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ارزیابی چرخه حیات کود اوره مصرفی در ایران
4

امین نیکخواه ،1سعید فیروزی* ،2سید حسین پیمان 3و سرور خرم دل

 -1دانشجوي دکتري مکانیزاسیون ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -2دانشیار گروه زراعت و اصالح و نباتات ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
 -3دانشیار گروه ماشینهاي کشاورزي ،دانشگاه گیالن
 -4استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه فردوسی مشهد
(تاریخ دریافت - 5363 /7/3 :تاریخ تصویب)5361/2/51 :

چکیده
در سالهای اخیر سهم عمده ای از نیتروژن مورد نیاز گیاهان زراعی در ایران از منبع کود اوره تأمین شده است که این امر اثرات زیست
محیطی قابل توجهی را به دنبال داشته است .هدف از این مطالعه ،بررسی اثرات زیستت محیطتی مصترف ایتن نهتاده شتیمیایی در طتی
سالهای  5339-65با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات در ایران میباشد .ارزیابی چرخه حیات در چهار بخش اهداف و حتوزه عمتل
مطالعه ،ممیزی چرخه حیات ،ارزیابی اثرات و تفسیر اثرات اجرا گردید .اثرات زیست محیطی در قالب سه گروه تأثیر مهم شامل گرمتایش
جهانی ،اسیدیته و اوتریفیکاسیون خشکی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که در حدود  3/9 ،5/1و 82/3
درصد از مجموع اثرات زیست محیطی در کشور ایران به ترتیب در قالب گتروه هتای تتأثیر گرمتایش جهتانی ،استیدیته و اوتریفیکاستیون
خشکی مربوط به مصرف این نهاده شیمیایی بود .میانگین شاخصهای وزندهی شده در دوره مورد بررسی در ایتن گتروههتای تتأثیر بته
ترتیب برابر با  55331199 ،5591731و  21338173بود و مصرف کود اوره بیشترین تأثیرات مخرب زیست محیطی را در قالتب گتروه
تأثیر اوتریفیکاسیون خشکی بر جا گذاشته است .بنابراین ،مدیریت مصرف کود اوره و جایگزینی بخشی از آن با منابع آلی و غیرشتیمیایی
در بومنظامهای کشاورزی به منظور کاهش آلودگیهای زیست محیطی ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
کلید واژگان :اثرات زیست محیطی ،اوتریفیکاسیون ،کود شیمیایی ،گرمایش جهانی و نیتروژن

نویسنده مسئول؛ تلفن16553392189 :

ایمیل firoozi@iaurasht.ac.ir :
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 .1مقدمه

تولید

محصوالت

کشاورزی

ایران

میباشد

افزایش تقاضا برای محصوالت کشاورزی و

(Mohammadi et al., 2008; Mohammadi et
) al., 2010; Mousavi-Avval et al., 2011این

محدودیتهای زمینهای زراعی منجر به توجه به

در حالی است که کودهای شیمیایی مصرفی اثرات

افزایش تولید شده است .از جمله راهبردهای افزایش

مخربی بر محیط زیست در قالب گروههای تأثیر

تولید میتوان به افزایش نهادههای مصرفی در واحد

مختلف از جمله گرمایش جهانی  ،اسیدیته و

سطح ،افزایش بهرهوری عوامل تولید و استفاده از

اوتریفیکاسیون

میگذارند

واریتههایی با عملکرد باال اشاره کرد ( Nikkhah et

) .(Khorramdel et al., 2014آبشویی نیترات به

 .)al., 2015یکی از راهکارهای افزایش عملکرد،

منابع آبهای سطحی و زیرزمینی ،شورشدن و

استفاده از کودهای شیمیایی است .در این راستا،

اسیدیشدن خاکهای زراعی ،انتشار انواع گازهای

نیتروژن یکی از عناصر مهم در تولید محصوالت

گلخانهای و انباشت بقایای مواد شیمیایی از دیگر

کشاورزی در سراسر دنیا به شمار میرود ( Hamzei

پیامدهای مهم مصرف انواع نهادههای پرانرژی در

.)et al., 2015

نظامهای رایج محسوب میشوند ( Kirchmann and

نیتروژن ،مهمترین عنصر مورد استفاده جهت
بهبود باروری و حاصلخیزی خاک است و بیشترین
تأثیر را بر افزایش تولید محصول دارد ( Mengel and

