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ABSTRACT
Agricultural production systems have a wide and varied range of energy consumption and environmental
publications. Therefore, the study of environmental dimensions of any agricultural product is necessary. In this
study, an integrated approach was used to assess and evaluate the greenhouse cucumber production process in
East-Azarbaijan using life cycle assessment. The boundary of the system included all activities related to the
production, transport and consumption of various inputs for the production of greenhouse cucumbers.
Regarding the conditions of the study area, which has cold and dry air, information on spring cucumber
cultivation was investigated. After collecting basic information, we calculated the life cycle log information
(including three parts of consumption inputs, direct and indirect agricultural publications), and after obtaining
indirect publications (Publication to Water, Publications to the Air and Publications to the Soil), the amount
Pollutants were calculated in greenhouse cucumber production. According to the results of the study, the highest
amount of contamination with 2914.81 kg of dichlorobenzene 861 was related to free water poisoning. The
depletion of fossil resources with 1500 MJ was the second generation of pollutants, and the potential for global
warming with a share of 183 Kg of carbon dioxide was the third largest pollutant.
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ارزيابی ابعاد زيستمحيطی گلخانههای خيار با استفاده از ارزيابیچرخه حيات (مطالعه موردی :استان
آذربايجانشرقی)
زهرا ابراهيم پور ،1ولی رسولی شربيانی  ،*2ابراهيم تقی نژاد
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 .1کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعي ،دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل ،ایران
 .2دانشیار گروه مهندسي بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعي ،دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل ،ایران
 .3استادیار گروه مهندسي ماشینهای کشاورزی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعي مغان ،دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل،
ایران
(تاریخ دریافت -1397/11/5 :تاریخ بازنگری -1398/2/7 :تاریخ تصویب)1398/2/16 :

چکيده
در تحقیق حاضر با رویکردی تلفیقي و با استفاده از ارزیابي چرخه حیات به بررسي و ارزیابي فرآیند تولید خیار گلخانهای
در استان آذربایجان شرقي پرداخته شد .محاسبه اطالعات سیاهه چرخه حیات (شامل سه قسمت نهادههای مصرفي،
انتشارات مستقیم و غیرمستقیم مزرعهای) پس از جمع آوری اطالعات اولیه انجام شد .و بعد از به دست آوردن انتشارات
غیر مستقیم (انتشارات به آب ،انتشارات به هوا و انتشارات به خاک) مقدار آالیندگيها در تولید خیار گلخانهای محاسبه
گردید .طبق نتایج به دستآمده در بین گروههای اثر ،به ازای تولید یک تن خیار گلخانهای بیشترین مقدار آالیندگي با
میزان  29143/861کیلوگرم دی کلرو بنزن ،مربوط به مسمومیت آبهای آزاد بوده است .تخلیه منابع فسیلي با
 1500مگاژول در رده دوم تولید آالیندگي ها قرار داشت و پتانسیل گرمایش زمین با سهم 183کیلو گرم کربن دی اکسید،
رتبه سوم آالیندگي ها را به خود اختصاص داد.
واژههای کلیدی :گروه های اثر ،خیار گلخانه ای ،آلودگي محیط زیست

مقدمه

*

استفاده بهینه از انرژی یکي از الزامات اصلي کشاورزیپایدار است.
افزایش تقاضا برای تولید موادغذایي به دلیل افزایش جمعیت
منجر به استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایي ،ماشینهای
کشاورزی ،حشرهکشها و دیگر نهادههای تولید شده است که در
نهایت باعث مشکالت زیستمحیطي ميشود و سالمت عمومي را
تهدید ميکند .استفاده کارآمد از انرژی باعث به حداقل رسیدن
مشکالت زیستمحیطي شده ،از تخریب منابعطبیعي جلوگیری
کرده و کشاورزیپایدار را به عنوان ،یک سامانهی تولیدی و
اقتصادی ارتقا مي دهد ( .)Erdal et al., 2007بر اساس مدل
 Tenkorangمیزان مصرف کود شیمیایي در ایران تا سال 1400
به  5میلیون تن افزایش خواهد یافت ).(Koocheki et al., 2014
طبق برآوردهای انجام گرفته  20درصد از تولید گازهای گلخانهای
به فعالیتهای کشاورزی مربوط است ).)Brentrup et al., 2001
و بخش کشاورزی با مصرف نهادههای زیاد و متفاوت اثرات
زیستمحیطي گستردهای را تولید ميکنند .(Brentrup et al.,
) 2004با افزایش آگاهيهای محیطزیستي ،فعالین عرصههای
مختلف شروع به ارزیابي نحوه اثر فعالیتهای خود بر محیطزیست

