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 چکیده

 است که فعالیت یک انجام یا محصول تولید محیطیزیست اثرات مطالعه برای رویکردی (LCA) حیات چرخه ارزیابی       

-این مطالعه با هدف بررسی اثرات زیست .گرددمی محاسبه هاوانتشارآالینده بعمنا مصرف میزان شاخص دو اساس بر

 انجام شد. اطالعات 79تا  71ای با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات در سال های زراعی محیطی تولید فلفل دلمه

که از طریق  کشاورز 052 نفر جامعه آماری، 291از بین  حضوری طریق سازمان جهاد کشاورزی و مصاحبه از اولیه

 روش از محیطی،زیست اثرات تحلیل و تجزیه به منظور .آمد دست به فرمول کوکران تعیین شد در شهرستان دزفول

04141 ISO اسیدیته، تخلیه منابع  گرمایش جهانی، .شد استفاده ایفلفل دلمه تن یک با معادل کارکردی واحد یک ازای به

 در 3NHو  2CO آالینده که داد نشان نتایج دهند.شش گروه تاثیر مورد مطالعه را تشکیل میآبی، فسیلی، فسفات و پتاس 

-زیست ای بیشترین اثر را داشتند. مقادیرشاخصکشت فلفل دلمه درنظام گرمایش جهانی واسیدیته تاثیر های گروه قالب

های تاثیراسیدیته و منابع گروه سبه شدند.محا 4019/1و  1472/1به ترتیب  (RDI) و شاخص تخلیه منابع( XEco) محیطی

محیطی و تخلیه منابع های تاثیر زیستتخلیه فسفات بترتیب بیشترین پتانسیل آسیب به محیط زیست را درقالب گروه

 هاینظامبوم در غیرشیمیایی و آلی منابع با آن از بخشی جایگزینی و اوره کود مصرف مدیریت داشتند. بنابراین،

 .ناپذیراست جتناباو ضروری امری ایران محیطیزیست هایآلودگی کاهش منظور هب کشاورزی
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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 
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 مقدمه 

های اثر گذار بر بخش کشاورزی از مهمترین بخش      

-محیطی فعالیتمحیط زیست است. بررسی آثار زیست

 های مختلف کشاورزی همواره مورد توجه بوده است.

 متداول کشاورزی که نامطلوبی رآثا مشاهده با امروزه

 هایکاربرد فناوری و مواد مصنوعی مصرف بر مبتنی

 گذارد،می هاانسان سالمتی و زیستمحیط روی بر جدید

 محیطی، از نظر که کشاورزی فنی هایروش به نیاز

 سالمتی متضمن و پایدار اجتماعی و تولیدی اقتصادی،

 رانمحمدی و همکااست )شاه شده احساس باشند،

و  کشاورزی محصوالت برای تقاضا (. افزایش2109

به  توجه به منجر زراعی هایزمین هایمحدودیت
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افزایش  راهبردهای جمله است. از شده تولید افزایش

