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چکیده
اهداف :ارزیابی چرخه حیات ()LCAرویکردی برای مطالعه اثرات زیست محیطی تولید محصول یا انجام یک فعالیت است
که بر اساس دو شاخص میزان مصرف منابع وانتشارآالیندهها محاسبه میگردد .یکی از محدودیتهای استفاده از نهاده
ها در بخش کشاورزی انتشار آالیندههای مختلف میباشد که اثرات منفی بر محیطزیست دارند .هدف از این پژوهش
بررسی انتشار آالیندههای زیستمحیطی در مراحل مختلف تولید گندم آبی در استان اردبیل است.
مواد و روشها :برای تجزیه وتحلیل اثرات زیست محیطی ،از روش  ISO14014به ازای یک واحد کارکردی معادل با یک
تن دانه استفاده شد .دادههای موردنیاز از طریق پرسشنامه ومصاحبه حضوری با تولیدکنندگان گندم آبی استان در سال
زراعی  0992-99جمعآوری شدند .اثرات زیستمحیطی در قالب هفت گروه تأثیر گرمایش جهانی ،سمیت برای
اکوسیستمهای خشکی ،اسیدی شدن ،تخلیه منابع فسیلی ،تخلیه منابع فسفات ،تخلیه منابع پتاسیم و منابع آبی با استفاده
از ارزیابی چرخه حیات ) (LCAمورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :برآورد شاخصهای زیستمحیطی ( )EcoXو یا تخلیه محیطی ( )RDIبرای گروههای تأثیر نشان داد که ارزش-
های EcoXو  RDIبرای گروههای تأثیر گرمایش جهانی ،اسیدیته ،اوتریفیکاسیون اکوسیستم خشکی و تخلیه منابع
فسیلی ،فسفات ،پتاسیم و منابع آبی بهترتیب برابر با  1/101 ،1/261 ،1/192 ،1/010 ،1/091 ،1/195و  1/959بهدست آمد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت در میان شاخصهای زیست محیطی اوتریفیکاسیون خشکی بیشترین تأثیر منفی و در میان
گروههای تخلیه منابع ،تخلیه منابع فسفات باالترین پتانسیل آسیب به محیطزیست را دارد.
نتیجهگیری :به نظر میرسد که مدیریت مصرف بهینه کودهای شیمیایی بهویژه کود نیتروژن و فسفر بر مبنای بهره-
گیری از اصول کم نهاده و کاربرد انواع نهادههای آلی ،کاشت گیاهان تثبیتکننده نیتروژن و خاکورزی حداقل میتوان
از روشهای مختلف مدیریت نظام زراعی بهره جست .تا بتوان گامی برای کاهش اثرات زیست محیطی باشد.
واژههای کلیدی :آالینده ،ارزیابی چرخه حیات ،اوتریفیکاسیون خشکی ،گندم ،تخلیه منابع
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Abstract
Background and Objective: Life Cycle Assessment (LCA) is an approach to study the environmental
impacts of product production or activities that are calculated based on two indicators of resource
consumption and emissions.One of the inputs using limitations in agriculture is environmental

emissions of various pollutants that have negative effects on the environment. The purpose of this
study is to investigate the environmental impacts for irrigated wheat production in Ardabil
provience.
Materials and Methods: This analysis considered the entire system which was required to produce
one ton of wheat grain. For this purpose, a functional unit was assumed based on ISO14040
methods.The primary data were gathered using the questioners and face to face interview with 100
irrigated wheat producers in Ardabil Province in 2018. The environmental impacts were classified
into seven impact categories including global warming, acidification, terrestrial eutrophication,
depletion of fossil resources, depletion of phosphate, potassium resource depletion and water
resource depletion by using LCA methodology.
Results: The values for climate change (global warming), acidification and eutrophication,
phosphate resource depletion, potassium resource depletion and water resource depletion were
estimated at 0.075, 0.178, 0.401, 0.36, 0.628, 0.040, and 0.353, respectively. As a result, among
environmental effect categories (EcoX) the highest environmental impacts were observed in the
eutrophication categories; among the resource depletion categories (RDI), the depletion of
phosphate resources had the greatest negative environmental impact for irrigated wheat production.
Conclusion: It seems that the management of optimal use of chemical fertilizers, specially nitrogen
fertilizer and replacing them with a variety of organic fertilizers and using the bio-fertilizers can
reduce the negative environmental impacts of irrigated wheat producers in terms of terrestrial
eutrophication and phosphorus fertilizers groups in Ardabil Province.
Keywords: Life Cycle Assessment, Terrestrial Eutrophication, Pollutant, Resource Depletion,
Wheat
در رسیدن به خودکفایی در زمینه تولیدات کشاورزی و

مقدمه

حضور در بازارهای جهانی به سرعت در حال گسترش

به دلیل افزایش جمعیت جهان و باال رفتن سطح

 آگاهی زیستمحیطی افراد و، در دهههای اخیر.است

 نیاز بشر به مواد غذایی مختلف و،استانداردهای زندگی

تقاضا برای کاالهای دوستدار محیطزیست باعث شده

 از این رو تمایل کشورها.استراتژیک بیشتر شده است
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اثرات زیستمحیطی نظام تولید گندم آبی با رویکرد ارزیابی چرخه حیات ..
است تا دانشمندان حوزه کشاورزی توجه بیشتری به

