برای جلوگیری از مصرف

بررسی اثرات نیز با ( 2316فیروزی و همکاران )  است.

نتیجه دست  زمینی به اینمحیطی کشت بادامزیست

زمینی محیطی کشت مخلوط بادامیافتند که اثرات زیست

 زمینی کمتر بود. مالوبیا از کشت یکپارچه باد و

بـا بررسی میزان  (2310aخوشنویسان و همکاران )

 گندم در اصفهانای در تولیـد گلخانـه انتشار گازهای

د که دو نهاده الکتریسـیته و کودهای گزارش نمودن

ای قش را در تولیـد گازهـای گلخانـهشیمیایی بیشترین ن

 .دارا بودنـد

در سطح وسیعی از مزارع استان  کشت حبوبات       

انجام میگیرد و عالوه بر رفع نیاز  کهگیلویه و بویراحمد

 های همجوار نیز صادر میشود.انداخلی استان به است

وزارت جهاد  1095ی کشاورزی سال رنامهمطابق آما

کشاورزی سطح زیر کشت دو محصول لوبیا و عدس 

 2164و  623در استان کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب 

 (.2318)احمدی و همکاران   هکتار برآورد شده است

ایجاد تاسیسات آبیاری بارانی، افزایش عملکرد و سود 

انی به اقتصادی حاصل از فروش محصول کمک شای

است. ازطرفی ارزیابی  کشاورزی روستاییان نموده

محیطی یکی از موارد حائز اهمیت در اثرات زیست

یابی اثرات بنابراین ارز کشاورزی پایدار است.

المللی و های استاندارد بینهای مختلف با روشکشت

های دارای کمترین اثرات سوء انتخاب نظام

کشاورزی ت ارزیابی پایداری محیطی جهزیست

شت حبوبات در ایران تاکنون درمورد ک ضروری است.

با روش  جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی ایمطالعه

انجام نگرفته است. خارج از  ارزیابی چرخه ی حیات

ایران نیز این موضوع به ندرت مورد بررسی قرار 

( سه 2310تنها در یونان ابلیوتیس و همکاران ) گرفت.

ا را با سه روش کشت متفاوت مورد رقم متفاوت از لوبی

مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که کشت 

کمتری نسبت به دو کشت  محیطیارگانیک اثرات زیست

محیطی کشت اثرات زیست  در این پژوهشدیگر داشت. 

به عنوان دو مورد از مهمترین حبوبات  لوبیا و عدس

حیات  یارزیابی چرخه زراعی در شهر یاسوج با روش

 .بررسی شد

 

 هامواد و روش

طول  51ْ 06َ 33با مختصات جغرافیایی ً شهر یاسوج     

متر  1823عرض شمالی، با ارتفاع  03ْ 43َ 33شرقی و ً

متر میلی 208از سطح دریا، و میانگین بارندگی ساالنه 

خشک،  هوایی معتدل مایل به سرد، نیمهوآبدارای 

 1شکل  .(2333 فریجع) جنگلی استکوهستانی و نیمه

ی مورد مطالعه را در کشور و استان موقعیت منطقه

 دهد. احمد نمایش میبویر کهگیلویه و

 

 

 

 
 

 ی مورد مطالعه در کشور و استان کهگیلویه و بویراحمدموقعیت منطقه -1شکل 

 



 113                                                                           …تعیین اثرات زیست محیطی تولید لوبیا و عدس با روش ارزیابی چرخه حیات 

 

کیلومتری شهر یاسوج و در  5روستای مختار که در 

ع شده است قطب مجاورت رودخانه ی دائمی بشار واق

با  1095تولید حبوبات در شهر یاسوج است که در سال 

های دیم ژ آب سطح وسیعی از زمینایجاد ایستگاه پمپا

غالب تحت  کشت این منطقه به کشت آبی تبدیل شد.

که در  آبیاری بارانی در این منطقه کشت لوبیا است

در فصل بهار کاشت و در فصل هکتار  533مساحت 

در نیز  عدسکشت  شود.شت انجام میتابستان بردا

فصل پاییز و زمستان و نهایتا تا هکتار در  2255سطح 

عملکرد  شود.اواسط بهار به صورت دیم انجام می

و  6.9برای کشت لوبیا دانه( وع کاه و محصول )مجم

)سازمان  تن در هکتار است 2.92ی کشت عدس برا

ت اطالعا(. 2312بویراحمد جهاد کشاورزی شهرستان 

عملکرد، میزان مورد نیاز درمورد سطح زیرکشت، 

ها  از طریق آبیاری و میزان مصرف نهادهی نحوه

ی جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه به اداره

کشاورزان  نامه و مصاحبه باپرسشی تهیهبویراحمد، 

از نفر  15ی آماری در این پژوهش معهجا بدست آمد.