واحد  در مصرفی هاینهاده افزایش به توانمی تولید

از  استفاده و تولید عوامل وریبهره افزایش سطح،

نیکخواه و ) کرد اشاره باال عملکرد با هاییواریته

زیستی محیط اثرات ارزیابی منظور (. به2105همکاران 

استفاده  مورد مختلفی هایروش کشاورزی تولیدات

تولید  در( اما 2113)اسکرودر و همکاران گیرد می قرار

است  مناسبی روش وجود به نیاز کشاورزی محصوالت

 ایهفعالیت محیطیزیست آن اثرات طریق بتوان از که

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

 بهینه و مصرف آلودگی کاهش نظر از متناسب های

پتانسیل  ترینبیش با تاثیر کرد و گروه معرفی را منابع

 براین .شود شناخته تولید در زیستی محیط آلودگی

 چرخه ارزیابی روش رسدمی نظر به اساس

محیط  اثرات ارزیابی ی برا مناسب ( روشیLCA)0حیات

زاده و رحیمیاست ) کشاورزی محصوالت تولید زیستی

؛ برانتراپ و 2119؛ فینکرباینر و همکاران 2119همکاران 

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

 .(2109؛ عمادی و همکاران 2103 پوتین

 از خاص واحد یک حیات، چرخه ارزیابی روش در     

 محیطی سامانه زیست اثرات مقایسه بنایم محصول

   .(2102 )میرحاجی و همکاران گیردمی قرار تولید

 از خاص واحد یک حیات، چرخه ارزیابی روش در     

 محیطی سامانه زیست اثرات مقایسه مبنای محصول

  .(2102 )میرحاجی و همکاران گیردمی قرار تولید

حفاظت زیست ی اهمیت اطالعات توسعه یافته، در زمینه

محیطی و پیامدهای احتمالی مرتبط با محصول تولید 

ها، درک بهتر روشی شده و مصرفی، عالقه به توسعه

و شناسایی این پیامدها را افزایش داده است. یکی از 

فنون توسعه یافته برای این منظور، ارزیابی چرخه 

 ارزیابی چرخه حیات که به اصطالح .است (LCA) حیات

LCA  های ارزیابی زیست شود یکی از روشمیگفته

های محیطی است که امروزه به عنوان یکی از روش

                                                           
0. Life Cycle Assessment 

استاندارد و پرکاربرد در ارزیابی محیط زیستی 

-فرآیندها، محصوالت و خدمات مورد استفاده قرار می

گیرد. در واقع ارزیابی چرخه حیات به عنوان یکی از 

بی فنی و های ارزیابی زیست محیطی بعد از ارزیاروش

ارزیابی اقتصادی تکمیل کننده ضلع سوم یک ارزیابی 

کند تا عالوه بر ابعاد فنی و پایدار است که کمک می

اقتصادی، از نظر محیط زیستی نیز با اطمینان خاطر 

یک  (LCA) بنابراین ارزیابی چرخه حیات. اقدام کنیم

های ها و خروجیتکنیک برای ارزیابی همه ورودی

ها(، فرآیند یا خدمات ها و ستاندهمحصول )داده

)فهرست موجودی چرخه حیات(، ارزیابی زائدات، اثرات 

بر بهداشت انسان و اثرات اکولوژیکی )ارزیابی اثر( و 

تفسیر نتایج ارزیابی )تفسیر چرخه حیات( در کل چرخه 

دل باشد)خرمحیات محصول یا فرآیند مورد بررسی می

 .(2105 و همکاران

( در پژوهشی که به 2109و همکاران )نیکخواه     

 منطقه در چای تولید نظام محیطی زیست اثرات بررسی

 چرخه ارزیابی از استفاده گیالن با استان چابکسر

 جهانی، گرمایش شامل تأثیر گروه حیات پرداختند. هفت

 تغییرکاربری نظام خشکی،اوتریفیکاسیون بوم اسیدیته،

تخلیه  و فسفات منابع تخلیه فسیلی، منابع تخلیه اراضی،

 مورد مطالعه قرار دادند. که بیشترین پتاسیم منابع

 در چای تولید در محیط زیست به آسیب برای پتانسیل

 .گردید محاسبه فسیلی منابع تخلیه برای گیالن استان

 نظام محیطیزیست اثرات کاهش منظوربه ترتیب، بدین

 ظامن مدیریت مختلف هایروش از توانمی چای تولید

 خاکورزی و آلی هاینهاده کاربرد همچون زراعی

 جست. بهره حداقل

 بادام زمینی محیطی تولیدزیست اثرات ایمطالعه در      

 چرخه روش ارزیابی از استفاده با گیالن استان در

 گرمایش جهانی، تأثیر گروه شش قالب در حیات

 منابع فسیلی، تخلیه خشکی، اوتریفیکاسیون اسیدیته،

 بررسی شد. پتاسیم منابع تخلیه و فسفات منابع هتخلی

منابع  تخلیه شاخص که داد نشان مطالعه این نتایج

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

 آن از بعد و بود زیست به محیط آسیب برای

زیست  سوء تأثیرات خشکی دارای اوتریفیکاسیون

 .)الف 2105 همکاران و نیکخواهبود ) بیشتری محیطی

 و آبلیوتیس  و (2101) همکاران و لیو مطالعاتدر 

 از گیریکه بهره گردید مشخص (2103همکاران )

