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چکیده
تحلیل ردپاي اکولوژیک در کشاورزي موضوعی جدید و در حال تکامل است که میزان زمین بهرهور مورد نیاز
براي جبران اثرات زیستمحیطی ناشی از فعالیتهاي گوناگون کشاورزي را مشخص میکند .در این راستا هدف اصلی
تحقیق تحلیل ردپاي اکولوژیکی کشت سیب زمینی و خیار در دهستان سفالگران شهرستان بهار است .رویکرد غالب پژوهش
کمی و پیمایشی بوده و دادهها با استفاده از پرسشنامه به صورت مقطعی در سال زراعی  3172-3171از  311نفر کشاورز
سیب زمینی کار و  11نفر از کشت کنندگان خیار گردآوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .براي ارزیابی پایداري ،با
در نظر گرفتن مصرف انرژي ،از شاخصهاي ارزیابی زیستمحیطی براساس مصرف بذر ،آب ،سوخت ،نیروي انسانی،
کود ،سموم ،تولید محصوالت سیب زمینی و خیار استفاده شد .معیار مقایسه هکتار جهانی حاصل از برآورد مدل ردپاي
اکولوژیکی در هریک از محصوالت بود .نتایج پژوهش نشان داد که براساس رویکرد ردپا ،هر دو کشت در وضعیت ناپایدار
قرار دارند و تفاوت معنیداري بین نمره کل ردپاي اکولوژیکی بر حسب هکتار جهانی در کشت سیب زمینی ( )2/11و کشت
خیار ( )1/41وجود دارد ،به طوري که کشت خیار از ناپایداري زیستمحیطی کمتري برخودار است .طبق فاکتور هکتار
جهانی ،هر دو کشت سیب زمینی و خیار بیش از ظرفیت اکولوژیکی یک هکتار زمین مولد بهره برداري می شوند ،بدین
مفهوم که زمین مورد نیاز براي جبران اثرات زیست محیطی این دو کشت کافی نیست .با این وجود ردپاي اکولوژیکی
فاکتور بذر براي کشت سیب زمینی با  42/1درصد هکتار جهانی و براي کشت خیار فاکتور کود شیمیایی(نیتروژن) با
 44/71درصد بیشترین تأثیر را بر ناپایداري زیست محیطی داشته است.
واژه های کلیدی :ارزیابی اثرات زیستمحیطی ،خیار ،سیب زمینی ،ظرفیت اکولوژیکی ،کشاورزي پایدار
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Abstract
Analysis of the ecological footprint in agriculture is a new and evolving subject that indicate, amount of
land needed to compensate for the environmental effects of various agricultural activities. The main purpose
of the study was to assess environmental sustainability of potato and cucumber cultivation in Sofalgaran
District of Bahar County with using ecological footprint analysis. The quantitative approach and survey
method were used and data was collected through questionnaires using a cross-sectional in period 2015-2016
crop years. Sample size were 100 potato farmers and 50 cucumber farmers. In order to assessing sustainability,
based on energy consumption with environmental indicators such as; seed, water, fuel, labor, fertilizer,
pesticides, potato and cucumber production were used. The sustainability comparison criterion was the global
hectare (g ha) that calculated from the estimation of the ecological footprint model for each product. The results
showed that both cultivation are considered unsustainable and there was a significant difference between the
total ecological footprint per hectare in potato cultivation (4.03) and cucumber cultivation (3.23), so that
cucumber cultivation has more environmental sustainability. According to the global hectare factor, both
potato and cucumber cultivation are exploited more than the ecological capacity of a hectare productive land.
However, ecological footprint of seed factor for potato cultivation with 24.5% of global hectare and for
cultivating cucumber, fertilizer factor with 22.95% had the greatest impact on environmental unsustainability.

Keywords: Cucumber, Ecological Capacity, Environmental Impact Assessment, Potato, Sustainable
Agriculture
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بحران مالی و افزایش مورد انتظار جمعیت شدیدتر شده

چالش پایداري کشاورزي در سالهاي اخیر با

 لذا مفهوم کشاورزي پایدار.)4131 است (لی و همکاران

 کمیابی، تغییر اقلیم، انرژي،افزایش قابل توجه هزینه غذا
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در پاسخ به چالشهاي فوق پدید آمد تا در بلند مدت