پیدایش مکانیزاسیون ،کشاورزی همپای صنعت وارد

تولید پاک داشته باشند (خوشنویسان و همکاران

سامانۀ تولید انبوه گردید و بعد از جنگ جهانی دوم ،به

 .)6105گندم مهمترین محصول استراتژیک در جهان

طور واضح ،بهویژه استفاده از کودهای شیمیایی

است .در سال زراعی  90-95سطح برداشت گندم در

بهسرعت توسعه یافت و کمی بعد آفتکشها وارد عمل

سطح کشور حدود  5/9میلیون هکتار بود که معادل

شدند .روند مصرف کودهای شیمیایی از  00میلیون تن

 51/60درصد از کل سطح محصوالت زراعی و 90/12

در سال  0951به حدود  9برابر در سال 0910افزایش

درصد از کل سطح غالت کشور میباشد .در این میان

یافت و سطح زیر کشت زمینهای فاریاب از  94میلیون

اراضی آبی  99/05درصد را شامل میشود .استانهای

هکتار در سال 1950به 220میلیون هکتار در سال

کردستان ،آذربایجان شرقی ،گلستان ،خوزستان،

1978و  244میلیون هکتار در سال  1981رسید و بر

کرمانشاه ،آذربایجان غربی و اردبیل به ترتیب با

اساس برآوردهای موجود  50درصد افزایش عملکرد

 ،9/95 ،01/65با  2/05 ،2/19 ،2/19 ،2/91و 2/92

در سطح جهان در طول این قرن ،مرهون بهکارگیری

درصد از کل اراضی گندم آبی کشور مقامهای اول تا

کودهای شیمیایی بوده است (کامکار و مهدوی .)6111

هفتم را دارند .به عبارتی بیش از نیمی ( 50درصد) از

همچنین نتایج مطالعات نشان میدهد که کل نهاده انرژی

اراضی گندم آبی در این هفت استان برداشت شده است

از  000/51مگاژول در سال  0951به  991/05مگاژول

(بینام .)6105

در سال 0911و انرژی ستانده از  066/99به 910/21

انرژی نقش اساسی در توسعه و پیشرفت

مگاژول افزایش یافته است که نشاندهنده این واقعیت

کشاورزی و تولید مواد غذایی ایفا میکند .بخش

است که روند مصرف نهادهها در تولیدات کشاورزی

کشاورزی و دامپروری که اصلیترین بخش تولیدکننده

ایران با تولیدات نهایی همراه نمیباشد .بهطوریکه

مواد غذایی است ،بهعنوان یک مبدل انرژی مهمترین

ناکارآمدی مصرف انرژی میتواند برخی مسائل

مصرفکننده و همچنین تولیدکننده محسوب میشود

زیستمحیطی مثل انتشار گازهای گلخانهای ،افزایش

(زند  .)6100استفاده مؤثر از انرژی در کشاورزی

گرمای زمین و ناپایداری را ایجاد کند .لذا،

مشکالت زیستمحیطی را کاهش میدهد و از تخریب

سیاستمداران بایستی ابزارهای سیاسی جدید برای

منابع طبیعی جلوگیری کرده و کشاورزی پایدار را

تضمین پایداری و کارآیی در مصرف انرژی اتخاذ

بهعنوان یک سامانه تولیدی اقتصادی توسعه میدهد

نمایند (ذوقی پور و ترکمنی .)6110 ،همچنین بنا بر مدل

(خوشنویسان و همکاران .)6100

بنابراین اهمیت

) Tenkorang (2009مصرف کود شیمیایی در ایران تا

کشاورزی در جهان به دلیل تأمین غذای بشر ازنظر

سال  1400به 5

کمی و کیفی غیر قابل انکار است .برای تولید محصوالت

(کوچکی و همکاران  .)6100گاسل و همکاران ()6119

کشاورزی ،از نهادههای مختلفی همچون بذر ،کود،

گزارش کردند مصرف نهادههای شیمیایی ،استفاده از

سموم شیمیایی و  ...در کنار دیگر موارد مصرفی در

ماشینآالت کشاورزی و روشهای آبیاری علت اصلی

مکانیزاسیون مانند ماشینها ،تجهیزات و سوخت

انتشار گازهای گلخانهای نظیر دیاکسید کربن است

استفاده میشود .بهینهسازی مصرف این نهادهها از

بخش کشاورزی نیز بهعنوان یکی از بخشهای مهم

اهداف مهم تولید پایدار میباشد .این بهینهسازی غیر از

مصرفکننده انرژی در ایران بیش از  92درصد انتشار

منظر بهرهوری اقتصادی ،ازنظر حفظ منابع طبیعی و

کل  N2Oرا به خود اختصاص داده است ،درحالیکه

کاهش اثرات زیستمحیطی نیز ضروری میباشد .با

سهم بخش کشاورزی در انتشار دو گاز دیگر دیاکسید

میلیون تن افزایش خواهد یافت
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کربن ) (CO2و متان ) (CH4حدود دو درصد است

بیشترین تأثیر منفی زیستمحیطی داشتند (شیری و

(باالنس انرژی .)6109سیدکیو و همکاران ( )6109در

همکاران  .)6101نسترن تدین پور و همکاران (،)6109

تحقیقی در نیجریه تولید گیاه دارویی کنجد نیز از لحاظ

در بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید فلفل دلمه

اثرات زیست محیطی و مصرف انرژی مورد بررسی

ای با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات نشان

قرار گرفته است .بر اساس نتایج ،مصرف بهینه انرژی

دادند که آالینده دیاکسید کربن ) (CO2وآمونیاک

در تولید کنجد منجر به تولید  60/19کیلوگرم دی اکسید

) (NH3در قالب گروه های تاثیر گرمایش جهانی

کربن معادل به ازای هر هکتار کنجد تولیدی شده است.

واسیدیته درنظام کشت فلفل دلمه ای بیشترین اثر را

همچنین بررسی محققین با روش ارزیابی چرخه زندگی

داشتند .هدف از این مطالعه بررسی و تعیین اثرات

حیات در تولید گیاهان زراعی مختلف مانند ذرت  ،شبدر

زیستمحیطی سیستم تولید گندم آبی به کمک ارزیابی

 ،چاودار و کاه گندم زمستانه نشان میدهد که تأثیرات

چرخه حیات ) (LCAدر استان اردبیل است.

