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چکیده
اهداف :مطالعه به منظور ارزیابی اثرات زیست محیطی فرایند تولید دو نوع از مهمترین حبوبات (لوبیا و عدس) در شهر
یاسوج انجام شد.
مواد و روشها :مک ان موردنظر مزارع لوبیا و عدس روستای مختار در  5کیلومتری شهر یاسوج بود که در سال زراعی
 1095-1096مورد بررسی قرار گرفت .اطالعات الزم از طریق پرسشنامه ،مصاحبه با کشاورزان ،مراجعه به جهاد
کشاورزی شهر یاسوج و آمار نامهَهای سازمان جهاد کشاورزی بدست آمد .از روش ارزیابی چرخهی حیات برای
ارزیابی اثرات زیستمحیطی مطابق استاندارد ایزو  14343بهره گرفته شد .گروههای تاثیر مورد بررسی شامل گرمایش
جهانی ،اسیدی شدن ،یوتروفیکاسیون خشکی ،تخلیه منابع فسیلی ،تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع آب بودند.
یافتهها :نتایج نشان داد مقدار شاخص نهایی تمام گروه های تاثیر بررسی شده (بجز تخلیه منابع فسیلی) در فرایند تولید
لوبیا از مقدار شاخصهای تولید عدس بیشتر بود و شاخص نهایی گروه تاثیر تخلیهی منابع فسفات بیشترین مقدار را در
بین گروههای تاثیر بررسی شده بهخود اختصاص داد .شاخص زیستمحیطی  ECO-Xبرای لوبیا  3/604و برای عدس
 3/361محاسبه شد .همچنین شاخص تخلیهی منابع  RDIبرای لوبیا  1/14و برای عدس  3/661بدست آمد.
نتیجهگیری :مصرف سوخت و نهادههای شیمیایی اثرات بهسزایی در آلودگی محیط زیست داشتند که میتوان با بهره
گیری از روشهای کمخاکورزی و بیخاکورزی ضمن صرفهجویی در مصرف انرژی نقش مهمی در وضعیت مواد آلی
خاک و بهبود باروری آن ایفا نمود.
واژه های کلیدی :ارزیابی چرخه حیات ،حبوبات ،شاخص زیستمحیطی ،گروه تاثیر ،نهاده
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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

رویه کودهای شیمیایی عالوه بر هزینه زیادی که بر

مقدمه

 اثرات زیانباری را نیز در پی،کشاورز تحمیل می کند

افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا

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

.مستلزم باال بردن میزان تولید در واحد سطح است

مقدار زیادی مصرف میشود بعد از استفاده در

رقابت برای افزایش عملکرد موجب استفادهی بیش از

محصوالتی مانند پیاز و سیبزمینی به نیترات تبدیل

 مصرف بی.حد از کودها و سموم شیمیایی شده است
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شده و در آن تجمع می یابد (کفشانی وهمکاران .)2310

(مجنون حسینی  .)2339بر اساس آمار فائو ،آسیا

مسمومیت ناشی از استفاده زیاد از این عنصر که در

بزرگترین تولید کننده حبوبات در جهان است و سطح

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

زیر کشت ،میزان تولید و عملکرد لوبیا در جهان به

غلظت این عنصر در بافتهای گیاهی و بههم خوردن

ترتیب  03 /61میلیون هکتار 26.52 ،میلیون تن و 866

تعادل عناصر غذایی میشود ،کاهش کمیت و کیفیت

کیلوگرم در هکتار و سطح زیر کشت ،میزان تولید و

محصول ،تجمع بور ،کادمیوم و سایر فلزات سنگین در

عملکرد لوبیا در ایران به ترتیب 139249هکتار234192 ،

گیاه ،کاهش جذب مس ،آهن و سایر ریزمغذیها توسط

تن و  1869کیلوگرم در هکتار میباشد (فائو .)2316

ریشه ،تخریب ساختمان خاک ،آلودگی آبها به فسفر و

اثرات زیستمحیطی فعالیتهای کشاورزی میتواند به

عناصر سنگین فوق ،تجمع و سپس انتقال زیاد فسفر از

وسیله روشهای مختلفی ارزیابی شود .هریک از

طریق آبهای روان به منابع آبی راکد مانند مردابها و

روشها ،دارای اهداف ،کاربران و مؤلفههای متفاوتی

دریاچهها باعث افزایش رشد جلبکها و خزهها و در

برای ارزیابی نظام مورد مطالعه میباشند و مطلوبیت

نتیجه بههم خوردن نسبت موجودات زنده در این آبها

آنها بر اساس روشهای کاربردی ،تعریف اهداف

گردیده است (پیرصاحب و همکاران  .)2313ماده آلی

موردنظر ،شاخصهای بکار رفته برای کمی سازی و

نقش کلیدی را در پایداری حاصلخیزی خاک دارد.