و توسعه انسانی در محیط زیست تحقق مییابد .لذا

کیفیت محیطزیست و منابعی که کشاورزي به آن وابسته

وضعیت محیط زیست و منابع آن از نظر پایداري یا

است را ارتقاء بخشد .با این وجود کشاورزي یکی از

ناپایداري بر فرآیند توسعه تأثیر گذار خواهد بود .در این

مهمترین مصرف کنندههاي انرژي است (اوزکان و

صورت ما نیازمند ابزار و روشهایی هستیم تا به کمک

همکاران4112؛ زنگنه و همکاران  .)4131تعیین میزان

آنها بتوانیم حرکت به سوي پایداري زیست محیطی را

مصرف انرژي در کشاورزي به منظور انتخاب

اندازه بگیریم (بریمانی و اصغري لفجانی .)4131

راهکارهاي مناسب جهت تخفیف اثرات زیستمحیطی

روشهاي مختلفی براي ارزیابی اثرات زیست محیطی

ضروري بوده و یکی از شاخصهاي مهم توسعه پایدار

وجود دارد که باتوجه به آن ،میتوان به پایداري

محسوب میشود (تزیلیواکیس و همکاران .)4111

نظامهاي کشاورزي پی برد(آگوستینو و پریرا .)4131

مطالعات نشان داده که ارزیابی کارایی مصرف منابع و

یکی از مدلهاي کمی مهم در این زمینه ،تحلیل ردپاي

انرژي به عنوان دو اصل مدیریت پایدار بوم نظامهاي

اکولوژیک 3است که چشم انداز پایداري قوي را در نظر

زراعی مطرح میباشند (خرمدل و همکاران .)4132

دارد (ریس  .)3772ردپاي اکولوژیکی کشاورزي ،یک

اندازهگیري و سنجش میزان مصرف ،پیش شرط مدیریت

شاخص پیچیده براي اندازهگیري منابع قابل استفاده در

محیط زیست و کاهش آلودگی است و کسري موازنهي

سطح مزرعه است که از طریق تبدیل مواد و منابع مورد

اکولوژي انسانی با گزینشهاي خردمندانه درباره

مصرف در مزرعه و نشان دادن نتایج به هکتار جهانی

جمعیت ،مصرف ،کارایی تکنولوژي و حفاظت از

( ،2)ghaکه به ویژه مرتبط است با سیستمهاي

اکوسیستم برطرف میشود (واکرناگل و همکاران

کشاورزي ،برآورد میگردد ،درنتیجه شاخصی مناسب

 .)4114ازنظر اکولوژیکی ،سرانهي مصرف انرژي و مواد

براي تولیدات کشاورزي و معیاري براي ارزیابی انرژي

مورد مصرف در کشاورزي ،سریعتر از رشد جمعیت

مصرفی ،گاز هاي گلخانهاي منتشر شده ،آب ،زمین مورد

افزایش یافته است به طوري که ادامه این روند سالمتی،

استفاده و آلودگیهاي ناشی از کود و سموم در

پایداري و رفاه زندگی جامعه را بیش از بیش با خطر

کشاورزي است (آنیلسکی و ویلسون 4131؛ کریشنا

مواجه ساخته و باعث انهدام و نابودي منابع اکولوژیکی

 .)4117آنچه در ردپاي اکولوژیکی مربوط به کشاورزي

میشود .و به هم دلیل هرگونه بهرهبرداري از طبیعت باید

بیش از همه مورد توجه است انرژي مصرفی و تولیدي

پس از ارزیابی منابع و در چارچوب توانها و ظرفیتهاي

در این فعالیت میباشد که باعث تولید کربن و در نهایت

محیط صورت گیرد (یارعلی و همکاران .)4131براساس

باعث تأثیر کشاورزي بر محیط زیست میشود و به این

آمارهاي جهانی ظرفیت زیستی در ایران از سال  3723تا

صورت پایداري نظامهاي کشاورزي را مورد ارزیابی

به امروز ،روند کاهندهي اندکی داشته است ،اما مقدار

قرار میدهد (سرووتی و همکاران 4131؛ کاروف و

جاي پاي اکولوژیکی روند فزایندهي پرشتابی را دنبال

همکاران .)4131

میکند ،این امر موجب شده که از سال  3791به بعد،

نظامهاي بهره برداري کشاورزي نقش مهم و به

مقدار جاي پاي اکولوژیک ایران بیش از ظرفیت زیستی

سزایی در توسعه کشاورزي و پایداري آن داشته و

شده و کسري اکولوژیک در کشور رخ دهد (ایوینگ و

همواره به عنوان یکی از مسائل بنیادي کشاورزي در

همکاران .)4131

جهت به کارگیري صحیح منابع اکولوژیکی به شمار

از انجا که هر گونه فعالیتی براي ارتقاي کیفیت زندگی

میروند از این رو مطالعه آنها از منظر زیستمحیطی
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اهمیت بسیار زیادي دارد .در این راستا میتوان به

پرداختند .نتایج بیانگر این بود که میزان مصرف نهادهها

نمونههاي بارزي مانند تحقیقات اصفهانی و همکاران

درسیستم زراعی مرسوم حدود  49درصد بیشتر از

( ،)4137خرمی وفا و همکاران ( ،)4132نادري مهدیی و

سیستم زراعی حفاظتی است و درنتیجه سیستم مرسوم

همکاران ( ،)4131مفاخري و همکاران ( )4132پاسري و

نسبت به سیستم حفاظتی ناپایدارتر است .فالح پور و

همکاران ( ،)4131سرووتی و همکاران ( ،)4131دانگ و

همکاران ( )4134با مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی

همکاران ( ،)4131فالح پور و همکاران( ،)4134کسینگر و

تولید غالت در استان خراسان دریافتند که با افزایش

گوتلب ( ،)4134گان و همکاران ( ،)4133آنیلسکی و

مصرف نیتروژن ،این اثرات زیست محیطی نیز افزایش

ویلسون ( )4131کریشنا ( )4117و کسینگر و همکاران

یافت .کسینگر و همکاران ( )4117با استفاده از شاخص

( )4117اشاره کرد که در ادامه به خالصه نتایج برخی از

ردپاي اکولوژیک پایداري روشهاي مختلف تولید خمیر

انها پرداخته میشود.