 .)Kirby, 1978کمبود این عنصر ضروری و پرمصرف
جهت دستیابی به رشد مطلوب گیاه با استفاده از
روشهای مختلفی قابل جبران است (Mohammadi

) .and Sohrabi, 2014در سالهای گذشته،
استفاده از کود اوره در ایران از مرسومترین روشها
جهت تامین نیتروژن مورد نیاز گیاهان زراعی و در
نتیجه افزایش عملکرد آنها بوده است ( Ministry of

 .)Jihad-e-Agriculture of Iran, 2012این کود
حاوی  89درصد نیتروژن میباشد ( (Erdal et al.,

 2007و با توجه به حمایتهای جهاد کشاورزی ایران
در دهه گذشته مصرف این کود به اوج خود رسید
( Ministry of Jihad-e-Agriculture of Iran,

 .)2013بسیاری از پژوهشگران گزارش کردند که کود
نیتروژن که سهم عمده آن از منبع کود اوره تأمین
میشود ،از پرمصرفترین منابع انرژی مصرف شده در

خشکی

بر

جا

.)Thorvaldsson, 2000
در پژوهشی  Fallahpourو همکاران ( ،)2012به
ارزیابی چرخه حیات استفاده از مقادیر مختلف کود
نیتروژن برای تولید گندم و جو در خراسان پرداختند.
نتایج بررسیهای آنها نشان داد که مصرف مقادیر
زیاد کود نیتروژن نه تنها منجر به افزایش عملکرد
محصول نمیشود ،بلکه عواقب زیست محیطی جدی
را در تولید محصول

به دنبال خواهد داشت.

 Khorramdelو همکاران ( )2014با ارزیابی اثرات
زیستمحیطی نظامهای تولید گندم کشور اظهار
داشتند که مصرف نیتروژن تا  221و  91کیلوگرم در
هکتار به ترتیب برای بومنظامهای آبی و دیم ،اگرچه
موجب بهبود عملکرد دانه گردید ،ولی افزودن بیش از
این میزان ،تأثیر زیادی بر عملکرد دانه نداشت.
بنابراین ،استفاده بیش از این مقادیر از کود نیتروژن،
تنها اثرات مخرب زیستمحیطی را در پی خواهد
Global warming
Acidification
Terrestrial eutrophication

*
†
‡
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داشت .در مطالعهای دیگر Brentrup ،و همکاران

 .2مواد و روشها

برای تولید گندم زمستانه ،ابتدا تغییر کاربری زمین و

 .1.2اهداف و حوزه عمل مطالعه

( )2004bبا مصرف  588کیلوگرم نیتروژن در هکتار
سپس اسیدیته و اوتریفیکاسیون را از مهمترین اثرات
زیستمحیطی معرفی نمودند.
در ارزیابی چرخه حیات تولید گوجهفرنگی در
کلمبیا Bojaca ،و همکاران ( )2014اظهار داشتند
که کوددهی شیمیایی اثرات محیط زیستی قابل
توجهی در قالب گروههای تأثیر اوتریفیکاسیون و
اسیدیته خاک برجای گذاشت .نیکخواه و همکاران
( )2014aنیز کود نیتروژن مصرفی از منبع اوره برای
تولید بادام زمینی در استان گیالن را به عنوان
نهادهای با اثرات منفی بر محیط زیست در قالب گروه
تأثیر اوتریفیکاسیون خشکی و اسیدیته معرفی
نمودند .در مطالعات

Liu

و همکاران ( )2151و

 Abeliotisو همکاران ( )2013مشخص گردید که
بهرهگیری از مدیریت ارگانیک و کاهش مصرف
نهادههای شیمیایی موجب کاهش اثرات زیست
محیطی تولید محصوالت کشاورزی میشود.