قابلیت تغییرپذیری زمانی و مکانی متفاوت می باشند

متأسفانه مدیریت نامناسب کشاورزی رایج ،کاهش ماده

(پایرائو دیو و ون در ورف .)2335

آلی خاک را در بوم نظامهای زراعی فراهم کرده است.

روش ارزیابی چرخه ی حیات ( 1) LCAدر دو دهه

وجود مقدار بیشتر ماده آلی در خاک از راه جذب

اخیر به عنوان ابزاری مناسب برای ارزیابی اثرات

کلوئیدی باعث جلوگیری از آبشویی نیتروژن خاک شده

زیستمحیطی در کشاورزی به کار برده شده است .این

و از آلودگیهای زیستمحیطی میکاهد .همچنین

ابزار روش مناسبی برای مقایسه نظامهای مختلف تولید

اسیدیته باالی خاک موجب از بین رفتن مواد آلی خاک

محصوالت کشاورزی میباشد (بوجاکا و همکاران

به صورت برونرفت گاز کربنیک میشود (گیمیر

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

آگاهی

تولید محصوالت زراعی بسیاری از جمله گندم ،جو،

زیستمحیطی افراد و تقاضا برای کاالهای دوستدار

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

محیط زیست باعث شده است تا دانشمندان حوزه

فرنگی و ...استفاده شده اما برای کشت حبوبات تاکنون

کشاورزی توجه بیشتری به تولید پاک داشته باشند

در ایران مطالعهی جامعی درخصوص ارزیابی اثرات

(خوشنویسان و همکاران  .)2315حبوبات از جمله

زیست محیطی انجام نگرفته است .تنها در یونان

محصوالتی هستند که ارزش غذایی زیادی داشته و یکی

ابلیوتیس و همکاران (  )2310با ارزیابی اثرات سه رقم

از مهمترین منابع غنی از پروتئین گیاهی هستند .رشد

لوبیا و سه روش کشت متفاوت به این نتیجه رسیدند که

جمعیت در دو دهه اخیر باعث شده است تا مصرف

استفاده از کشاورزی ارگانیک موجب کاهش اثرات

مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز افزایش چشمگیری

زیستمحیطی مربوط به تخلیه منابع می شود .نای و

یابد .بر این اساس افزایش تولید حبوبات به عنوان مکمل

همکاران (  )2313عنوان کردند کشت مخلوط ذرت با

منابع پروتئین در برنامه توسعه اقتصادی کشور مورد

گیاهان تثبیت کننده نیتروژن به عنوان راهکار پایداری

وهمکاران

.)2312

در

دهههای

اخیر،

توجه قرار گرفته است .دانه حبوبات با داشتن  18تا 02
درصد پروتیین ،نقش مهمی در رژیم غذایی مردم دارد
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1
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نظامهای

دارای

کمترین

اثرات

سوء

برای جلوگیری از مصرف نیتروژن در نظامهای زراعی

انتخاب

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

زیستمحیطی جهت ارزیابی پایداری کشاورزی

زیستمحیطی کشت بادامزمینی به این نتیجه دست

ضروری است .درمورد کشت حبوبات در ایران تاکنون

یافتند که اثرات زیستمحیطی کشت مخلوط بادامزمینی

مطالعهای جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی با روش

و لوبیا از کشت یکپارچه بادام زمینی کمتر بود.

ارزیابی چرخه ی حیات انجام نگرفته است .خارج از

خوشنویسان و همکاران ( )a2310بـا بررسی میزان

ایران نیز این موضوع به ندرت مورد بررسی قرار

انتشار گازهای گلخانـهای در تولیـد گندم در اصفهان

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

گزارش نمودند که دو نهاده الکتریسـیته و کودهای

رقم متفاوت از لوبیا را با سه روش کشت متفاوت مورد

شیمیایی بیشترین نقش را در تولیـد گازهـای گلخانـهای

مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که کشت

دارا بودنـد.