کاغذ در کانادا را بررسی کردند .نتایج نشان داد که

نتایج مطالعه اصفهانی و همکاران ( )4137در زمینه

شاخص ردپاي اکولوژیک با توجه به منابع و استانهاي

کارایی و پایداري تولید ذرت علوفهاي با استفاده از تحلیل

مختلف متفاوت است و استفاده از کاه گندم در تولید

فراگیر دادهها و ردپاي اکولوژیک چند کارکردي نشان داد

خمیر کاغذ کمترین مقدار را دارد.

که شاخص ردپاي  CO2در شرایط جاري و بهینه تولید

هدف از انتخاب محصوالت سیب زمینی وخیاردر

به ترتیب معادل  1/91و  1/71هکتار جهانی بود که

شهرستان بهار ،متداول بودن کشت و ناشناخته بودن

الکتریسیته و کود حیوانی به ترتیب بیشترین و کمترین

وضعیت پایداري این دو محصول با عنایت به حجم باالي

مقدار را در آن داشتند .خرمی وفا و همکاران ( )4132در

عملیات مبتنی بر مواد شیمیایی است .به طوري که به

بررسی ردپاي اکولوژیک آب در مزارع گندم آبی و ذرت

ترتیب  7471و  921هکتار سطح زیر کشت محصوالت

منطقه کوزران کرمانشاه به این نتیجه رسیدند که می-

آبی شهرستان درسال  3171-3172را به خود اختصاص

بایست کشت گیاهان پرمصرفی مانند ذرت دانهاي با

دادهاند و یکی از دهستانهاي مهم در تولید این دو

توجه به شرایط وخیم آبی منطقه متوقف شده ،و گیاهان

محصول دهستان سفالگران این شهرستان میباشد

جایگزینی مانند زعفران که نیاز آبی کمتري دارند در

(جهاد کشاورزي همدان  .)4131باتوجه به مطالب فوق و

برنامه زراعی کشاورزان منطقه گنجانده شوند.

ناشناخته بودن وضعیت پایداري کشت محصوالت سیب

نادري مهدیی و همکاران ( )4131در مطالعه ارزیابی

زمینی و خیار و فقدان مطالعه علمی دقیق در این

اثرات زیستمحیطی نظامهاي بهرهبرداري کشاورزي در

خصوص لذا این تحقیق به ارزیابی پایداري زیستمحیطی

استان همدان با استفاده از تحلیل ردپاي اکولوژیکی

کشت سیب زمینی وخیار در دهستان سفالگران

(مورد :گندم آبی) ،نشان دادند که ردپاي اکولوژیکی بر

شهرستان بهار با استفاده از تحلیل ردپاي اکولوژیک

حسب مصرف نهادهها در سیستم کشت مرسوم  4/72و

خواهد پرداخت تا نتایج آن بتواند راهکارهاي مناسبی

در سیستم کشت حفاظتی 4/92 ،معادل هکتار جهانی

براي مدیریت پایدار آنها و نیز عرضه پایدار منابع در

میباشد .یافتهها نشان داد که ردپاي اکولوژیکی بیش از

اختیار کشاورزان ،برنامه ریزان و سیاستگذاران بخش

 71درصد از کشاورزان در سطح اثرات ناپایداري زیاد و

قرار دهد.

بقیه در سطح ناپایداري کم قرار دارند .پاسري و همکاران
( )4131به بررسی روشهاي زراعی مختلف بر میزان
ردپاي اکولوژیکی ناشی از تولید محصوالت زراعی

مواد وروش
روش تحقیق حاضر از این جهت که در راستاي

ارزیابی پایداری زیستمحیطی نظام زراعی با استفاده از تحلیل ردپای اکولوژیک ......
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 =sپیش برآورد واریانس متغیر (سموم مورد استفاده

رویکردي کاربردي و مبتنی بر روش تحلیلی با راهبرد

براي هر دو محصول)

پیمایشی بوده و با هدف ارزیابی پایداري زیستمحیطی

ارزیابی ردپا بر اساس مصرف نهادهها

کشت دو محصول سیب زمینی و خیار در دهستان

ردپاي اکولوژیکی در این مطالعه ،عبارت است از

سفالگران شهرستان بهار انجام پذیرفته است .در این

میزان زمین مورد نیاز براي جذب آلودگیهاي

تحقیق سیب زمینی کاران و کشت کنندگان خیار دهستان

زیستمحیطی کشاورزي ناشی از مصرف نهادهها و

سفالگران شهرستان بهار در سال زراعی  3172-71به

منابع مورد استفاده (کود (خالص) ،بذر ،نیروي انسانی،

عنوان جامعه پژوهش (سیب زمینی کاران 211نفر و11

آب ،سوخت و سم) که بر حسب هکتار جهانی طی یک

نفر کشت کنندگان خیار) در نظر گرفته شده است .براي

سال زراعی در فرایند تولید محصوالت سیب زمینی و

تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران (رابطه  )3و نیز

خیار در منطقه مورد مطالعه به دست میآید.

