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ABSTRACT
In this study, the energy consumption and environmental effects of pumpkin production in Boroujerd county
have been investigated. To evaluate energy in pumpkin production, energy ratio (ER), energy productivity (EP),
energy intensity (EI) and net energy gain (NEG) indices were obtained. The values of 1.6, 2.1 kg.MJ-1, 0.4
MJ.kg-1, 10,952 MJ.ha-1 were obtained, respectively. The results showed total input and output energy was
16,191 and 27,143 MJ.ha-1, respectively. Chemical fertilizers and diesel fuel had the highest energy
consumption among the inputs. Environmental effects were assessed with a life cycle approach using the CML
model. Nitrogen fertilizer with 48% in acidification and pesticides with 90% in global warming accounted for
the highest share of these impact categories. It is suggested that the use of fertilizers and chemical pesticides
be managed by educating farmers to save energy, economic and environmental benefits.
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چكيده
در اين مطالعه مصرف انرژي و اثرات زيستمحيطي ناشي از توليد کدوحلوايي در شهرستان بروجرد مورد بررسي قرار گرفته
است .براي ارزيابي انرژي ،شاخصهاي نسبت انرژي ،بهرهوري انرژي ،شدت انرژي و افزودهي خالص انرژي مورد استفاده
قرار گرفته است و به ترتيب مقادير  2/1 ،1/6کيلوگرم بر مگاژول 0/4 ،مگاژول بر کيلوگرم و  10،952مگاژول بر هکتار به
دست آمد .نتايج نشان داد که کل انرژي ورودي و خروجي به ترتيب برابر با  16،191و  27،143مگاژول بر هکتار بود.
کودهاي شيميايي و سوخت ديزل ،بيشترين ميزان مصرف انرژي در بين نهادهها را داشتند .ارزيابي اثرات زيستمحيطي با
رويکرد چرخهي زندگي و با استفاده از مدل  CMLانجام شد .نهاده کود نيتروژن با  48درصد در بخش اسيدي شدن و
نهاده سم با  90درصد در بخش گرمايش جهاني باالترين سهم را در اين بخشهاي اثر به خود اختصاص دادند .پيشنهاد
ميشود ،ميزان مصرف کودها و سموم شيميايي را از طريق آگاهي دادن به کشاورزان ،مديريت نمود تا عالوه بر جنبه انرژي،
در جنبههاي اقتصادي و زيست محيطي نيز موجب تعادل گردد.
واژههای کليدی :ارزيابي چرخهي زندگي ،انرژي مصرفي ،سموم شيميايي ،کود ارگانيک

مقدمه
کدوحلوايي با نام علمي  ،Cucurbita moschataگياهي يکساله
از تيرهي کدوئيان است .ميوهي اين گياه مصرف خوراکي داشته،
سرشار از بتاکاروتن ،پتاسيم و ويتامين  Cبوده و حتي روغن دانه
کدو نيز مورداستفادهي خوراکي قرار ميگيرد و داراي خواص
زيادي از جمله کاهش فشار خون ،کلسترول خون و خواص آنتي
باکتريايي ميباشد ( .)Chu et al., 2020کدو انواع مختلفي از جمله
کدو حلوايي ،کدو تنبل ،کدوي زرد ،کدو خورشتي و کدوي سبز
دارد .کشت جنسهاي کدوي تنبل (حلوايي يا کدوي زمستانه) و
کدو مسمايي (خورشتي يا سبز يا کدوي تابستانه) در کشور ايران
رواج بيشتري دارد .از اواخر تير تا اوايل خرداد ماه ميتوان اقدام
به توليد کدوي زمستانه کرد و دامنه عملکرد آن بسته به نوع رقم
و آب و هوا بين  15تا  25تن در هکتار ميباشد .روش کاشت کدو
به صورت جوي و پشته اي بوده که معموالً فاصله پشتهها  50تا
 80سانتيمتر و فواصل بوتهها از يکديگر  30تا  50سانتيمتر
ميباشد .کشت انواع کدو از ديرباز در ايران رواج داشته و يکي از
محصوالت مهم زراعي بهحساب ميآيد .حدود  154،091تن کدو
در  22،719هکتار سطح زير کشت کدو در ايران توليد شده است
(.)Anonymous, 2018
در سالهاي اخير با گسترش آگاهيها در زمينهي مسئلهي
* نويسنده مسئول m.sharifi@ut.ac.ir :