ارگانیک اثرات زیستمحیطی کمتری نسبت به دو کشت

کشت حبوبات در سطح وسیعی از مزارع استان

دیگر داشت .در این پژوهش اثرات زیست محیطی کشت

کهگیلویه و بویراحمد انجام میگیرد و عالوه بر رفع نیاز

لوبیا و عدس به عنوان دو مورد از مهمترین حبوبات

داخلی استان به استانهای همجوار نیز صادر میشود.

زراعی در شهر یاسوج با روش ارزیابی چرخهی حیات

مطابق آمارنامهی کشاورزی سال  1095وزارت جهاد

بررسی شد.

کشاورزی سطح زیر کشت دو محصول لوبیا و عدس
در استان کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب  623و 2164
هکتار برآورد شده است (احمدی و همکاران .)2318
ایجاد تاسیسات آبیاری بارانی ،افزایش عملکرد و سود
اقتصادی حاصل از فروش محصول کمک شایانی به
کشاورزی روستاییان نموده است .ازطرفی ارزیابی
اثرات زیستمحیطی یکی از موارد حائز اهمیت در
کشاورزی پایدار است .بنابراین ارزیابی اثرات
کشتهای مختلف با روشهای استاندارد بینالمللی و

مواد و روشها
شهر یاسوج با مختصات جغرافیایی ً 51ْ 06َ 33طول
شرقی و ً 03ْ 43َ 33عرض شمالی ،با ارتفاع  1823متر
از سطح دریا ،و میانگین بارندگی ساالنه  208میلیمتر
دارای آبوهوایی معتدل مایل به سرد ،نیمه خشک،
کوهستانی و نیمهجنگلی است (جعفری  .)2333شکل 1
موقعیت منطقهی مورد مطالعه را در کشور و استان
کهگیلویه و بویراحمد نمایش می دهد.

شکل  -1موقعیت منطقهی مورد مطالعه در کشور و استان کهگیلویه و بویراحمد
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روستای مختار که در  5کیلومتری شهر یاسوج و در

حیات آن تعریف می کند .بر اساس ایزو  14344هر

مجاورت رودخانه ی دائمی بشار واقع شده است قطب

پروژه ارزیابی چرخه حیات شامل چهار مرحله الزامی

تولید حبوبات در شهر یاسوج است که در سال  1095با

شامل :تعریف هدف و دامنه ،تجزیه و تحلیل سیاهه

ایجاد ایستگاه پمپاژ آب سطح وسیعی از زمینهای دیم

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

این منطقه به کشت آبی تبدیل شد .کشت غالب تحت

(ایزو .)2336

آبیاری بارانی در این منطقه کشت لوبیا است که در

در مرحلهی اول هدف از انجام پژوهش ،محصول

مساحت  533هکتار در فصل بهار کاشت و در فصل

مورد مطالعه ،واحد کارکردی و مرز حوزه تعیین

تابستان برداشت انجام میشود .کشت عدس نیز در

میگردد .به عبارتی بیان میگردد که

اثرات

سطح  2255هکتار در فصل پاییز و زمستان و نهایتا تا

زیستمحیطی چه محصولی در چه منطقهای در کدام

اواسط بهار به صورت دیم انجام میشود .عملکرد

مرحلهی حیات و با چه روشی قرار است مورد ارزیابی

محصول (مجموع کاه و دانه) برای کشت لوبیا  6.9و

قرار گیرد .هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات

برای کشت عدس  2.92تن در هکتار است (سازمان

زیستمحیطی کشت لوبیا و عدس در شهر یاسوج با

جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد  .)2312اطالعات

روش ارزیابی چرخهی حیات بود .واحد کارکردی

مورد نیاز درمورد سطح زیرکشت ،میزان عملکرد،

معادل یک تن محصول خشک شامل دانه و کاه درنظر

از طریق

گرفته شد .مرز حوزه نیز دروازهی مزرعه تعیین گردید.

مراجعه به ادارهی جهاد کشاورزی شهرستان

در مرحله ی دوم تمام نهادههای ورودی و میزان

بویراحمد ،تهیهی پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان

انتشار آالیندههای ناشی از مصرف نهادهها به ازای

بدست آمد .جامعهی آماری در این پژوهش  15نفر از

واحد کارکردی ،به محیط زیست پذیرنده برآورد شد.

کارشناسان ادارهی جهاد کشاورزی شهر یاسوج و

همچنین خروجیهای کشت مورد نظر نیز تعیین گردید.