هر یاسوج و د کشاورزی شی جهاکارشناسان اداره

 ابق جدول کرجسی و کوکرانکشاورزان بودند. مط

نفر باشد تعداد  15ی آماری اگر تعداد جامعه( 1923)

به دلیل کم بودن  شود ولینفر می 14ی آماری نمونه

ی ه عنوان نمونهنفر( کل جامعه ب 15ی آماری )جامعه

 تحصیل منظور به زیادی منابع. آماری انتخاب شد

 وجود تولید مختلف مراحل در هاآالینده انتشار ضرایب

محیط  حفاظت آژانس هایدستورالعمل ازجمله .دارد

 آب تغییرات مللیالبین مجمع و( EPA ) ریکا آم زیست

 دو این از هاپژوهش اکثر در که( IPCC)  هوایی و

 است ترپررنگ IPCC نقش اما میکنند، استفاده

المللی ینب سازمان .(2314B)خوشنویسان و همکاران 

 صورت به را حیات چرخه ارزیابی (ISO)استاندارد 

 اثرات و هاخروجی ها،ورودی ارزیابی و آوریجمع

 چرخه طول در تولید نظام یک بالقوه محیطیزیست

 هر 14344 ایزو اساس برکند.  می تعریف آن حیات

 الزامی مرحله چهار شامل حیات چرخه ارزیابی پروژه

 سیاهه تحلیل و تجزیه ،منهدا و هدف تعریف: شامل

 باشد می نتایج تفسیر و پیامد ارزیابی ،(نویسی سیاهه)

 (.2336 )ایزو

ی اول هدف از انجام پژوهش، محصول در مرحله      

کارکردی و مرز حوزه تعیین  مورد مطالعه، واحد

گردد که  اثرات به عبارتی بیان می .گرددمی

در کدام  ایمحیطی چه محصولی در چه منطقهزیست

رار است مورد ارزیابی ی حیات و با چه روشی قمرحله

ات هدف از این مطالعه ارزیابی اثر. قرار گیرد

با   محیطی کشت لوبیا و عدس در شهر یاسوجزیست

واحد کارکردی  .ی حیات بودروش ارزیابی چرخه

معادل یک تن محصول خشک شامل دانه و کاه درنظر 

 .ی مزرعه تعیین گردیدازهحوزه نیز درومرز  گرفته شد.

ای ورودی و میزان هدر مرحله ی دوم تمام نهاده      

ها به ازای صرف نهادههای ناشی از مانتشار آالینده

. ه محیط زیست پذیرنده برآورد شدواحد کارکردی، ب

 .ی کشت مورد نظر نیز تعیین گردیدهاهمچنین خروجی

های وشها مطابق رمیزان انتشارات ناشی از نهاده

برآورد شد. میزان انتشار استفاده شده در منابع معتبر 

ات ساعت های ناشی از مصرف هر کیلووآالینده

، (2312) ی اوبرین و همکاران ریسیته از مطالعهالکت

، (2333) نتایج مطالعاتانتشارات مربوط به کود اوره از 

)  و اشنایدر و همکاران (2332)  گاسول و همکاران

سوخت دیزل از شارات ناشی از احتراق ، انت(2339

دهقانی  و (2335تزیلیواکیس و همکاران)  مطالعات

ون دن  عاتو انتشار علف کش از نتایج مطال (2332)

 استفاده شد. (1999برگ و همکاران ) 

م منتشر شده از هر کدام نوع ترکیبات مه 1در جدول     

ه ارایه ها به ازای واحد هر نهادها و مقدار آناز نهاده

 شده است.
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 نتشارات ناشی از هر واحد نهادهمیزان ا -1جدول 

تهمقدار در هر کیلو وات الکتریسی مقدار در هر لیتر سوخت ترکیبات  مقدار در هر کیلوگرم کود 

Co2 37.2 085.  ------ 

N2o 1871*6-15 
------ 5500. 

CH4 1.2*6-15 
------ ------- 

S2o 550. 3.0*15-0 ------- 

NH3 ------ 1*15-0 .83. 

NOX 5333. 1*5-15 55500. 

