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ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the environmental impacts of sugarcane production in Hakim 

Farabi Agro-Industry Company through life cycle assessment method in the 2019 crop year. The production of 

one ton of sugarcane considered as the functional unit. The required data was collected through face-to-face 

interviews with managers and experts. The results indicated that diesel fuel, electricity, urea fertilizer and direct 

field emissions from sugarcane cuttings had the greatest effect on all sectors in the studied effect groups. The 

evaluation showed that Marine aquatic Ecotoxicity released 103447.86 kg 1, 4-DB per one ton of sugarcane 

which has the highest potential for environmental damage. Therefore, three scenarios were defined to evaluate 

the effects of sugarcane cultivation on the impact categories in order to reduce water consumption, reduce 

fertilizers and chemical pesticides consumption and reduce electricity and diesel fuel consumption. The 

emission rate of this impact category after applying the first, second and third scenarios is estimated to be 

99714.6, 95628.02 and 91894.77 kg 1, 4-DB per one ton of sugarcane, respectively. N2O, CO2 and CH4 

greenhouse gas emissions were estimated to be 0.915, 261 and 0.506 kg, respectively. After applying the 

scenarios, CO2, CH4 and N2O emissions were estimated as follows: N2O emissions were 0.871, 0.827 and 0.784 

kg, respectively, CO2 emissions were 251, 240 and 230 kg, respectively and CH4 emissions were 0.491, 0.475 

and 0.460 kg, respectively. 
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شرکت کشت و  :های کشاورزی )مطالعه موردیحيات گياه نيشکر با رويکرد مديريت برخی نهادهارزيابی چرخه

 صنعت نيشکر حکيم فارابی(

 1نسبسعيد برومند ، 1علی ناصری، عبد1*، منا گالبی1سارا ميسائی

 .، اهواز، ایراناهواز زیست، دانشگاه شهید چمران. گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط1

 (28/4/1400تاریخ تصویب:  -25/4/1400تاریخ بازنگری:  -27/2/1400)تاریخ دریافت:  

 چکيده

 زیابیار روش شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی با در نیشکر تولید زیستیمحیط اثرات بررسی هدف با مطالعه حاضر

 نظر در نیشکر محصول تن یک تولید معادل پژوهش این در کارکردی واحد .انجام شد 1398زراعی  سال حیات درچرخه

ه در گردآوری شد. نتایج نشان داد ک کارشناسان و مدیران با در رو رو به روش مصاحبه نیاز مورد اطالعات .شد گرفته

ای ناشی از تهیه قلمه نیشکر در های اثر مورد مطالعه سوخت دیزل، الکتریسیته، کود اوره و انتشارات مستقیم مزرعهگروه

معادل  86/103447های آزاد، داد که طبقه اثر مسمومیت آب نشان ارزیابی ها بیشترین تاثیر را داشتند. نتایجتمام بخش

 زیستمحیط به آسیب بیشتری برای پتانسیل دارای کند کهنیشکر به محیط منتشر میکلروبنزن برای هر تن کیلوگرم دی

کودها و  مصرف مصرف آب، کاهش منظور کاهشبه برای بررسی اثرات کشت نیشکر بر طبقات اثر سه سناریو است. پس

های سناریور بعد از اعمال مصرف الکتریسیته و سوخت دیزل تعریف شد. میزان انتشار این گروه اث سموم شیمیایی و کاهش

کلروبنزن تخمین زده شده است. میزان انتشار کیلوگرم دی 77/91894و  02/95628، 6/99714ترتیب  اول، دوم و سوم به

کیلوگرم برآورد شد.  506/0و  261، 915/0به ازای هر تن نیشکر تولیدی به ترتیب  4CH و  O2N ،2COای گازهای گلخانه

بعد از اعمال  2COکیلوگرم، میزان انتشار 784/0و  827/0، 871/0ها به ترتیب به سناریوبعد از اعمال O2Nمیزان انتشار 

 475/0، 491/0ها به ترتیب به سناریوبعد از اعمال 4CHکیلوگرم و میزان انتشار  230و  240، 251ها به ترتیب به سناریو

 کیلوگرم کاهش یافتند. 460/0و 

 حیات.ای، ارزیابی چرخهگلخانه گازهای انتشارزیستی، نیشکر، محیط اثرات:  کليدیهای واژه