روش نمونه گیري تصادفی ساده در انتخاب کشاورزان

کودها ،ادوات ،سموم و دیگر نهادههاي مورد استفاده

استفاده گردید ،جهت رسیدن بهتر به هدف مورد نظر به

در نظامهاي کشاورزي ردپاي بزرگی از تولید کربن

ترتیب براي سیب زمینی کاران  311نفر و کشت کنندگان

ایجاد میکنند (واندرورف و ترنن  .)4119براساس

خیار  11نفر (تمام شماري) انتخاب شدند که بیشتر از

تحقیقات انجام گرفته ،هر هکتار زمین توانایی جذب 3/9

تعداد برآورد شده حاصل از فرمول کوکران بود .دادهها

تن کربن را دارد (نادري مهدیی و همکاران  .)4131معیار

از طریق ابزار پرسشنامه و مصاحبه حضوري (به دلیل

جذب کربن در مورد نظامهاي کشاورزي مصداق عینی

ماهیت سواالت و کم سوادي کشاورزان) در سال -71

و واقع بینانه تري نسبت به روشهاي معمولی ارزیابی

3172جمع آوري گردید .به این منظور پرسشنامهاي براي

دارد که در این تحقیق به عنوان مبنایی براي ارزیابی

سیب زمینی کاران و کشت کنندگان خیار تدوین شد که

ردپاي اکولوژیکی و پایداري مورد استفاده قرار میگیرد

حاوي سواالتی در مورد ویژگیهاي فردي ،مالکیت زمین

(گازمن و همکاران  .)4131در صورتی که ردپاي

و مقدار استفاده نهادههاي کشاورزي از قبیل بذر ،کودها،

اکولوژیک محصولی بیشتر از مقدار بیان شده ( 3/9تن

سموم ،نیروکار ،سوخت و آب و  ...در تمامی مراحل

در هکتار) باشد از لحاظ زیست محیطی ناپایدار تلقی می-

کشت (کاشت ،داشت و برداشت) سیب زمینی و خیار بود.

گردد .در این پژوهش براي ارزیابی ردپاي اکولوژیکی

به منظور تعیین روایی پرسشنامه از پانل متخصصین

برحسب کربن ،از شاخص انرژي استفاده میشود .براي

مربوطه در دانشگاه بوعلی سینا و کارشناسان جهاد

مشخص کردن انرژي استفاده شده ،فاکتورهاي معادل

کشاورزي بهره گرفته و از روش پیش آزمون –پس

ساز ویژهاي وجود دارد (زنگنه و همکاران 4131؛ کاناکی

آزمون براي تایید پایایی استفاد شد .درنهایت براي تحلیل

و اکنسی 4112؛ اوزکان و همکاران  .)4112که با استفاده

دادهها از نرم افزار  SPSSو نیز مدل ردپاي اکولوژیک

از آنها میزان انرژي حاصل از تأثیر هریک از فاکتورهاي

استفاده گردید.
(رابطه )3

𝑁𝑡 2 𝑠2

اثر گذار بر محیط زیست ،بر حسب هکتار جهانی ()gha
=n

𝑁𝑑2 + 𝑡 2 𝑠2

برآورد میگردد .جدول  3متغیرها ،مقیاس اندازه گیري

 =nحجم نمونه

و فاکتورهاي معادل ساز مورد استفاده در این تحقیق

 =Nحجم جامعه ( 211نفر سیب زمینی کار)

براي ارزیابی ردپاي اکولوژیکی را نشان میدهد ،که بر

 =tضریب اطمینان قابل قبول ()3/72

اساس آن انرژي مصرقی هر یک از نهادهها بر حسب

 =dدقت احتمالی مطلوب ()1/3

واحد مورد استفاده (کیلوگرم ،لیتر و ،)...در کشت سیب
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زمینی و خیار مزرعه مشخص میگردد .نهادههاي که در

و در کشت خیار مزرعه علف کش ها مورد استفاده قرار

جدول  3آمده است در هر دو کشت مورد استفاده قرار

نمیگیرند.

میگیرد با این تفاوت که در کشت سیب زمینی پالستیک
جدول  -1ورودیها ،خروجیها و فاکتورهای معادل ساز انرژی در کشت سیب زمینی و خیار شهرستان بهار
وروديها و

واحد مصرف

خروجیها

معادل انرژي (مگا ژول

منبع

بر واحد)