کردهاند .عملکرد محیطزیستي تولیدات و فرآیندها تبدیل به یک
مسئله کلیدی شده است تا صنایع بتوانند اثرات محیطزیستي
فعالیتهای خود را به حداقل برسانند .بسیاری از صنایع ،استفاده
از استراتژیهای بدون آالیندگي و سیستمهای مدیریت محیط
زیست را برای بهبود عملکرد زیست محیطي مفید ميدانند .یکي
1
از این ابزارهای مدیریت محیطزیست ،ارزیابي چرخه حیات
ميباشد .ارزیابيچرخهحیات یک رویکرد «گهواره تا گور» برای
ارزیابي سیستمهای صنعتي است .ارزیابي چرخه حیات امکان
تخمین اثرات محیطزیستي تجمعي ناشي از همه مراحل چرخه
حیات محصول را فراهم ميآورد .ناودین و همکاران مطالعهای را
با هدف ارزیابي چرخه حیات کشت مخلوط نخود-گندم در غرب
فرانسه انجام دادند .آنها در نهایت به این نتیجه دست یافتند که
کشت مخلوط نخود-گندم در مقایسه با کشت گندم به تنهایي
آلودگيهای زیست محیطي خیلي کمتری تولید ميکند
(.)Naudin et al., 2014
) Namdari et al. (2016مطالعهای را با هدف کاهش
اثراتزیست محیطي تولید چغندرقند با افزایش کارایي کشاورزان
به کمک روش تحلیل پوششي دادهها در استان همدان انجام
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دادند .در نهایت به این نتیجه رسیدند که شاخص نهایي برای
تولید یک تن چغندرقند در منطقه برای گروههای تأثیر گرمایش
جهاني ،اسیدیته ،تخلیه منابع فسیلي و تخلیه منابع آبي به ترتیب
برابر  0/191 ،2/055 ،0/138و  2/970ميباشد .در بین گروههای
تأثیر مورد بررسي ،تخلیه منابع آبي بیشترین اثر را دارد.
با وجود تحقیقات گستردهای که در زمینه مصرف و بهینه-
سازی انرژی تولیدات گلخانهای در ایران صورت گرفته است اما
کمتر ،از منظر ارزیابي چرخه حیات و پیامدهای زیست محیطي
ناشي از آن ،با تاثیر گذاری بر روی بخشهای مختلف محیط
زیست ،مورد بررسي قرار گرفته است .نتایج اکثر تحقیقات صورت
گرفته نشان مي دهد که بخش قابل توجهي از انرژی مصرفي در
بخش کشاورزی را انرژیهای تجدیدپذیر و به ویژه کودهای
شیمیایي و سوختهای فسیلي تشکیل ميدهند .لذا بررسي تولید
گلخانهای خیار از منظر زیستمحیطي و مواد منتشر شده از این
بخش در حفظ محیطزیست و رسیدن به کشاورزی پایدار گرهگشا
خواهد بود.

مواد روش ها
تحقیق حاضر در استان آذربایجان شرقي صورت گرفته است.
استان آذربایجانشرقي که در گوشه شمالغرب کشور واقع
گردیدهاست و از نظر موقعیت جغرافیایي در محدوده  45درجه و
 7دقیقه الي  48درجه و  20دقیقه طول شرقي و  36درجه و 45
دقیقه الي  39درجه و  26دقیقه عرض شمالي قرار گرفتهاست.
این استان با مساحتي برابر  45490/88کیلومتر مربع (حدود
 2/81درصد مساحت کل کشور) مي باشد و از لحاظ وسعت در
بین استانهای کشور در رتبه دهم قرار دارد.

شکل  .1موقعيت جغرافيايی استان آذربايجان شرقی

نحوه جمع آوری دادههای ميدانی

به علت گسترده بودن جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق،
نمونه برداری انجام شد .در این مطالعه از روش نمونه گیری
تصادفي ساده استفاده شده است .نمونه گیری تصادفي در واقع
آسان ترین روش نمونهگیری است و نتایج این روش نمونهگیری
1. Functional unit
2. EcoInvent®3.0
3. SimaPro
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با رعایت اصول قابل اعتماد و قابل تعمیم به کل جامعه است .برای
تعیین حجم نمونه از فرمول آماری پیشنهاد شده توسط کوکران
رابطه ( )1استفاده گردید (.)Mansourfar, 2010
Nt2 S2

=𝒏

(رابطه )1
که در آن  ،Nاندازه جامعه آماری یا تعداد گلخانه داران
منطقه مورد مطالعه t ،ضریب اطمینان قابل قبول که با فرض
نرمال بودن توزیع صفت مورد نظر از جدول  tاستیودنت به دست
مي آید S .بر آورد واریانس صفت مورد مطالعه در جامعه d ،دقت
احتمالي مطلوب (نصف فاصله اطمینان) و  nحجم نمونه است .که
در نهایت 135گلخانه خیار استان که تقریبا دارای شرایط محیطي
و کشت یکساني بودند به عنوان نمونه انتخاب شد و اطالعات آنها
جمع آوری گردید.
یکي از مراحلي که در یک پروژه ارزیابي چرخه حیات هر
فرآیند یا محصول باید صورت پذیرد ،تعیین واحد کارکردی 1مي
باشد .واحد کارکردی مبنایي است که تمامي محاسبات در طول
چرخه حیات محصول بر اساس آن انجام ميپذیرد .نمسک و
همکاران سه واحد کارکردی متفاوت برای ارزیابي محصوالت
زراعي پیشنهاد کرده اند )1( .بر اساس واحد سطح )2( ،بر اساس
واحد پول و ( )3بر اساس وزن مادۀ تولیدی ( Nemecek et al.,
 .)2011در این مطالعه واحد کارکردی بر اساس واحد سطح در
نظر گرفته شده است ،بدین معنا که تمامي آالیندههای انتشار
یافته بر پایه نهادههای مصرفي برای یک هکتار محاسبه و گزارش
ميشود.
Nd2 +𝑡 2 s2