 

 مقدمه
-در سیاست اصلی هایمؤلفه از یکی زیستمحیط حاضر، عصر در

 الشعاعرا تحت دیگر هایمولفه از بسیاری و بوده جهانی کالن های

 نیاز بسیاری پیش و عامل ترینمهم دلیل همین است. به داده قرار

 است زیستمحیط با سازگاری کالن، سطح در هافعالیت از

(Najam et al., 2002.)  با تأکید بر ورزی کشا، رـخیی اهالسادر

ی هادهنهان( و سیوافسیلی )توسعه مکانیزی سوختهاف مصر

ژی و نرن اکنندگافترین مصررگبزاز به یکی ، شیمیایی

به محیط  ری رابسیاات ثرل آن انبادبه ه و منابعطبیعی تبدیل شد

ت والـع محصـیزتواری و نگهد، ست. تولیدده انموزیست وارد 

ان به عنوکه قلیم اتغییر ای و انهگلخی هازگار نتشاورزی در ااـکش

 داردگی رهم بزـسچالش پیش روی انسان است، ترین رگبز

.(Cooper et al., 2011) در ایران  است که داده نشان تحقیقات

 چونمهم هم ایگلخانه گازهای انتشار از درصد 5/36حدود 

 ,MOE) شودمربوط می کشاورزی بخش به (O2N) نیترواکسید

اثرات  متفاوت و زیاد هاینهاده مصرف با کشاورزی بخش. (2012
                                                                                                                                                                                                 

 m.golabi@scu.ac.ir نویسنده مسئول: *

 ,.Brentrup et al) کندمی تولید را ایگسترده زیستیمحیط

-زیستی فعالیتمنظور بررسی اثرات محیطکلی بهطوربه. (2000

 14040 ایزو استاندارد در جهانی استاندارد مختلف، سازمانهای 

 دادها،درون ارزیابی و گردآوری صورت به را حیاتچرخه ارزیابی

 سراسر در محصول یک زیستیمحیط بالقوه پیامدهای دادها وبرون

 ارزیابی که است اینبر اعتقاد کند.می تعریف آن حیاتیچرخه

 بررسی را تولید هاینظام اجزای زیستیاثرات محیط حیات،چرخه

 Consoli et) کندمعرفی می را تولیدی نظام بهترین آن دنبال به و

al., 1993). حیات فرد ارزیابی چرخه به منحصر خصوصیات از یکی

 در را خدمت یا محصول زیستیمحیط تمام اثرات که است این

 در ممکن، اثرات تمامی کند ومی حیات پیگیری چرخه طول

می قرار توجه مورد محصول تولید تمامی مراحل

در طول قرن گذشته از این  .)  (Mohammadi et al., 2013گیرد

تاثیراتی که  تر در زمینه تحلیل تولیدات زراعی وشیوه بیش

گذارند، استفاده شده زیست میهای زراعی بر روی محیطسامانه

و  ایران در مختلفی مطالعات . (Sahle and Potting, 2013)است
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 اثرات تشخیص برای حیاتچرخه ارزیابی خصوص جهان در