 

 گام اساسی وجود دارد:  4ی سوم در مرحله

اثیر بیش از ده گروه تگام اول: انتخاب گروه تاثیر: 

ی حیات وجود دارد که محیطی در ارزیابی چرخهزیست

که از کشت موردنظر و  محققان با توجه به اطالعاتی

ه در اختیار دارند مختار به های مصرف شدنوع نهاده

های گروه. های تاثیر هستندهیا تمام گرو انتخاب تعداد

تاثیر مورد بررسی در این مطالعه گرمایش جهانی، 

اسیدی شدن، یوتروفیکاسیون خشکی، تخلیه منابع 

 .بع فسفات و تخلیه منابع آبی بودندفسیلی، تخلیه منا

در هر  ت موثردر این مرحله ترکیبا بندی:هقگام دوم: طب

چون  .همراه کارایی ترکیبات بیان گردیدگروه تاثیر به 

ت متفاو تاثیر ترکیبات در هر گروه تاثیر باهم میزان

سازی یا ضریب است برای هر ترکیب فاکتور مشخص

تاثیر برای مثال در گروه  شود.سازی تعریف میویژگی

حضور  N2Oو CO2 ,CH4 ترکیب گرمایش جهانی سه

و  CO2=1 ،CH4=21سازی تور مشخصدارند. فاک

N2O=013 .به عبارتی هر مولکول  استN2O  تقریبا

گرمایش جهانی  در ایجاد  CO2برابر مولکول  013

ها در فاکتور از ضرب مقدار آالینده دارد. محیط

بندی یر، شاخص طبقهدر هر گروه تاثسازی مشخص

 .(2336 )ایزو بدست می آید

سازی ی نرمالرحلهسازی: در مگام سوم: نرمال

بندی که در گام قبل محاسبه شد با تقسیم شاخص طبقه

د تا یردبعد تبدیل گسازی به مقداری بیلبر فاکتور نرما

ی های تاثیر، امکان مقایسهبا یکسان شدن واحد گروه

این مرحله در  .های تاثیر فراهم شودگروهشاخص 

فالحپور ) ی حیات اختیاری استارزیابی چرخه

 (.2312کاران وهم

 یمرحله  از حاصل نتایج :دهیوزن گام چهارم:

 رقم یک و دشدن ضرب دهیوزن عامل در سازینرمال

 به طوری که .آمد دست به اثرات میزان برای نهایی

 این که است این نشان دهنده فاکتور این بودن بزرگتر

 زیست محیط به لطمه بیشتری برای پتانسیل تأثیر، گروه

 .(2312 اه و همکاراننیکخو) دارد

 یا شده سازینرمال هایداده روی بر تواندمی دهیوزن

 چرخه ارزیابی درنیز  مرحله این .گیرد انجام نشده

 نهایی گیرینتیجه عنوان به و میباشد اختیاری حیات

 .است فرآیند یا محصول یک حیات چرخه ارزیابی

تایج بدست آمده تفسیر ندر این مرحله  :مرحله چهارم

 شاخص دو قالب در نهایی هایشده و شاخص

. شدند دسته بندی منابع تخلیه شاخص و محیطیزیست

به طور مستقیم بر سالمت  محیطیزیست شاخص

در این پژوهش  انسان و محیط زیست تاثیر دارد.

 هایشاخص مجموع با محیطی برابرشاخص زیست

و  اسیدی شدن جهانی، گرمایش های تأثیرگروه نهایی

شاخص . شد گرفته نظر در خشکی ونیوفیکاسیوتر

ی حیات یطی که معیار نهایی ارزیابی چرخهمحزیست

هرچه  .تولید یک تن محصول محاسبه شد ازایاست به 
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میزان این شاخص بیشتر باشد سالمت انسان و محیط 

ی شاخص تخلیهزیست با خطر بیشتری روبروست. 

اثیر های تهای نهایی گروهمنابع نیز مجموع شاخص

سفات و تخلیه منابع تخلیه منابع ف تخلیه منابع فسیلی،

یل اینکه کشت عدس به به دل درنظر گرفته شد. آب

لیه منابع مجموع شاخص شاخص تخ صورت دیم بود

 منابع فسیلی و تخلیه منابعهای تاثیر تخلیه نهایی گروه

د. هرچه شاخص تخلیه منابع در نظر گرفته ش فسفات

منابع موجود رو به کاهش  یکند کهبیشتر باشد بیان م

های نسل آینده با مشکالت بیشتری تامین نیاز است و

های ورودی هردو میزان نهاده 2جدول روبه روست.

 دهد.کشت را به ازای تولید یک تن محصول نمایش می
 

 (1331نگارنده ) ها به ازای تولید یک تن محصولمیزان مصرف نهاده  -2جدول

 

 

در ایجاد هر گروه تاثیر ترکیبات متفاوتی نقش دارند که 

میزان لذا برای بیان  میزان کارایی آنها یکسان نیست.

آسیب هر ترکیب به محیط زیست یک فاکتور تعیین 

سازی یا ضریب گردد که فاکتور مشخصمی

هر  ترکیبات موثر در 0جدولسازی نام دارد. ویژگی

سازی ترکیبات را گروه تاثیر و فاکتورهای مشخص

 نمایش میدهد.