زیست محیطی زیادی بر روی یک اکوسیستم از جمله
اثرات تغییر کاربری اراضی داشته است .در این مطالعه
نقاط مهم زیست محیطی در امتداد زنجیره تولید زیست
توده نیز بحث شده است (پاراجولی و همکاران .)6109

مواد و روشها
اطالعات مورد استفاده در این پژوهش)جدول (1
به روش نمونه گیری تصادفی ساده و توسط پرسش

هارونی و همکاران ( )6109میزان انتشار گازهای

نامه و مصاحبه با کشاورزان و کارشناسان سازمان

گلخانهای در مزارع نیشکر را بررسی کردند نتایج نشان

های مربوطه در استان اردبیل ،در سال زراعی -99

داد حدود  26/99درصد از کل انتشار این گازها مربوط

 0992جمعآوری گردید .استان اردبیل در شمال غرب

مربوط به

ایران ،بین  99درجه 05 ،دقیقه تا  99درجه 06،دقیقه

به شاخ و برگ نیشکر 96/99 ،درصد

الکتریسیته و کود و سوخت و سایر موارد در حد یک

عرض شمالی و  01درجه 55 ،دقیقه تا  09درجه91 ،

درصد یا کمتر گزارش کردند .اسکودر و همکاران

دقیقه طول شرقی واقع شده است .با توجه به اینکه

( ،)6119برای ارزیابی اثرات زیستمحیطی روشهای

مزارع مناطق مورد بررسی در نواحی متفاوتی ازلحاظ

مختلفی وجود دارد .در این میان ،ارزیابی چرخه زندگی

گرمسیری و سردسیری با ارتفاع مختلف قرار دارند و

( )LCAبهعنوان روشی پذیرفتهشده برای ارزیابی اثرات

بیش از  91درصد سطح زیر کشت گندم آبی در استان

زیستمحیطی تولید محصوالت در بخشهای مختلف

اردبیل به ترتیب مربوط به شهرستانهای پارسآباد،

مورداستفاده قرار میگیرداین راهکار بر مبنای ارزیابی

بیله سوار ،اردبیل و مشکینشهر میباشد به همین علت

دو مؤلفه میزان مصرف منابع و انتشار آالیندهها به

این مناطق بهعنوان جامعه آماری مطالعه حاضر انتخاب

محیطزیست تعیین میشود (بنتراپ وهمکاران ;6110

شدند .برای تعیین حجم نمونه از رابطه  ،0پیشنهاد شده

فینک باینر و همکاران  ;6112روی و همکاران 6119

توسط کوکران استفاده شد (کوچران  .)0999بدین

وشیری و همکاران  .)6101محققین به روش

ترتیب حجم نمونه برای گندم کاران استان 99 ،کشاورز

ارزیابی  LCAبر روی محصول ذرت در منطقه مغان

به دست آمد .اما به منظور افزایش دقت به  011کشاورز

نشان دادند در میان شاخصهای زیستمحیطی

افزایش یافت.

بیشترین سهم نظام تولیدی ذرت به ترتیب برای گروه-
های مؤثر اوتریفیکاسیون اکوسیستم خشکی و اسیدیته
و در میان گروههای تخلیه منابع ،تخلیه منابع فسیلی

(رابطه )0

N S  t 2
N 1d 2  S  t 2

n
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اثرات زیستمحیطی نظام تولید گندم آبی با رویکرد ارزیابی چرخه حیات ..
که در آن  Nاندازه جامعه آماری یا تعداد

میآید ( 0/92در سطح اطمینان  95درصد) S2 ،برآورد

کشاورزان تولیدکننده گندم آبی در منطقه مورد مطالعه،

واریانس صفت مورد مطالعه در جامعه d ،دقت احتمالی

tضریب اطمینان قابل قبول که با فرض نرمال بودن

مطلوب و nحجم نمونه است.

توزیع صفت موردنظر از جدول  tاستیودنت به دست
جدول  -1میانگین میزان مصرف نهادهها و ستاده ها در تولید گندم آبی استان اردبیل ()ha
مقدار در واحد سطح()ha

عنوان(ورودی وخروجی)

نهاده ها
051/09

نیروی کارگری((h

090/12

سوخت دیزل()L
کودهای شیمیایی()Kg

609/09

نیتروژن)(N

96/10

فسفر((P2O5

01/99

پتاسیم ()K2O
سموم شیمیایی()kg

0/15

علفکش

1/95

حشرهکش

1/69

قارچکش

0915

3

آب مصرفی( )m
ستاده

0091/12

دانه گندم()Kg

5095/91

کاه گندم()kg

سازمان بین المللی استاندارد ) )ISOارزیابی
چرخه حیات را به صورت جمعآوری و ارزیابی

روش ارزیابی چرخه حیات
برای محاسبه ارزیابی چرخه حیات بر اساس

ورودیها ،خروجیها و اثرات زیستمحیطی بالقوه یک

روش ارائه شده در استاندارد  ،ISO 00101مطابق

نظام تولید در طول چرخه حیات آن تعریف میکند .در

(شکل  )0در چهار گام شامل الف( تعریف اهداف و

دهه اخیر روش ارزیابی چرخه حیات ( )LCAبهعنوان

حوزه عمل مطالعه ،ب( ممیزی چرخه حیات ،ج( ارزیابی

ابزاری مناسب برای ارزیابی اثرات زیستمحیطی در

تأثیر چرخه حیات و د ( تلفیق و تفسیر نتایج انجام

کشاورزی بهکاربرده شده است .این ابزار ،روش

گرفت (خرمدل وهمکاران .)6100

مناسبی برای ارزیابی اثرات زیستمحیطی نظامهای
کشت و  ....است .این موضوع در شناخت و درک
صحیح از وضعیت موجود برای تعیین تغییرات الزم در
نحوه مدیریت و ارائه برنامههای مدیریتی نقش بسیار
مهمی ایفا میکند (ایزو .)6112
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شکل -1مراحل چهارگانه ارزیابی چرخه حیات ( (ISO 2224،10202

تعریف هدف و واحد عملکردی

دارای اثرات منفی زیستمحیطی ،در نظر گرفته شدند.