گرمايش زمين ،نگراني در مورد تأثير انتشار کربن بر اقليم جهاني
افزايش يافته است و در حال حاضر محيطزيست يکي از مؤلفههاي
اصلي در سياستهاي کالن جهاني بوده و بسياري از مؤلفههاي
ديگر را تحت تأثير قرار داده است )(Yousefinejad et al., 2015
 .به همين دليل مهمترين عامل و پيشنياز بسياري از فعاليتها
در سطح کالن ،سازگاري با محيطزيست است .آلودگيهاي
زيستمحيطي يکي از مهمترين چالشهاي جامعه انساني در قرن
حاضر است ( .)Li et al., 2019در سالهاي اخير مطالعات متعددي
پيرامون ارزيابي انرژي مصرفي و آاليندههاي زيستمحيطي در
توليدات کشاورزي انجام شده است .در تحقيقي ،کشت و فرآوري
گياه دارويي شاهدانه از لحاظ مصرف انرژي و انتشار دي اکسيد
کربن مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج نشان داد به ازاي هر کيلوگرم
محصول فرآوري شده آماده مصرف 4،200 ،کيلوگرم دي اکسيد
کربن معادل به جو منتشر شده است ( .)Mills, 2012در مطالعهاي
شاخصهاي انرژي توليد کدو تنبل در خوي تجزيه و تحليل شد.
نتايج نشان داد که مقدار انرژيهاي ورودي مورد استفاده
 5،981،297کيلوکالري در هکتار و انرژي خروجي (توليد)
عملکرد کدو تنبل  6،910،800بدست آمد .همچنين مقدار
بهرهوري انرژي  1/15بود (.)Hosini et al., 2009
در يک مطالعه ديگر ،ارزيابي تعادل انرژي و شاخصهاي
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انرژي کدو تنبل در شمال ايران (استان گيالن) مورد بررسي قرار
گرفت .اطالعات از  72مزرعه با استفاده از پرسشنامه جمعآوري
شد .با استفاده از دادههاي مصرف کننده به عنوان ورودي و کل
توليد به عنوان خروجي ،تراز انرژي و شاخصهاي انرژي محاسبه
شد .بهرهوري انرژي براي بذر و ميوهها در اين تحقيق به ترتيب
 0/1و  0/4محاسبه شد .همچنين انرژي مصرفي5،035،460 ،
کيلو کالري در هکتار ،انرژي توليد  463،200کيلو کالري در
هکتار ،انرژي در واحد  386کيلوکالري ،نسبت انرژي توليد به
انرژي مصرفي  0/09و نسبت انرژي مصرفي به انرژي توليدي
 158/6محاسبه شد ).(Azarpour et al., 2013
در تحقيقي به بررسي وضعيت مصرفي انرژي و ميزان انتشار
آاليندههاي زيستمحيطي با استفاده از ارزيابي چرخه زندگي
توليد انگور در منطقه هزاوه شهرستان اراک پرداخته شد .نتايج
مطالعه ،کل انرژي ورودي مورد نياز را براي توليد انگور را برابر با
 1854مگاژول بر تن نشان داد .نهادههاي کود پرندگان و کود
نيتروژن هر يک  %26از سهم کل انرژي ورودي را بهخود اختصاص
دادند .همچنين نسبت انرژي و بهرهوري انرژي در توليد انگور
بهترتيب  5/7و  0/4کيلوگرم بر مگاژول محاسبه شد .نتايج ارزيابي
چرخه زندگي ،ميزان گرمايش جهاني بهعنوان يکي از مهمترين
مشکالت قرن حاضر ناشي از توليد هر تن انگور را برابر 509
کيلوگرم کربن دياکسيد معادل نشان داد .(Mohseni et al.,
)2019

امروزه بخش کشاورزي به يکي از مصرفکنندگان بزرگ
انرژي تبديلشده است تا غذاي کافي براي جمعيت رو به افزايش
جهان را تأمين کند ) .(Morid Ahmadi et al., 2019لذا با توجه
به محدوديت منابع طبيعي موجود و اثرات استفاده از منابع انرژي
مختلف بر روي محيطزيست و سالمتي انسان ،بررسي الگوهاي
مصرف انرژي در کشاورزي ضروري به نظر ميرسد ( Haroni et
 .)al., 2017براي حمايت از توليدات کشاورزي ،استفادهي کارآمد
از انرژي بايد مدنظر قرار گيرد؛ زيرا عالوه بر صرفهجويي اقتصادي
باعث حفاظت منابع فسيلي و همچنين منابع پايه ديگر ميشود