 

 (2112  همکاراننیکخواه و ) تاثیرهای سازی ترکیبات در گروهفاکتورهای مشخص  -3جدول 
 و واحد اندازه گیری گروه تاثیر ترکیبات سازیفاکتور مشخص

CO2 =1 

CH4 =31 

N2O =215 

 علف کش =072 

CO2 

CH4 

N2O 

 علف کش

 گرمایش جهانی

 
kg CO2 eq 

SO2=173 

NOX= 0.  

NH3=170 

SO2 

NOX 

NH3 

 اسیدی شدن
Kg SO2 eq 

NH3=072 

NOX=173 

NH3 

NOX 
 یوتروفیکاسیون خشکی

kg Nox eq 

سوخت  03780

 گازوئیل
 ی منابع فسیلیتخلیه

MJ 

 m3ی منابع آبتخلیه آب  1

 ی منابع فسفاتتخلیه فسفات .30

kg p2o5 eq 

 

 

 عدس لوبیا واحد نهاده

 ------- M3 1228730 آب

 L 23700 01754 سوخت

 ------- Kg 20732 کود اوره

 Kg 20732 20708 کود فسفات

 ------- Kwh 014700 الکتریسیته

.L 348 علف کش  ------- 
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د متفاوت بندی دارای واحی طبقههای مرحلهچون داده

بعد تبدیل شوند تا قابلیت هستند باید به واحدی بی

های با واحد دهسازی دافاکتور نرمال مقایسه پیدا کنند.

کند. های با واحد یکسان تبدیل میمتفاوت را به داده

های دهی گروهسازی و وزنفاکتورهای نرمال 0جدول 

 دهد.تاثیر را نمایش می

 

 

 

 (1331نگارنده )تولید یک تن محصول  به ازایو تخلیه کننده منابع میزان مواد منتشر شده   -2جدول 

 عدس  لوبیا واحد نام ترکیب

NOX Kg 1.486 413. 

CO2 Kg 00.7400 11371.0 

NH3 Kg 37820 ------- 

SO2 Kg 1780 1002. 

N2O Kg 10008. 555.00. 

CH4 Kg 55001. 55.11. 

P2O5 Kg 10700 10780 

 L 23700 01754 سوخت دیزل

 ------ M3 1228730 آب

 ------ .L 110 علف کش

 
 

 دهیسازی و وزنفاکتورهای نرمال -4جدول

 گروه تاثیر سازیفاکتور نرمال دهیفاکتور وزن منبع

 گرمایش جهانی kg co2 eq 8140 1.35 (2310)میرحاجی و همکاران 

 اسیدی شدن kg so2 eq 52 1.8 الف(2334)برنتراپ و همکاران 

 یوتریفیکاسیون خشکی kg nox eq 60 1.4 (2312)فالحپور و همکاران 

 ی منابع فسیلیتخلیه MJ 09162 1.14 (2310)سلطانی و همکاران 

 ی منابع فسفاتتخلیه kg p2o5 eq 2.66 1.2 (2315)نیکخواه و همکاران 

 ی منابع آبتخلیه m3 626.06 .21 (2313)وانگ و همکاران 
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 و بحث نتایج

، الکتریسیته فسفاتدر کشت لوبیا از کود اوره، کود 

ها همترین نهادهمکش به عنوان و علف)جهت پمپاژ آب( 

ی ت عدس فقط از دو نهادهاستفاده شده بود ولی در کش

سوخت و کود فسفات استفاده شد. میزان مصرف 

لیتر  123لیتر و برای عدس  224سوخت در کشت لوبیا 

در هکتار بود. با اینکه میزان سوخت کشت لوبیا تقریبا 

برابر کشت عدس بود اما به دلیل عملکرد بسیار کم 2

دس در هر هکتار، مقدار مصرف سوخت به کشت ع

لیتر و برای کشت لوبیا  41.39ازای هر تن محصول 

لیتر بود. کود فسفات در کشت عدس به میزان   02.46

 253کیلوگرم در هکتار و در کشت لوبیا به میزان  133

 ر استفاده شد.کیلوگرم در هکتا

 CO2ابتدا  ان ترکیبات آالینده در کشت لوبیاازمی     

 کیبات بودندمهمترین تر SO2آن پس از  وNH3سپس 

سپس  و NOXترکیب  CO2ولی در کشت عدس پس از 

 در کشت لوبیا مهمترین ترکیبات بودند. SO2ترکیب 

و در کشت عدس تریسیته، کود اوره و سوخت دیزل الک

 د اثرات زیست محیطی بودند. تنها سوخت منشاء ایجا

 6در جدول  وباتی حیات کشت حبنتایج ارزیابی چرخه

 نمایش داده شده است:

ی حیات شامل شاخص های ارزیابی چرخهشاخص   

دهی، سازی، شاخص وزنشاخص نرمال بندی،طبقه

ی اخص تخلیهو ش (ECO-X ) شناختیشاخص بوم

های کشت لوبیا و شاخص 1عدد  ( هستند.RDI) منابع

 های کشت عدس را نمایش میدهد.شاخص 2عدد 

 

 (1331نگارنده ) ی حیات کشت حبوبات در شهر یاسوجهای ارزیابی چرخهصاخش -6جدول

 دهیشاخص وزن سازیشاخص نرمال بندیشاخص طبقه گیریواحد اندازه گروه تاثیر

 kg CO2 eq 055001 =1 گرمایش جهانی

0007113 =3 

 5750101=1 

575128=3  

.614=1 

57510=3  

 kg so2 eq  .7088=1 اسیدیته

57002=3  

57100=1 

57513=3  

57304=1 

57532=3  

یوتروفیکاسیون 

 خشکی

kg Nox eq 1274.8=1 

3=17540 

57331=1 

3= 51..  

57211=1 

3= 530.  

 Mj 124173=1 تخلیه منابع فسیلی

3=1.0171 

57520=1 

3= 500.  

57505=1 

3= 501.  

 kg p2o5 eq 07100=1 تخلیه منابع فسفات

3= 27840 

57000=1 

57058=3  

575003=1 

55701=3  

 M3 1228/30=1 37120=1 تخلیه منابع آب

 

57088=1 

    
  

 

نتایج حاصل شده نشان داد در سه گروه تاثیر گرمایش 

کاسیون خشکی که جهانی، اسیدی شدن و یوتروفی

محیطی است شاخص نهایی های زیستمربوط به آالینده

شاخص زیست محیطی  .بود ت لوبیا از عدس بیشترکش

ECO-X ع شاخص نهایی این سه گروه که از مجمو

 بدست آمد. .604لوبیا  اثیر بدست می آید برای کشتت

. محاسبه شد. 361این شاخص برای کشت عدس 

مهمترین دلیل تفاوت در مقدار شاخص کشت لوبیا با 

تریسیته در کشت عدس در استفاده از کود اوره و الک

تخلیه کننده منابع زیست  تاثیرهای گروه درلوبیا بود. 

 ،کشت عدسدر منابع فسیلی گروه تاثیر تخلیه  محیطی

تاثیر تخلیه منابع  گروه ثیر تخلیه منابع فسفات وگروه تا
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مقدار  .را داشتندمقدار بیشترین  کشت لوبیادر آب 

 و برای 1.143ا لوبی برای RDIشاخص تخلیه منابع 

در کشت عدس به دلیل دیم  شد. . محاسبه661عدس 

نتایج  ه منابع آبی منظور نگردید.بودن گروه تاثیر تخلی

 بوده است: 2های تاثیر مطابق جدول دی گروهرتبه بن

 

 (1331نگارنده ) های تاثیربندی گروهرتبه -1جدول

 رتبه کشت لوبیا عدس

 1 تخلیه منابع فسفات تخلیه منابع فسفات

 3 تخلیه منابع آب تخلیه منابع فسیلی

 2 خشکی یوتروفیکاسیون یوتروفیکاسیون خشکی

 0 اسیدی شدن اسیدی شدن

 0 گرمایش جهانی گرمایش جهانی

 0 تخلیه منابع فسیلی تخلیه منابع آب

    

 تاثیر تخلیه منابع فسفات در هردو شاخص نهایی گروه 

گرمایش  ای تاثیر بود.هکشت بیشتر از سایر گروه

کشت عدس و تخلیه منابع فسیلی در کشت جهانی در 

مانگونه که همقدار را دارا بودند.  نیز کمترین لوبیا

های گروه بندی جایگاهشود از لحاظ رتبهمشاهده می

ر یوتروفیکاسیون خشکی، اسیدی شدن و گرمایش تاثی

جهانی و تخلیه منابع فسفات در هر دو کشت یکسان 

است و مهمترین تفاوت مربوط به جایگاه گروه تاثیر 

در کشت لوبیا  این گروه تاثیر .بود تخلیه منابع فسیلی

اخرین جایگاه و در کشت عدس دومین جایگاه را دارا 

لیل دیم بودن گروه تاثیر تخلیه منابع آبی به د) بود

از لحاظ مقادیر عددی نیز . (کشت عدس محاسبه نشد

ای تولید ههای نهایی تولید عدس از شاخصشاخص

های تاثیر کمتر بوده و این نسبت میان گروهلوبیا 

 2شکل  برابر متفاوت بود. 13.8تا  1.32مختلف از 

 های تاثیر را نمایش میدهد.شاخص نهایی گروه

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

          

 
 رهای تاثیدهی )نهایی( گروهص وزنشاخ  -2شکل 

 

گروه محیطی در میان عوامل موثر برشاخص زیست     

ترین بیشکشت  در هر دوتاثیر یوتروفیکاسیون خشکی 

. مقدار این شاخص بیشتر تحت تاثیر داشتتاثیر را 

سوخت دیزل و الکتریسیته در  مصرف کود اوره بود.