محاسبه سياهههای چرخه ارزيابی حيات

اطالعات سیاهه چرخ حیات در این مطالعه شامل سه قسمت
نهادههای مصرفي ،انتشارات مستقیم در گلخانه و انتشارات
غیرمستقیم مربوط به مرحله تولید نهادهها در کارخانه است .همه
انتشارات مستقیم (موادی که مستقیماً در مزرعه ساطع ميشوند)
و غیر مستقیم مزرعهای (مثالً فرآیندهایي که برای تولید
نهادههای کشاورزی صورت گرفته است) با استفاده از پایگاه
جهاني اطالعات ارزیابي چرخه حیات محصوالت غذایي ،آماده
شده توسط ) Nemecek et al.(2014و پایگاه های دادهای
اکواینونت 23موجود در نرم افزار سیماپرو 3نسخه 8.3.0.0
محاسبه شدند ( .)Weidema et al., 2013برای ارزیابي اثرات
زیست محیطي از بین مجموعه روشهای مختلف نرمالسازی و
وزن دهي مرتبط با  CML-IA baseline V3.04از روش
 World2000به دلیل جدید بودن و سازگاری بیشتر با شرایط
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ایران استفاده شد که به وسیله مرکز علوم محیط زیست دانشگاه
لیدن 1هلند توسعه داده شده است (Khoshnevisan et al.,
) .2013البته در نرمالسازی و وزن دهي دادهها در صورت وجود
دادههای ملي از آنها به جای دادههای جهاني استفاده ميشد.
به منظور ارزیابي زیستمحیطي کشت محصول مورد
مطالعه ،چرخه حیات این محصول از مرحله استخراج مواد اولیه
تا برداشت در گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت .که از مواد اولیه در
نظر گرفته شده ميتوان به کودهای شیمیایي (نیتروژن ،فسفر،
پتاسیم) ،کود حیواني ،نیروی کارگری ،سوخت مصرفي (گاز
طبیعي ،گازوئیل) و الکتریسیته اشاره نمود به طوری که متوسط
مقادیر نهادههای ورودی در هکتار به عنوان سیاههچرخهحیات
یعني به عنوان ورودی نرم افزار برای تولید محصول خیار به کار
گرفته شدند .قابل ذکر هست که در این نرم افزار آالیندگي های
ایجاد شده در حین تولید هر یک از نهاده ها و همچنین حین
مصرف آنها یرای تولید محصول محاسبه گردید ،که آالیندگي ها
در حین تولید نهادهها توسط خود نرم افزار و آالیندگي در حین
مصرف به واسطه یک سری فرمول محاسبه گردید.

نتايج و بحث
انتشارات مستقيم از کشت محصول مورد مطالعه

مقادیر انتشارات به هوا برای تولید محصول خیار گلخانه ای در
جدول ( )1آورده شده است .در میان انتشارات مختلف به هوا،
کربن دی اکسید ناشي از نیروی انساني (کارگر) با سهم
 10151/91کیلو گرم بر هکتار در صدر انتشارات به هوا قرار دارد.
و بعد از آن آمونیوم ناشي از کود های نیتروژن و کود حیواني و
گازوئیل قرار دارد و کادمیم ناشي از سوخت گازوئیل با سهم -7
 2/39×10کمترین مقدار انتشارات هوا را به خود اختصاص داده
است .در قسمت انتشارات به آب ،نیترات ناشي از کود نیتروژن
با  65/62کیلوگرم بر هکتار بیشترین سهم در انتشارات به هوا را
دارد .در قسمت انتشارات به خاک سم کنفیدور (ایمیدالکوپوید)
با سهم  3/15کیلو گرم بر هکتار بیشترین سهم در انتشارات به
خاک را دارد.
در مطالعه ) Ghaderpour et al. (2016bکه در مورد اثرات
زیست محیطي یونجه  ،سیب  ،نخود انجام دادند نیز کربن دی
اکسید به ترتیب با سهم  712/8 ، 377/42و  469کیلوگرم در
هکتار ناشي از نیروی انساني بیشترین سهم را در انتشارات به هوا
برآورد کردند .در مطالعه ) Mousavi-Avval et al. (2016که در
مورد اثرات زیست محیطي کلزا در استان مازندران انجام دادند
نیز نیترات با سهم  204/24کیلوگرم بر هکتار بیشترین انتشارات
1. Leiden