( .)Feyzbakhsh & Alizadeh, 2017از طرف ديگر ،کشاورزي
فشرده 1که بر پايهي استفادهي فشرده از نهادههاي کشاورزي،
ماشينها ،انرژيهاي فسيلي و غير فسيلي بنانهاده شده است خود
دليل بسياري از مشکالت زيستمحيطي جهان امروز بهحساب
ميآيد (.)Kumari et al., 2019
کشاورزي در امنيت غذايي و اقتصاد نقش بسيار مهمي را
ايفا ميکند .توليد محصوالت کشاورزي زماني به صورت مستمر
ادامه مي يابد که سامانه توليد کشاورزي پايدار باشد .در کشاورزي
پايدار توليد محصول کافي و با بيشترين کيفيت و مقدار و با
حفاظت از محيط زيست و منابع انجام ميشود .کشاورزي پايدار
در ارتباط تنگاتنگ با محيط زيست قرار دارد ،بنابراين در توليد
هر محصول کشاورزي از جمله کدو حلوايي ضروري است ابعاد
زيست محيطي توليد آن محصول مورد بررسي قرار بگيرد .با توجه
به اينکه تاکنون تحقيقي بر روي انرژي و آاليندههاي
زيستمحيطي در توليد کدوحلوايي در شهرستان بروجرد انجام
نشده است ،اهداف موردنظر از انجام اين پژوهش را ميتوان
ارزيابي انرژي مصرفي و ميزان انتشار آاليندههاي محيطي ناشي
از توليد کدوحلوايي و ارائهي راهکارهايي جهت کاهش مصرف
انرژي و انتشار آاليندهها عنوان نمود.

مواد و روشها
اين مطالعه در سال زراعي  1397-1398در شهرستان بروجرد
واقع در استان لرستان انجام شده است .شهرستان بروجرد از
شمال به شهرستانهاي مالير و نهاوند در استان همدان ،از شرق
به شهرستان شازند در استان مرکزي ،از جنوب به شهرستان
دورود و از غرب به شهرستانهاي خرمآباد و دلفان محدود ميباشد
(شکل  .)1بروجرد در منطقه کوهستاني زاگرس قرار گرفته و
ساالنه حدود  13هزار تن کدوحلوايي در زمينهاي زراعي اين
شهرستان توليد ميشود .کل مزارع زير کشت کدوحلوايي موجود
در منطقه مورد مطالعه برابر با  536ميباشد.

شكل  -1موقعيت جغرافيايی مزارع زير کشت کدو حلوايی ،شهرستان بروجرد در ايران
1. Intensive agriculture
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با توجه به گسترده بودن جامعه آماري در اين پژوهش از
روش نمونهگيري تصادفي ساده براي تعيين حجم نمونه استفاده
شد .حجم نمونه مورد نياز براي محصول کدوحلوايي با استفاده از
رابطه کوکران (روابط  1و  )2که يکي از روشهاي آماري معمول
در ارتباط با مطالعه متغيرهاي کيفي ميباشد برابر با  136نمونه
در اين تحقيق برآورد گرديد .لذا دادههاي موردنياز اين مطالعه از
طريق تکميل پرسشنامه و مصاحبهي حضوري با  136نفر از
کشاورزان منطقه که به کشت کدو اشتغال داشتهاند به دست آمد.

N (S * t ) 2
n
( N  1)d 2  (S * t ) 2

(رابطه)1

(رابطه )2

در اين فرمول N ،اندازهي جامعهي آماري يا تعداد
کشاورزان t ،ضريب اطمينان قابلقبول که با فرض نرمال بودن
توزيع صفت موردنظر از جدول تي استيودنت به دست ميآيدS2 ،
برآورد واريانس صفت موردمطالعه در جامعه d ،دقت احتمالي
مطلوب (نصف فاصله اطمينان) و  nحجم نمونه است ( Kaab et
.)al., 2019a
تحليل شاخصهای انرژی

انرژي ورودي براي منابع مختلف ورودي سامانه شامل نيروي
کارگري ،ماشينهاي کشاورزي ،سوخت ديزل ،سموم شيميايي،
کودهاي شيميايي و بذر در نظر گرفته شدند .همچنين خروجي
سامانه شامل کدوحلوايي ميباشد .همارزهاي انرژي که براي
محاسبهي انرژي هر يک از نهادهها مورد استفاده قرار گرفت در
جدول  1ارائه شده است.