تمام مراحل به منظور ارزیابی چرخه حیات تولید

میزان مصرف این نهادهها و مقادیر آالیندههای

گندم آبی در استان اردبیل بود .در مرحله تعریف هدف

انتشاریافته ناشی از کاربرد آنها بر مبنای واحد

و حوزه مطالعه ،محصول ،فرآیند یا فعالیت مورد

عملکردی محاسبه شدند .از آنجایی که میزان انتشار

بررسی تعریف و توصیف میگردد .همچنین سامانه

آالیندهها به خاک ،آب و هوا متفاوت هستند ،لذا به جای

تحت مطالعه ،مرزهای آن و واحد کارکردی مشخص

اندازهگیری ،از روشهای مشخص برای تخمین میانگین

میشوند .هدف از این پژوهش تعیین اثرات

انتشار استفاده شد.

زیستمحیطی تولید یک تن گندم آبی) واحد عملکردی(
در استان اردبیل بود .مرز سامانه از مرحله استخراج،
تولید و مصرف نهادههای تولید درکشت گندم آبی تا
دروازه ورودی سیلو است.
ممیزی چرخه حیات
در این مرحله ،میزان مصرف نهادهها در نظام
تولید گندم آبی مناطق گرمسیر و سردسیر استان
اردبیل تعیین و برحسب واحد عملکردی (تن) محاسبه
شد .اثرات زیستمحیطی نیز بر اساس استانداردهای
مصرف بینالمللی برآورد شدند (فینک باینر و همکاران
 .)6112چهار نهاده سوخت دیزل ،کودهای شیمیایی
نیتروژن ،فسفات و پتاسیم به عنوان مهمترین نهادههای

ارزیابی تأثیر چرخه حیات
هدف از اجرای این بخش ،تجزیه و تحلیل کمی
نتایج بخش ممیزی چرخه حیات است .که به سه زیر
بخش طبقهبندی ،نرمالسازی و وزندهی تقسیمبندی
میشود .در مرحله طبقهبندی ،ضریب یا وزن هر آالینده
روی گروههای تأثیر اعمال میشود بدین منظور ،برای
هر یک از گروههای تأثیر ناشی از کارکرد اکوسیستم،
یک ضریب فاکتور مشخصسازی تعریف شد جدول
( .)6بر اساس روش ارائه شده در استاندارد 00101
 ،ISOگروههای تأثیر شامل گرمایش جهانی ،اسیدیته،
اوتریفیکاسیون خشکی ،تغییر کاربری اراضی ،تخلیه
منابع فسیلی ،تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاس
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اثرات زیستمحیطی نظام تولید گندم آبی با رویکرد ارزیابی چرخه حیات ..
بودند(بنتراپ وهمکاران  6110و فینک باینر و همکاران

کارکردی و  CFijضرایب کارآیی هر ترکیب در هر

 .)6112در مرحله تحلیل سیاهه کلیه نهادههای مصرف

گروه تأثیر و  Iiنیز شاخص طبقهبندی گروه تأثیر iام

شده و آالیندههای منتشرشده ناشی از کارکرد سامانه

میباشد .الزم به ذکر است کارآیی هر ترکیب یا فاکتور

تولید گندم آبی در شرایط آب و هوایی استان اردبیل با

طبقهبندی در هر گروه تأثیر نشاندهنده پتانسیل آن

توجه به مرز سامانه شناسایی و برحسب تابع

ترکیب در ایجاد اثر مربوطه میباشد.

عملکردی) معادل با یکتن گندم( محاسبه شد .به این

پس از آن ،شاخصها بر اساس دستورالعمل ISOبا

ترتیب ،ابتدا گروههای تأثیر فوق ممیزی و تأثیر کارکرد

استفاده از معادله ( )9و بر اساس ضرایب موجود

اکوسیستم تولید گندم آبی بهصورت کمی تعیین شد.

نرمالسازی شدند) جدول.)9

این گروههای تأثیر که بسته به ماهیت ممکن است منبع

(رابطه )9

( )Rیا عوامل انتشار یافته ( )Eاز اکوسیستم باشند در

Ii .
Ii, ref

Ni 

ضریب تأثیر مربوطه ضرب و تأثیر آنها به ازای واحد

که در این معادله  Niمقدار نرمال شده شاخص

عملکردی با استفاده از معادله  6مشخص گردید (نیک-

مربوط به گروه تأثیر i ،به ازای واحد کارکردی Ii ،مقدار

خواه و همکاران .)6109

محاسبه شده (غیر نرمال) شاخص مربوط به گروه
تأثیر  iو  Ii,refمقدار شاخص مربوط به هر گروه تأثیر

(رابطه )6
که در این معادله Ej :و  Rjبه این ترتیب میزان

در شرایط مرجع میباشد.

مصرف منبع و میزان انتشار آالینده به ازای واحد
جدول  -2طبقهبندی گروههای تأثیر موردمطالعه بر اساس نوع آالینده و ضرایب یکسانسازی
کارآیی هر ترکیب

منبع
(سندر و همکاران ;6119 ،سلطانی وهمکاران)6101 ،

CO2=0, CH4=60,
N2O=901
SO2=0/6, NOX=1/5,

(بنتراپ و همکاران ;6110 ،سلطانی وهمکاران)6101 ،

NH3=0/2

(بنتراپ و همکاران ;6110 ،نیکخواه وهمکاران)6109 ،

NH3=0/0, NOX=0/6

ترکیب آالینده ها/تخلیه منابع

گروه تأثیر (واحد)

CH4وCO2 , N2O

پتانسیل گرمایش جهانی ()GWP

NH3وSO2 , NOX

اسیدیته )(kg SO2 eq

NH3وNOX

اوتریفیکاسیون خشک )(kg NOx eq

(بنتراپ و همکاران ;6110 ،سلطانی وهمکاران)6101 ،

06/12

مصرف گازوئيل

تخلیه منابع فسیلی )(MJ

(بنتراپ و همکاران ;6110 ،سلطانی وهمکاران)6101 ،

1/65

مصرف فسفات

تخلیه منابع فسفات)(kg P2O5 eq

(بنتراپ و همکاران ;6110 ،سلطانی وهمکاران)6101 ،

1/015

مصرف پتاسيم

تخلیه منابع پتاسیم)(kg K2O eq

0

مصرف آب

(بنتراپ وهمکاران)6116 ،

تخلیه منابع آب ()m3

برای درک بهتر مقادیر به دست آمده

فاکتورهای نرمالسازی گروههای تأثیر مورد مطالعه با

شاخصهای طبقهبندی گروههای تأثیر ،در مرحله

استفاده از ضرایب موجود در منابع در جدول 9ارائه

نرمالسازی بیبعد میشوند .هدف از این مرحله درک

شده است.