روش ارزیابی چرخه حیات به بررسی اثرات زیست
محیطی تولید یک محصول از ابتدای فرآیند تولید تا
مصرف آن میپردازد (.)Finnveden et al., 2009
این روش ،طی چهار مرحله اهداف و حوزه عمل
مطالعه ،ممیزی چرخه حیات (تعیین ورودیها و
خروجیهای سامانه) ،ارزیابی اثرات و تفسیر اثرات
انجام میگیرد ( ;Brentrup et al., 2004a

 .)Khoshnevisan et al., 2014به منظور ارزیابی
چرخه حیات کود اوره مصرفی در ایران در قالب
گروههای تأثیر گرمایش جهانی ،اسیدیته و
اوتریفیکاسیون خشکی ،مقادیر مصرف نیتروژن به
شکل کود اوره در طی سالهای  5339-65از آمار و
اطالعات وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو
استخراج شد ( Ministry of Jihad-e-Agriculture
of Iran, 2013; Ministry of Energy of Iran,
.)2013

با توجه به سهم عمده کود اوره مصرفی در
کشاورزی در آالیندگی محیط زیست و با در نظر
گرفتن مصرف غیرعادی و بیش از حد کود اوره در
ایران ،ضروری است که روند اثرات زیستمحیطی
مخرب مصرف این نهاده شیمیایی در مقیاس کشور
مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد .بر این اساس ،هدف
از این مطالعه ،بررسی اثرات زیستمحیطی کود اوره
مصرفی در بومنظامهای زراعی ایران در طی سالهای

 .2.2ممیزي چرخه حیات
ورودی در نظر گرفتهشده در این مطالعه ،میزان
مصرف کود اوره در بومنظامهای کشاورزی ایران در
طی سالهای  5339-65بود .در جدول  5میزان
تولید و واردات کود اوره در ایران در طی این سالها
نشان داده شده است.

 5339-65به روش ارزیابی چرخه حیات بود.

Agro-ecosystems

*
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جدول  .5میزان تولید و واردات کود اوره در ایران طی سالهای 5339-65
میزان (تن)

سال
5349

5341

5344

5346

5361

5365

تولید داخلی

5159597

2579337

5619351

5965936

5139732

5232933

واردات

339881

1

1

1

1

1

در طی سالهای  5339-65عالوه بر تولید کود
اوره در ایران ،واردات این نوع کود نیز صورت
میگرفت که واردات آن از سال  5337متوقف شد.
آالیندههای منتشر شده (خروجی سامانه) در فرآیند
از گهواره تا گور کود اوره آالیندههای آمونیاک
( ،)NH3نیترواکسید ( ،)N2Oگوگرد دیاکسید
( ،)SO2اکسید نیتروژن ( ،)NOxدیاکسید کربن
( )CO2و متان ( )CH4بودند .آالیندههای انتشار
یافته به دو بخش انتشارات خارج از مزرعه (استخراج
مواد اولیه ،فرآیند تولید و حمل و نقل) و آالیندههای
انتشار یافته در مزرعه تقسیم شدند .مقدار انتشار
آالیندههای خارج از مزرعه از دیتابیس سوئیسی
SPINE@CPM

استخراج شد ) .(CPM, 2007برای

محاسبه انتشارات داخل مزرعه نیز از ضرایب انتشار
کود اوره استفاده شد .بر این اساس ،مقدار انتشار
آالینده  NH3-Nحدود  57درصد از کل نیتروژن
مصرفی در قالب کود اوره میباشد ( Goebes et al.,

 .)2003; Brentrup et al., 2000براساس گزارش
هیأت بینالدول تغییرات آب و هوایی ،در حدود یک
درصد از کل نیتروژن کود نیتروژنه مصرفشده در
هکتار به صورت  N2O-Nانتشار مییابد
2009

( Snyder et

 .)al.,میزان انتشار  NOxبه اتمسفر نیز در

حدود  51درصد میزان  N2Oدر نظر گرفته شد
(.)Gasol et al., 2007
Off-farm
On-farm

*
†

 .3.2ارزیابی اثرات
 .1.3.2طبقه بندي

در مرحله طبقهبندی ،کارایی هر آالینده بر روی
گروههای تأثیر مختلف تأثیر داده شد .به عبارت دیگر،
با ضرب کارایی آالیندهها در قالب گروههای تأثیر
مختلف (جدول  )2در میزان مصرف آالیندهها،
شاخص طبقهبندی هر گروه تأثیر محاسبه شد
(جدول .)2
 .2.3.2نرمالسازي