جدول  -1محتوای انرژی نهادهها و ستاندههای به کار رفته در توليد کدو حلوايی در شهرستان بروجرد

عنوان

واحد

نيروي کارگري
ماشينهاي کشاورزي
سوخت ديزل
سموم شيميايي
کود نيتروژن
کود فسفر )(P2O5
کود پتاسيم)(K2O
بذر
کدوحلوايي

h
kg
L
kg
kg
kg
kg
kg
kg

انرژي مربوط به نهادههاي ماشيني يکي از مهمترين اقالم
انرژي مصرفي در کل فرآيند موازنه انرژي توليدات کشاورزي است.
براي محاسبه انرژي ماشينهاي استفادهشده از رابطه ( )3استفاده
شد ):(Paratscha et al., 2019
G×M P ×t
(رابطه )3
=ME
T
که در آن  MEانرژي ماشين در واحد سطح )، (Mg/ha
 Gجرم ماشين ) M P ،(kgانرژي ماشين ) t ،(MJ/kgزمان
استفادهشده از ماشين در واحد سطح ) (hو  Tعمر مفيد ماشين
) (hاست.
براي ارزيابي انرژي در توليد کدوحلوايي ،شاخصهاي
نسبت انرژي ،(ER) 1بهرهوري انرژي ،(EP) 2شدت انرژي (EI) 3و
1. Energy Ratio
2. Energy Productivity
3. Energy Intensity

محتواي انرژي
)(MJ.Unit-1
1/9
142/7
47/8
120
66/1
12/4
11/1
1/9
0/8

مرجع
)(Kaab et al., 2019b
)(Pimentel et al., 1980
)(Canakci & Akinci. 2006
)(Azarpour et al., 2013
)(Sharifi, 2018
)(Sharifi, 2018
)(Sharifi, 2018
)(Azarpour et al., 2013
)(Azarpour et al., 2013

افزودهي خالص انرژي (NEG) 4با استفاده از روابط  4تا  7به دست
آمد:
E
ER  out
(رابطه )4
Ein
Y
EP 
(رابطه )5
Ein
(رابطه )6

𝑛𝑖𝐸
𝑌

= 𝐼𝐸

NEG  Eout  Ein

(رابطه )7
که در آن Eout ،انرژي خروجي ) Ein ،(MJ.ha-1انرژي ورودي
) (MJ.ha-1و  Yعملکرد محصول ) (kg.ha-1ميباشد ER .بدون
بعد EP ،برحسب  EI ،kg.MJ-1برحسب  MJ.kg-1و  NEGبرحسب
 MJ.ha-1ميباشند.
4. Net Energy Gain
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( )LCAروشي است براي تعيين تأثيرات
ارزيابي چرخهي
زيستمحيطي مرتبط با توليد يک محصول يا يک فرآيند توليدي
از مرحلهي استخراج منابع اوليه تا دفع نهايي ضايعات ناشي از
اين فرآيند توليدي ( .)Kouchaki-Penchah et al., 2016aدر اين
روش ،جنبههاي زيستمحيطي و پيامدهاي بالقوهي
زيستمحيطي در سراسر چرخهي يک محصول مورد ارزيابي قرار
ميگيرد ( .)ISO, 2006ريشهي  LCAبه دههي  1960برميگردد؛
جايي که دانشمندان نگران کاهش سريع سوختهاي فسيلي و
منابع تجديدناپذير بودند و اين روش را جهت شناسايي اثرات
مصرف انرژي گسترش دادند .چرخهي زندگي يک محصول داراي
چهار مرحلهي اصلي ميباشد :استخراج ،توليد ،استفاده و پايان
عمر .ارزيابي اثرات زيستمحيطي با روش ارزيابي چرخهي زندگي
از چهار مرحله تشکيلشده است :تعيين هدف و دامنه ،2تحليل
سياهه ،3ارزيابي اثرات 4و تفسير نتايج .5در مرحلهي تعيين هدف
و دامنه در مورد چگونگي (دامنه) و چرايي (هدف) يک مطالعهي
ارزيابي چرخهي زندگي بحث ميشود .تعيين هدف ،نتيجه و عوايد
حاصل از مطالعه را مشخص ميکند و تعيين دامنه در رابطه با
توصيف واحد عملکردي محصول موردمطالعه ،سامانهي توليد و
مرزهاي آن ،روند جمعآوري و پردازش دادهها و بخشهاي اثر
زيستمحيطي بحث ميکند .در مرحلهي تحليل سياهه ،منابع
طبيعي و ديگر وروديهاي سامانه و انتشار آاليندهها و ساير
خروجيها در هر فرآيند از سامانهي توليد موردبررسي قرار
ميگيرد .در مرحلهي ارزيابي اثرات ،وروديهاي منابع طبيعي و
انتشارهاي زيستمحيطي به سهم آنها در محدودهي بخشهاي
اثر منتخب ترجمه ميشود و در مرحلهي نهايي نتايج مراحل قبلي
تفسير ميشود (.)ISO, 2006
واحد عملکردي يک مفهوم کليدي در مطالعات ارزيابي
چرخهي زندگي ميباشد که مقايسهي توليدات و خدمات مختلف
را امکانپذير ميسازد ( .)Kouchaki-Penchah et al., 2016bدر
اين مطالعه ،واحد عملکردي يک تن کدوحلوايي ميباشد؛ يعني
شاخصهاي زيستمحيطي بر اساس اين مقدار از توليد ارزيابي
شده است .از ديگر اقدامات مهم در مرحلهي تعيين هدف و دامنه،
تعيين مرز سامانه است .تعيين مرز سامانه بهمنظور محاسبهي
دقيقتر مواد منتشرشده ناشي از مصرف نهادهها در طي