کشاورزان بودند .مطابق جدول کرجسی و کوکران

میزان انتشارات ناشی از نهادهها مطابق روشهای

( )1923اگر تعداد جامعهی آماری  15نفر باشد تعداد

استفاده شده در منابع معتبر برآورد شد .میزان انتشار

نمونهی آماری  14نفر میشود ولی به دلیل کم بودن

آالیندههای ناشی از مصرف هر کیلووات ساعت

جامعهی آماری ( 15نفر) کل جامعه به عنوان نمونهی

الکتریسیته از مطالعهی اوبرین و همکاران ( ،)2312

آماری انتخاب شد .منابع زیادی به منظور تحصیل

انتشارات مربوط به کود اوره از نتایج مطالعات (،)2333

ضرایب انتشار آالیندهها در مراحل مختلف تولید وجود

گاسول و همکاران (  )2332و اشنایدر و همکاران (

دارد .ازجمله دستورالعملهای آژانس حفاظت محیط

 ،)2339انتشارات ناشی از احتراق سوخت دیزل از

زیست آمریکا )  ( EPAو مجمع بینالمللی تغییرات آب

مطالعات تزیلیواکیس و همکاران(  )2335و دهقانی

و هوایی)  (IPCCکه در اکثر پژوهشها از این دو

( )2332و انتشار علف کش از نتایج مطالعات ون دن

استفاده میکنند ،اما نقش  IPCCپررنگتر است

برگ و همکاران (  )1999استفاده شد.

نحوهی آبیاری و میزان مصرف نهادهها

(خوشنویسان و همکاران  .)B2314سازمان بینالمللی

در جدول  1نوع ترکیبات مهم منتشر شده از هر کدام

استاندارد ( )ISOارزیابی چرخه حیات را به صورت

از نهادهها و مقدار آنها به ازای واحد هر نهاده ارایه

جمعآوری و ارزیابی ورودیها ،خروجیها و اثرات

شده است.

زیستمحیطی بالقوه یک نظام تولید در طول چرخه
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جدول  -1میزان انتشارات ناشی از هر واحد نهاده
ترکیبات

مقدار در هر لیتر سوخت

مقدار در هر کیلو وات الکتریسیته

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

در مرحلهی سوم  4گام اساسی وجود دارد:

با یکسان شدن واحد گروههای تاثیر ،امکان مقایسهی

گام اول :انتخاب گروه تاثیر :بیش از ده گروه تاثیر

شاخص گروههای تاثیر فراهم شود .این مرحله در

زیستمحیطی در ارزیابی چرخهی حیات وجود دارد که

ارزیابی چرخهی حیات اختیاری است (فالحپور

محققان با توجه به اطالعاتی که از کشت موردنظر و

وهمکاران .)2312

نوع نهادههای مصرف شده در اختیار دارند مختار به

گام چهارم :وزندهی :نتایج حاصل از مرحله ی

انتخاب تعداد یا تمام گروههای تاثیر هستند .گروههای

نرمالسازی در عامل وزندهی ضرب شدند و یک رقم

تاثیر مورد بررسی در این مطالعه گرمایش جهانی،

نهایی برای میزان اثرات به دست آمد .به طوری که

اسیدی شدن ،یوتروفیکاسیون خشکی ،تخلیه منابع

بزرگتر بودن این فاکتور نشان دهنده این است که این

فسیلی ،تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع آبی بودند.

گروه تأثیر ،پتانسیل بیشتری برای لطمه به محیط زیست

گام دوم :طبقهبندی :در این مرحله ترکیبات موثر در هر

دارد (نیکخواه و همکاران .)2312

گروه تاثیر به همراه کارایی ترکیبات بیان گردید .چون

وزندهی میتواند بر روی دادههای نرمالسازی شده یا

میزان تاثیر ترکیبات در هر گروه تاثیر باهم متفاوت

نشده انجام گیرد .این مرحله نیز در ارزیابی چرخه

است برای هر ترکیب فاکتور مشخصسازی یا ضریب

حیات اختیاری میباشد و به عنوان نتیجهگیری نهایی

ویژگیسازی تعریف میشود .برای مثال در گروه تاثیر

ارزیابی چرخه حیات یک محصول یا فرآیند است.