بذر سیب زمینی

کیلوگرم

1 /2

(ایزنگان و همکاران )4117

بذر خیار

کیلوگرم

3

(محمدي و امید )4131

نیروانسانی

ساعت

3/72

(زنگنه و همکاران 4131؛ اوزکان و همکاران  :4112یلماز و همکاران

ماشین آالت

ساعت

24/7

(اوزکان و همکاران 4112؛ ستین و واردر )4119

نیتروژن ()N

کیلوگرم

22/32

(پاروانچون و همکاران :4114؛ یلماز و همکاران )4111

فسفر ()P2O5

کیلوگرم

34/22

(پاروانچون و همکاران 4114؛ یلماز و همکاران 4111؛

پتاسیم ()K2O

کیلوگرم

33/31

(ایزنگان و همکاران )4117

گوگرد ()S

کیلوگرم

3/34

(محمدي و همکاران )4131

کود دامی

تن

111

(دمیرکان و همکاران 4112؛ اوزکان و همکاران )4112

میکرو

کیلوگرم

341

(کاناکی و اکینسی )4112

گازوئیل

لیتر

12/13

(خوسرازمن و همکاران 4131؛ باربر 4111؛ یلماز و همکاران )4111

الکتریسیته

کیلووات ساعت

33/71

(سینگ  :4114اوزکان و همکاران )4112

آب

مترمکعب

3/14

(کاناکی و اکینسی )4112

علف کش ها

کیلوگرم

419

(اوزکان و همکاران 4117؛ زنگنه و همکاران )4131

حشره کش ها

کیلوگرم

313/4

(اوزکان و همکاران )4117

قارچ کش ها

کیلوگرم

432

(اوزکان و همکاران 4117؛ زنگنه و همکاران )4131

پالستیک

کیلوگرم

71

(کاناکی و اکینسی )4112

سیب زمینی

کیلوگرم

1 /2

(اوزکان و همکاران 4112؛ زنگنه و همکاران )4131

خیار

کیلوگرم

1 /9

(کاناکی و اکینسی )4112

)4111

زنگنه و همکاران )4131

مدل ردپاي اکولوژیکی جهت ارزیابی پایداري
زیستمحیطی کشاورزي که توسط کسینگر و گوتلب
( )4134و گازمن و همکاران( )4131ارائه شده ،در این
پژوهش ،بر مبناي مصرف انرژي و رویکرد مکان محور
براي مقایسه پایداري کشت سیب زمینی و خیار در زیر
نشان داده شده است.
(رابطه )4

n
 E T 

EFt   EFi   i
i 1
 Co 

(رابطه )1
(رابطه )2

Ei  Fi  EQF 1000



Pc

T  
E

O

K
C
 c


در این مدل :EFt.شاخص ردپاي اکولوژیکی بر
حسب هکتار جهانی؛ :Ecتوانایی تولید انرژي توسط هر
گرم ذغال سنگ ( 41کیلوژول)؛  :Eiانرژي فاکتور  iبر
حسب کیلوژول ( :Co ،)KJتوانایی یک هکتار زمین در
جذب کربن بر حسب تن ( 3/9تن) (قرخلو و همکاران،
 )4117؛  :Fiانرژي فاکتور  iام؛ :EQFفاکتور معادل ساز
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فاکتور  iام براي تبدیل زمین مولد به هکتار جهانی

آن ضرب و محاسبه گردیده است .با توجه به محاسبات

(آنیلسکی و ویلسون : Pc.)4131 ،درصد کربن موجود در

انجام شده ،انرژيهاي مصرفی در فرآیند تولید سیب

زغال سنگ ( )%1/91بر حسب گرم؛ : Ocدرصد

زمینی طی یک سال زراعی در منطقه مورد مطالعه در

زغالسنگ بازدهی شده توسط گیاهان معادل ()%1/132

جدول  4آمده است .یافتهها نشان میدهد که ،انرژي

بر حسب گرم؛ : Kضریب ثابت براي تبدیل گرم به تن

حاصل از مصرف بذر حدود  42/1درصد ،مورد استفاده

( )3111111؛ (گازمن و همکاران.)4131 ،

در تولید سیب زمینی در رتبه اول و گازوئیل با 43/71
درصد انرژي در رتبه دوم و کود ازته با  37/93درصد

نتایج و بحث

انرژي در رتبه سوم قرار دارد و از کل انرژي ورودي

برآورد انرژی های مصرفی در کشت سیب زمینی و

( 11944/27مگا ژول) 41747/24 ،مگا ژول آن را (22/1

خیار

درصد) انرژيهاي مستقیم (نیروکار ،گازوئیل ،آب و

به منظور برآورد میزان انرژي مصرفی به ازاي هر

برق) و  47971/17مگا ژول آن را (حدود  )11/1را

یک از فاکتورها ،مقدار هر فاکتور در ضریب تبدیل انرژي

انرژيهاي غیر مستقیم (کودها ،بذر ،سم و ماشین آالت)
تشکیل میدهند.

جدول  - 2برآورد انرژ ی ها ی مصرفی در کشت سیب زمینی

کود شیمیایی

سموم

EQ

()MJ

فاکتورها

واحد

بذر

کیلوگرم

1221

نیروانسانی

ساعت

222/1

3/72

ماشین آالت

ساعت

44/1

24/7

3231/71

نیتروژن

کیلوگرم

321

22/32

7171/1

37/93

فسفر

کیلوگرم

91

34/22

3114/14

3/73

9

پتاس

کیلوگرم

21

33/31

714/21

3/1

31

گوگرد

کیلوگرم

77/1

3/34

333/43

1/4

31

میکرو

کیلوگرم

4/1

341

111

1/11

34

دامی

تن

7/1

111

4911

1/47

2

علف کش

کیلوگرم

1/7

419

322/2

1/1

31

قارچ کش

کیلوگرم

4

432

214

1/9

33

حشره کش

کیلوگرم

3/4

313/4

343/22

1/44

32

گازوئیل

لیتر

417/9

12/13

33713/4

43/71

4

الکتریسته

کیلووات ساعت

121/7

33/71

2314/74

7/24

1

آب

مترمکعب

7319

3/14

7411/32

31/27

2

11944/27

311

جمع

میزان

ضریب تبدیل انرژي

برآورد انرژي

درصد

رتبه

1/2

31372

42/27

3

971/32

3/24

7

4/24

7
1

یافتههاي جدول  1مربوط به انرژي مصرفی در فرایند

مصرف کود ازته با بیش از  41درصد عمدهترین نهاده

تولید خیار را طی یک سال زراعی در منطقه مورد مطالعه

مورد استفاده توسط کشت کنندگان خیار مزرعه در تولید

نشان میدهد .نتایج بیانگر آن است که ،انرژي حاصل از

خیار و گازوئیل با  43درصد عمدهترین سوخت فسیلی
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مورد استفاده توسط کشاورزان در رتبه دوم ،آب