فرآيندهاي فرآوري ضروري ميباشد ( .)Suh et al., 2004ارزيابي
چرخهي زندگي ،يک نگرش «گهواره تاگور» 6ميباشد اما اين
امکان فراهمشده است تا بهمنظور تمرکز بيشتر روي فرآيندها،
مرز سامانه بهصورت بخشي از کل سامانه در نظر گرفته شود و
نتايج بر اساس مرز انتخابشده و براي يک مقياس کوچکتر بيان
شوند .در اين مطالعه دروازههاي مزرعه بهعنوان مرز سامانه
انتخابشده است .براي ارزيابي اثرات در  LCAبسته به نوع
محصول ،روشها و نرمافزارهاي متفاوتي وجود دارد .در اين
پژوهش از روش  CML 2 baseline 2000و نرمافزار سيماپرو
استفاده شد .روش  CMLتوسط پژوهشکده علوم محيطي دانشگاه
ليدن هلند ارائه شده و يکي از روشهايي است که بيشتر براي
استفاده در سـطح بينالمللي طراحي شده و اختصاص به منطقه
خاصي ندارد .اين روش داراي  10بخش اثر است .بخشهاي اثر7
مورداستفاده در اين مطالعه در جدول  2آورده شده است ( PRé
.)Consultants, 2013
اطالعات مورداستفاده در اين مطالعه به دو دسته تقسيم
ميشوند :اطالعات پيشزمينه 8و اطالعات پسزمينه .9اطالعات
پيشزمينه مربوط به اثرات زيستمحيطي توليد هريک از نهادهها
ميباشد که در پايگاههاي دادهي مرتبط با ارزيابي چرخهي زندگي
در نرمافزار سيماپرو 10موجود ميباشد .اطالعات پسزمينه نيز
دادههاي مربوط به فرآيند توليد ميباشد که با تکميل پرسشنامه
و مصاحبهي حضوري با کشاورزان به دست آمد .اين دادهها شامل
مقدار مصرف هر يک از نهادهها از جمله نيروي انساني ،ماشينهاي
کشاورزي ،سوخت ديزل ،کودها و سموم شيميايي و بذر ميباشد.
با واردکردن اين دادهها در نرمافزار سيماپرو ،اثرات زيستمحيطي
مربوط به استفاده از هرکدام از اين نهادهها بهصورت خروجي به
دست ميآيد.
هرکدام از بخشهاي اثر داراي واحدهاي اندازهگيري
متفاوتي ميباشند .اين امر موجب ميشود که مقايسهي اهميت
بخشهاي اثر متفاوت ممکن نباشد .نرمالسازي بخشهاي اثر
بهمنظور يکسان کردن واحدهاي اندازهگيري اين بخشها انجام
ميگيرد .درنتيجه مقايسهي بين آنها ،حتي توسط افراد
غيرمتخصص نيز ،ممکن ميشود ) .(Khanali et al., 2015در اين
مطالعه نيز پس از برآورد شاخصهاي زيستمحيطي ،مقادير آنها
نرمال شده است.

1. Life Cycle Assessment
2. Goal and scope definition
3. Inventory analysis
4. Impact assessment
5. Interpretation

6. Cradle to Grave
7. Impact categories
8. Background Data
9. Foreground Data
10. SimaPro

ارزيابی چرخهی زندگی
زندگي1
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جدول  -2بخش های اثر و واحد اندازه گيری هر بخش در فرايند مطالعه اثرات زيست محيطی توليد کدو حلوايی در شهرستان بروجرد
نماد
AD
AC
EU
GW
OD
HT
FAET
MAET
TE
PhO

بخشهاي اثر
تقليل مواد غير آلي
اسيدي شدن
اختناق درياچهاي
گرمايش جهاني
نقصان اليهي ازن
مسموميت انسانها
مسموميت آبهاي سطحي
مسموميت آبهاي آزاد
مسموميت خاک
اکسيداسيون فتوشيميايي

واحد اندازهگيري
kg Sb eq
kg SO2 eq
kg PO43- eq
kg CO2 eq a
kg CFC-11 eq
kg 1,4-DCB eq b
kg 1,4-DCB eq b
kg 1,4-DCB eq b
kg 1,4-DCB eq b
kg C2H4 eq
a. Considering 100 years
b. DCB= dichlorobenzene

