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چکیده
ارزیابی چرخه حیات ( )LCAرویکردی برای مطالعه اثرات زیستمحیطی تولید محصول یا انجام یک فعالیت است که
بر اساس دو شاخص میزان مصرف منابع وانتشارآالیندهها محاسبه میگردد .این مطالعه با هدف بررسی اثرات زیست-
محیطی تولید فلفل دلمه ای با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات در سال های زراعی  71تا  79انجام شد .اطالعات
اولیه از طریق سازمان جهاد کشاورزی و مصاحبه حضوری از بین  291نفر جامعه آماری 052 ،کشاورز که از طریق
فرمول کوکران تعیین شد در شهرستان دزفول به دست آمد .به منظور تجزیه و تحلیل اثرات زیستمحیطی ،از روش
 ISO 04141به ازای یک واحد کارکردی معادل با یک تن فلفل دلمهای استفاده شد .گرمایش جهانی ،اسیدیته ،تخلیه منابع
آبی ،فسیلی ،فسفات و پتاس شش گروه تاثیر مورد مطالعه را تشکیل میدهند .نتایج نشان داد که آالینده  CO2و  NH3در
قالب گروه های تاثیر گرمایش جهانی واسیدیته درنظام کشت فلفل دلمهای بیشترین اثر را داشتند .مقادیرشاخص زیست-
محیطی ( )EcoXو شاخص تخلیه منابع ( )RDIبه ترتیب  1/1472و  1/4019محاسبه شدند .گروههای تاثیراسیدیته و منابع
تخلیه فسفات بترتیب بیشترین پتانسیل آسیب به محیط زیست را درقالب گروههای تاثیر زیستمحیطی و تخلیه منابع
داشتند .بنابراین ،مدیریت مصرف کود اوره و جایگزینی بخشی از آن با منابع آلی و غیرشیمیایی در بومنظامهای
کشاورزی به منظور کاهش آلودگیهای زیستمحیطی ایران امری ضروری واجتناب ناپذیراست.

واژه های کلیدی :ارزیابی چرخه حیات ،شاخص تخلیه منابع ،شاخص زیست محیطی ،شهرستان دزفول ،فلفل دلمهای
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Abstract
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. This study
aims to investigate the environmental effects of the production of Bell pepper using The Life Cycle
Assessment Technique was conducted during the years 2011-2017. The first information was obtained
through the organization of Jihad-e-Agriculture and interviews and interviews from 260 statistical population
with 152 farmers who were determined by the Cochran formula in Dezful In order to analyze environmental
impacts, the ISO 14040 method was used for a functional unit equivalent to one ton of Bell pepper. The
global warming, acidity, evacuation of water resources, fossil, phosphate and potassium comprise six groups
of studied effect. The results showed that CO2 and NH3 pollutants in the form of groups of effect of global
warming and acidity in the Bell pepper culture system had the highest effect. The values of environmental
index (EcoX) and resource depletion index (RDI) were calculated 0.0492 and 0.4806, respectively. The
effects of sensitivity and phosphate discharging sources respectively have the highest potential for
environmental damage in the group of environmental impacts and Evacuated resources. Therefore,
management of the use of urea fertilizer and the replacement of some of it with organic and non-chemical
resources in agricultural indigenous peoples in order to reduce the environmental pollution of Iran is
indispensable and inevitable.
Keywords: Bell Pepper, Dezful County, Environmental Index, Life Cycle Assessment, Resource Discharge
Indicator

،جدید بر روی محیطزیست و سالمتی انسانها میگذارد

مقدمه

،نیاز به روشهای فنی کشاورزی که از نظر محیطی

بخش کشاورزی از مهمترین بخشهای اثر گذار بر

 تولیدی و اجتماعی پایدار و متضمن سالمتی،اقتصادی

- بررسی آثار زیستمحیطی فعالیت.محیط زیست است

 احساس شده است (شاهمحمدی و همکاران،باشند

.های مختلف کشاورزی همواره مورد توجه بوده است

 افزایش تقاضا برای محصوالت کشاورزی و.)2109

امروزه با مشاهده آثار نامطلوبی که کشاورزی متداول

محدودیتهای زمینهای زراعی منجر به توجه به

مبتنی بر مصرف مواد مصنوعی و کاربرد فناوریهای
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افزایش تولید شده است .از جمله راهبردهای افزایش