اهمیت مقادیر بهدستآمده میباشد که بدین منظور

زیستمحیطی و شاخص تخلیه منابع در نظر

شاخصهای طبقهبندی هر گروه تأثیر با شاخصهای

گرفته میشوند .شاخص زیستمحیطی در این مطالعه

مرجع مقایسه میشوند (بنتراپ وهمکاران .)6110

برابر با مجموع شاخصهای نهایی سه گروه تأثیر
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گرمایش جهانی ،اسیدیته و اوتریفیکاسون خشکی در

برای سامانه تولیدی یک محصول کوچکتر باشد

نظر گرفته شد .در آخرین مرحله ارزیابی چرخه حیات،

نشاندهندهی پتانسیل کمتر آسیب به محیطزیست در

شاخص زیستمحیطی تحت عنوان شاخص بوم شناخت

این سامانه میباشد.

) (Eco-Indexکه معیار نهایی  LCAمیباشد با

(رابطه )5

استفاده از رابطه  5محاسبه میشود (بنتراپ

EcoX  i Ni Wi

وهمکاران  .)6110هر چه این شاخص زیستمحیطی
جدول  -3فاکتورهای وزن دهی و نرمالسازی گروههای تأثیر موردمطالعه
فاکتور وزن دهی

منبع

گروه تأثیر

فاکتور نرمالسازی (واحد)

(میرحاحی و همکاران ;6109 ،نیکخواه وهمکاران)6109 ،

0/15

)1009 (kg CO2 eq

(میرحاحی و همکاران ;6109 ،سلطانی وهمکاران)6101 ،

0/1

)56 (kg SO2 eq

اسیدیته )(kg SO2 eq

(میرحاحی و همکاران ;6109 ،نیکخواه وهمکاران)6109 ،

0/0

)29(kg NOx eq

اوتریفیکاسیون خشکی )(kg NOx eq

(میرحاحی و همکاران ;6109 ،سلطانی وهمکاران)6101 ،

0/00

)9929 (MJ

(بنتراپ وهمکاران)6110 ،

0/61

)9/22(kg P2O5 eq

تخلیه منابع فسفات)(kg P2O5 eq

(بنتراپ وهمکاران)6110 ،

1/91

)1/00 (kg K2O eq

تخلیه منابع پتاسیم)(kg K2O eq

(بنتراپ وهمکاران)6116 ،

1/60

در این مرحله مقدار نهایی شاخص هر گروه
تأثیر ناشی از تولید یک محصول در یک سامانه به

پتانسیل گرمایش جهانی ()GWP

تخلیه منابع فسیلی )(MJ

3

3

تخلیه منابع آب( (m

) 262/92 (m

گروههای تأثیر مورد مطالعه با استفاده از ضرایب
موجود در منابع در جدول ارائه شده است.

دست میآید وزن دهی به معنی ارزیابی هر یک از
اثرات زیستمحیطی بر اساس پتانسیل هر یک در ایجاد

تلفیق و تفسیر نتایج

آسیب به محیطزیست میباشد ،به طوری که بزرگتر

در این قسمت شخص نهایی جهت برتری یک محصول

بودن این فاکتور در هر گروه تأثیر نشاندهنده این است

نسبت به محصوالت دیگر محاسبه میشود.

که این گروه ،پتانسیل بیشتری برای لطمه به

شاخصهای نهایی در قالب دو گروه شاخص که در این

محیطزیست دارد .بر این اساس ،شاخصهای نرمال

معادله  EcoXشاخص زیستمحیطی بو مشناخت به

شده با استفاده از رابطه  0و بر اساس ضرایب وزندهی

ازای واحد کارکردی  Niمقدار نرمال شده هر گروه

شدند تا شدت تأثیر آنها برحسب وزن ( )wهر گروه

تأثیر و  Wiوزن مربوط به هر یک از مقادیر Ni

تأثیر در محاسبات لحاظ گردد (بنتراپ وهمکاران،

میباشد.

.)6110
)رابطه )0

بهطورکلی ،مشکالت مربوط به تخلیه منابع با

Cijk
Tijk

Wijk 

که در این معادله  Wijkوزن مربوط به شاخصi

در منطقه  jدر سال  Cijk ،kمقدار فعلی شاخص  iدر
منطقه  Jدر سال  kو  Tijkمقدار هدف برای شاخص i
در منطقه  Jدر سال  kمیباشد .فاکتورهای وزندهی

مشکالت سایر گروههای تأثیر متفاوت است ،گروههای
تأثیر بهصورت مستقیم روی سالمتی طبیعت و انسان
اثر میگذارند؛ درحالیکه تخلیه منابع برای تولید آینده
خطرساز است .شاخص تخلیه منابع با استفاده از
رابطه 2محاسبه میشود.
(رابطه )2

RDI  i Ni Wi

اثرات زیستمحیطی نظام تولید گندم آبی با رویکرد ارزیابی چرخه حیات ..
که در این معادله  RDIشاخص تخلیه منابع
است.
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برای تولید یک تن ذرت در مغان به ترتیب  96/69لیتر و
 09/65،09/52و 1/99کیلوگرم در هر تن محصول
استحصالی گزارش شده بود (شیری و همکاران .)6101