در این مرحله ،پس از تعیین شاخصهای طبقه-
بندی ،این شاخصها بر فاکتور نرمالسازی تقسیم
شدند ( .)Khojastehpour et al., 2015فاکتورهای
نرمالسازی برای جهان و اروپا موجودند (Brentrup

) .et al., 2004aدر این مطالعه ،برای اولین بار
فاکتورهای نرمال سازی در شرایط ایران با استفاده از
رابطه ( )5محاسبه و تعیین شدند .بدین منظور،
جمعیت ایران در طی سالهای  5339-5365از مرکز
ملی آمار ایران اخذ شد (Statistical Centre of

).Iran, 2014
معادله ()5
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iام در سال  jام و  :Yearjسال iام میباشد.

در این معادله :NFi,j ،فاکتور نرمالسازی گروه تأثیر i
ام در سال  jام :CIi,j ،شاخص نرمالسازی گروه تأثیر

جدول  .2انواع آالیندههای انتشار یافته به محیط زیست و فاکتورهای مشخصسازی گروههای تأثیر مورد مطالعه
ترکیبات

کارایی هر ترکیب

منبع

گروه تأثیر
گرمایش جهانی

 CH4و CO2 , N2O

CO2=1, CH4=21, N2O=310

)(Snyder et al., 2009

اسیدیته

 NH3و SO2 , NOX

SO2=1.2, NOX=0.5, NH3=1.6

)(Brentrup et al., 2004a

 NH3و NOX

NH3=4.4, NOX=1.2

)(Brentrup et al., 2004a

اوتریفیکاسیون خشکی

جدول  .3فاکتورهای نرمالسازی گروههای تأثیر مختلف در ایران
فاکتور نرمالسازی گروه تأثیر گرمایش جهانی

فاکتور نرمالسازی گروه تأثیر

فاکتور نرمالسازی گروه تأثیر اوتریفیکاسیون

)(kg CO2 equiv.

اسیدیته )(kg SO2 equiv.

خشکی )(kg NOx equiv.

5339

7552

33

38

5337

7833

88

83

5333

7131

88

85

5336

7819

33

36

5361

7855

37

39

5365

7816

36

39

سال

 .3.3.2وزندهی
وزندهی ،مرحله آخر بخش ارزیابی اثرات در روش
ارزیابی چرخه حیات میباشد .در این مرحله ،با ضرب

وزندهی برای گروه تأثیر  iو  :FIنیز شاخص وزن
داده شده برای گروه تأثیر  iمیباشد .(Mirhaji et
)al., 2012

شاخص نرمالسازی در فاکتور وزندهی ،شاخص
وزندهی محاسبه شد .در رابطه ( )2محاسبات مربوط
به ارزیابی اثرات نشان داده شده است:
معادله ()2

 .3نتایج
انتشار آالیندههای ناشی از مصرف کود اوره در

در این رابطه :Ej, Rj ،انتشار ترکیب  jیا مصرف منبع j

ایران در طی سالهای  5339-65در جدول  8ارائه

بر هر واحد مرجع CFij ،فاکتور طبقهبندی برای

شده است.

ترکیب  jیا منبع  jسهیم در گروه تأثیر :NFi ،i

فاکتور نرمالسازی برای گروه تأثیر  :WFi ،iفاکتور
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جدول  .8میزان آالینده های انتشار یافته از کود اوره مصرفی در داخل و خارج بومنظامهای کشاورزی ایران طی سالهای -65
5339
سال
5339
5337
5333
5336
5361
5365
میانگین

محل انتشار

میزان انتشار (تن)
NH3
571

N2O
362

NOx
533

CO2
732325

CH4
785

SO2
559

578715

29815

2981

1

1

1

211

895

519

656231

371

539

211279

35122

3512

1

1

1

571

813

537

318667

792

556

576791

27599

2757

1

1

1

519

313

525

758339

979

519

516129

28513

1

1

1

1

511

231

73

813629

838

93

512838

51833

5186

1

1

1

553

275

62

185913

153

31

521617

53276

5323

1

1

1

خارج از مزرعه

513/51

313/11

556/11

113114

999

518/51

داخل مزرعه

513915/91

33353/91

5436/31

1

1

خارج از مزرعه
داخل مزرعه
خارج از مزرعه
داخل مزرعه
خارج از مزرعه
داخل مزرعه
خارج از مزرعه
داخل مزرعه
خارج از مزرعه
داخل مزرعه
خارج از مزرعه
داخل مزرعه