گرمایش جهانی سه ترکیب  CO2 ,CH4و N2Oحضور

مرحله چهارم :در این مرحله نتایج بدست آمده تفسیر

دارند .فاکتور مشخصسازی  21=CH4 ،1=CO2و

شده و شاخصهای نهایی در قالب دو شاخص

 013=N2Oاست .به عبارتی هر مولکول  N2Oتقریبا

زیستمحیطی و شاخص تخلیه منابع دسته بندی شدند.

 013برابر مولکول  CO2در ایجاد گرمایش جهانی

شاخص زیستمحیطی به طور مستقیم بر سالمت

محیط دارد .از ضرب مقدار آالیندهها در فاکتور

انسان و محیط زیست تاثیر دارد .در این پژوهش

مشخصسازی در هر گروه تاثیر ،شاخص طبقهبندی

شاخص زیستمحیطی برابر با مجموع شاخصهای

بدست می آید (ایزو .)2336

نهایی گروههای تأثیر گرمایش جهانی ،اسیدی شدن و

گام سوم :نرمالسازی :در مرحلهی نرمالسازی

یوتروفیکاسیون خشکی در نظر گرفته شد .شاخص

شاخص طبقهبندی که در گام قبل محاسبه شد با تقسیم

زیستمحیطی که معیار نهایی ارزیابی چرخهی حیات

بر فاکتور نرمالسازی به مقداری بیبعد تبدیل گردید تا

است به ازای تولید یک تن محصول محاسبه شد .هرچه

تعیین اثرات زیست محیطی تولید لوبیا و عدس با روش ارزیابی چرخه حیات …
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میزان این شاخص بیشتر باشد سالمت انسان و محیط

نهایی گروههای تاثیر تخلیه منابع فسیلی و تخلیه منابع

زیست با خطر بیشتری روبروست .شاخص تخلیهی

فسفات در نظر گرفته شد .هرچه شاخص تخلیه منابع

منابع نیز مجموع شاخصهای نهایی گروههای تاثیر

بیشتر باشد بیان میکند که منابع موجود رو به کاهش

تخلیه منابع فسیلی ،تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع

است و تامین نیازهای نسل آینده با مشکالت بیشتری

آب درنظر گرفته شد .به دلیل اینکه کشت عدس به

روبه روست .جدول 2میزان نهادههای ورودی هردو

صورت دیم بود شاخص تخلیه منابع مجموع شاخص

کشت را به ازای تولید یک تن محصول نمایش میدهد.

جدول -2میزان مصرف نهادهها به ازای تولید یک تن محصول (نگارنده )1331
نهاده

واحد

لوبیا

عدس

آب

M3

1228730

-------

سوخت

L

23700

01754

کود اوره

Kg

20732

-------

کود فسفات

Kg

20732

20708

الکتریسیته

Kwh

014700

-------

علف کش

L

.348

-------

در ایجاد هر گروه تاثیر ترکیبات متفاوتی نقش دارند که

ویژگیسازی نام دارد .جدول 0ترکیبات موثر در هر

میزان کارایی آنها یکسان نیست .لذا برای بیان میزان

گروه تاثیر و فاکتورهای مشخصسازی ترکیبات را

آسیب هر ترکیب به محیط زیست یک فاکتور تعیین

نمایش میدهد.

میگردد

که

فاکتور

مشخصسازی

یا

ضریب

جدول  -3فاکتورهای مشخصسازی ترکیبات در گروههای تاثیر (نیکخواه و همکاران )2112
ترکیبات
CO2
CH4
N2O
علف کش

فاکتور مشخصسازی
CO2 =1
CH4 =31
N2O =215
علف کش =072

گروه تاثیر و واحد اندازه گیری

SO2
NOX
NH3
NH3
NOX

SO2=173
NOX=.0
NH3=170
NH3=072
NOX=173

تخلیهی منابع فسیلی

سوخت

03780

MJ

گازوئیل

تخلیهی منابع آبm3

آب

1

تخلیهی منابع فسفات

فسفات

.30

گرمایش جهانی
kg CO2 eq
اسیدی شدن
Kg SO2 eq
یوتروفیکاسیون خشکی
kg Nox eq

kg p2o5 eq
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چون دادههای مرحلهی طبقهبندی دارای واحد متفاوت

متفاوت را به دادههای با واحد یکسان تبدیل میکند.

هستند باید به واحدی بیبعد تبدیل شوند تا قابلیت

جدول  0فاکتورهای نرمالسازی و وزندهی گروههای

مقایسه پیدا کنند .فاکتور نرمالسازی دادههای با واحد

تاثیر را نمایش میدهد.