  است. شده انجام محصوالت کشاورزی تولید زیستیمحیط

Marashi et al. (2019) حیات صنعت شکر به ارزیابی چرخه

 تولید در که داد نشان نتایج کبیر پرداختند.کشت و صنعت امیر در

-فسفات، اسیدی کیلوگرم 6/4اثرهای یوتریفیکاسیون  طبقه شکر،

جهانی  گوگرد، گرمایشاکسیدکیلوگرم دی 94/21شدن

غیرزیستی  کربن، تخلیهاکسیددی کیلوگرم 76/1701

میلی گرم  28اُزون  الیه آنتیموان و تخلیه کیلوگرم 000087/0

CFC و اساس، الکتریسیته این بر که سازندمی منتشر محیط به 

 به شکر تن یک ازای به را سهم بیشترین گیاهی بقایای سوزاندن

حیات ارزیابی چرخه Kaab et al. (2019) اند.داده اختصاص خود

محیطی در تولید نیشکر را با های زیستو برآورد انتشار آالینده

استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در کشت و صنعت نیشکر امام 

 زیستیخمینی مورد بررسی قرار دادند. بررسی تاثیرات محیط

های اثر مورد تولید نیشکر در این منطقه نشان داد که در بخش

های کشاورزی مطالعه، الکتریسیته، کود نیتروژن و ماشین

 تند.ها داشبیشترین تاثیر را بر انتشار آالیندگی در تمام گروه

Haroni et al. (2018)  عملکرد بینی پیشای بر روی در مطالعه 

نیشکر در شرکت کشت  در تولید ایگلخانه گازهای انتشار میزان و

و صنعت دعبل خزاعی نتیجه گرفتند که میزان کل انتشار گازهای 

اکسیدکربن بر هکتار بود. کیلوگرم دی 16/41537ای گلخانه

درصد مربوط  62ای با سهم های گلخانهبیشترین مقدار نشر گاز

به سوزاندن شاخ و برگ نیشکر قبل از برداشت بوده و پس از آن 

درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص  32لکتریسیته با سهم ا

زیستی با بررسی اثرات محیطRenouf et al. (2010)   داده است.

استفاده از آب و کاربری زمین نیشکر در استرالیا نشان دادند که 

، هاهای تولید نیشکر استرالیا است. پس از آنترین جنبهمهم

و تأثیرات تنفسی )از سوختن  پتانسیل فرسایش، اسیدی شدن

نیشکر( قابل توجه است، در حالی که مصرف انرژی تجدید ناپذیر 

 .شدن کره زمین از اهمیت کمتری برخوردار است و پتانسیل گرم

زیستی سایر بر نیشکر، ارزیابی اثرات محیط عالوه

حیات انجام شده است محصوالت کشاورزی نیز با استفاده از چرخه

 .Kazemizadeh et al به موارد زیر اشاره نمود. توانکه می

 نظام دو تحت ایدانه ذرت حیاتچرخه ارزیابی مطالعهبه   (2019)

پرداختند. نتایج نشان داد  خوزستان استان در پاییزه و بهاره کشت

 به فسفات منابع تخلیه و خشکی یوتریفیکاسیونهای اثر که گروه

 بیشترین کارکردی، واحد عنوانبه ذرت دانه تن یک تولید ازای

سهم  ترتیببه آنها از هریک و داشتند زیستی رامحیط منفی اثرات

 Shiri et داشتند. را هاآالینده در انتشار درصدی 08/34و  73/18

al. (2018) حیات ذرت در شرایط آب و هوایی با ارزیابی چرخه

 بیشترینزیستی های محیطدر میان شاخصمغان اظهار داشتند، 

های مؤثر سهم نظام تولیدی ذرت به ترتیب برای گروه

های گروه میان یوتریفیکاسیون اکوسیستم خشکی و اسیدیته و در

-تخلیه منابع، تخلیه منابع فسیلی بیشترین تأثیر منفی محیط

 .Holka et al زیستی را در تولید ذرت در منطقه مغان داشتند. 

در  LCAستانه را به روش زیستی گندم زمثرات محیطا (2016)