به آب را داشت .در این مطالعه علت مقدار باالی انتشار کربن دی
اکسید ناشي از ،کار کارگری زیاد در جریان تولید محصول به
خصوص زمان برداشت مي باشد .و همچنین مقدار مصرف باالی
کود اوره دومین عامل انتشار باالی کربن دی اکسید است .و علت
مقدار باالی انتشارآمونیاک  NH3ناشي از مصرف باالی کود
نیتروژن و کود دامي بوده و بخش کمي از انتشار آن به سوخت
گازوئیل مربوط ميشود .علت باالی انتشار نیترات در قسمت
انتشارات به آب  ،به مصرف باالی کود نیتروژن در کودهای
شیمایي و کود دامي بر ميگردد.
محاسبه شاخصهای آاليندگی

به منظور بررسي میزان تاثیر نهاده های مصرفي در کشت خیار
گلخانهای بر روی بخش های اثر ابتدا باید نرمالسازی انجام گیرد.
نرمال سازی ،محاسبه اهمیت نتایج شاخص ها در ارتباط با برخي
اطالعات مرجع است .توجه به نرمال سازی برای درک بهتر میزان
ارتباط با نتایج شاخص سیستم تحت مطالعه است به عبارت دیگر
در این بخش اهمیت یا بزرگي شاخصهای محاسبه شده با توجه
به اطالعات مرجع محاسبه مي شود .بخش های اثر نرمال شده به
ازای تولید یک تن خیار گلخانهای در استان آذربایجان شرقي در
سال 95در جدول ( )2نشان داده شده است.
مقادیری که برای هر کدام از گروههای تاثیر بهدست آمده
است ،حاصل مجموع اثرات هر کدام از نهادههایي است که در
لیست سیاهه موجود بود .هر کدام از نهادهها اثری مشخص بر
گروههای تاثیر دارند.
تحليل هريک از گروه های اثر
تقليل منابع غيرآلی2

در بخش اثر تقلیل منابع غیرآلي به بررسي میزان مصرف منابع
غیرآلي در طول چرخهحیات محصوالت ميپردازد .طبق نتایج به
دست آمده در جدول ( )2مقدار آالیندگي زیست محیطي تقلیل
منابع غیر آلي برابر  0/00036کیلو گرم آنتیموان معادل قرار دارد
و طبق نتایج شکل ( )2کود پتاسیم با سهم  0/00013و کود
فسفات با سهم  0/000083بیشترین اثر و محصول خیار با
کمترین اثر بر آالیندگي زیستي تقلیل منابع غیر آلي را داشتند
در واقع مي توان گفت کود های شیمیایي و دامي با  %84بیشترین
تاثیر را داشتند Gasol et al. (2007) .با ارزیابي چرخه حیات کلزا
به منظور تولید انرژی زیستي در اسپانیا بیشترین اثر زیست
محیطي را به دلیل استفاده زیاد از انواع کودهای شیمیایي بویژه
کودهای نیتروژنه به تخلیه منابع غیرقابل تجدید مربوط دانستند.
2. Abiotic depletion
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جدول  .1انتشارات مستقيم مزرعه در کشت خيار گلخانهای استان
آذربايجانشرقی به هوا

واحد بر
هکتار

انتشارات مستقیم

مقدار

انتشار به هوا
Carbon dioxide

Kg

Sulfur dioxide

Kg

Benzene

Kg

Methane

Kg

Cadmium

Kg

Chromium

Kg

Copper

Kg

Nickel

Kg

Benzo(a)pyrene

Kg

Ammonia

Kg

Selenium
PAH,
polycyclic
hydrocarbons
Carbon monoxide

Kg

10151/91
0/0241
0/00174
0/00308
2/39e-07
1/19e-06
4/06e-05
1/67e-06
7/16e-07
87/753
2/39e-07

Kg

7/85e-05

Kg

Particulates, < 2.5um

Kg

Dinitrogen monoxide

Kg

Hydrocarbons, unspecified

Kg

Zinc

Kg

Nitrogen oxides

Kg

0/15
0/107
8/9000
0/068
2/39e-05
1/06

aromatic

انتشارات به آب
Nitrate

Kg

Phosphorus

Kg

65/620
9/041

انتشارات به خاک
Imidacloprid

Kg

Pymetrozine

Kg

Abamectin

Kg

Penconazole

Kg

شکل  .2سهم هريک از نهاده ها درتقليل منابع آلی
تخليه منابع فسيلی1

طبق نتایج به دست آمده در جدول ( )2مقدار آالیندگي زیست
محیطي تخیله منابع فسیلي برابر  1500/578مگاژول است .و
طبق شکل ( )3از میان نهاده های مصرفي الکتریسیته و گازوئیل
بیشترین سهم را در ایجاد آالیندگي در تخلیه منابع فسیلي بر
عهده داشتند Mirhaji et al. (2012) .در خراسان جنوبي به
بررسي ارزیابي زیستمحیطي تولید چغندرقند با روش ارزیابي
چرخهی حیات پرداختند .آنها از ارزیابي چرخهی حیات برای
ارزیابي اثرات زیستمحیطي گرمایش جهاني ،اسیدیته ،تخلیه
منابع فسیلي و تخلیه منابع آبي بهره گرفتند .نتایج ارزیابي آنها
نشان داد که شاخص نهایي زیستمحیطي برای گرمایش جهاني،
اسیدیته ،تخلیه منابع فسیلي و تخلیه منابع آبي به ترتیب
 0/025 ،0/002 ،0/0003و  0/073بهدست آمد.