 شیمیایی هایمصرف نهاده کاهش و ارگانیک مدیریت

 محصوالت تولید محیطیزیست اثرات کاهش موجب

 به (2104) همکاران . بوجاکا وشودمی کشاورزی

 کلمبیا در فرنگی گوجه حیات تولید چرخه ارزیابی

 ساخت بخش شش قالب را در اثرات هاپرداختند. آن

 شیمیایی، کودهای ها،خزانه، ماشین تهیه گلخانه،

 و نمودند بررسی مدیریت ضایعات و آفات مدیریت

 را منفی اثرات ترینبیش ساخت گلخانه که نمودند اعالم

 مورد تاثیر هایگروه تردر بیش زیست محیط بر

 طالعه( در م2109و همکاران ) نیکخواهداشت.  بررسی

محیطی تولید هلو در خود که به بررسی اثرات زیست

 محیطیزیست که خطر ایران پرداخته بودند. بیان داشتند

 دیگر، سوی از. است ایران در عمده نگرانی یک

 این در محیطیزیست اثرات در مهمی نقش کشاورزی

 کننده مصرف و کننده تولید بخش این زیرا دارد، کشور

 را محیطیزیست اثرات تواندمی نهمچنی و است انرژی

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

 از استفاده با ایران هلو در تولید محیطیزیست اثرات

 این نتیجه  ارزیابی چرخه حیات پرداختند. بنابراین مدل

 ایران هلو در تولید کشاورزی بخش که دهدمی نشان

 بر منفی تاثیر بیشترین یدارا( هرز هایعلف انتشار)

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

 منفی تاثیر بیشترین یوتریفیکاسیون خشکی، آن دنبال

 بهبود های تاثیر داشتند. برایگروه در زیستمحیط بر

 به کشاورزان ایران، هلودر تولید محیطیزیست مدیریت

 کم محیطیستزی اثرات هایی با کود شود ازمی توصیه

 هایبارگذاری با شیمیایی کود یا زیستی کود مانند

 استفاده کنند. اوره، کود به نسبت کمتری محیطی

و از  Capsicum Annumای با نام علمی فلفل دلمه

-باشد. سطح زیرکشت فلفل دلمهخانواده بادمجانیان می

های هکتار در سال 4143ای در شهرستان دزفول 

ترین محصوالت ت و یکی از مهماس 79تا  71زراعی 

باشد و مرور منابع نشان جات در شهرستان میصیفی

-ای در زمینه اثرات زیستدهد تاکنون هیچ مطالعهمی

محیطی تولید این محصول در کشور ایران و شهرستان 

 ،3NHهای میزان آالینده دزفول  صورت نگرفته است.

O2N ه عوامل ک 127/0و  977/9ترتیب برابر است با به

رویه موثر در اسیدیته بودند که نشان دهنده مصرف بی

ای در تولید فلفل دلمه شیمیایی درسامانه هاینهاده انواع

 باتوجه پژوهش،  این در باشد. لذاشهرستان دزفول می

محیطی که این  شهرستان با آن زیست متعدد مسائل به

 در محصول این تولید محیطیزیست ، اثراتمواجه است

 چرخه ارزیابی روش از استفاده با شهرستان دزفول،

 .قرارگرفت ومطالعه بررسی حیات، مورد

 