انتشار آالینده  NH3ناشی از مصرف کود اوره در

شاخص طبقهبندی این گروه تأثیر در سال 5365

داخل مزرعه  578715تن برای سال  5339محاسبه

معادل  568777 Ton SO2 equiv.محاسبه شد.

شد که این مقدار در سال  5365معادل  521617تن

شاخص طبقهبندی گروه تأثیر اوتریفیکاسیون خشکی

بود .میانگین انتشار آالیندههای  N2O ،NH3و NOx

از  772793 Ton NOx equiv.در سال 5337

در داخل مزرعه طی سالهای  5339-5365به

به 131139 Ton NOx equiv.در سال 5365

ترتیب  23252/91 ،513915/91و  5336/21تن

رسید (جدول .)1

بهدست آمد (جدول .)8
شاخص طبقهبندی گرمایش جهانی در سال  5339در
حدود  6513771 Ton CO2 equiv.بهدست آمد
که در سال  5365به 9313513 Ton CO2 equiv.
رسید .بیشترین میزان شاخص طبقهبندی گرمایش
جهانی در سال  5337به دست آمد .شاخص
طبقهبندی گروه تأثیر اسیدیته نیز در سال 5337
بیشترین مقدار (  )331118 Ton SO2 equiv.بود.

تن معادل دیاکسیدکربن
تن معادل گوگرد دیاکسید

تن معادل کسید نیتروژن
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جدول  .1شاخصهای طبقهبندی گروههای تأثیر زیست محیطی مصرف کود اوره در ایران
شاخص طبقهبندی گرمایش جهانی

شاخص طبقهبندی اسیدیته

شاخص طبقهبندی اوتریفیکاسیون خشکی

5339

)(Ton CO2 equiv.
6513771

)(Ton SO2 equiv.uiv.
235321

)(Ton NOx equiv.uiv.
772793

5337

51967157

331118

613118

5333

6397983

236878

761592

5336

3352665

219338

711936

5361

1381897

591123

813321

5365

9313513

568777

131139

میانگین

4541111

313119

968641

سال

سهم اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از مصرف

اسیدیته و اوتریفیکاسیون طی سالهای 5339-65

کود اوره در ایران در سه گروه تأثیر گرمایش جهانی،

در جدول  9ارائه شده است.

جدول  .9سهم اثرات مخرب زیست محیطی کود اوره نسبت به کل اثرات زیست
محیطی در ایران طی سالهای ( 5339-65درصد)
سال

سهم اثرات مخرب زیست محیطی کود اوره (درصد)
گرمایش جهانی

اسیدیته

اوتریفیکاسیون خشکی

5339

5/31

51/86

35/33

5337

5/66

51/83

26/11

5333

5/96

3/66

29/12

5336

5/12

6/22

28/19

5361

1/69

1/61

57/11

5365

5/55

9/11

56/32

میانگین

5/15

3/91

28/76

میانگین سهم گروه تأثیر گرمایش جهانی در طی
سالهای  5339-65در ایران معادل  5/1درصد به

در ایران در قالب گروه تأثیر اوتریفیکاسیون خشکی
 28/3درصد تعیین گردید (جدول .)9

دست آمد .این مقدار برای گروه تأثیر اسیدیته در

شاخصهای وزندهی گروههای تأثیر گرمایش

حدود  3/9درصد بود .سهم ناشی از مصرف کود اوره

جهانی ،اسیدیته و اوتریفیکاسیون خشکی در شکل 5
آورده شده است.
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35000000
30000000
25000000

گرمایش جهانی

15000000

اسیدیته

شاخص نهایی

20000000

10000000

اوتریفیکاسیون

5000000
0
5365

5361

5333

5336

5337

5339

سال
شکل  .5شاخصهای وزن داده شده گروههای تأثیر مصرف کود اوره در ایران طی سالهای 5339-65