3/15
0/5
1/8
1/8

جدول .2مقدار هريک از بخشهای اثر به ازای توليد يک تن خيار گلخانهای
در استان آذربايجانشرقی
بخش های تاثیر

اختصار

واحد

مقدار کل

تقلیل منابع غیر آلي
تخلیه منابع فسیلي
پتانسیل گرمایش جهاني
تخریب الیه ازون
پتانسیل مسمومیت انسان
مسمومیت آب های
سطحي
مسمومیت آب های آزد
مسمومیت خاک

AD

kg Sb eq

AD

MJ

0/00003636
1500/578
183/00361
1/217*10-5
18/626681
7/929329

اکسیداسیون فتو شیمیایي
اسیدی شدن
اختناق دریاچه ای

GWP

kg CO2 eq

ODP

kg CFC-11 eq

HTP

kg 1,4-DB eq

FWAE

kg 1,4-DB eq

MAE

kg 1,4-DB eq

PO

1,4-DB
eq.1
kg C2H4 eq

TE

AP

kg SO2 eq

Eu

kg PO 2-4 eq

kg

29143/861
1/8243251
0/0356894
1/6996963
0/6515608

)1. Abiotic depletion (fossil fuels

شکل  .3سهم هر يک از نهاده ها در تخليه منابع فسيلی

پتانسيل اسيدی شدن

2

در مطالعه حاضر مقصود از اسیدیته ،بررسي عوامل مؤثر بر باران
اسیدی مي باشد .در گروه تاثیر پتانسیل اسیدی شدن طبق نتایج
جدول ( )2بار آالیندگي زیست محیطي پتانسیل اسیدی شدن
برابر  1/699گیلوگرم سولفوردی اکسید معادل است .طبق شکل
( )4عملکرد محصول خیار با سهم  0/938بیشتریت تاثیر و
ماشین آالت با سهم  0/0009کمترین اثر را در آالیندگي پتانسیل
2. Acidification
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اسیدی شدن داشتند.
در تحقیق بنتراپ و همکاران نیز انتشار  NH3از مصرف اوره
مهمترین عامل در ایجاد اثر اسیدیته بوده است Brentrup et al
) Gasol et al. (2007) .)., 2004با ارزیابي چرخه حیات کلزا به
منظور تولید انرژی زیستي در اسپانیا بیشترین اثر زیست محیطي
را به دلیل استفاده زیاد از انواع کودهای شیمیایي بویژه کودهای
نیتروژنه به تخلیه منابع غیرقابل تجدید مربوط دانستندWang .
)et al. (2010با ارزیابي چرخه حیات برای برنج در چین ،بیشترین
اثر زیست محیطي تولید این گیاه زراعي را برای تخلیه منابع آبي
گزارش نمودند.

شکل  .4سهم هر يک از نهاده ها در پتانسيل اسيدی شدن

پتانسيل اختناق درياچهای

1

یکي از جدی ترین تهدیدهای زیست محیطي اکوسیستم های آبي
پدیده اختناق دریاچه ای (اوتریفیکاسیون) است که فقط در دریاچه-
ها ،خلیجها ،حوضچههای تثبیت و بعضي اوقات در رودخانههایي که
با سرعت کم در حرکت مي باشند رخ مي دهد .پتانسیل اختناق
دریاچهای پوشش دهنده تاثیرات ناشي از مصرف ریز مغذیهای
استفاده شده است که مهمترین آنها ازت و فسفر ميباشد.
نتایج بررسي نشان ميدهد جدول ( )2که بار زیستي اثر
پتانسیل اختناق  0/5615کیلوگرم یون فسفات معادل مي باشد.
در مورد اختناق طبق شکل ( )5دریاچه ای خیار با سهم 0/449
بیشترین تاثیر و ماشین آالت با سهم  8* 10-5کمترین تاثیر را
به خود اختصاص دادند.
) Brentrup et al. (2004نیز با ارزیابي چرخه حیات برای
بوم نظامهای تولید گندم در شرایط استفاده از سطوح مختلف کود
شیمیایي نیتروژندار پي بردند که در سطوح پایین و باالی مصرف
این کود ،بیشترین تأثیر زیست محیطي تولید یک واحد کارکردی
گندم به ترتیب برای گروههای مؤثر کاربری زمین و
اوتریفیکاسیون مشاهده شد.
2- Eutrophication