 هامواد و روش

 موقعیت محدوده مطالعاتی

-منطقه مورد مطالعه شهرستان دزفول در استان

 40کیلومترمربع بین  4992خوزستان است. با مساحت 

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

دقیقه عرض  95درجه و 32النهار گرینویچ و بین صفن

شمالی از خط استوا قرار گرفته است. این شهرستان از 

شمال به استان لرستان، از غرب و شمال به شهرستان 

های چهارمحال بختیاری از اندیمشک از شرق به استان

سلیمان واز جنوب به شرقی به شهرستان مسجدجنوب

غربی به توند و از جنوبهای شوشتر و گشهرستان

دهنده نشان 0شود. شکلشهرستان شوش محدود می

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان 

-استان شناسیباشد )اطلس گیتاخوزستان و ایران می

 (. 0379 های ایران

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116308309#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116308309#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116308309#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116308309#!
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 مشخصات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه  -1شکل 

محیطی زیست یراتهدف از انجام این مطالعه بررسی تاث

ای در شهرستان دزفول با استفاده از تولید فلفل دلمه

، 79تا  71های زراعیارزیابی چرخه حیات، طی سال

ها در فرآیند تولیدفلفل برآورد میزان انتشار آالینده

ی راهبردهایی در هئای  به محیط زیست و ارادلمه

ای ی کاهش تاثیرات زیست محیطی تولید فلفل دلمهزمینه

و از آنجایی که جامعه آماری باشند در این منطقه می

برای تعیین تعداد حجم   نفر می باشد 291مورد مطالعه 

سندکور و نمونه از فرمول کوکران بهره گرفته شد )

 نفر 052بر این اساس تعداد نمونه  (.0707کوچران 

 تعیین شد.  کشاورز

  =n  (  0)رابطه 

 (  2)رابطه 
d= 

 
)در سطح اطمینان  79/0برابر با   tکه در این رابطه،

75% ،)s  ،پیش برآورد انحراف معیار جامعهd  دقت

 nو  291حجم جامعه برابر است با  N، احتمالی مطلوب

 حجم نمونه است.

 
 

ی مراجعهشنامه و طی توسط پرساطالعات مربوطه 

حضوری از کشاورزان، کارکنان اداره کل جهاد 

اداره جهاد کشاورزی کشاورزی استان خوزستان و 

 آوری شد.های زیربط جمعشهرستان دزفول و سازمان

هایی در زمینه مقادیر پرسشنامه مذکور شامل پرسش

ای از جمله مصرف های تولیدی فلفل دلمهمصرف نهاده

)اوره،  نواع کودهای شیمیاییفسیلی و اآب، سوخت های

ها فسفات و پتاس( بود. میانگین میزان مصرف نهاده

برداشت، به ازای طی عملیات مختلف کاشت، داشت و 

ای در یک واحد کارکردی نظام تولید فلفل دلمه

 نشان داده شده است. 0شهرستان دزفول در جدول 
 

 

 حیات چرخه ارزیابی

اخیر  سالیان رد که است روشی حیات چرخه ارزیابی

کار  به مختلف هایبخش در محصوالت تولید برای

؛ بجورکلوم 2101)شیروانی و همکاران  است شده گرفته

 کلی طوربه روش این( 2103؛ ژئو و همکاران 2102

؛ 2104)خرمدل و همکاران  باشدمی مرحله چهار شامل

؛ 2101؛ ایریارت و همکاران 2102میرحاجی و همکاران 

 ( 2109اران عمادی و همک

 کارکردی واحد تعیین و هدف بیان 

 ها و یممیزی چرخه حیات ) تعیین ورود

 های سامانه(خروجی

 اثرات ارزیابی 

 نتایج تفسیر 

-152 
2260(0.314*1.96) 

n= 21)0.05+ (0.314*1.96)-(260 

DEZFUl IRAN 
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 04141استاندارد پایه بر حیات چرخه ارزیابی وشر