نتايج و بحث
انواع و شاخصهاي انرژي محاسبهشده در توليد کدوحلوايي در
جدول  3خالصه شده است .همانطور که نتايج به دست آمده
نشان ميدهد ،کل انرژي ورودي و خروجي به ترتيب برابر با
 16،191و  27،143مگاژول بر هکتار ميباشند .شاخص نسبت
انرژي که نشاندهندهي کارايي انرژي در توليد ميباشد مقدار 1/6
به دست آمد و نشاندهندهي اين است که توليد اين محصول در
منطقه از کارايي نسبتاً خوبي برخوردار است ( Costa et al.,
.)2018
بر طبق پژوهشي ،نسبت انرژي در توليد کدوحلوايي در
شمال ايران برحسب عملکرد دانه و گوشت ميوه به ترتيب برابر با
 0/1و  1/4به دست آمد ) .(Azarpour et al., 2013با توجه به
اينکه نسبت انرژي در اين مطالعه بيشتر از يک به دست آمده
است ،افزودهي خالص انرژي نيز مقداري مثبت برآورد شده است.
شاخص بهرهوري انرژي مقدار  2/1کيلوگرم بر مگاژول را به خود
اختصاص داده است؛ به اين معني که به ازاي هر مگاژول مصرف
انرژي 2/1 ،کيلوگرم محصول به دست ميآيد .شاخص شدت
انرژي که با بهرهوري انرژي رابطهي عکس دارد ،مقدار  0/4به

دست آمد .انواع انرژي مستقيم و غيرمستقيم به ترتيب  31/4و
 68/5درصد از کل انرژي ورودي را به خود اختصاص دادند2/7 .
درصد از انرژي ورودي بهصورت تجديدپذير و بقيهي آن بهصورت
تجديدناپذير بود.
در پژوهشي که بر روي بررسي انرژي نهادهها و عملکرد
محصول گوجه فرنگي در استان خراسان رضوي انجام شد ،کارايي
مصرف انرژي  0/8به دست آمد .اين نسبت بيانگر اين است که
کشت گوجه فرنگي از نظر مصرف انرژي از کارآيي نسبتاً بااليي
در منطقه برخودار نبوده است .لذا بايد با افزايش عملکرد محصول
و کاهش در مصرف انرژي نهادهها ،کارايي انرژي را افزايش يابد.
نسبت انرژي ويژه  1/48مگاژول بر کيلوگرم بدست آمد .همچنين
نتايج نشان دهنده آن بود که از ميان انرژي نهادههاي مصرفي
باالترين اثر مربوط به دو نهاده نيروي کار و بذر و کمترين اثر
مربوط به دو نهاده سوخت ديزل و کود پتاس است
).(Shabanzadeh et al., 2015
شکل  2سهم نهادههاي مصرفي از کل انرژي ورودي را نشان
ميدهد .کودهاي شيميايي و سوخت ديزل به ترتيب با سهم 59
و  29درصد بيشترين سهم از انرژي ورودي را به خود اختصاص
دادهاند.

جدول  -3انواع شاخصهای انرژی در توليد کدو حلوايی در مزارع شهرستان بروجرد

عنوان
کل انرژي ورودي
کل انرژي خروجي
نسبت انرژي
بهرهوري انرژي
شدت انرژي
افزودهي خالص انرژي
انرژي مستقيم
انرژي غيرمستقيم
انرژي تجديدپذير
انرژي تجديدناپذير

واحد
MJ.ha-1
MJ.ha-1
kg.MJ-1
MJ.kg-1
MJ.ha-1
MJ.ha-1
MJ.ha-1
MJ.ha-1
MJ.ha-1

مقدار

درصد

16،191
27،143
1/6
2/1
0/4
109،512
5،098
11،093
438
15،754

31/4
68/5
2/7
97/3
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کودهای شيميايی,
%59