استاندارد و پرکاربرد در ارزیابی محیط زیستی

تولید میتوان به افزایش نهادههای مصرفی در واحد

فرآیندها ،محصوالت و خدمات مورد استفاده قرار می-

سطح ،افزایش بهرهوری عوامل تولید و استفاده از

گیرد .در واقع ارزیابی چرخه حیات به عنوان یکی از

واریتههایی با عملکرد باال اشاره کرد (نیکخواه و

روشهای ارزیابی زیست محیطی بعد از ارزیابی فنی و

همکاران  .)2105به منظور ارزیابی اثرات محیطزیستی

ارزیابی اقتصادی تکمیل کننده ضلع سوم یک ارزیابی

تولیدات کشاورزی روشهای مختلفی مورد استفاده

پایدار است که کمک میکند تا عالوه بر ابعاد فنی و

قرار میگیرد (اسکرودر و همکاران  )2113اما در تولید

اقتصادی ،از نظر محیط زیستی نیز با اطمینان خاطر

محصوالت کشاورزی نیاز به وجود روش مناسبی است

اقدام کنیم .بنابراین ارزیابی چرخه حیات ( )LCAیک

که بتوان از طریق آن اثرات زیستمحیطی فعالیتهای

تکنیک برای ارزیابی همه ورودیها و خروجیهای

مختلف را ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج نمود و نظام-

محصول (دادهها و ستاندهها) ،فرآیند یا خدمات

های متناسب از نظر کاهش آلودگی و مصرف بهینه

(فهرست موجودی چرخه حیات) ،ارزیابی زائدات ،اثرات

منابع را معرفی کرد و گروه تاثیر با بیشترین پتانسیل

بر بهداشت انسان و اثرات اکولوژیکی (ارزیابی اثر) و

آلودگی محیط زیستی در تولید شناخته شود .براین

تفسیر نتایج ارزیابی (تفسیر چرخه حیات) در کل چرخه

اساس به نظر میرسد روش ارزیابی چرخه

حیات محصول یا فرآیند مورد بررسی میباشد(خرمدل

حیات )LCA(0روشی مناسب برا ی ارزیابی اثرات محیط

و همکاران .)2105

زیستی تولید محصوالت کشاورزی است (رحیمیزاده و

نیکخواه و همکاران ( )2109در پژوهشی که به

همکاران 2119؛ فینکرباینر و همکاران 2119؛ برانتراپ و

بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید چای در منطقه

همکاران 2114 a؛ برانتراپ و همکاران 2114 b؛ سهل و

چابکسر استان گیالن با استفاده از ارزیابی چرخه

پوتین 2103؛ عمادی و همکاران .)2109

حیات پرداختند .هفت گروه تأثیر شامل گرمایش جهانی،

در روش ارزیابی چرخه حیات ،یک واحد خاص از

اسیدیته ،اوتریفیکاسیون بومنظام خشکی ،تغییرکاربری

محصول مبنای مقایسه اثرات زیست محیطی سامانه

اراضی ،تخلیه منابع فسیلی ،تخلیه منابع فسفات و تخلیه

تولید قرار میگیرد (میرحاجی و همکاران .)2102

منابع پتاسیم مورد مطالعه قرار دادند .که بیشترین

در روش ارزیابی چرخه حیات ،یک واحد خاص از

پتانسیل برای آسیب به محیط زیست در تولید چای در

محصول مبنای مقایسه اثرات زیست محیطی سامانه

استان گیالن برای تخلیه منابع فسیلی محاسبه گردید.

تولید قرار میگیرد (میرحاجی و همکاران .)2102

بدین ترتیب ،بهمنظور کاهش اثرات زیستمحیطی نظام

اطالعات توسعه یافته ،در زمینهی اهمیت حفاظت زیست

تولید چای میتوان از روشهای مختلف مدیریت نظام

محیطی و پیامدهای احتمالی مرتبط با محصول تولید

زراعی همچون کاربرد نهادههای آلی و خاکورزی

شده و مصرفی ،عالقه به توسعهی روشها ،درک بهتر

حداقل بهره جست.