جدول -4فاکتورهای نرمالسازی و وزندهی
منبع

گروه تاثیر

فاکتور نرمالسازی

فاکتور وزندهی

گرمایش جهانی

8140 kg co2 eq

1.35

(میرحاجی و همکاران )2310

اسیدی شدن

52 kg so2 eq

1.8

(برنتراپ و همکاران 2334الف)

یوتریفیکاسیون خشکی

60 kg nox eq

1.4

(فالحپور و همکاران )2312

تخلیهی منابع فسیلی

09162 MJ

1.14

(سلطانی و همکاران )2310

تخلیهی منابع فسفات

2.66 kg p2o5 eq

1.2

(نیکخواه و همکاران )2315

تخلیهی منابع آب

626.06 m3

.21

(وانگ و همکاران )2313

جدول  -2میزان مواد منتشر شده و تخلیه کننده منابع به ازای تولید یک تن محصول (نگارنده )1331
نام ترکیب

واحد

لوبیا

عدس

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

سوخت دیزل

L

23700

01754

آب

M3

1228730

------

علف کش

L

.110

------
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ازمیان ترکیبات آالینده در کشت لوبیا ابتدا CO2

نتایج و بحث
در کشت لوبیا از کود اوره ،کود فسفات ،الکتریسیته

سپس NH3و پس از آن  SO2مهمترین ترکیبات بودند

(جهت پمپاژ آب) و علفکش به عنوان مهمترین نهادهها

ولی در کشت عدس پس از  CO2ترکیب  NOXو سپس

استفاده شده بود ولی در کشت عدس فقط از دو نهادهی

ترکیب  SO2مهمترین ترکیبات بودند .در کشت لوبیا

سوخت و کود فسفات استفاده شد .میزان مصرف

الکتریسیته ،کود اوره و سوخت دیزل و در کشت عدس

سوخت در کشت لوبیا  224لیتر و برای عدس  123لیتر

تنها سوخت منشاء ایجاد اثرات زیست محیطی بودند.

در هکتار بود .با اینکه میزان سوخت کشت لوبیا تقریبا

نتایج ارزیابی چرخهی حیات کشت حبوبات در جدول 6

2برابر کشت عدس بود اما به دلیل عملکرد بسیار کم

نمایش داده شده است:

کشت عدس در هر هکتار ،مقدار مصرف سوخت به

شاخصهای ارزیابی چرخهی حیات شامل شاخص

ازای هر تن محصول  41.39لیتر و برای کشت لوبیا

طبقهبندی ،شاخص نرمالسازی ،شاخص وزندهی،

 02.46لیتر بود .کود فسفات در کشت عدس به میزان

شاخص بومشناختی (  )ECO-Xو شاخص تخلیهی

 133کیلوگرم در هکتار و در کشت لوبیا به میزان 253

منابع ( )RDIهستند .عدد  1شاخصهای کشت لوبیا و

کیلوگرم در هکتار استفاده شد.

عدد  2شاخصهای کشت عدس را نمایش میدهد.

جدول -6شاخصهای ارزیابی چرخهی حیات کشت حبوبات در شهر یاسوج (نگارنده )1331
گروه تاثیر

واحد اندازهگیری

شاخص طبقهبندی

شاخص نرمالسازی

شاخص وزندهی

گرمایش جهانی

kg CO2 eq

1= 055001
3= 0007113

1=5750101
3=575128

1=.614
3=57510

اسیدیته

kg so2 eq

1=.7088
3=57002

1=57100
3=57513

1=57304
3=57532

یوتروفیکاسیون

kg Nox eq

1=1274.8
3=17540

1=57331
3= .51.

1=57211
3= .530

تخلیه منابع فسیلی

Mj

1=124173
3=1.0171

1=57520
3= .500

1=57505
3= .501

تخلیه منابع فسفات

kg p2o5 eq

1=07100
3= 27840

1=57000
3=57058

1=575003
3=57015

تخلیه منابع آب

M3

1=30/1228

1=37120

1=57088

خشکی

نتایج حاصل شده نشان داد در سه گروه تاثیر گرمایش

این شاخص برای کشت عدس  .361محاسبه شد.