سوخت ديزل%29 ,

ماشين های کشاورزی,
سموم شيميايی%7 ,

نيروی کارگری%2 ,

%3

شكل  -2سهم نهادهها از کل انرژی ورودی در توليد کدوحلوايی در مزارع شهرستان بروجرد

شاخصهاي زيستمحيطي به ازاي يک تن کدوحلوايي
توليدشده با استفاده از رويکرد ارزيابي چرخهي زندگي محاسبه
شد و نتايج به دست آمده براي هر يک از بخشهاي اثر مورد
بررسي در جدول  4ارائه شده است .سهم هر يک از نهادهها در
بخشهاي اثر موردمطالعه در شکل  3نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده ميگردد ،نهاده کود نيتروژن با  48درصد
در بخش اسيدي شدن 44 ،درصد در بخش تقليل مواد غير آلي،
 43درصد در بخش اختناق درياچهاي و  33درصد در بخش
اکسيداسيون فتوشيميايي باالترين سهم را در بين نهادهها در اين
بخشهاي اثر داشته است .همچنين نهاده سموم با  90درصد در
بخش گرمايش جهاني 85 ،درصد در بخش مسموميت انسانها،
 77/5درصد در بخش نقصان اليهي ازن 66 ،درصد در بخش
مسموميت آبهاي سطحي 60 ،درصد در بخش مسموميت خاک
و  45درصد در بخش مسموميت آبهاي آزاد ،باالترين سهم را
در اين بخشهاي اثر به خود اختصاص داده است (جدول .)5
همچنين نتايج نرمالسازي و بيبعد شدن بخشهاي اثر در
شکل  4نشان داده شده است .بر طبق اين نتايج ،نهاده کود
نيتروژن در بخشهاي اثر اسيدي شدن ،تقليل مواد غير آلي،
اختناق درياچهاي ،گرمايش جهاني و اکسيداسيون فتوشيميايي
باالترين سهم را در بين نهادهها داشته است .همچنين نهاده سموم
در بخشهاي اثر مسموميت انسانها ،نقصان اليهي ازن،
مسموميت آبهاي سطحي و مسموميت خاک ،باالترين سهم را
به خود اختصاص داده است .شاخص مسموميت آبهاي آزاد

بيشترين مقدار نرمال را به خود اختصاص داده است؛ درنتيجه
بيشترين بار زيستمحيطي را در توليد کدوحلوايي دارد .در اين
بخش اثر ،سموم شيميايي ،سوخت ديزل و کود پتاسيم بيشترين
تأثير را دارا هستند .اين موضوع به دليل مصرف بيرويه نهاده
سوخت ،کود نيتروژن و سموم ميباشد که نياز است به صورت
بهينه مصرف شوند .لذا ميتوان ميزان مصرف کودها و سموم
شيميايي را از طريق آموزش و آگاهي دادن به کشاورزان ،مديريت
نمود تا عالوه بر جنبه انرژي ،در جنبههاي اقتصادي و زيست
محيطي نيز موجب تعادل گردد.
عالوه بر اين ،در ايران براي توليد الکتريسيته بيشتر از منابع
فسيلي استفاده ميشود ،لذا اين روش داراي بيشترين بارهاي
زيستمحيطي ميباشد و اثرات منفي بر آب ،خاک و هوا دارد که
پيشنهاد ميشود به جاي استفاده از منابع فسيلي ،از منابع
تجديدپذير بهره گرفته شود .همچنين جايگزيني تجهيزات و
ماشينهاي فرسوده و مستهلک با جديد که ميزان سوخت کمتري
مصرف ميکنند ،ميتواند باعث کاهش ميزان سوخت و در نتيجه
انرژي مصرفي شوند .همچنين ،افزايش سرمايهگذاري و استفاده
از منابع انرژيهاي تجديدپذير مانند انرژي خورشيدي ،ميتواند
راهکار مؤثر ديگري در کاهش مصرف انرژي تجديدناپذير باشد.
نتايج تحقيقات ديگر نيز نشان داده که منابع غير تجديدپذير
بيشترين سهم را در تقاضاي انرژي تجمعي به خود اختصاص
دادهاند که اين بر استفاده از منابع تجديدپذير انرژي جهت سوخت
مصرفي تاکيد ميکند ).(Ntinas et al., 2017
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جدول  -4مقادير محاسبه شده بخش های اثر و واحد اندازه گيری هر بخش در فرايند مطالعه زيست محيطی توليد کدو حلوايی در مزارع شهرستان بروجرد با
استفاده از نرم افزار سيماپرو

بخشهاي اثر

واحد اندازهگيري

تقليل مواد غير آلي
اسيدي شدن
اختناق درياچهاي
گرمايش جهاني
نقصان اليهي ازن
مسموميت انسانها
مسموميت آبهاي سطحي
مسموميت آبهاي آزاد
مسموميت خاک
اکسيداسيون فتوشيميايي

مقدار برآورد شده
0/20
0/17
0/03
39/85
0/0000085
7/32
1/16
3090/37
0/0019
0/00018

kg Sb eq
kg SO2 eq
kg PO43- eq
kg CO2 eq
kg CFC-11 eq
kg 1,4-DCB eq
kg 1,4-DCB eq
kg 1,4-DCB eq
kg 1,4-DCB eq
kg C2H4 eq