همانگونه که در شکل  5نشان داده شده است،

گلخانهای به محیط زیست به دنبال دارد که منبع

مصرف کود اوره در ایران ،بیشترین پتانسیل آسیب

عمده انتشار آنها سوختهای فسیلی هستند

به محیط زیست را در قالب گروه تأثیر اوتریفیکاسیون

( .)Laegreid et al., 1999سهم مصرف کود اوره در

خشکی ( )21338173به دنبال دارد .پس از

ایران در قالب گروه تأثیر گرمایش جهانی  5/1درصد

اسیدیته

تعیین گردید .میانگین شاخص طبقهبندی گروه تأثیر

( )55331199بیشترین اثرات منفی را بر محیط

اسیدیته ناشی از مصرف کود اوره در ایران Ton SO2

زیست بر جای میگذارد (شکل .)5

 213119 equiv.محاسبه شد.

اوتریفیکاسیون

خشکی،

گروه

تأثیر

Khorramdel

) (2011با ارزیابی چرخة حیات نظام تولید ذرت در

 .4بحث و نتیجهگیري
در این مطالعه با استفاده از روش ارزیابی چرخه
حیات اثرات زیستمحیطی میزان مصرف کود اوره در

شرایط آب و هوایی مشهد اظهار داشت که بیشترین
سهم نظام تولیدی ذرت دانهای در شرایط آب و
هوایی مشهد برای گروه تأثیر اسیدیته حاصل شد.

ایران در طی سالهای  5339-65بررسی شد .نتایج

میانگین شاخص طبقهبندی اوتریفیکاسیون

نشان داد که میانگین شاخص طبقهبندی گرمایش

خشکی  968637 Ton NOx equiv.بود .مصرف

جهانی ناشی از مصرف کود اوره در ایران Ton CO2

کود اوره در ایران نقش قابل توجهی در قالب این

 3537117 equiv.محاسبه گردید .البته عالوه بر

گروه تأثیر در ایران دارد ،به نحویکه  28/3درصد از

این انتشار ،میزان مصرف سوختهای فسیلی در

اثرات مربوط به این گروه تأثیر در ایران ،ناشی از

بخش کشاورزی نیز به این مقدار اضافه میشود .به

مصرف کود اوره بود .دو آالینده  NH3و  NOxنقش

نحویکه نتایج بعضی از بررسیها مشخص نموده

اساسی در ایجاد اوتریفیکاسیون خشکی دارند

است که کشاورزی سهم زیادی در انتشار گازهای

(

;1999

Potting,

&

Finnveden
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 Brentrup .)Khojastehpour et al., 2015و

زمین از طریق افزایش کارایی مصرف منابع استفاده

همکاران ( )2004bدریافتند که میزان انتشار  NH3به

شود (.)Brentrup et al., 2004b

میزان زیادی وابسته به میزان مصرف کود نیتروژن است؛

همانطوری که در شکل  5نیز نشان داده شده

به طوریکه با افزایش مصرف نیتروژن ،میزان انتشار این

است ،اثرات زیست محیطی در قالب سه گروه تأثیر

گاز به محیط نیز افزایش یافت .این محققان همچنین

گرمایش جهانی ،اسیدیته و اوتریفیکاسیون خشکی در

اظهار داشتند که پتانسیل آزادسازی  NH3به محیط
همبستگی قوی با میزان مصرف نیتروژن به صورت
شیمیایی دارد Barker-Reid .و همکاران ()2005