ISO و همکاران برانتراپ شد. اجرا ( a2114) پایه بر نیز 

 اثرات رسیبر برای را دستورالعملی ستاندارد این

 روش مطابق کشاورزی محصوالت زیستی تولیدمحیط

 گام در اساس، نمودند. براین ارائه چرخه حیات ارزیابی

 این در که شد مشخص مطالعه عمل و حوزه اهداف اول

 در ایفلفل دلمه تولید زیست محیطی مطالعه اثرات

 زیستیمحیط تاثیر هایگروه در قالب شهرستان دزفول

تخلیه  فسیلی، منابع تخلیه ، اسیدیته،جهانی گرمایش

 مورد پتاس منابع و تخلیه فسفات منابع تخلیه منابع آبی،

 مصرف میزان بعد در مرحله. گرفتند قرار بررسی

 کارکردی واحد یک به ازاء هاآالینده انتشار و هانهاده

 یک تولید مطالعه این در واحد کارکردی که شدند تعیین

سوخت  مصرف مطالعه در این .بود ایفلفل دلمه تن

 به پتاس و فسفات شیمیایی نیتروژن، کودهای و فسیلی

 محیط آلودگی پتانسیل سامانه با هایورودی عنوان

 در شهرستان دزفول ایتولیدفلفل دلمه در زیستی

تولیدفلفل  ها براینهاده این مصرف مقدار .شدند شناخته

 دهش ارائه 0 جدول شهرستان دزفول در در ایدلمه

 .است

 

 ایفلفل دلمه های تولید یک تنورودی -1 جدول
 منبع میزان مصرف )واحد تن( معادل انرژی )مگاژول بر واحد( انرژی )مگاژول(

  
 آب 11/29

 سوخت فسیلی 709/9 00.77 03

  
 نیتروژن 33/33

 فسفات 03/01  

 پتاس 11/01  

 0379منبع: نگارندگان، 

 

 

-این نهاده مصارف از ناشی افتهی انتشار هایآالینده

 که بودند 2SO و 3NH،O 2N، xNO، 2CO، 4CH ها

)سیندر و همکاران مطالعات  براساس انتشار ضرایب

؛ گوبز و 2111؛ برانتراپ و همکاران2119؛ دهقانی2117

 تعیین( 2115؛ تیلیواکس و همکاران 2115همکاران 

 شده تعریف تاثیر هایگروه در ترکیب هر کارایی. شدند

  .است شده ارائه 2 جدول در

 با .شد بندی محاسبه طبقه هایشاخص سوم، مرحله در

 سازی،فاکتور نرمال بر بندی طبقه شاخص تقسیم

 ضرب با سپس. گردید محاسبه سازینرمال شاخص

 محاسبه دهیشاخص وزن دهی،وزن فاکتور در عدد این

 و میرحاجی (. 2102پور و همکاران، فالحشود )می

 هایگروه سازیفاکتورهای نرمال (2103) کارانهم

 ایران کشور برای جهانی و اسیدیته را گرمایش تاثیر

 هایگروه این در دهیمحاسبه و همانطور فاکتور وزن

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

-نرمال فاکتور(. 2103میرحاجی و همکاران ) نمودند

 منابع تخلیه تخلیه منابع آبی، تاثیر هایگروه سازی

 براساس پتاس منابع و تخلیه فسفات منابع تخلیه فسیلی،

-وزن فاکتور و (a2114 ) و همکاران برانتراپ مطالعه

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

-وزن ها،شاخص زیست محیط به تأثیر گروه هر آسیب

-نشان فاکتور این طوریکه بزرگتر بودنبه دهی شدند؛

 بیشتری تأثیر، پتانسیل گروه این که است این دهنده

دارد )نیکخواه و همکاران  به محیط زیست لطمه برای

2109). 
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 بندی ترکیباتها و فاکتورهای طبقهبندی آنهای تأثیر، طبقهگروه -2جدول 

 بندی*فاکتورهای طبقه ترکیب ایجاد کننده هر اثر گروه تأثیر

 (eq 2kg COانی)گرمایش جه

 (eq 2kg SOاسیدیته )

 (m3تخلیه منابع آبی )

 (eq5O2kg Pتخلیه منابع فسفات )

 (Oeq2kg Kتخلیه منابع پتاس )

 ( ***kg OEتخلیه منابع فسیلی)