(نیروکار ،گازوئیل ،آب و برق) و  43372/34مگا ژول آن

مصرفی با  32/49درصد در رتبه سوم قرار دارد و از

(حدود  27درصد) را انرژيهاي غیر مستقیم (کودها ،بذر،

کل انرژي ورودي ( 21311 /79مگا ژول) 43731/22 ،مگا

سم ،پالستیک و ماشین آالت) تشکیل میدهد.

ژول آن (حدود  13درصد) را انرژيهاي مستقیم
جدول  - 3برآورد انرژی های مصرفی در کشت خیار

کود شیمیایی

سموم

فاکتورها

واحد

میزان

ضریب تبدیل انرژي EQ

برآورد انرژي()MJ

درصد

رتبه

بذر

کیلوگرم

1 /7

3

1 /7

1/114

31

نیروانسانی

ساعت

3773

3/72

1131/12

9/32

1

ماشین آالت

ساعت

32

24/7

3111/4

4/14

7

نیتروژن

کیلوگرم

327/1

22/32

7997/71

41/14

3

فسفر

کیلوگرم

71/1

34/22

977

4/11

31

پتاس

کیلوگرم

21

33/31

277/21

3/33

34

گوگرد

کیلوگرم

71/1

3/34

94/14

1/37

32

میکرو

کیلوگرم

4

341

421

1/11

31

کود دامی

تن

7 /1

111

4771

2/27

7

قارچ کش

کیلوگرم

2 /7

432

3119/2

4/21

9

حشره کش

کیلوگرم

1 /3

313/4

132/34

3/37

33

گازوئیل

لیتر

323/1

12/13

7172

43/17

4

الکتریسته

کیلووات ساعت

422

33/71

1327/14

7 /1

2

آب

مترمکعب

2117

3/14

2317/79

32/49

1

پالستیک

کیلوگرم

27/1

71

2417

7/97

2

21311/79

311

جمع

یافتهها نشان میدهد که ،با توجه به میزان کل انرژي

ارزیابی ردپای اکولوژیک کشت سیب زمینی
ارزیابی ردپاي اکولوژیکی بر حسب مصرف نهادهها
براي کشت سیب زمینی به صورت جدول  1میباشد:
)

مصرفی به دست آمده ،ردپاي اکولوژیکی کشت سیب
زمینی معادل  2/11هکتار جهانی میباشد.

0.85%
)
20×0.314% ×1000000

(×53822.49𝑀𝐽 × 1000

( = 𝐹𝐸 𝑖= ∑8

𝑠𝑛𝑜𝑡1.8

) = 4.03 gha

𝑜𝑡𝑎𝑡𝑜𝑝𝐹𝐸

53822490×0.000,0001354
𝑠𝑛𝑜𝑡1.8

(= 𝑜𝑡𝑎𝑡𝑜𝑃𝐹𝐸

نتایج نشان میدهد که انرژي حاصل از مصرف بذر

کشت برابر با  2/11معادل هکتار جهانی ارزیابی شد.

در این کشت با  42/1درصد و فاکتور استفاده از سوخت

نتایج نشان داد این مقدار بسیار بیشتر از ظرفیت

(گازوئیل) با  43/72درصد و فاکتور کود نیتروژن با

اکولوژیکی زمین مورد استفاده براي تولید سیب زمینی

 37/92درصد بیشترین تأثیر را بر ردپاي اکولوژیکی

در سطح یک هکتار است .در نتیجه تولید سیب زمینی از

دارند (جدول  .)1با توجه به میزان کل انرژيهاي مصرفی

جنبهي زیستمحیطی در شرایط ناپایداري قرار دارد .به

در کشت سیب زمینی ،مدل ردپاي اکولوژیکی در این

بیان دیگر ،این محصول مقدار  4/41تن کربن اضافه تولید
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میکند که بیش از ظرفیت یک هکتار زمین انرژي براي

به مساحتی معادل  3/42هکتار زمین مولد نیاز خواهد

جذب آلودگیهاي زیست محیطی میباشد .بر این اساس

بود تا چالش کاهش ظرفیت زیستی مرتفع شود.

جدول  - 5ردپای اکولوژیک در کشت سیب زمینی
انرژي ()MJ

ردپا ()gha٭

درصد از کل ()%

بذر

31372

1/799

42/13

نیروکار

971/32

1/121

3/23

متغیر

ماشین آالت

3231/71

1/311

4 /2

نیتروزن

7171/1

1/737

37/92

فسفر

3114/14

1/177

3/73

پتاس

714/21

1/114

3/47

گوگرد

333/43

1/119

1 /4

میکرو

111

1/144

1/12

دامی

4911

1/431

1/49

سم

741/12

1/112

3/11

گازوئیل

33713/4

1/977

43/72

برق

2314/74

1/117

7/23

آب

7411/32

1/121

31/27

جمع

11944/27

2/11

311

٭برآورد میزان ردپا در سطح یک هکتار میباشد.