جهانی ،اسیدی شدن و یوتروفیکاسیون خشکی که

مهمترین دلیل تفاوت در مقدار شاخص کشت لوبیا با

مربوط به آالیندههای زیستمحیطی است شاخص نهایی

عدس در استفاده از کود اوره و الکتریسیته در کشت

کشت لوبیا از عدس بیشتر بود .شاخص زیست محیطی

لوبیا بود .در گروههای تاثیر تخلیه کننده منابع زیست

 ECO-Xکه از مجموع شاخص نهایی این سه گروه

محیطی گروه تاثیر تخلیه منابع فسیلی در کشت عدس،

تاثیر بدست می آید برای کشت لوبیا  .604بدست آمد.

گروه تاثیر تخلیه منابع فسفات و گروه تاثیر تخلیه منابع
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آب در کشت لوبیا بیشترین مقدار را داشتند .مقدار

بودن گروه تاثیر تخلیه منابع آبی منظور نگردید .نتایج

شاخص تخلیه منابع  RDIبرای لوبیا  1.143و برای

رتبه بندی گروههای تاثیر مطابق جدول  2بوده است:

عدس  .661محاسبه شد .در کشت عدس به دلیل دیم
جدول -1رتبهبندی گروههای تاثیر (نگارنده )1331
رتبه

کشت لوبیا

عدس

1

تخلیه منابع فسفات

تخلیه منابع فسفات

3

تخلیه منابع آب

تخلیه منابع فسیلی

2

یوتروفیکاسیون خشکی

یوتروفیکاسیون خشکی

0

اسیدی شدن

اسیدی شدن

0

گرمایش جهانی

گرمایش جهانی

0

تخلیه منابع فسیلی

تخلیه منابع آب

شاخص نهایی گروه تاثیر تخلیه منابع فسفات در هردو

تخلیه منابع فسیلی بود .این گروه تاثیر در کشت لوبیا

کشت بیشتر از سایر گروههای تاثیر بود .گرمایش

اخرین جایگاه و در کشت عدس دومین جایگاه را دارا

جهانی در کشت عدس و تخلیه منابع فسیلی در کشت

بود (گروه تاثیر تخلیه منابع آبی به دلیل دیم بودن

لوبیا نیز کمترین مقدار را دارا بودند .همانگونه که

کشت عدس محاسبه نشد) .از لحاظ مقادیر عددی نیز

مشاهده میشود از لحاظ رتبهبندی جایگاه گروههای

شاخصهای نهایی تولید عدس از شاخصهای تولید

تاثیر یوتروفیکاسیون خشکی ،اسیدی شدن و گرمایش

لوبیا کمتر بوده و این نسبت میان گروههای تاثیر

جهانی و تخلیه منابع فسفات در هر دو کشت یکسان

مختلف از  1.32تا  13.8برابر متفاوت بود .شکل 2

است و مهمترین تفاوت مربوط به جایگاه گروه تاثیر

شاخص نهایی گروههای تاثیر را نمایش میدهد.

0.7

0.6
0.5
0.4

0.3
0.2
0.1

شکل  -2شاخص وزندهی (نهایی) گروههای تاثیر

0

در میان عوامل موثر برشاخص زیستمحیطی گروه

کشت عدس در یاسوج که از کود اوره و الکتریسیته

تاثیر یوتروفیکاسیون خشکی در هر دو کشت بیشترین

استفاده نشده بود این شاخص به کمترین میزان خود

تاثیر را داشت .مقدار این شاخص بیشتر تحت تاثیر

درمیان محصوالت مطالعه شده رسیده بود .وانگ و

مصرف کود اوره بود .سوخت دیزل و الکتریسیته در

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

رتبههای بعدی ایجاد یوتروفیکاسیون قرار گرفتند .در

چنین نتیجهای دست یافتند .بوجاکا و همکاران ()2314
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نیز اظهار داشتند در تولید گوجهفرنگی در کلمبیا

کود اوره را تاحد ممکن کاهش داد و بجای آن از

ایجاد

کودهای ارگانیک و یا کود دامی در مزارع استفاده شود

یوتروفیکاسیون داشت .نیکخواه و همکاران ( )2315در

تا ضمن ایجاد آسیب کمتر به محیط زیست ،سالمت

مطالعهی تولید بادامزمینی در استان گیالن به این نتیجه

محصول تولید شده نیز افزایش یابد .شکل  0میزان

رسیدند یوتروفیکاسیون خشکی بیشترین پتانسیل

مشارکت گروههای تاثیر را در ایجاد شاخص

آسیب را به محیط زیست دارا بود .بنابراین باید مصرف

زیستمحیطی  ECO-Xنمایش میدهد.