O2N،2CO  4وCH 

XNO ،2SO  3وNH 

 مصرف آب

 مصرف فسفات

 مصرف پتاس

 مصرف گازوئیل

301=O2N ،20=4CH 2=0وCO  

9/0=3NH ،5/1=XNO 2=2/0 وSO  

0 

25/1 

015/1 

02/42×× 

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

 
 

 (2002برنتراپ و همکاران های تاثیر مورد مطالعه )عامل مشخص سازی گروه  -3جدول 

 گروه تأثیر
 نرمالسازیفاکتور 

 )ایران(

 نرمالسازیرفاکتو

 (1111)اروپا، 
 منبع

 0043 70/9072 (eq 2kg CO) گرمایش جهانی
(Mirhaji et al., 2013; 

Nikkhah et al., 2015) 

 52 04/59 (eq2 kg SOاسیدیته )
(Mirhaji et al., 2013; 

Soltanali et al., 2015) 

 39/929 39/929 (m3تخلیه منابع آب )
(Mirhaji et al., 2013; 

Soltanali et al., 2015) 

 99/9 99/9 (Wang et al., 2010) (eq 5O2kg Pتخلیه منابع فسفات)

 04/0 04/0 (Brentrup et al., 2004) (Oeq2kg Kتخلیه منابع پتاس )

 37099 00/59099 (Brentrup et al., 2004) (MJتخلیه منابع فسیلی )

 

 
 

 

 نمودن طریق جمع از 1(EcoX) محیطی زیست شاخص

 جهانی، تاثیر گرمایش یها گروه نهایی هایشاخص

نمودن  جمع طریق از همچنین. شد محاسبه و اسیدیته

تخلیه منابع آبی،   تاثیر های گروه نهایی هایشاخص

 منابع تخلیه و فسفات منابع فسیلی، تخلیه منابع تخلیه

آمد  دستبه 2(RDI) منابع شاخص تخلیه پتاس،

                                                           
0. Environmental index 

2. Resource depletion index 

-اثرات گروه کلی طوربه(. a2114)برانتراپ و همکاران 

 باشد.محیط زیست می مربوط به محیطیزیست های

 تولید بر منفیتاثیرات  اعمدتً منابع تخلیه تاثیر هایگروه

 (.2105نیکخواه و همکاران ارند) ذگمی آینده در

 

 نتایج و بحث

محیطی تولید این مطالعه به هدف بررسی اثرات زیست

ای در شهرستان دزفول با استفاده از رهیافت فل دلمهفل



 8921 انتابست / 9شماره  92نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد  تدین پور، سبز قبادی و ...                                                      04

 

 79تا  71ارزیابی چرخه حیات طی سال های زراعی 

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

نفر تعیین گردید. اطالعات مربوطه از  052کوکران 

)حاوی کلیه  طریق مراجعه حضوری و ارائه پرسشنامه

 میایی و عملیات مختلف کاشت،های آلی و شینهاده

ای( از وزارت داشت و برداشت طی تولید فلفل دلمه

های زیربط و کشاورزان سازمان کشاورزی، جهاد

آوری و جمع که بصورت تصادفی، شهرستان دزفول

ها میزان انتشار تعیین شد. با تجزیه و تحلیل داده

ناشی از تولید کود  3NH، XNO ،O2Nهای آالینده

ناشی از  2CO، 4CH ،2SO ،O2N، XNO، نیتروژن

ای مصرف سوخت فسیلی برای تولید یک تن فلفل دلمه

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

 3NH کیلوگرم بدست آمد.  053/1و 25/0×4-01، 129/1

میزان انتشار آالینده ها را از مصرف  شترینبی  CO2و 

و شکل  4 ند )جدولنیتروژن و سوخت فسیلی داشت کود

های تاثیر شامل گرمایش (. شاخص نهایی گروه2

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

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

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

( و تخلیه منابع Ecoxمحیطی )(. شاخص زیست3و شکل

(RDI بترتیب )و  9بودند )جدول 4019/1و  1472/1

اسیدیته و منابع تخلیه فسفات  های تاثیر(. گروه4شکل 

 بترتیب بیشترین پتانسیل آسیب به محیط زیست را در

محیطی و تخلیه منابع های تاثیر زیستقالب گروه

( 2104همکاران ) نیکخواه و  مطالعه یک در داشتند.