ارزیابی ردپای اکولوژیک کشت خیار

نشان میدهد که ،با توجه به میزان کل انرژي مصرفی به

ارزیابی ردپاي اکولوژیکی بر حسب مصرف نهادهها

دست آمده ،ردپاي اکولوژیکی کشت خیار مزرعه اي

براي کشت خیار به صورت جدول  2میباشد :یافتهها

معادل  1/41هکتار جهانی میباشد.

0.85%
)
20×0.314% ×1000000

)

(×43105.98× 1000

𝑠𝑛𝑜𝑡1.8

)= 3.23 gha

( = 𝐹𝐸 𝑖𝐸𝐹𝑐𝑢𝑐𝑢𝑏𝑒𝑟 =∑9

43105980×0.000,0001354
𝑠𝑛𝑜𝑡1.8

(= 𝑟𝑒𝑏𝑢𝑐𝑢𝑐𝐹𝐸

نتایج نشان میدهد که انرژي حاصل از مصرف کود

تولید خیار در سطح یک هکتار است .در نتیجه تولید خیار

شیمیایی نیتروژن در این کشت با  44/71درصد و فاکتور

از جنبهي اثرات زیستمحیطی در شرایط ناپایداري

استفاده از سوخت (گازوئیل) با  43/33درصد و فاکتور

قراردارد .به بیان دیگر ،این محصول مقدار  3/21تن کربن

آب با  32/47درصد بیشترین تأثیر را بر ردپاي

اضافه تولید میکند که بیش از ظرفیت یک هکتار زمین

اکولوژیکی دارند (جدول  .)2با توجه به میزان کل

انرژي براي جذب آلودگیهاي زیست محیطی میباشد.

انرژيهاي مصرفی در کشت خیار ،مدل ردپاي

بر این اساس به مساحتی معادل  1/77هکتار زمین مولد

اکولوژیکی در این کشت برابر با  1/41معادل هکتار

نیاز خواهد بود تا چالش کاهش ظرفیت زیستی مرتفع

جهانی ارزیابی شد .نتایج نشان داد این مقدار بسیار

شود.

بیشتر از ظرفیت اکولوژیکی زمین مورد استفاده براي
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جدول  - 6ردپای اکولوژیک در کشت خیا ر
انرژي ()MJ

ردپا ()gha٭

درصد از کل ()%

1/7

1/11112

1/113

نیروکار

1131/12

1/421

9/32

ماشین آالت

3111/4

1/171

1/14

نیتروزن

7997/71

1/723

44/71

فسفر

977

1/121

4/13

پتاس

277/21

1/111

3/17

گوگرد

94/14

1/112

1/39

میکرو

421

1/139

1/11

دامی

4771

1/417

2/21

سم

3172/1

1/339

1/21

7172

1/294

43/33

برق

1327/14

1/412

7/4

آب

2317/79

1/223

32/47

2417

1/137

7/91

21311/79

1/41

311

متغیر
بذر

گازوئیل

پالستیک
جمع

٭برآورد میزان ردپا در سطح یک هکتار میباشد.

مقایسه میانگین ردپای اکولوژیک کشت سیب زمینی

ردپاي اکولوژیکی بین دو کشت نشان میدهد که تفاوت

و خیار

معنیداري بین ردپاي اکولوژیک کشت سیب زمین و

به منظور مقایسه میانگین ردپاي اکولوژیک کشت

خیار وجود دارد (جدول  .)7به عبارتی میزان ردپاي

سیب زمینی و خیار در این پژوهش از آزمون تی مستقل

اکولوژیک کشت سیب زمینی بیشتر از کشت خیار در

استفاده شده است .یافتههاي حاصل از مقایسه میانگین

منظقه بوده و نشان دهنده پایدارتر بودن کشت خیار
نسبت به سیب زمینی است.

جدول -7مقایسه میانگین ردپای اکولوژیک کشت سیب زمینی و خیار
گروهها

میانگین

انحراف معیار

t

sig

سیب زمینی

2/11

1/372

-49/271

1/111

خیار مزرعه

1/41

1/311

-42/772

*تست لون برای برابری واریانس ها F:0/034

نتیجه گیری و پیشنهادها

سطح اطمینان %71
Lower

Upper

-1/797

-1/291

-1/773

-1/294

sig:0/224

اکولوژیکی مورد بررسی قرار گرفتند .مصرف بی رویه

عوامل مختلفی مخاطرات زیستمحیطی کشاورزي را

سوخت (گازوئیل) براي عملیات کشاورزي ،بذر ،کودها،

تشدید میکنند که دراین پژوهش از طریق ردپاي

ماشین آالت فرسوده ،آب و سموم شیمیایی مختلف از

ارزیابی پایداری زیستمحیطی نظام زراعی با استفاده از تحلیل ردپای اکولوژیک ......
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جمله مهمترین آنها هستند .به طورکلی ،نتایج این تحقیق