و شناسایی این پیامدها را افزایش داده است .یکی از

در مطالعهای اثرات زیستمحیطی تولید بادام زمینی

فنون توسعه یافته برای این منظور ،ارزیابی چرخه

در استان گیالن با استفاده از روش ارزیابی چرخه

حیات ( )LCAاست .ارزیابی چرخه حیات که به اصطالح

حیات در قالب شش گروه تأثیر گرمایش جهانی،

LCAگفته میشود یکی از روشهای ارزیابی زیست

اسیدیته ،اوتریفیکاسیون خشکی ،تخلیه منابع فسیلی،

محیطی است که امروزه به عنوان یکی از روشهای

تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاسیم بررسی شد.
نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص تخلیه منابع

0. Life Cycle Assessment

فسیلی در تولید یک تن بادام زمینی در استان گیالن
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شاخص تخلیه منابع ( )RDIدارای پتانسیل بیشتری

فلفل دلمهای با نام علمی  Capsicum Annumو از

برای آسیب به محیط زیست بود و بعد از آن

خانواده بادمجانیان میباشد .سطح زیرکشت فلفل دلمه-

اوتریفیکاسیون خشکی دارای تأثیرات سوء زیست

ای در شهرستان دزفول  4143هکتار در سالهای

محیطی بیشتری بود (نیکخواه و همکاران  2105الف(.

زراعی  71تا  79است و یکی از مهمترین محصوالت

در مطالعات لیو و همکاران ( )2101و آبلیوتیس و

صیفیجات در شهرستان میباشد و مرور منابع نشان

همکاران ( )2103مشخص گردید که بهرهگیری از

میدهد تاکنون هیچ مطالعهای در زمینه اثرات زیست-

مدیریت ارگانیک و کاهش مصرف نهادههای شیمیایی

محیطی تولید این محصول در کشور ایران و شهرستان

موجب کاهش اثرات زیستمحیطی تولید محصوالت

دزفول صورت نگرفته است .میزان آالیندههای ،NH3

کشاورزی میشود .بوجاکا و همکاران ( )2104به

 N2Oبهترتیب برابر است با  9/977و  0/127که عوامل

ارزیابی چرخه حیات تولید گوجه فرنگی در کلمبیا

موثر در اسیدیته بودند که نشان دهنده مصرف بیرویه

پرداختند .آنها اثرات را در قالب شش بخش ساخت

انواع نهادههای شیمیایی درسامانه تولید فلفل دلمهای در

گلخانه ،تهیه خزانه ،ماشینها ،کودهای شیمیایی،

شهرستان دزفول میباشد .لذا در این پژوهش ،باتوجه

مدیریت آفات و مدیریت ضایعات بررسی نمودند و

به مسائل متعدد زیستمحیطی که این شهرستان با آن

اعالم نمودند که ساخت گلخانه بیشترین اثرات منفی را

مواجه است ،اثرات زیستمحیطی تولید این محصول در

بر محیط زیست در بیشتر گروههای تاثیر مورد

شهرستان دزفول ،با استفاده از روش ارزیابی چرخه

بررسی داشت .نیکخواه و همکاران ( )2109در مطالعه

حیات ،مورد بررسی ومطالعه قرارگرفت.

خود که به بررسی اثرات زیستمحیطی تولید هلو در
ایران پرداخته بودند .بیان داشتند که خطر زیستمحیطی