نتایج و بحث

مقایسه این دو پژوهش در استان اردبیل نشان میدهد

آالیندههای انتشاریافته

که برای تولید یک تن گندم آبی نسبت به تولید یک تن

میزان مصرف ورودیها با توجه به واحد مرجع

ذرت میزان کمتری سوخت و کودهای شیمیایی مورد

معادل یکتن دانه در نظام تولید گندم آبی مشخص شد

استفاده قرار میگیرد .بدین ترتیب ،مصرف این کودها،

که از مجموع  91195هکتار سطح کشتشده گندم آبی

عالوه برافزایش هزینههای تولید و کاهش منابع

استان بیش از  51111هکتار در سه شهرستان اردبیل،

تجدیدناپذیر انتشار آالیندهها را نیز به دنبال دارند که

پارسآباد و بیله سوار کشتشده بود به عنوان جامعه

این آالیندهها در قالب گروههای مختلف تأثیر اثرات سوء

آماری مطالعه حاضر انتخاب شدند .میزان مصرف

زیستمحیطی مختلفی بر جای میگذارند .مهمترین

نهادههای مختلف نظام تولید گندم آبی شامل سوخت

آالیندههای انتشاریافته از نیتروژن با منبع

گازوئیل با  69/62لیتر برای هر تن گندم و کودهای

اوره  NH ،N2Oو  NOxهستند طبق تحقیقات صورت

شیمیایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم به ترتیب با ،66/02

گرفته  17درصد از کل نیتروژن مصرفی در قالب کود

 00/10و 6/06کیلوگرم برای هر تن دانه گندم برآورد

اوره بهصورت  NH3-Nتصعید میشود (بنتراپ

شد (جدول  .)0در پژوهشی ،میزان مصرف نهادههای

کود

وهمکاران  6111و گوبس و همکاران .)6119

سوخت ،کودهای شیمیایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم
جدول  -0میزان ورودیها و خروجی نظام تولید گندم آبی
میانگین

واحد

ورودی و خروجی

69/62

لیتر در یک تن

سوخت گازوئیل

66/02

کلیوگرم در یک تن

نیتروژن

00/10

کلیوگرم در یک تن

فسفر

6/06

کلیوگرم در یک تن

پتاسیم

0091

کلیوگرم در یک هکتار

عملکرد دانه گندم

میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن برای نظام

های مختلف زراعی بعد از مصرف کودهای نیتروژن رخ

تولید گندم آبی در شرایط استان اردبیل  1/92کیلوگرم

میدهد ،بنابراین افزایش مصرف کودهای نیتروژن ،می-

به ازای تولید یک تن دانه برآورد شد (جدول .)5در

تواند افزایش انتشار این گاز را به دنبال داشته باشد.

گزارشی میزان انتشار این گاز را برای گندم زمستانه60

مقدار دیاکسید کربن منتشر شده به هوا 061/90

درصد به ازای یک تن دانه در شرایط آب و هوایی آلمان

کیلوگرم به ازای یک تن دانه گندم برآورد شد (جدول )5

گزارش کردند .دلیل این تفاوت عمدتاً ناشی از مصرف

در همین راستا نتایج برخی بررسیها نشان داده است

باالتر کودهای نیتروژندار در کاشت گندم استان

که بخش زیادی از انتشار دیاکسید کربن تحت تأثیر

اردبیل در مقایسه با گندم کشور آلمان است (بنتراپ و

فعالیتهای کشاورزی عمدتاً مربوط به تولید و انتقال

همکاران  .)6110نتایج بررسیها نشان داده است از

نهادههای ورودی به مزرعه ( 90درصد از کل دیاکسید

آنجا که باالترین میزان انتشار آمونیاک در اکوسیستم-

کربن منتشرشده) بوده و بقیه مربوط به استفاده از
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ماشینآالت ( 62درصد از کل دیاکسید کربن

دانه برآورد شد (جدول  .)5نتایج برخی بررسیها نشان

منتشرشده) هستند (بنتراپ وهمکاران  .)6116بدین-

داده است که پتانسیل آبشویی نیتروژن به میزان زیادی

ترتیب ،چنین به نظر میرسد که در صورت اعمال

متأثر از نوع مدیریت نظام تولیدی و استفاده از نهاده-

مدیریت کم نهاده اکوسیستم زراعی بتوان از هر دو

های مختلف برای بهبود حاصلخیزی خاک است،

طریق بهویژه از طریق انتقال نهادههای ورودی به

بهطوریکه مدیریت فشرده به دلیل افزایش تلفات

مزرعه کاهش انتشار این آالینده مهم گلخانهای به هوا

نیتروژن و بهویژه نیترات ،افزایش ورود آن به آبهای

سپهر و پیامدهای ناشی از آن را موجب شد.

زیرزمینی را موجب میشود .همچنین با توجه به این

مقدار دیاکسید گوگرد انتشاریافته به هوا سپهر

مطلب که استفاده از خاکورزی حفاظتی و به دلیل غیر

به ازای یک واحد کارکردی گندم آبی  1/69کیلوگرم،

متحرک شدن نیتروژن ،کاهش تلفات آن را به دنبال دارد

مقدار آمونیاک انتشار یافته به هوا سپهر به ازای یک

(المارز و همکاران  .)6119در این میان ،با توجه به

واحد کارکردی گندم آبی 9/16کیلوگرم و مقدار متان

اینکه کارآیی آالینده  N2Oدر قالب گروه تأثیر گرمایش

انتشاریافته به هوا سپهر به ازای یک واحد کارکردی

جهانی  311برابر گاز CO2است ) جدول .)0از آنجایی

گندم 1/10کیلوگرم به ازای یکتن دانه برآورد شد.