شکل  .5سهم هر يک از نهاده ها در اختناق درياچه ای

پتانسيل گرمايش جهانی

2

این شاخص جزء مهمترین شاخصها در ارزیابي چرخه حیات
است .شاخص پتانسیل گرمایش جهاني به منظور بیان سهم
گازهای منتشر شده از سامانههای زراعي که سبب ایجاد مشکالت
زیست محیطي ميشود استفاده ميگردد .نتایج بررسي نشان مي-
دهد جدول ( )2بار زیستي پتانسیل گرمایش جهاني  183کیلو
گرم کربن دی اکسید معادل قرار دارد .در پتانسیل گرمایش
جهاني طبق شکل ( )6خیار با سهم 83/306بیشترین تاثیر و
ماشین با سهم  0/16کمترین تاثیر داشته ند .البته مقدار برق
مصرفي و کودهای دامي محسوس به طوری که  %19از اثرات را
کود های دامي به خود اختصاص داده ند و از طرفي بیشترین
انتشارات آمونیاک با سهم  %12از کود دامي صورت مي گیرد.
) Ghaderpour (2016مقدار پتانسیل گرمایش جهاني را
در کشت نخود  16کیلوگرم معادل دی اکسید کربن به دست
آوردند و علت باالی آن را عمکرد محصول نخود بیان کردند .در
تحقیقي ) Dadras (2015موثرترین عامل بر پتانسیل گرمایش
جهاني استفاده از کودهای شیمیایي به ویژه کود نیترات با سهم
 76درصد را محاسبه کردند .انتشارات متان و دی نیتروژن
منوکسید با سهم  70/44و  19/76درصد در کشت کلزا باعث
بیشترین مقدار در این گروه اثر بوده و سهم انتشارات متان و دی
نیتروژن منوکسید از بار زیست محیطي این گروه اثر برای گندم
 69/93و  19/95و برای ذرت دانهای  67/76و  19/7درصد به
دست آورده بودند

شکل  .6سهم هر يک از نهاده ها در پتانسيل گرمايش جهانی

1- Global warming
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تخريب اليه اوزن

1

اوزن سپر محافظتي زمین در برابر تابشهای زیانآور خورشید
ميباشد .این الیه به عنوان یک فیلتر طبیعي نور ،اشعههای زیان-
بار خورشید مخصوصاً  UV-Bرا تا حدی جذب ميکند .پتانسیل
تخریب الیه اوزن تأثیر مواد انتشاریافته در از بین بردن الیه اوزن
را کمي ميکند.
طبق نتایج به دست آمده در جدول ( )2میزان آالیندگي
تخریب الیه ازون -11 ،1/21 * 10-5کلروفلوروکربن کیلوگرم
معادل قرار دارد .طبق شکل ( )7سوخت گازوئیل با سهم *10-6
 4/59بیشترین اثر و خیار با سهم صفر کمترین تاثیر را بر تخریب
الیه ازون داشته ند .دی اکسید کربن با سهمي برابر  98%یشترین
مقدار انت شار را بین انتشارات گازوئیل دارد .وعلت باالی مصرف
برق برای به راه انداختن پمپ ها آب و سیستم های گرمایشي و
سرمایشي(فن ها) است .در مطالعه ای به ازای یک تن تولید ذرت
دانه ای ،کلزا و گندم به ترتیب بار زیست محیطي الیه ازون را با
مقدار  0/0000847و 0/0000257و  0/0000811کیلوگرم
 CFC-11معادل محاسبه کردند ) .)Dadras, 2015یکي از
بخشهای تولید کننده گازهای مخرب الیه اوزن بخش دفع آفات
کشاورزی ميباشد ).(Nemecek et al., 2011

شکل  .7سهم هر يک از نهاده ها در تخريب اليه ازون

مسموميت انسانی

2

پتانسیل مسمومیت انسانها شاخصي است برای بررسي تاثیر مواد
سمي منتشر شده از مصرف نهادهها که بر روی انسانها تاثیر گذار
مي باشند .نتایج بررسي در جدول ( )2نشان مي دهد مقدار
آالیندگي زیست محیطي مسمومیت انساني  /626کیلوگرم -1/4
دی کلروبنزن معادل قرار دارد .طبق شکل ( )8برق با سهم 6/06
بیشترین میزان اثر و خیار با سهم  0/07کمترین میزان اثر بر
آالیندگي مسمومیت انساني را داشته ند.
) Dadras (2015در بررسي آالیندگي ها در مورد شاخص
1. Ozone layer depletion
2. Human toxicity
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مسمومیت انساني ،انتشارات آالیندهها ناشي از سوختن گازوئیل
به هوا ،با سهم  ،74/20در کشت کلزا ،در کشت ذرت دانهای
انتشارات آالیندهها ناشي از سوختن گازوئیل به هوا ،با سهم
 ،75/34و برای کشت گندم برابر با  ،74/09بیشترین عامل میزان
تاثیر را بر روی آالیندگي مسمویت انساني بیان کردند .در مطالعه
انجام گرفته بر روی یونجه ،سیب ،چغندر و نخود تقریبا در بخش
های اثر به جز اختناق دریاچه ای ،بیشترین سهم آالیندگي ها
ناشي از نهاده الکتریسیته مي باشد ( Ghaderpour et al.,
.)2016a