مواد و روشها

یک نگرانی عمده در ایران است .از سوی دیگر،

موقعیت محدوده مطالعاتی

کشاورزی نقش مهمی در اثرات زیستمحیطی در این

منطقه مورد مطالعه شهرستان دزفول در استان-

کشور دارد ،زیرا این بخش تولید کننده و مصرف کننده

خوزستان است .با مساحت  4992کیلومترمربع بین 40

انرژی است و همچنین میتواند اثرات زیستمحیطی را

درجه و 21دقیقه تا  40درجه و 30دقیقه طول شرقی از

افزایش یا کاهش دهد .بنابراین در این تحقیق ،به بررسی

نصفالنهار گرینویچ و بین  32درجه و 95دقیقه عرض

اثرات زیستمحیطی تولید هلو در ایران با استفاده از

شمالی از خط استوا قرار گرفته است .این شهرستان از

مدل ارزیابی چرخه حیات پرداختند .بنابراین این نتیجه

شمال به استان لرستان ،از غرب و شمال به شهرستان

نشان میدهد که بخش کشاورزی تولید هلو در ایران

اندیمشک از شرق به استانهای چهارمحال بختیاری از

(انتشار علفهای هرز) دارای بیشترین تاثیر منفی بر

جنوبشرقی به شهرستان مسجدسلیمان واز جنوب به

محیط زیست را دارد .از بین رفتن منابع فسفات و به

شهرستانهای شوشتر و گتوند و از جنوبغربی به

دنبال آن یوتریفیکاسیون خشکی ،بیشترین تاثیر منفی

شهرستان شوش محدود میشود .شکل 0نشاندهنده

بر محیطزیست در گروههای تاثیر داشتند .برای بهبود

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان

مدیریت زیستمحیطی تولید هلودر ایران ،به کشاورزان

خوزستان و ایران میباشد (اطلس گیتاشناسی استان-

توصیه میشود از کود هایی با اثرات زیستمحیطی کم

های ایران .)0379

مانند کود زیستی یا کود شیمیایی با بارگذاریهای
محیطی کمتری نسبت به کود اوره ،استفاده کنند.
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DEZFUl

IRAN

شکل  -1مشخصات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیرات زیستمحیطی

شهرستان دزفول و سازمانهای زیربط جمعآوری شد.

تولید فلفل دلمهای در شهرستان دزفول با استفاده از

پرسشنامه مذکور شامل پرسشهایی در زمینه مقادیر

ارزیابی چرخه حیات ،طی سالهای زراعی 71تا ،79

مصرف نهادههای تولیدی فلفل دلمهای از جمله مصرف

برآورد میزان انتشار آالیندهها در فرآیند تولیدفلفل

آب ،سوخت هایفسیلی و انواع کودهای شیمیایی (اوره،

به محیط زیست و ارائهی راهبردهایی در

فسفات و پتاس) بود .میانگین میزان مصرف نهادهها

زمینهی کاهش تاثیرات زیست محیطی تولید فلفل دلمهای

طی عملیات مختلف کاشت ،داشت و برداشت ،به ازای

در این منطقه میباشند و از آنجایی که جامعه آماری

یک واحد کارکردی نظام تولید فلفل دلمهای در

مورد مطالعه  291نفر می باشد برای تعیین تعداد حجم

شهرستان دزفول در جدول  0نشان داده شده است.

دلمهای

نمونه از فرمول کوکران بهره گرفته شد (سندکور و
کوچران  .)0707بر این اساس تعداد نمونه  052نفر
کشاورز تعیین شد.

ارزیابی چرخه حیات روشی است که در سالیان اخیر

(رابطه )0

=n

(رابطه )2

=d

که در این رابطه t ،برابر با ( 0/79در سطح اطمینان
 s ،)%75پیش برآورد انحراف معیار جامعه d ،دقت
احتمالی مطلوب N ،حجم جامعه برابر است با  291و n

حجم نمونه است.
-152

260(0.314*1.96)2
(260-1)0.05+ (0.314*1.96)2

ارزیابی چرخه حیات
برای تولید محصوالت در بخشهای مختلف به کار
گرفته شده است (شیروانی و همکاران 2101؛ بجورکلوم
2102؛ ژئو و همکاران  )2103این روش بهطور کلی
شامل چهار مرحله میباشد (خرمدل و همکاران 2104؛
میرحاجی و همکاران 2102؛ ایریارت و همکاران 2101؛
عمادی و همکاران )2109
 بیان هدف و تعیین واحد کارکردی

=n

اطالعات مربوطه توسط پرسشنامه و طی مراجعهی
حضوری از کشاورزان ،کارکنان اداره کل جهاد
کشاورزی استان خوزستان و اداره جهاد کشاورزی

 ممیزی چرخه حیات ( تعیین ورودیها و
خروجیهای سامانه)
 ارزیابی اثرات
 تفسیر نتایج

00
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تدین پور ،سبز قبادی و ...