انتشار ساالنه گاز

N2O

از مزارع تولید گندم دیم

استرالیا را برابر با -1/55( kgN2O-N/ha 1/2-1/27
 1/19درصد نیتروژن مصرفی) گزارش نمودند .آنها
دلیل عمده این امر را به مصرف کودهای شیمیایی
نیتروژنه مربوط دانستند Nikkhah .و همکاران
( )2014معتقد بودند که اوتریفیکاسیون خشکی
بیشترین پتانسیل آسیب به محیط زیست را در تولید
بادامزمینی در استان داشت Iriarte .و همکاران
( )2010با بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید
آفتابگردان و کلزا بیان داشتند که باالترین اثرات
زیست محیطی برای گروههای تأثیر گرمایش جهانی و
اوتریفیکاسیون حاصل گردید .آنها دلیل این امر را به
تولید و مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی برای
افزایش تولید این محصوالت زراعی نسبت دادند.
بدین ترتیب ،اگرچه بومنظامهای تولید زراعی با
عملکرد باال الزاماً با مشکالت زیستمحیطی در تضاد
نیستند ،ولی بکارگیری بیش از حد نهادهها و عملیات
زراعی به ویژه کودهای نیتروژنه با افزایش مستقیم و
غیرمستقیم انتشار انواع آالیندهها به محیط زیست
طی فرآیند تولید و مصرف آن ،سبب تشدید بروز
اثرات زیست محیطی میشود .لذا بایستی از
راهکارهای مناسب جهت کاهش اثرات زیست
محیطی نظامهای تولید کشاورزی به منظور ارتقاء
بهرهوری و دستیابی به عملکرد باال به ازای هر واحد

سال  5361به طور قابل توجهی کاهش یافتند .با
توجه به اجرای فاز اول طرح هدفمندسازی یارانهها و
کاهش حمایتهای دولتی از پخش کود یارانهای در
ایران مصرف این نهاده در این سال کاهش یافت ،به
نحوی که در طی سال  5361در حدود 5139732
تن کود اوره در ایران مصرف شد .اما با توجه به
باورهای نادرست کشاورزان در رابطه با تأثیر کود اوره
بر عملکرد محصوالت کشاورزی ،مصرف این کود در
سال  5365نسبت به سال قبل افزایش یافت .بدین
ترتیب ،با در نظر داشتن اثرات مخرب زیست محیطی
مصرف کود اوره پیشنهاد میشود ،حمایتهای دولتی
از کود اوره در ایران کاهش یابد و از منابع نیتروژن
جایگزین نیتروژن مانند کودهای آلی ،تناوب با
محصوالت لگوم و کودهای شیمیایی با پتانسیل
آلودگی کمتر استفاده گردد .همچنین لزوم انجام
مطالعاتی به منظور بررسی تأثیر اجرای فاز دوم طرح
هدفمندسازی یارانهها در سال  5363بر مصرف کود
اوره در ایران وجود دارد .بدین ترتیب ،با توجه به
سهم باالی انتشار گازهای گلخانهای و به ویژه  N2Oاز
مزارع ،میتوان از راهکارهای مدیریتی پایدار و
اکولوژیک نظیر کاهش عملیات خاکورزی و مصرف
کودهای آلی و وارد کردن گیاهان تثبیت کننده
نیتروژن در تناوب زراعی جهت جبران کمبود عناصر
غذایی خاک به عنوان جایگزینی برای کودهای
شیمیایی بهره جست (.)Braschkat et al., 2003
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Abstract
In recent years, a major contribution of the nitrogen needed for agricultural production was
supplied from urea chemical fertilizer in Iran; this issue would lead to the serious
environmental impacts. The aim of this study was to investigate the environmental impacts of
the use of this important agricultural input through Life Cycle Assessment (LCA)
methodology during 2007-2012. LCA in four sections including "the goal and scope
deﬁnition”, “inventory analysis (inputs and outputs of the system)”, “impact assessment, and
interpretation of the impacts were calculated. Investigation was performed on three impact
categories such as global warming, acidification and eutrophication for terrestrial ecosystems.
The obtained data analysis showed that approximately of 1.5%, 8.6% and 42.8% of the
environmental consequences of impact categories including global warming, acidification
and eutrophication for terrestrial ecosystems in Iran were related to the this input
consumption, respectively. The amounts of weighted indices during the period for these
impact categories were calculated 1160785, 11330566 and 25384073, respectively. Urea
fertilizer consumption had the highest environmental hazards in terms of eutrophication for
terrestrial ecosystems impact category. Therefore, management of the urea fertilizer
consumption to minimize its environmental impacts and its replacement by non-chemical
nitrogen resources is vital in agriculture sector of Iran.
Keywords: Environmental impacts, Eutrophication, Chemical fertilizer, Global warming,
Nitrogen
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