که در حدود  32درصد از انتشار جهانی گاز  N2Oبه

مقدار انتشار نیترات و نیتروژن کل به آبهای زیرزمینی

بخش کشاورزی مربوط میشود (مو  .)6106لذا به

به ترتیب 2/92و 05/92کیلوگرم به ازای یک تن دانه

کارگیری راهکارهای مناسب مدیریتی بهمنظور کنترل

گندم برآورد شد .همچنین میزان انتشار فسفر به خاک

مستقیم و غیرمستقیم این آالینده مهم زیستمحیطی،

برای نظام تولید گندم آبی  1/02کیلوگرم به ازای یکتن

اهمیت ویژهای پیدا میکند.

جدول-5میزان انتشار انواع آالیندههای به ازای یک تن دانه در نظام تولید گندم آبی
مقدار )(kg.t grain -1

نوع ماده
انتشار در هوا

0/09

N2O

9/16

NH3

1/92

NOx

061/90

CO2

1/10

CH4

1/69

SO2

1/05

آفت کش ها
انتشار در آب

2/90

NO3

05/92

Ntot

1/02

Ptot

در شکل  2میزان تأأثیر هأر یأک از آالینأدههأای

گروههای تأثیر مختلف نشان داده شدهاند .همانطور که

انتشأاریافته بأرای تولیأد یأکتأن گنأدم آبأی در قالأب

در این شکل مالحظه مأیشأود ،آالینأده  N2Oبیشأترین
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سهم را در گروهِ تأثیر گرمایش جهانی و آالینأده NH3

در چین مربوط بأه متأان و اکسأید نیتأروژن بأه ترتیأب

بیشترین سهم ،آالیندگی محیط زیست را در قالب گروه

 00/9و  95/0معادل دیاکسید کربن بود (نی و همکاران

تأثیر اسیدیته و اوتریفیکاسیون خشأکی در تولیأد گنأدم

.)6101

آبی به خود اختصاص داده است .محققان دریافتنأد کأه
بیشترین میزان آالینده به ازای تولید یک تأن دانأه ذرت

شکل  -2سهم انتشار آالیندهها برای گروههای تأثیر الف ( گرمایش جهانی ،ب ( اسیدیته و
ج ( اوتریفیکاسیون خشکی به ازای یک تن دانه در تولید گندم آبی در استان اردبیل

تحلیل شاخصهای زیستمحیطی
دیاکسید کربن ،نیترواکسید و متان ،سه گاز مهم

دیاکسید معادل برآورد شده است .میزان انتشار کربن
دیاکسید معادل برای محصول ذرت در مغان ،گندم در

در ایجاد گرمایش جهانی هستند .فرآیندهای

مرودشت و سوئیس به ترتیب  626/991،0/56و 910

نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون در خاک ،مصرف

برآورد شد (چارلز و همکاران  ;6112روی و همکاران

کودهای نیتروژنه و نیز احتراق سوختها در تولید گندم

 ;6119نیکخواه و همکاران  6109و شیری و همکاران

آبی منجر به انتشار نیترواکسید و آالیندههای دیگر به

 .)6101مقایسه نتایج نشان میدهد میزان گرمایش

هوا شده است .جدول  2مقادیر واقعی شاخصهای

جهانی برای تولید گندم آبی در استان اردبیل باالتر

زیستمحیطی محاسبه شده در تولید گندم آبی به ازای

است که مهمترین دلیل آن ناکارایی مصرف انرژی در

یک تن محصول تولیدی را نشان میدهد .یکی از مهم-

تولید است .در اکثر مطالعات  LCAدر بخش کشاورزی،

ترین گروههای تأثیر زیستمحیطی مورد بررسی در

مصرف سوخت ،کود شیمیایی و الکتریسیته بیشترین

مطالعات ارزیابی چرخه حیات ،شاخص گرمایش جهانی

سهم را از اثرات زیستمحیطی دارند (خوشنویسان و

است .در این مطالعه میزان گرمایش جهانی ناشی از

همکاران ; 6100کانالی و همکاران  .)6109شاخص

تولید یک تن گندم آبی برابر با  515/99کیلوگرم کربن

طبقهبندی گروه تأثیر اسیدیته به ازای یک واحد
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عملکردی نظام تولید گندم آبی  5/05 kgso2 eqبه دست

اوتریفیکاسیون خشکی و آبی به ترتیب kgNoX eq

آمد .شاخص طبقهبندی گروه تأثیر اسیدیته برای تولید

 01/15برای یک واحد عملکردی نظام تولید گندم آبی به

یک واحد عملکردی از محصوالت مختلف شامل بادام

دست آمد (جدول  .)2این شاخص برای تولید یک تن

زمینی در استان گیالن ،گندم در مناطق مرودشت،

ذرت در مغان  66/51 kgNoX eqگزارش شده است

گرگان و چین به ترتیب برابر 2/9 ،5/2 ،2/65 kgso2 eq

(شیری و همکاران  ،)6101درنتیجه اثرات مخرب

و 0گزارش شده است (چارلز و همکاران  ;6112وانگ و

زیستمحیطی در قالب گروه تأثیر اوتریفیکاسیون

همکاران  ;6119میرحاجی و همکاران  6109و نیکخواه

خشکی برای تولید گندم نسبت به ذرت در استان اردبیل

و همکاران  .)6109شاخص طبقهبندی گروه تأثیر

کمتر است.