روش ارزیابی چرخه حیات بر پایه استاندارد04141

بررسی قرار گرفتند .در مرحله بعد میزان مصرف

 ISOاجرا شد .برانتراپ و همکاران ( )2114 aنیز بر پایه

نهادهها و انتشار آالیندهها به ازاء یک واحد کارکردی

این ستاندارد دستورالعملی را برای بررسی اثرات

تعیین شدند که واحد کارکردی در این مطالعه تولید یک

محیطزیستی تولید محصوالت کشاورزی مطابق روش

تن فلفل دلمهای بود .در این مطالعه مصرف سوخت

ارزیابی چرخه حیات ارائه نمودند .براین اساس ،در گام

فسیلی و کودهای شیمیایی نیتروژن ،فسفات و پتاس به

اول اهداف و حوزه عمل مطالعه مشخص شد که در این

عنوان ورودیهای سامانه با پتانسیل آلودگی محیط

مطالعه اثرات زیست محیطی تولید فلفل دلمهای در

زیستی در تولیدفلفل دلمهای در شهرستان دزفول

شهرستان دزفول در قالب گروههای تاثیر محیطزیستی

شناخته شدند .مقدار مصرف این نهادهها برای تولیدفلفل

گرمایش جهانی ،اسیدیته ،تخلیه منابع فسیلی ،تخلیه

دلمهای در شهرستان دزفول در جدول  0ارائه شده

منابع آبی ،تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاس مورد

است.

جدول  -1ورودیهای تولید یک تن فلفل دلمهای
انرژی (مگاژول)

معادل انرژی (مگاژول بر واحد)

03

00.77

میزان مصرف (واحد تن)

منبع

29/11

آب

9/709

سوخت فسیلی

33/33

نیتروژن

01/03

فسفات

01/11

پتاس

منبع :نگارندگان0379 ،

آالیندههای انتشار یافته ناشی از مصارف این نهاده-

تاثیر گرمایش جهانی و اسیدیته را برای کشور ایران

ها  CH4 ،CO2 ،NOx ،N2O ،NH3و  SO2بودند که

محاسبه و همانطور فاکتور وزندهی در این گروههای

ضرایب انتشار براساس مطالعات (سیندر و همکاران

تاثیر و مقدار آنها را به ترتیب در جدول ( )3گزارش

2117؛ دهقانی2119؛ برانتراپ و همکاران2111؛ گوبز و

نمودند (میرحاجی و همکاران  .)2103فاکتور نرمال-

همکاران 2115؛ تیلیواکس و همکاران  )2115تعیین

سازی گروههای تاثیر تخلیه منابع آبی ،تخلیه منابع

شدند .کارایی هر ترکیب در گروههای تاثیر تعریف شده

فسیلی ،تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاس براساس

در جدول  2ارائه شده است.

مطالعه برانتراپ و همکاران ( )2114 aو فاکتور وزن-

در مرحله سوم ،شاخصهای طبقه بندی محاسبه شد .با

دهی درجدول ( )3گزارش شدند .برای درک بهتر میزان

تقسیم شاخص طبقه بندی بر فاکتور نرمالسازی،

آسیب هر گروه تأثیر به محیط زیست شاخصها ،وزن-

شاخص نرمالسازی محاسبه گردید .سپس با ضرب

دهی شدند؛ بهطوریکه بزرگتر بودن این فاکتور نشان-

این عدد در فاکتور وزندهی ،شاخص وزندهی محاسبه

دهنده این است که این گروه تأثیر ،پتانسیل بیشتری

میشود (فالحپور و همکاران .)2102 ،میرحاجی و

برای لطمه به محیط زیست دارد (نیکخواه و همکاران

همکاران ( )2103فاکتورهای نرمالسازی گروههای

.)2109

04

بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید فلفل دلمهای با استفاده از تکنیک ...
جدول  -2گروههای تأثیر ،طبقهبندی آنها و فاکتورهای طبقهبندی ترکیبات
گروه تأثیر