در  های بعدی ایجاد یوتروفیکاسیون قرار گرفتند.رتبه

کشت عدس در یاسوج که از کود اوره و الکتریسیته 

استفاده نشده بود این شاخص به کمترین میزان خود 

وانگ و  .دویان محصوالت مطالعه شده رسیده بدرم

برای تولید بیوگاز به ( نیز در تولید ذرت 2313) همکاران

( 2314یافتند. بوجاکا و همکاران )ای دست چنین نتیجه
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فرنگی در کلمبیا نیز اظهار داشتند در تولید گوجه

دهی اثرات قابل توجهی بر روی ایجاد کود

( در 2315خواه و همکاران )یوتروفیکاسیون داشت. نیک

استان گیالن به این نتیجه  مینی درزتولید بادامی مطالعه

رسیدند یوتروفیکاسیون خشکی بیشترین پتانسیل 

بنابراین باید مصرف حیط زیست دارا بود. آسیب را به م

کود اوره را تاحد ممکن کاهش داد و بجای آن از 

کودهای ارگانیک و یا کود دامی در مزارع استفاده شود 

ه محیط زیست، سالمت تا ضمن ایجاد آسیب کمتر ب

میزان  0شکل  محصول تولید شده نیز افزایش یابد.

های تاثیر را در ایجاد شاخص مشارکت گروه

 مایش میدهد.ن ECO-Xمحیطی زیست

 

 

 
 عوامل موثر بر شاخص زیست محیطی  -3شکل 

 
 عوامل موثر بر شاخص تخلیه منابع  -4شکل 

    
 

مربوط به مصرف های عمومی توجه به توصیهعدم  

ی مقادیر زیاد کود فسفات در هر کودها سبب استفاده

ثیر تخلیه کشت شده است. به طوری که گروه تادو 

 ت.کشت بیشترین مقدار را داش منابع فسفات در هردو

ل در دزفو (2319 ) تدین پور و همکارانپژوهش  نتایج

ای گروه تاثیر تخلیه نیز نشان داد در کشت فلفل دلمه

بنابراین الزم  منابع فسفات بیشترین مقدار را داشت.

است سازمان جهاد کشاورزی با اقداماتی کشاورزان را 

شتی از میزان نیاز کودی هر نوع محصول و هر نوع ک

 های پرخطر کاهش یابد.مصرف این نهاده آگاه کرده تا

های های آلی و استفاده از تناوبهمچنین مصرف کود

متنوع نیز میتواند در کاهش استفاده از کودهای 

 شیمیایی موثر واقع شود.

 

 نتیجه گیری

بریم که سوخت دیزل، از نتایج به دست آمده پی می      

های مهم هکودهای شیمیایی و الکتریسیته به عنوان نهاد

های ی محیط زیست و آب، کود فسفات و سوختآالینده

فسیلی به عنوان منابع درحال تخلیه هستند که با گذشت 

زمان آثار زیانبار این دو موضوع به وضوح آشکارتر 

مصرف سوخت در کشاورزی به عوامل خواهد شد. 

مختلفی بستگی دارد که برنامه ریزی کارآمد در هر 

تواند به کاهش اثرات ناشی از ل میکدام از این عوام
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مصرف سوخت کمک کند. جایگزین کردن ماشین آالت 

کهنه و فرسوده با ماشین آالت جدید که سوخت کمتری 

کنند، کاهش تعداد و زمان مراحل مصرف می

 ی وورزخاکهای کمبه کارگیری روشو ورزی خاک

جایگزین کردن سوخت های طبیعی در کشاورزی 

کاهش اثرات سوخت در کشاورزی کمک تواند به می

 کند.

زی رویه از کودهای شیمیایی در کشاوریباستفاده 

کیفیت، به هم بیمنجر به تولید محصول آلوده و 

ورود  خوردن تعادل طبیعی عناصر غذایی خاک و

شده که  ی سطحی و زیرزمینیهاعناصر سمی به آب

سالمت انسان و محیط زیست را تهدید می نماید. 

ها مقاومت کشسموم و علف ین به کارگیری مداومهمچن

برد که عوارض ناخواسته ای را در حشرات را باال می

الزم است با به  نماید.های زراعی ایجاد میاکوسیستم

 کارگیری کودهای آلی و روش های کنترل طبیعی آفات

از آسیب به اکوسیستم های زراعی جلوگیری به عمل 

 آید.