شکل ( )8سهم هر يک از نهاده ها در پتانسل مسموميت انسانی

مسموميت آبهای سطحی

3

مسمومیت آبهای سطحي اشاره به تاثیر مواد سمي منتشر شده
به اکوسیستم های آبهای سطحي است.
نتایج بررسي نشان ميدهد طبق جدول ( )2که میزان
آالیندگي زیست محیطي مسمویت های آب های سطحي برابر
-1/4 ،7 /929دی کلروبنزن معادل کیلوگرم است.
کود مرغي با سهم  4/368بیشترین اثر و خیار با سهم -5
 7 *10کمترین اثر را بر روی آالیندگي مسمومیت های آب های
سطحي داشته ند .در ارتباط با اثرکود های مصرفي مي توان طبق
شکل( )9گفت که کود ها در حالت کلي با  %89بیشترین تاثیر
را بر روی این گروه اثر داشتند .که انتشارات آمونیاک از مصرف
کودها با سهم  74/66کیلوگرم بر هکتار مهم ترین عامل بوده
است .در مورد انتشار آمونیاک به صورت تصعید از اوره ميتوان
گفت ،تصعید آمونیاک یک فرآیند فیزیکي و شیمیایي است و
بیشتر از انتشار  N2Oبه مدیریت مصرف کود حساس است .انتشار
آمونیاک از کود اوره بیشتر از سایر کودهاست و متأسفانه از کود
اوره ،به میزان زیادی در کشور استفاده شده و استفاده از سایر
کودهای نیتروژنه بسیار کم ميباشد .برای کاهش انتشار آمونیاک
ابتدا باید خاک زراعي را از لحاظ داشتن شرایط اعم از  pHو CEC
خاک بررسي کرد و اقدام به اصالح خاک نمود .مصرف اوره در
هوای خنک و مخلوط نمودن آن نیز از روشهای مدیریتي مناسب
جهت کاهش تصعید است.
3. Fresh water aquatic eco-toxicity
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در تحقیقي ) Dadras et al. (2015در مورد شاخص
مسمومیت آبهای سطحي انتشارات مواد شیمیایي به آب در
مرحله تولید کودهای فسفاته و نیتروژنه وهمچنین تولید سموم
شیمیایي با سهم  74/15بیشترین سهم از آالیندگيها را در این
گروه در کشت کلزا و سهم انتشارات مواد شیمیایي به آب در
کشت ذرت  74/1درصد و در کشت گندم  43/5درصد بیان
کردند.
) Khoshnevisan et al. (2013شاخص مسمومیت آبهای
سطحي را به ازای یک تن توت فرنگي تولیدی در قالب دو کشت
گلخانهای و مزرعهای به ترتیب  25/9و  5/83کیلوگرم DB
1/4برآورد کردند.

تاثیر را بر روی آالیندگي مسمومیت آب های آزاد داشته ند .در
این گروه اثر هم مثل گروه مسمومیت آب های سطحي کود های
مصرفي بیشترین سهم ،در ایجاد آالیندگي را به خود اختصاص
دادند  .به طوری که از  %78سهم کل کود ها  40درصد ناشي از
کود حیواني و  %21ناشي از کود فسفات بود .و این در حالي است
که در انتشارات به آب  %88انتشارات مربوط به نیترات و %12
مربوط به فسفات است .افزایش بیش از حد مصرف کودهای
نیتروژنه در مزارع باعث افزایش انتشار آالیندهها به محیط شده
مسمومیت آب های آزاد را افزایش ميدهد.
) Dadras (2015در مورد شاخص مسمومیت آبهای آزاد
انتشارات مواد شیمیایي به آب در مرحله تولید کودهای فسفاته و
نیتروژنه با سهم  73/19درصد بیشترین سهم را محاسبه کردند.به
طوری که سهم این نهاده ها در کشت ذرت  73/56و 72/89
درصد بوده است.
مسموميت خاک

شکل  .9سهم هر يک از نهاده ها در مسموميت آب های سطحی
مسموميت آبهای آزاد1

مسمومیت آبهای آزاد اشاره به تاثیر مواد سمي منتشر شده به
اکوسیستم های آبهای آزاد است .تحقیقات انجام شده حاکي از
بیشتر بودن شاخص مسمومیت آبهای آزاد نسبت به شاخصهای
زیست محیطي دیگر ميباشد).(Khoshnevisan et al., 2013

شکل  .10سهم هر يک از نهاده ها در مسموميت آب های آزاد

نتایج بررسي نشان ميدهد در جدول ( )2که میزان
آالیندگي های زیست محیطي مسمومیت آب های آزاد برابر
 29143/86دی کلرو بنزن کیلو گرم معادل است .طبق شکل
( )10کود مرغ با سهم  11521/35و خیار با سهم  0/32کمترین
1 - Marine aquatic eco-toxicity