سموم

کودها ()K2O

کودها ()N

کودها ()P2O5

ديزل

%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ماشين های کشاورزی

شكل  -3سهم نهاده ها در بخش های اثر اندازه گيری شده در فرايند مطالعه زيست محيطی توليد کدو حلوايی با استفاده از نرم افزار سيماپرو
جدول  -5سهم (درصد) نهاده های مختلف در بخشهای اثر اندازه گيری شده در فرايند مطالعه زيست محيطی توليد کدو حلوايی با استفاده از نرم افزار سيماپرو

بخشهاي اثر
تقليل مواد غير آلي
اسيدي شدن
اختناق درياچهاي
گرمايش جهاني
نقصان اليهي ازن
مسموميت انسانها
مسموميت آبهاي سطحي
مسموميت آبهاي آزاد
مسموميت خاک
اکسيداسيون فتوشيميايي

نهادهها ()%
کود )(N

کود )( P2O5

کود )(K2O

سموم

8

5

17

2

22
39

ماشينهاي کشاورزي

ديزل

2
3
2
2
9
9
28
25
23
4

24

44

3

48

22

5

43

9

2

8

0

0

0

90

9/5

1

1

2

77/5

6

0

0

0

85

6

0

0

0

66

30

0

0

0

45

17

0

0

0

60

9

33

22

4

28

شريفی و همكاران :بررسی مصرف انرژی و آالينده های زيست محيطی در ...

35

1.50E-09
1.40E-09
1.30E-09
1.20E-09
1.10E-09
1.00E-09
9.00E-10
8.00E-10
7.00E-10
6.00E-10
5.00E-10
4.00E-10
3.00E-10
2.00E-10
1.00E-10
0.00E+00

سموم

کودها ()K2O

کودها ()P2O5

کودها ()N

ديزل

ماشين های کشاورزی

شكل  -4نتايج نرمال سازی بخش های اثر اندازه گيری شده در فرايند مطالعه زيست محيطی توليد کدو حلوايی با استفاده از نرم افزار سيماپرو

نتيجهگيری
در اين مطالعه به ارزيابي انرژي و آاليندههاي زيستمحيطي توليد
کدوحلوايي در شهرستان بروجرد با استفاده از رويکرد ارزيابي
چرخهي زندگي پرداخته شد .نتايج تحليل انرژي نشان داد که
کودهاي شيميايي و بهخصوص نيتروژن با سهم  59درصد
بيشترين مصرف انرژي را به خود اختصاص دادهاند .پس از آن،
سوخت ديزل با ميزان  29درصد باالترين ميزان مصرف انرژي را
به خود اختصاص داد .نتايج ارزيابي اثرات زيستمحيطي نيز نشان
داد که در بخشهاي اثر مطالعه شده ،کود نيتروژن و سموم
شيميايي بيشترين تأثير را داشته است .بر اين اساس ميتوان
نتيجه گرفت که استفاده کمتر از کودهاي شيميايي و جايگزيني
آن با کودهاي ارگانيک ،مصرف کمتر از سموم شيميايي ،استفاده
از روشهاي بيولوژيکي براي مبارزه با آفات و بيماريها و عدم
استفاده از تراکتور و ماشينهاي فرسوده ميتواند نقش بسزايي در
کاهش ميزان انرژي و آاليندههاي زيستمحيطي در توليد
کدوحلوايي داشته باشد .عالوه بر اين ،در بخشهاي اثر تقليل مواد

غير آلي ،اسيدي شدن ،اختناق درياچهاي و گرمايش جهاني ،کود
نيتروژن و در ساير بخشهاي اثر ،سموم شيميايي بيشترين تأثير
را داشته است .همچنين شاخص مسموميت آبهاي آزاد بيشترين
مقدار نرمال را به خود اختصاص داده است؛ درنتيجه بيشترين بار
زيستمحيطي را در توليد کدوحلوايي دارد .در اين بخش اثر،
سموم شيميايي ،سوخت ديزل و کود پتاسيم بيشترين تأثير را
دارا هستند.
پيشنهاد ميشود در تحقيقات بعدي ،مراحل پس از برداشت
محصول و فرآوري آن نيز مدنظر قرار گرفته و بررسي شود.
همچنين با مدلسازي و بهينهسازي انرژي ،تحليل پوششي دادهها
و يا الگوريتم ژنتيک ميتوان مصرف سوخت هاي مصرفي را
بهينهسازي نمود که ضمن شناسايي عملکرد واحدهاي ضعيف،
راهکارهايي را جهت بهبود عملکرد و کاهش مصرف سوخت ارائه
ميدهد و ميتواند از راه هاي مؤثر براي کاهش انرژي و اثرات
زيستمحيطي در توليد کدوحلوايي باشد.
هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد.
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