کشور هلند برای دو واحد کارکردی یک تن گندم و یک هکتار 

زمین بررسی کردند. نتایج نشان داد که بیشترین تاثیرگذاری در 

-بین فرآیندهای تولید گندم در مزرعه مربوط به شاخص اسیدی

یل و پتانس اتریفیکاسیون هایباشد و پس از آن شاخصشدن می

اثرات Iriarte et al. (2010)  .گیرندقرار میگرمایش جهانی 

زیستی تولید کلزا و آفتابگردان در شیلی را با استفاده از محیط

حیات بررسی کردند و نشان دادند که کودهای روش ارزیابی چرخه

زیستی در هر دو محصول را موجب شیمیایی باالترین اثرات محیط

 شود. می

 نیشکر در استان خوزستانکشت توجه به سطح وسیع زیربا 

این  ساله و اهمیتو توجه به این نکته که نیشکر گیاهی است چند

محصول استراتژیک به لحاظ صنایع جانبی تولیدی، با ارزیابی 

توان ضمن شناسایی نقاط زیستی این محصول میاثرات محیط

 داشت. لذاضعف و قوت به سمت تولید پاک این محصول گام بر

شرکت کشت و صنعت  حیات نیشکر درچرخه در پژوهش حاضر

گرفت تا بتوان اطالعات مفیدی  حکیم فارابی مورد ارزیابی قرار

خصوص سیستم تولیدی نیشکر در مزرعه در اختیار مدیران و در

 داد.  محققان قرار

 هاروش مواد و
 آوری اطالعات مطالعه و نحوه جمع مورد معرفی منطقه

صنعت نیشکر حکیم فارابی که به  این تحقیق در شرکت کشت و

گانه وابسته به شرکت توسعه های هفتعنوان یکی از شرکت

 باشد، انجام شد. ایننیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان می

آبادان و در شرق رودخانه -کیلومتری جاده اهواز 35در شرکت 

. شکل یک موقعیت شرکت مورد مطالعه را کارون واقع شده است

 دهد.نشان می

هکتار و سطح قابل کشت آن  14747مساحت کلی اراضی 

این پژوهش در شرکت کشت و صنعت  .باشدهکتار می 11700

 در رو حکیم فارابی از طریق مراجعه حضوری و به روش مصاحبه

اطالعات  انجام شد. 1398در سال  کارشناسان و مدیران با رو

ملیات نوع ع مربوط به عملیات رایج در تولید نیشکر به تفکیک

سازی زمین و کاشت، عملیات داشت مورد استفاده شامل آماده

پاشی و عملیات برداشت، تعیین و دهی، سمهمچون آبیاری، کود
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، مصرفی ها )سوختپس از آن مقدار مصرف هر گروه از نهاده

ها و سموم شیمیایی و میزان عملکرد نیشکر( آالت، کودماشین

ا به محیط براساس ضریب انتشار همشخص شد. میزان خروجی

حیات و تجزیه و تحلیل آن با حاصل شد. ارزیابی اثرات چرخه

 انجام گردید. CMLو به روش  9سیماپرو  افزاراستفاده از نرم

 

  
 موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه-1شکل

 حياتچرخه رزيابیا روش

 دامنه و هدف تعريف

 زیستیمحیط تأثیرات بررسی پژوهش از هدف تحقیق این در

روش  به نیشکر در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی تولید

-تخلیه به منابع غیر تأثیر هایگروه قالب در حیاتچرخه ارزیابی

، نقصان الیه اتریفیکاسیون جهانی، گرمایش شدن،زنده، اسیدی

 های سطحی،اوزون، اکسیداسیون فتوشیمیایی و مسمومیت )آب

 مشابه برای تحقیقات ها( بودند. درهای آزاد، خاک و انسانآب

 واحد تولید محصوالت کشاورزی، زیستیمحیط تأثیرات بررسی

 مشخص سطحی واحد در یا تولید محصول تن یک تولید کارکردی

 Burattiاست ) شده گرفته نظرر د انرژی مقداری مشخص تولید یا

et al., 2009; Nikkhah et al., 2015.) های سیستم برای مرز

حیات از مبدأ تولید مواد اولیه تا خروجی مزرعه در بررسی چرخه

های مورد مطالعه طرحی از سیستم و مرز 2نظر گرفته شد. شکل 

در فرایند را با هدف بررسی اثرات تولید یک تن نیشکر نشان 

 دهد.می

 

 
 سيستم مورد مطالعه و مرزهای آن -2 شکل
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 حياتتحليل سياهه چرخه

-مرحله انجام ارزیابی چرخه برترینزمان و کارترینپر بخش این

 هاینهاده و ها(منابع )ورودی این مرحله کلیه حیات است. در

 های منتشرآالینده تمامی مقادیر و نیشکر تولید برای مورد نیاز

 شدند. برداری ها فهرستنهاده مختلف انواع از استفاده اثر در شده

های ورودی و خروجی و مقادیرشان در هکتار که به نهاده

حیات برای تولید نیشکر به کار عنوان بخشی از سیاهه چرخه

 آورده شده است. 1رفتند در جدول 
 

 ها در يک هکتار نيشکر توليدیهای ورودی و خروجی و مقدار متوسط آننهاده -1 جدول
 مقدار گیریواحد اندازه هانهاده مقدار گیریواحد اندازه هانهاده

 kg 15/5 شیمیایی )ورودی( سموم Hr 29/77 )ورودی( نیروی انسانی

 3m 25001 آب آبیاری )ورودی( Hr 72/6 )ورودی( کشاورزیهای ماشین

 kWh 7/3452 الکتریسیته )ورودی( L 08/315 )ورودی( سوخت دیزل

 kg 7580 قلمه نیشکر )ورودی( L 94/26 )ورودی( سوخت بنزین

 kg 4/35942 نیشکر )خروجی( kg 350 کود اوره )ورودی(

 kg 18000 )خروجی(خاشاک  kg 250 ()ورودی تریپلفسفاتکود سوپر

 