 شیمیایی خت، کودهایهای سونهاده مصرف میزان

 استان در چای تولید را برای پتاس و فسفر نیتروژن،

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

نمودند.  اعالم کارکردی یک واحد تولید ازای به کیلوگرم

 مصرفی سوخت نیز (2100) و همکاران کومار -پیشگار

                                                           
0. Depletion of Fossil Resources 

2. Depletion of Phosphate Resources 

3. Depletion of Potash Resources 

ر لیت 0/25گیالن  استان در برنج یک تن برای تولید

شهرستان  در ایتولید فلفل دلمه نمودند. برای گزارش

 تریهای بیشترینهاده این موارد، تمامی در دزفول

-می مصرف از محصول واحد کارکردی یک تولید برای

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

زیتون پرداختند و  تولید زیستی محیط اثرات به ارزیابی

 انتشارات و کودهای شیمیایی یدبیان داشتند که تول

-آالینده تولید در را نقش بیشترین زیتون باغ از مستقیم

 برای اسیدیته گروه تأثیر بندیطبقه شاخص .دارند ها

 شامل مختلف از محصوالت عملکردی واحد یک تولید

 مرودشت، مناطق در گیالن، گندم استان در زمینیبادام

، eq 2SO kg  25/9 ،9/5برابر با  ترتیب به چین و گرگان

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

 و میرحاجی ؛2101 و همکاران سلطانی ؛2119 همکاران

 (. الف 2105 همکاران و نیکخواه ؛2103 همکاران

 محیطیزیست شاخص (b2114 ) همکاران و برانتراپ

 هکتار روژن درتنی کیلوگرم 044 مصرف با گندم تولید

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

 ونیکخواه  توسط گیالن استان در زمینی بادام تولید

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

 تولید ازشهرستان دزفول  در ایفلفل دلمه تولید محیطی

 که نحویبه. بود ترکم زمینی بادام تولید از و گندم

 روی بر مشابهی مطالعه در( 2104) همکاران و بوجاکا

 که داشتند اظهار نیز کلمبیا در فرنگی گوجه تولید

-گروه قالب در توجهی قابل زیستیمحیط اثرات کوددهی

 نتایج .داشت اسیدیته و اوتریفیکاسیون تاثیر یاه

 لیو مطالعه در چین در گالبی تولید حیات چرخه ارزیابی

 و آبلیوتیس وسطت مطالعه مشابهی و (2101) همکاران و

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

 اثرات کاهش موجب ارگانیک کشاورزی از استفاده که

 د.شومی منابع تخلیه به طمربو محیطیزیست
 

 

 

 

 



 04                                                                    ای  با استفاده از تکنیک ...     بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید فلفل دلمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ایران درشرایط ان دزفولشهرست ای درتن فلفل دلمه یک تولید در تأثیر هایگروه سازینرمال  -5جدول 

 نرمالسازی شاخص تأثیر هایگروه

 1145/1 گرمایش جهانی

 322/1 اسیدیته

 14/1 تخلیه منابع آب

 110/1 تخلیه منابع فسیلی

 354/1 تخلیه منابع فسفات

 027/1 تخلیه منابع پتاس
 

 

 

 ایتفسیر اثرات یک تن فلفل دلمه  -2جدول 

 بوم شناخت((محیطیشاخص زیست

Eco-Index (Ecox) 
1472/1 

 شاخص تخلیه منابع 

Resource Drop Indicator (RDI) 
4019/1 

 
 تاثیر الف( گرمایش جهانی، ب( اسیدیته به ازای یک واحد عملکردی هایها برای گروهسهم انتشار آالینده -2شکل