ترکیب ایجاد کننده هر اثر

فاکتورهای طبقهبندی*

گرمایش جهانی()kg CO2 eq

 CO2،N2Oو CH4

 CH4=20، N2O=301وCO2=0

اسیدیته ()kg SO2 eq

 SO2 ،NOXو NH3

 NOX=1/5، NH3=0/9و SO2=0/2

تخلیه منابع آبی ()m3

مصرف آب

0

تخلیه منابع فسفات ()kg P2O5eq

مصرف فسفات

1/25

تخلیه منابع پتاس ()kg K2Oeq

مصرف پتاس

1/015

تخلیه منابع فسیلی(*** )kg OE

مصرف گازوئیل

××42/02

*(اشنایدر و همکاران ) 2117 ،و (بنتراپ و همکاران )2114 ،و ××مگاژول بر هر کیلوگرم
***کیلوگرم معادل نفت خام

جدول  -3عامل مشخص سازی گروههای تاثیر مورد مطالعه (برنتراپ و همکاران )2002
فاکتور نرمالسازی

فاکتورنرمالسازی

(ایران)

(اروپا)1111،

گرمایش جهانی ()kg CO2 eq

0043

9072/70

اسیدیته ()kg SO2 eq

52

59/04

تخلیه منابع آب ()m3

929/39

929/39

تخلیه منابع فسفات( )kg P2O5eq

9/99

9/99

()Wang et al., 2010

تخلیه منابع پتاس ()kg K2Oeq

0/04

0/04

()Brentrup et al., 2004

تخلیه منابع فسیلی ()MJ

37099

59099/00

()Brentrup et al., 2004

گروه تأثیر

منبع
( ;Mirhaji et al., 2013
)Nikkhah et al., 2015
( ;Mirhaji et al., 2013
)Soltanali et al., 2015
( ;Mirhaji et al., 2013
)Soltanali et al., 2015

شاخص زیست محیطی ( 1)EcoXاز طریق جمع نمودن

(برانتراپ و همکاران  .)2114aبهطور کلی اثرات گروه-

شاخصهای نهایی گروه های تاثیر گرمایش جهانی،

های زیستمحیطی مربوط به محیط زیست میباشد.

اسیدیته و محاسبه شد .همچنین از طریق جمع نمودن

گروههای تاثیر تخلیه منابع عمدتًا تاثیرات منفی بر تولید

شاخصهای نهایی گروه های تاثیر تخلیه منابع آبی،

در آینده میگذ ارند(نیکخواه و همکاران .)2105

تخلیه منابع فسیلی ،تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع
پتاس ،شاخص تخلیه منابع

(2)RDI

بهدست آمد

نتایج و بحث
این مطالعه به هدف بررسی اثرات زیستمحیطی تولید

0. Environmental index
2. Resource depletion index

فلفل دلمهای در شهرستان دزفول با استفاده از رهیافت
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ارزیابی چرخه حیات طی سال های زراعی  71تا 79

برای تولید یک تن برنج در استان گیالن  25/0لیتر

انجام شد .با این منظور حجم نمونه با استفاده از فرمول

گزارش نمودند .برای تولید فلفل دلمهای در شهرستان

کوکران  052نفر تعیین گردید .اطالعات مربوطه از

دزفول در تمامی این موارد ،نهادههای بیشتریتری

طریق مراجعه حضوری و ارائه پرسشنامه (حاوی کلیه

برای تولید یک واحد کارکردی از محصول مصرف می-

نهادههای آلی و شیمیایی و عملیات مختلف کاشت،

شود. .خدارضایی و همکاران ( )0379در پژوهش خود

داشت و برداشت طی تولید فلفل دلمهای) از وزارت

به ارزیابی اثرات محیط زیستی تولید زیتون پرداختند و

جهاد کشاورزی ،سازمانهای زیربط و کشاورزان

بیان داشتند که تولید کودهای شیمیایی و انتشارات

شهرستان دزفول که بصورت تصادفی ،جمعآوری و

مستقیم از باغ زیتون بیشترین نقش را در تولید آالینده-

تعیین شد .با تجزیه و تحلیل دادهها میزان انتشار

ها دارند .شاخص طبقهبندی گروه تأثیر اسیدیته برای

آالیندههای  N2O ،NOX ،NH3ناشی از تولید کود

تولید یک واحد عملکردی از محصوالت مختلف شامل

نیتروژن NOX ،N2O ،SO2 ،CH4 ،CO2 ،ناشی از

بادامزمینی در استان گیالن ،گندم در مناطق مرودشت،

مصرف سوخت فسیلی برای تولید یک تن فلفل دلمهای

گرگان و چین به ترتیب برابر با ،5/9 ،9/25 kg SO2 eq

بهترتیب ،0/079×01-3 ،00/995 ،0/127 ،1/150 ،9/977

 9/9و  4گزارش شد (چارلس و همکاران 2119؛ وانگ و

 0/25×01-4 ،1/129و 1/053کیلوگرم بدست آمدNH3 .