کوددهی

اثرات

قابل

توجهی

بر

روی

شکل  -3عوامل موثر بر شاخص زیست محیطی

شکل  -4عوامل موثر بر شاخص تخلیه منابع

عدم توجه به توصیههای عمومی مربوط به مصرف

متنوع نیز میتواند در کاهش استفاده از کودهای

کودها سبب استفادهی مقادیر زیاد کود فسفات در هر

شیمیایی موثر واقع شود.

دو کشت شده است .به طوری که گروه تاثیر تخلیه
منابع فسفات در هردو کشت بیشترین مقدار را داشت.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش تدین پور و همکاران (  )2319در دزفول

از نتایج به دست آمده پی میبریم که سوخت دیزل،

نیز نشان داد در کشت فلفل دلمهای گروه تاثیر تخلیه

کودهای شیمیایی و الکتریسیته به عنوان نهادههای مهم

منابع فسفات بیشترین مقدار را داشت .بنابراین الزم

آالیندهی محیط زیست و آب ،کود فسفات و سوختهای

است سازمان جهاد کشاورزی با اقداماتی کشاورزان را

فسیلی به عنوان منابع درحال تخلیه هستند که با گذشت

از میزان نیاز کودی هر نوع محصول و هر نوع کشتی

زمان آثار زیانبار این دو موضوع به وضوح آشکارتر

آگاه کرده تا مصرف این نهادههای پرخطر کاهش یابد.

خواهد شد .مصرف سوخت در کشاورزی به عوامل

همچنین مصرف کودهای آلی و استفاده از تناوبهای

مختلفی بستگی دارد که برنامه ریزی کارآمد در هر
کدام از این عوامل میتواند به کاهش اثرات ناشی از
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مصرف سوخت کمک کند .جایگزین کردن ماشین آالت

پمپاژ آب سبب انتشار آالیندههای مهمی به محیط

کهنه و فرسوده با ماشین آالت جدید که سوخت کمتری

زیست میشود که در صورت افزایش سطح زیر کشت

مصرف میکنند ،کاهش تعداد و زمان مراحل

طی سالهای آتی میتواند بسیار خطرناک باشد.

خاکورزی و به کارگیری روشهای کمخاکورزی و

همچنین استفاده از منابع آب رودخانه ی دایمی بشار

جایگزین کردن سوخت های طبیعی در کشاورزی

سبب شده است که با وجود ایجاد ایستگاه پمپاژ آب به

میتواند به کاهش اثرات سوخت در کشاورزی کمک

صورت بارانی ،توجه چندانی به راندمان آبیاری نشود.

کند.

بنابراین به کار گیری روش های آبیاری با راندمان

استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی در کشاورزی

باالتر و میزان کمتر مصرف آب ضرورت دارد .انجام

منجر به تولید محصول آلوده و بیکیفیت ،به هم

آبیاری در ساعات پایانی روز و ابتدای شب که میزان

خوردن تعادل طبیعی عناصر غذایی خاک و ورود

تبخیر کم است نیز میتواند در کاهش مصرف آب موثر

عناصر سمی به آبهای سطحی و زیرزمینی شده که

باشد.

سالمت انسان و محیط زیست را تهدید می نماید.

آموزش کشاورزان جهت تولید محصوالت ارگانیک

همچنین به کارگیری مداوم سموم و علفکشها مقاومت

و استفاده کمتر از نهادهها و آموزش مصرفکنندگان

حشرات را باال میبرد که عوارض ناخواسته ای را در

جهت خرید محصوالت ارگانیک نیز یکی از مهمترین

اکوسیستمهای زراعی ایجاد مینماید .الزم است با به

راهکارهای موثر جهت کاهش اثرات منفی زیست

کارگیری کودهای آلی و روش های کنترل طبیعی آفات

محیطی است.

از آسیب به اکوسیستم های زراعی جلوگیری به عمل
آید.

سپاسگزاری

تاسیس ایستگاه بارانی در مزارع عالوه بر اینکه حجم

بدینوسیله از ادارهی جهاد کشاورزی شهرستان

کار کشاورزان و زمان آبیاری را به مقدار زیادی کاهش

بویراحمد که با در اختیار قرار دادن اطالعات ما را در

داده است به لحاظ فرسایش خاک نیز موفق تر از روش

انجام این تحقیق یاری نمودند صمیمانه تشکر مینماییم.

غرقابی سنتی است ولی استفاده از الکتریسیته جهت
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