نی در مزارع عالوه بر اینکه حجم تاسیس ایستگاه بارا

کار کشاورزان و زمان آبیاری را به مقدار زیادی کاهش 

داده است به لحاظ فرسایش خاک نیز موفق تر از روش 

جهت غرقابی سنتی است ولی استفاده از الکتریسیته 

های مهمی به محیط پمپاژ آب سبب انتشار آالینده

کشت  شود که در صورت افزایش سطح زیرزیست می

تواند بسیار خطرناک باشد. های آتی میطی سال

استفاده از منابع آب رودخانه ی دایمی بشار  همچنین

ایستگاه پمپاژ آب به سبب شده است که با وجود ایجاد 

 ، توجه چندانی به راندمان آبیاری نشود.صورت بارانی

راندمان  ین به کار گیری روش های آبیاری بابنابرا

ضرورت دارد. انجام مصرف آب کمتر  باالتر و میزان

بیاری در ساعات پایانی روز و ابتدای شب که میزان آ

تواند در کاهش مصرف آب موثر مینیز تبخیر کم است 

 باشد.

ارگانیک آموزش کشاورزان جهت تولید محصوالت      

کنندگان ها و آموزش مصرفو استفاده کمتر از نهاده

ین کی از مهمترینیز جهت خرید محصوالت ارگانیک 

اثرات منفی زیست  راهکارهای موثر جهت کاهش

  محیطی است.

 

 سپاسگزاری

ی جهاد کشاورزی شهرستان بدینوسیله از اداره    

ما را  در با در اختیار قرار دادن اطالعات بویراحمد  که 

نماییم.انجام این تحقیق یاری نمودند صمیمانه تشکر می

 

 

 مورد استفاده منابع

Abeliotis K, Detsis V and Pappia C. 2013. Life cycle assessment of bean production in the Prespa National 

Park, Greece. Journal of Cleaner Production 41: 89-96. 

Ahmadi K, Ebadzadeh HR, Abdshah H, Kazemiyan A and Rafiee M. 2018. Agricultural statistics of the crop 

year 1395-96 Volume One – Crops. Tehran. Ministry of Agriculture.p 107. 

Bojacá CR, Wyckhuys KAG and Schrevens E. 2014. Life cycle assessment of Colombian greenhouse tomato 

production based on farmer-level survey data, Journal of Cleaner Production, 69: 26-33. 

Boyer-Ahmad county Agricultural Jihad Organization 351.. . 

Brentrup F, Kusters J, Kuhlmann H and Lammel J. 2004a. Environmental impacts assessment of agricultural 

production systems using the life cycle assessment methodology, I. Theorical concept of a LCA method 

tailored to crop production. European Journal of Agronomy,Volum 20, Issue 3, 2004, Pages 247-264. 



 133                                                                           …تعیین اثرات زیست محیطی تولید لوبیا و عدس با روش ارزیابی چرخه حیات 

Brentrup F, Küsters J, Lammel J and Kuhlmann H. 2000. Methods to estimate on-field nitrogen emissions 

from crop production as an input to LCA studies in the agricultural sector. The International Journal of 

Life Cycle Assessment, 5(6): 349-357. 

Brentrup F, Küsters J, Lammel J and Kuhlmann H. 2000. Methods to estimate on-field nitrogen emissions 

from crop production as an input to LCA studies in the agricultural sector. The International Journal of 

Life Cycle Assessment, 5(6): 349-357. 

Dehghani H. 2007. Guide to Air Quality, Principles of Meteorology and Air Pollution, Publications of 

Ghashie. Tehran, Iran, 402 pp. (In Persian). 

Fallahpour F, Aminghafouri A, Ghalegolab Behbahani A and Bannayan M. 2012. The environmental impact 

assessment of wheat and barley production by using life cycle assessment (LCA) methodology. 

Environment, Development and Sustainability, 14: 979-992. 

FAO. 2014. Statistics. www.fao.org/stat. 

Firoozi S and Nikkhah A. 2016. Evaluation of peanut cultivation life cycle in single-vessel and bean mixed 

systems. Journal of Plant Ecophysiology, Year 7, No: 22. 

Gasol CM, Gabarrell X, Anton A, Rigola M, Carrasco J, Ciria MJ and Rieradevall J. 2007. Life cycle 

assessment of a Brassicacarinata bioenergy cropping system in southern Europe. Biomass and 

Bioenergy, 31: 543-555. 

Ghimire R, Machado S, and Bista P. 2017. Soil pH, soil organic matter, and crop yields in winter wheat–

summer fallow systems. Agronomy Journal, 109(2):706-717. 

ISO 14040. 2006. Environmental Management Life Cycle Assessment Principles and Framework. The 

International Journal of Life Cycle Assessmen, 11(2), 36 p. 