براي برداشت بیشتر از تراکتور رومانی استفاده میشود

نشان داد که ،براي کشت سیب زمینی مصرف زیاد

که به خاطر فرسودگی و موضوعات دیگر مصرف

بذرهاي محلی بجاي اصالح شده ،گازوئیل و کود (ازت)

سوخت آن قابل توجه بود در این راستا کریشنا (،)4117

باعث آلودگیهاي زیست محیطی شده است و همچنین

نادري مهدیی و همکاران ( ،)4131گان و همکاران ()4133

براي کشت خیار مزرعه مصرف بی رویه کودهاي

نیز مصرف بی رویه سوخت در نظام هاي مختلف

شیمیایی ،گازوئیل و آب باعث ایجاد آلودگیهاي در این

کشاورزي را یکی از عوامل مهم اثرات زیست محیطی

کشت در منطقه مورد مطالعه شده است ،کشاورزان

دانستهاند .عالوه بر این در کشت سیب زمینی بیشترین

نمونه در هر دو کشت براي این باورند که افزایش استفاده

انرژي مصرفی مربوط به انرژي بذر (به دلیل عدم

هرچه بیشتر نهادهها باعث افزایش تولید (محصول)

استفاده از بذور اصالح شده) و در کشت خیار انرژي

میشود .نتایج حاصل از ارزیابی انرژيها نشان میدهد

حاصل از کود ازت بیشترین بود .موضوع دیگر در رابطه

که ،مقدار انرژي مورد استفاده در کشت دو محصول

با مصرف آب بود ،براي کشت هر دو محصول

سیب زمینی و خیار بسیار بیشتر از ظرفیت اکولوژیکی

کشاورزان با این فرض که محصول آنها افزایش چشم

زمین مورد نیاز براي تولید در واحد سطح (یک هکتار)

گیري خواهد داشت ،از هیچ کوششی براي استفاده هرچه

است .شاخصهاي مورد استفاده در این مطالعه ،ردپاي

بیشتر از آب جهت آبیاري دریغ ننموده که این خود باعث

اکولوژیکی اثرات زیستمحیطی کشت سیب زمینی و

آلودگیهاي زیستمحیطی در هر در دو محصول شده

خیار را ارزیابی نموده و آلودگیهاي ناشی از آنها را

است.

تأیید مینمایند .به گونهاي که تولید سیب زمینی و خیار

باتوجه به نتایج تحقیق و در جهت کاهش اثرات زیست

از جنبه زیست محیطی در شرایط ناپایدار قرار دارند و

محیطی کشت دو محصول سیب زمینی و خیار در منطقه

میزان اثرات زیستمحیطی در کشت سیب زمینی به

راهکارهایی از جمله عدم استفاده بی رویه از کودهاي

مراتب بیشتر از کشت خیار است.

شیمیایی ،استفاده از کودهاي سبز و کمپوست جهت

یکی از فاکتورهاي مهم که در این مطالعه ردپاي چشم

تولید ،استفاده هوشمندانه و مناسب از کود دامی ،استفاده

گیري از اثرات زیستمحیطی در هردو کشت از خود

از روشهاي تشویقی براي کنترل استفاده از نهادههاي

نشان داد ،مصرف کودهاي شیمیایی از جمله کود ازته

مخرب زیستمحیطی ،استفاده از ادوات ترکیبی براي

بود ،فالح پور و همکاران ( )4134نادري مهدیی و

شخم به جاي استفاده از ادوات منفرد ،نظارت بر مصرف

همکاران ( ،)4131اصفهانی و همکاران ( )4137و دانگ و

منابع آب از طریق هوشمند کردن چاههاي آب ،کاهش

همکاران ( )4131نیز در مطالعات خود به این نتیجه دست

تعداد دفعات آبیاري براي تولید سیب زمینی (کشت

یافتهاند .این در صورتی بود که عالوه بر استفاده زیاد از

رقمهاي زودرس براي کاهش مصرف آب) و خیار که

کودهاي ارگانیک هم چنان از کودهاي شیمیاي در سطح

بیش از استاندارد مصرف میشود ،استفاده از بذرهاي

خیلی زیاد استفاده میشود .فاکتور مهم دیگر سوخت

اصالح شده به جاي استفاده از بذرهاي محلی براي تولید

(گازوئیل) بود که در هر دو محصول استفاده شده و به

سیب زمینی ،آگاهی دادن به کشاورزان از پیامدهاي

دلیل کاربرد ادوات مختلف براي شخم مصرف آن در هر

استفاده بی رویه از نهادهها از طریق گسترش برنامههاي

دو محصول باال بود ،کشاورزان از ادوات مختلفی مانند

ترویجی ،نظارت بر مصرف نهادههاي مورد استفاده

گاوآهن ،چیزل ،کلتیواتور و ...استفاده کرده که بعضی از

جهت تولید سیب زمینی و خیار با ایجاد تشکلهاي

آنها اصالً ضرورتی نداشته و در کشت سیب زمینی

طرفدار محیط زیست در منطقه و استفاده از مشارکت
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و خیار به منظور کاهش ردپاي اکولوژیکی در کشاورزي

 اجرا و نظارت بر طرحهاي،کشاورزان در برنامهریزي
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