جدول  -4شاخصهای طبقهبندی و نرمالسازی برای تولید گندم آبی در استان اردبیل
نرمالسازی شاخص

طبقهبندی شاخص

1/190

515/99

1/199

5/05

اسيدیته )(kg SO2 eq

1/612

05/15

اوتریفيكاسيون خشكی )(kg NOx eq

1/196

0650/11

1/261

0/10

تخليه منابع فسفات)(kg P2O5 eq

1/190

1/65

تخليه منابع پتاسيم)(kg K2O eq

0/219

0150/21

گروه های تأثير
پتانسيل گرمایش جهانی ()GWP

تخليه منابع فسيلی )(MJ

تخليه منابع آب ()m3

شاخص نهایی اثرات زیستمحیطی و تخلیه منابع

خشکی ،تخلیه منابع فسیلی ،تخلیه منابع فسفات و تخلیه

تولید یک تن گندم آبی در استان اردبیل در قالب گروه-

منابع پتاس به ترتیب برابر با ،1/010 ،1/091 ،1/195

های تأثیر گرمایش جهانی ،اسیدیته ،اوتریفیکاسیون

 1/101 ،1/261 ،1/192و  1/959بود( .شکل.)9

شکل  - 3شاخص نهایی اثرات زیستمحیطی در تولید یک تن گندم آبی

نتایج نشان میدهد که اوتریفیکاسیون خشکی و
پتانسیل اسیدی به این ترتیب بیشترین تأثیر سوء

زیستمحیطی را در تولید گندم آبی در استان اردبیل به
همراه داشته است .پس از این گروه ،باالترین پتانسیل
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آسیب به محیطزیست در تولید گندم آبی مربوط به

کننده نیتروژن بهصورت کشت مخلوط ،خاکورزی

گروه تأثیر تخلیه منابع فسفات بود .شاخص زیست-

حداقل و کاهش مصرف انواع نهادههای شیمیایی برای

محیطی برای تولید گندم آبی در استان اردبیل شامل

کاهش اثرات زیستمحیطی این نظام تولیدی بر

سه گروه تأثیر گرمایش جهانی ،اسیدیته و

گروههای مؤثر اسیدی شدن و تغییر اقلیم استفاده کرد

اوتریفیکاسیون خشکی معادل1/25به دست آمد .که

و درنتیجه کاهش سهم این اثرات زیستمحیطی را

محققان برای تولید گندم با مصرف  000کیلوگرم

موجب شد .همچنین پیشنهاد میشود بررسیهایی در

نیتروژن در هکتار و با در نظر گرفتن این گروههای

زمینه ترکیب روش ارزیابی چرخه حیات با مدلهای

تأثیر ،شاخص زیستمحیطی را حدود  1/6محاسبه

بهینهسازی با نگرش کاهش اثرات زیستمحیطی تولید

کردند (بنتراپ وهمکاران  .)6110شاخص زیستمحیطی

گندم صورت گیرد.

برای بادامزمینی در استان گیالن 1/55گزارش کردند
(نیکخواه و همکاران  .)6109از دالیل شاخص

نتیجهگیری
نتایج ممیزی چرخه حیات ) (LCAنشان داد

زیستمحیطی نسبتاً باالی تولید گندم آبی در استان
اردبیل  ،مصرف نسبتاً زیاد کودهای شیمیایی است .با

بیشترین اثر در پتانسیل گرمایش جهانی مربوط به گاز

توجه به پتانسیل آلودگی زیاد تأمین نیتروژن از منبع

( )N2Oو در ایجاد اثر پتانسیل اسیدی شدن و

کود اوره ،پیشنهاد میگردد که برای تولید گندم آبی در

اوتریفیکاسیون اکوسیستم خشکی گاز آمونیاک ()NH3

استان از کودهای آلی ،کودهای زیستی با پتانسیل

بود .برآورد شاخصهای زیستمحیطی ( )EcoXو یا

آلودگی زیستمحیطی کمتر و یا از گیاهان خانواده

تخلیه محیطی ( )RDIبرای گروههای تأثیر نشان داد که

بقوالت در تناوب کشت با گندم بهمنظور تأمین بخشی

ارزشهای  EcoXو  RDIبرای گروههای تأثیر گرمایش

از نیاز نیتروژن گندم استفاده شود .بهعالوه ،بررسیها

جهانی ،اسیدیته ،اوتریفیکاسیون اکوسیستم خشکی و

بیانگر آن است که اغلب کشاورزان گندمکار در استان

تخلیه منابع فسیلی ،فسفات ،پتاسیم و منابع آبی بهترتیب

اردبیل ،از مقدار مصرف بهینه کودهای شیمیایی بی-

برابر با 1/101 ،1/261 ،1/192 ،1/010 ،1/091 ،1/195

اطالعاند .بنابراین ،اجرای برنامههای آموزشی ترویجی

و  1/959به دست آمد .نتایج ارزیابی اثرات

مناسب ،بهمنظور اطالعرسانی در زمینه اهمیت آزمایش

زیستمحیطی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات نشان

خاک و نیاز کودی گندم ،تأثیر چشمگیری بر کاهش

داد که بیشترین سهم اثرات زیستمحیطی به ترتیب

خطرات زیستمحیطی این محصول استراتژیک در

مربوط به گروههای تأثیر اوتریفیکاسیون خشکی و

استان اردبیل خواهد داشت .شاخص تخلیه منابع )تخلیه

تخلیه منابع فسفات بود .بنابراین ،مدیریت مصرف بهینه

منابع فسیلی ،فسفات و پتاس) برای تولید یک تن گندم

کودهای شیمیایی بهویژه کود نیتروژن و فسفر و

آبی در استان اردبیل 0/910به دست آمد (شکل .)9با

جایگزینی آن با انواع کودهای آلی و همچنین کاربرد

توجه به مصرف بیشتر کودهای شیمایی و سوخت در

کودهای زیستی میتواند به کاهش اثرات منفی زیست-

تولید گندم در استان اردبیل ،این شاخص برای استان

محیطی تولید گندم آبی در استان اردبیل در گروههای

اردبیل مقدار بیشتری میباشد .بدین ترتیب ،چنین به

تأثیر اوتریفیکاسیون خشکی و تخلیه منابع فسفات کمک

نظر میرسد که بتوان از روشهای مختلف مدیریت

کند.

نظام زراعی بر مبنای بهرهگیری از اصول کم نهاده
نظیر کاربرد انواع نهادههای آلی ،کاشت گیاهان تثبیت-
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جهاد کشاورزی شهرستان های تابعه به جهت فراهم
نمودن امکانات موردنیاز و همکاری الزم برای اجرای
.پروژه تشکر و قدرانی به عمل میآید
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