Jafari A. 2000. Iranian Geology, Volume 3, Geographical Encyclopedia of Iran, Ch 1, Tehran, Geology, P 

1384. 

Kafshani A, Yahi M, Entezari M H , Hesanzadeh A, Mohabat L and Torabi A. 2013. Comparison of Nitrate 

in Vegetables Irrigated with Zayandehrood Water and Well Water. Journal of Health Research, Eighth, 

No. 2: 196-201. (In Persian). 

Khoshnevisan B, Bolandnazar E, Shamshirband S, Motamed H, Badrul N, Mat L and Kiah M L M .2015. 

Decreasing environmental impacts of cropping systems using life cycle assessment (LCA) and multi-

objective genetic algorithm. Journal of Cleaner Production, 86. 

Khoshnevisan B, Rafiee S, Omid M, Yousefi M and Movahedi M. 2013a. Modeling of energy consumption 

and GHG (greenhouse gas) emissions in wheat production in Esfahan province of Iran using artificial 

neural networks. Energy, 52: 333-338. 

Khoshnevisan B, Rajaeifar M A, Clark S, Shamahirband S, Anuar N B, Shuib N L M and Gani A. 2014b. 

Evaluation of traditional and consolidated rice farms in Gilan Province, Iran, using life cycle assessment 

and fuzzy modeling. Science of the Total Environmet, 481, 242-251. 

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational  and 

psychological measurement, 30(3), 607-610. 

Majnoon Hoseini, N. 2009. Grain Legume Production. Jehad University of Tehran. P. 294. 

Mirhaji H, Khojastehpour M and Abaspour-fard MH. 2013 .Environmental Effects of wheat production in 

the Marvdasht region, Journal of Natural Environment, 66(2): 223-232. (In Persian). 

Nie S W, Gao Y, Chen Q, Sui and Eneji AE. 2010. Use of life cycle assessment methodology for 

determining phytoremediation potentials of maize-based cropping systems in fields with nitrogen 

fertilizer over-dose. J Clean Prod. 18: 1530-1534. 



 3011/ سال 2شماره  13نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                             وهابی پور، سبزقبائی                      133

 

Nikkhah A, Khorramdel S, Abedi M, Firoozi S and Hamza Kalkonari H. 2017. Environmental Impact 

Assessment of Tea Production System in Chaboksar Region of Gilan Province Using Hyclity 

Assessment, Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 2. 

Nikkhah A. Khojastehpour M, Emadi B, Taheri-Rad A and Khorramdel S. 2015. Environmental impacts of 

peanut production system using life cycle assessment methodology, Journal of Cleaner Production, 92: 

84-90. 

O’Brien D, Shalloo L, Patton J, Buckley F, Grainger C and Wallace M. 2012. A life cycle assessment of 

seasonal grass-based and confinement dairy farms. Agricultural Systems, 107:33-46. 

Payraudeau S and Van Der Werf H. M. G. (2005). Review Environmental impact assessment for a farming 

region: A review of methods Agriculture, Ecosystem and Environment, 437:4-43. 

Pirsaheb M, Rahimian S and Pasdar J. 2012. Amount of nitrate and nitrite in vegetables and fruits used in 

Kermanshah province in 2010. Kermanshah University of Medical Sciences Journal of Medical 

Sciences, Kermanshah University of Medical Sciences, Vol. 16(1), pp. 73-86. 

Snyder CS, Bruulsema TW, Jensen TL and Fixen PE. 2009. Review of green house gas emissions from crop 

production systems   & fertilizer management effects. Agriculture, Ecosystems   & Environment, 133(3–

4): 247-266. 

Soltani A, Rajabi MH, Zeinali E and Soltani E. 2013. Energy inputs and greenhouse gases emissions in 

wheat production in Gorgan, Iran. Energy ,50: 54-61. 

Tadayonpour N, Sabzghabaei GH and Dashti S. 2019. Evaluating the Environmental Impacts of the Bell 

Pepper Production System Using the Life Cycle Assessment Technique (Case study: Dezful County.( 

Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production. Vol. 29(2): 39-51. 

Tzilivakis J, Warner DJ, May M, Lewis KA and Jaggard K. 2005. An assessment of the energy inputs   &

greenhouse gas emissions in sugar beet (Beta vulgaris) production in the UK. Agricultural Systems, 

85(2): 101-119. 

Van den Berg F, Kubiak R, Benjey W G, Majewski M S I, Yates S R and Reeves G L. 1999. Emission of 

pesticides into Water, Air, and Soil. pollution. 441, 431–240. 

Wang M, Xia X, Zhang Q and Liu J. 2010 . Life cycle assessment of a rice production system in Taihu 

region, China. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 17: 157-161. 