همکاران 2119؛ سلطانی و همکاران 2101؛ میرحاجی و

و  CO2بیشترین میزان انتشار آالینده ها را از مصرف

همکاران 2103؛ نیکخواه و همکاران  2105الف).

کود نیتروژن و سوخت فسیلی داشتند (جدول  4و شکل

برانتراپ و همکاران ( )2114 bشاخص زیستمحیطی

 .)2شاخص نهایی گروههای تاثیر شامل گرمایش

تولید گندم با مصرف  044کیلوگرم نیتروژن در هکتار

جهانی ،اسیدیته ،تخلیه منابع آبی ،منابع فسیلی ،1منابع

را  1/2گزارش نمودند .این شاخص در مطالعه بر روی

فسفات 2و منابع پتاس 3بترتیب معادل ،1/322 ،1/1145

تولید بادام زمینی در استان گیالن توسط نیکخواه و

 1/354 ،1/110 ،1/14و  1/027محاسبه شدند (جدول 5

همکاران ( 0/22 ،)2105اعالم شد که شاخص زیست-

و شکل .)3شاخص زیستمحیطی ( )Ecoxو تخلیه منابع

محیطی تولید فلفل دلمهای در شهرستان دزفول از تولید

( )RDIبترتیب  1/1472و  1/4019بودند (جدول 9و

گندم و از تولید بادام زمینی کمتر بود .بهنحوی که

شکل  .)4گروههای تاثیر اسیدیته و منابع تخلیه فسفات

بوجاکا و همکاران ( )2104در مطالعه مشابهی بر روی

بترتیب بیشترین پتانسیل آسیب به محیط زیست را در

تولید گوجه فرنگی در کلمبیا نیز اظهار داشتند که

قالب گروههای تاثیر زیستمحیطی و تخلیه منابع

کوددهی اثرات محیطزیستی قابل توجهی در قالب گروه-

داشتند .در یک مطالعه نیکخواه و همکاران ()2104

های تاثیر اوتریفیکاسیون و اسیدیته داشت .نتایج

میزان مصرف نهادههای سوخت ،کودهای شیمیایی

ارزیابی چرخه حیات تولید گالبی در چین در مطالعه لیو

نیتروژن ،فسفر و پتاس را برای تولید چای در استان

و همکاران ( )2101و مطالعه مشابهی توسط آبلیوتیس و

گیالن بهترتیب  3/13لیتر 01/9 ،29/0 ،و 00/24

همکاران ( )2103بر روی تولید لوبیا در یونان نشان داد

کیلوگرم به ازای تولید یک واحد کارکردی اعالم نمودند.

که استفاده از کشاورزی ارگانیک موجب کاهش اثرات

پیشگار -کومار و همکاران ( )2100نیز سوخت مصرفی

زیستمحیطی مربوط به تخلیه منابع میشود.

0. Depletion of Fossil Resources
2. Depletion of Phosphate Resources
3. Depletion of Potash Resources
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بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید فلفل دلمهای با استفاده از تکنیک ...
جدول  -2خروجی های تولید یک تن فلفل
میزان انتشار (کیلوگرم

ترکیبات انتشار یافته

منبع انتشار

به ازای هر تن کلم)

NH3

9/977

اوره

N2O

0/127

گازوئیل

NOX

1/150

اوره

CO2

00/995

گازوئیل

CH4

0/079×01-3

گازوئیل

SO2

1/129

گازوئیل

N2O

0/25×01-4

اوره

NOX

1/053

گازوئیل

جدول  -5نرمالسازی گروههای تأثیر در تولید یک تن فلفل دلمهای در شهرستان دزفول درشرایط ایران
گروههای تأثیر