 ای در دزفولدر تولید فلفل دلمه 

 فلفلخروجی های تولید یک تن  -2 جدول

 ترکیبات انتشار یافته
میزان انتشار )کیلوگرم 

 م(به ازای هر تن کل
 منبع انتشار

3NH 977/9 اوره 

O2N 127/0 گازوئیل 

XNO 150/1 اوره 

2CO 995/00 گازوئیل 

4CH 3-01×079/0 گازوئیل 

2SO 129/1 گازوئیل 

O2N 4-01×25/0 اوره 

XNO 053/1 گازوئیل 



 8921 انتابست / 9شماره  92نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد  تدین پور، سبز قبادی و ...                                                      01

 

 
 ای در شهرستان دزفولر تولید یک تن فلفل دلمهشاخص نهایی اثرات زیست محیطی د  -3ل شک

 

 

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

 

 نتیجه گیری

 در ایتولید فلفل دلمه محیطیزیست اثرات تحقیق این در

 چرخه ارزیابی روش از استفاده شهرستان دزفول با

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

 شود،می کمّی تأثیر هایگروه بر نظام تولیدی هر سهم

 اثرات میزان شاخص این از با استفاده توانمی لذا

 کرد تعیین را کارکردی واحد یک ناشی از محیطیزیست

 میزان کاهش برای های مختلف مدیریتیروش از و

 دارای که تأثیری هایگروه بر آن محیطیزیست تأثیرات

 نتایج جست.  بهره محیطی هستند،ات زیستاثر بیشترین

-زیست اثرات سهم بیشترین که داد مطالعه نشان این

و  354/1منابع فسفات  گروه تأثیر تخلیه برای محیطی

 مصرف سازیشد. بهینه حاصل 322/1اسیدیته 

 آلی، تناوب کودهای از بیشتر استفاده کودهای شیمیایی،

 مصرف کاهش برای دقیق کشاورزی استفاده از ها،لگوم

ارگانیک  کشاورزی ها ومصرف نهاده تناسب و انرژی

-فعالیت توسط زیستتخریب محیط کاهش در تواندمی

 مزرعه از باشد. انتشارات مستقیم مؤثر کشاورزی های
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 و ترکیبات نیتروژن انتشار علت به شیمیایی و کودهای

 محیط، بیشترین به هاآن انتشار و کودها از ناشی فسفر

 گازهای آزاد شدن دارند. شدن اسیدی را در ثیرتأ

 مصرف کودها و تولید از ناشی آمونیاک ازجمله اسیدی

اسیدی  اصلی علت خاک به و بازگشت مواد اتمسفر به

 که رسدمی نظربه چنین ترتیب، است. بدین هاخاک شدن

 بر زراعی نظام های مختلف مدیریتروش از بتوان

نظیر مصرف بهینه  م نهادهک از اصول گیریبهره مبنای

کودهای شیمیایی بویژه کود نیتروژن و فسفات و 

جایگزینی آن با انواع کودهای آلی و همچنین کاربرد 

-کننده نیتروژن به تثبیت کاشت گیاهان ،کودهای زیستی

 اثرات کاهش برای حداقل مخلوط، خاکورزی صورت

مؤثر  هایگروه بر نظام تولیدی این محیطیزیست

 نتیجه در و کرد اقلیم استفاده تغییر شدن و اسیدی

 .شد موجب را محیطیزیست اثرات این سهم کاهش

 ترکیب زمینه در گردد مطالعاتیمی همچنین پیشنهاد

 با سازیبهینه هایبا مدل حیات چرخه ارزیابی روش

 ایمحیطی تولیدفلفل دلمهاثرات زیستکاهش نگرش

کارایی  یشافزا و نوسازی بنابراین گیرد. صورت

کم  آالتاز ماشین استفاده و آبیاری هایسیستم

 اثرات کاهش برای پیشنهادی از راهکارهای مصرف

در  ایفلفل دلمه تولید در سیستم زیستیمحیط

 است.  شهرستان دزفول
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