2

سمیت خاک اشاره به تاثیر مواد سمي منتشر شده به اکوسیستم-
های خاکي است .پتانسیل مسمومیت خاک شاخصي برای بررسي
تاثیر مواد سمي منتشر شده از مصرف نهادهها که بر روی
موجودات خاکي تاثیر گذار هستند .بررسي ها نشان مي دهد در
جدول( )2که میزان آالیندگي های زیستي مسمومیت خاک
 1/824دی کلرو بنزن کیلو گرم است.
طبق شکل ( )11کود مرغ با سهم  0/238بیشترین اثر و
خیار با سهم  5/3× 10-6کمترین اثر را در ایجاد آالیندگي
مسمومیت خاک را داشته است و درمیان انتشارات به خاک،
بیشترین سهم انتشار ناشي از مصرف زیاد سم )(Imidacloprid
با سهم  3/15کیلوگر در هکتار بوده است .در این گروه اثر هم
کودهای مصرفي با  %91بیشترین سهم در ایجاد آالیندگي را دارند
به طوری که کودها دامي با  %67و کود پتاسیم  %14و کود فسفات
با  %9بیشترین سهم ها را به خود اختصاص دادند.
) Dadras et al. (2015در مورد شاخص مسمومیت خاک در
کشت کلزا ،انتشارات آالیندههای ناشي از تولید بذر کلزا با سهم
 45/82درصد و بعد از آن انتشارات ناشي از تولید کود اوره با سهم
 34/59و در کشت ذرت سهم انتشار را تولید کود اوره با سهم 71/84
درصد و پس از آن انتشارات ناشي از مصرف زیاد سم کشاورزی
(آترازین) با مقدار  10/01درص محاسبه کردند.همچنین سهم انتشار
آالیندههای ناشي از تولید بذر کلزا و تولید کود اوره در کشت گندم
به ترتیب  46/45و  33/1به دست آوردند.
2. Terrestrial eco-toxicity
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شکل .12سهم هر يک از نهادهها در آاليندگی اکسيداسيون فتوشيميايی

نتيجه گيری

1

پتانسیل اکسیداسیون فتوشیمیایي به طور عمده ناشي از تشکیل
اوزن در الیه تحتاني اتمسفر ميباشد) .(Soltani et al., 2010البته
در طبیعت اوزن به مقدار کم تولید ميشود ،ولي در شرایط انتشار
آالیندهها ،تولید آن افزایش ميیابد و ميتواند اثرات سوئي بر
سالمت انسان و اکوسیستم بگذارد .از نشانههای قابل رویت
مجاورت با اوزن صدماتي از جمله آسیب آشکار به برگها ،کاهش
رشد گیاهان و محصوالت کشاورزی و در نتیجه افزایش تنشهای
زیستي ميباشد ) .(Bare et al., 2003نتایج بررسي نشان ميدهد
(جدول  )2گروه اثر اکسیداسیون فتوشیمیایي آالیندگي زیست
محیطي  0/035کیلو گرم اتیلن معادل را داراست.
طبق شکل ( )12کود مرغ با سهم  0/015بیشترین اثر و
خیار با  3/5 *10-5کمترین اثر را بر روی آالیندگي زیست
محیطي اکسیداسیون فتوشیمیایي را دارند .در این گروه اثر هم
کود های مصرفي با  %66بیشترین اثر را قبل از برق با %29
داشتند .در تحقیقي ) Dadras et al. (2015بار زیست محیطي
اکسیداسون فتوشیمیایي کلزا را  1/352534برای گندم
 0/631726و ذرت دانهای  0/610953کیلوگرم اتیلن محاسبه
کردند .شاخص اکسیداسیون فتو شیمیایي (دودمه) ،برای کلزا و
آفتاب گردان به ازای یک تن محصول تولیدی را به ترتیب کیلوگرم
0/24و  C2H4 1/1برآورد شد .و شاخص اکسیداسیون
فتوشیمیایي به ازای تولید هر تن گندم در گرگان معادل 0/5
کیلوگرم  C2H4برآورد شد.

در حالت کلي مي توان نتیجه گرفت که بیشتربن عامل تاثیر
گذار بر روی آالیندگي بخش های اثر؛ تقلیل منابع آلي ،مسمومیت
آب های سطحي ،مسمومیت آب های آزاد ،مسمومیت خاک و
اکسیداسیون فتوشیمایي کودهای مصرفي مي باشند .که در این
مطالعه به دلیل استفاده کمتر از کودهای شیمیایي و استفاده
بیشتر از کود حیواني ،اثر کودهای شیمیایي بر روی شاخص
پتانسیل گرمایش جهاني پایین است .مدیریت مصرف کودهای
شیمیایي و حیواني مي تواند روش خوبي برای کاهش اثرات زیست
محیطي باشد .
عملکرد محصول تولیدی (خیار) در بخش های اثر پتانسیل
گرمایش جهاني،پتانسیل اسیدی شدن ،و اختناق دریاچه ای،
بیشترین اثر را داشته است .در حالي که در بقیه بخش ها کمترین
اثر را داشته است .الکتریسیته نیز در ایجاد آلودگي در بخش های
اثر؛ تخلیه منابع و پتانسیل مسمومیت انساني بیشترین نقش را
ایفا کردند .به علت استفاده بیشتر از گاز طبیعي به عنوان سوخت
در گلخانه ها ،مصرف سوخت دیزل کمتر شده و آالیندگي ناشي
از آن فقط در بخش اثر الیه ازون مشاهده گردید .به طور متوسط
به علت کمتر استفاده شدن ماشین آالت در گلخانه ها و اصال
استفاده نشدن در گلخانه های هیدروپونیک ،ماشین آالت تقریبا
در کل کمترین اث ر را در ایجاد آالیندگي ها از بین کل کود ها،
عملکرد خیار ،سوخت و الکتریسیته داشتند و در بین کودهای
مصرفي کود آهن (سولفات آهن) کمترین مقدار را به خود
اختصاص داده بود.
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