شاخص نرمالسازی

گرمایش جهانی

1/1145

اسیدیته

1/322

تخلیه منابع آب

1/14

تخلیه منابع فسیلی

1/110

تخلیه منابع فسفات

1/354

تخلیه منابع پتاس

1/027

جدول  -2تفسیر اثرات یک تن فلفل دلمهای
شاخص زیستمحیطی)بوم شناخت)
)Eco-Index (Ecox
شاخص تخلیه منابع
)Resource Drop Indicator (RDI

1/1472
1/4019

شکل -2سهم انتشار آالیندهها برای گروههای تاثیر الف) گرمایش جهانی ،ب) اسیدیته به ازای یک واحد عملکردی
در تولید فلفل دلمهای در دزفول

01

تدین پور ،سبز قبادی و ...

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  92شماره  / 9تابستان 8921

شکل  -3شاخص نهایی اثرات زیست محیطی در تولید یک تن فلفل دلمهای در شهرستان دزفول

شکل  -2تفسیر اثرات یک تن فلفل دلمه ای در شهرستان دزفول

نتیجه گیری

بیشترین اثرات زیستمحیطی هستند ،بهره جست .نتایج

در این تحقیق اثرات زیستمحیطی تولید فلفل دلمهای در

این مطالعه نشان داد که بیشترین سهم اثرات زیست-

شهرستان دزفول با استفاده از روش ارزیابی چرخه

محیطی برای گروه تأثیر تخلیه منابع فسفات  1/354و

حیات انجام شد .با توجه به اینکه با استفاده از LCA

اسیدیته  1/322حاصل شد .بهینهسازی مصرف

سهم هر نظام تولیدی بر گروههای تأثیر کمّی میشود،

کودهای شیمیایی ،استفاده بیشتر از کودهای آلی ،تناوب

لذا میتوان با استفاده از این شاخص میزان اثرات

لگومها ،استفاده از کشاورزی دقیق برای کاهش مصرف

زیستمحیطی ناشی از یک واحد کارکردی را تعیین کرد

انرژی و تناسب مصرف نهادهها و کشاورزی ارگانیک

و از روشهای مختلف مدیریتی برای کاهش میزان

میتواند در کاهش تخریب محیطزیست توسط فعالیت-

تأثیرات زیستمحیطی آن بر گروههای تأثیری که دارای

های کشاورزی مؤثر باشد .انتشارات مستقیم از مزرعه

02

... بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید فلفل دلمهای با استفاده از تکنیک

زیستمحیطی این نظام تولیدی بر گروههای مؤثر

و کودهای شیمیایی به علت انتشار ترکیبات نیتروژن و

اسیدی شدن و تغییر اقلیم استفاده کرد و در نتیجه

 بیشترین،فسفر ناشی از کودها و انتشار آنها به محیط

.کاهش سهم این اثرات زیستمحیطی را موجب شد

 آزاد شدن گازهای.تأثیر را در اسیدی شدن دارند

همچنین پیشنهاد میگردد مطالعاتی در زمینه ترکیب

اسیدی ازجمله آمونیاک ناشی از تولید و مصرف کودها

روش ارزیابی چرخه حیات با مدلهای بهینهسازی با

به اتمسفر و بازگشت مواد به خاک علت اصلی اسیدی

نگرش کاهشاثرات زیستمحیطی تولیدفلفل دلمهای

 چنین بهنظر میرسد که، بدین ترتیب.شدن خاکها است

 بنابراین نوسازی و افزایش کارایی.صورت گیرد

بتوان از روشهای مختلف مدیریت نظام زراعی بر

سیستمهای آبیاری و استفاده از ماشینآالت کم

مبنای بهرهگیری از اصول کم نهاده نظیر مصرف بهینه

مصرف از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش اثرات

کودهای شیمیایی بویژه کود نیتروژن و فسفات و

محیطزیستی در سیستم تولید فلفل دلمهای در

جایگزینی آن با انواع کودهای آلی و همچنین کاربرد

.شهرستان دزفول است

- کاشت گیاهان تثبیت کننده نیتروژن به،کودهای زیستی
 خاکورزی حداقل برای کاهش اثرات،صورت مخلوط
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