 هوا متفاوت و آب خاک، به هاآالینده انتشار میزان که آنجا از

 تخمین مشخص برای هایروش از گیری،اندازه جای به لذا است،

 برای (Brentrup et al., 2004 a). شد استفاده انتشار میانگین

 با زیست،محیط به دارنیتروژن ترکیبات انواع انتشار میزان تخمین

 نوع و هوا، آب خاک، نوع به بسته انتشار میزان که این به توجه

 تحقیقات نتایج از لذا است، متفاوت تولیدی نظام مدیریت

Brentrup et al., 2000؛ Snyder et al., 2009 ؛Gasol et al., 

 NH)3-آمونیاک انتشار ضریب اساس، این بر .شد استفاده 2007

N) اوره کود قالب در رفته کاره ب نیتروژن کل از درصد 17 برابر 

انتشار  اگرچه  2000et al.(Brentrup ,.؛  et alGoebes(2003 ,. بود

O2N و نیتریفیکاسیون میکروبی پدیده دو تأثیر تحت اتمسفر به 

 نیز موضوع این ولی شود،می ایجاد خاک در نیتریفیکاسیونید

 نوع چنینهم و هوا و آب خاک، مختلف شرایط تأثیر تحت

 کل از N-O2Nانتشار  میزان باشد، لذامی متفاوت زراعی مدیریت

 تغییرات المللیبین مجمع گزارش اساس بر شده مصرف نیتروژن

 به مصرفی نیتروژن کل از درصد یک برابر (IPCC)و هوایی  آب

انتشار  میزان و   et al(Snyder (2009 ,.باشداوره می شکل کود

N-xNO انتشار  میزان درصد 10 برابرO2N شد  گرفته نظر در

(Gasol et al., 2007.) 

 کل از درصد 30که  بود این بر فرض ترتیب، همین به 

-می شسته نیترات عنوان به خاک از اوره کود نیتروژن موجود در

 آبشویی شامل فسفره هایکود  (Erickson et al., 2001). شود

 هوا به ایگلخانه گاز هیچ و است زیرزمینی هایآب به فسفات

 مقدار مطالعه این در (.Dalgaard et al., 2007شود )نمی منتشر

 کیلوگرم 07/0زیرزمینی  هایآب به شده شسته فسفر متوسط

 Nemecek et).)هکتار در نظر گرفته شد  هر در فسفر پایه بر کود

al, 2007 ب به روانا چنین در این تحقیق ضریب انتشار فسفرهم

 درصد از کل فسفر بکار رفته در قالب کود فسفات بود 8/12برابر 

(Renouf  et al., 2010.) اساس گزارشبر Renouf et al. (2010) 

ی زیرزمینی و سطحی برابر هامیزان انتشار سموم شیمیایی به آب

 درصد ماده فعال موجود در سموم شیمیایی برآورد شد. 5/1

به اتمسفر ناشی از الکتریسیته مصرفی  xSOو  xNOمقادیر انتشار 

به ازای   xgSO 1/8و  xgNO 17/4به ترتیب با استفاده از ضرایب  

ضرایب  (ESKOM, 2010).وات ساعت محاسبه شد هر کیلو

ای و سایر گازها به اتمسفر ناشی از کاربرد گازهای گلخانه انتشار

میایی سموم شیهای شیمیایی، سوخت مصرفی، الکتریسیته و کود

طور مختصر در جدول مختلفی محاسبه شدند که بههای با روش

 . آورده شده است 3و  2

 

 های مختلف در کشاورزیای )برحسب گرم( به ازای هر واحد از نهادهضرايب محاسبه ميزان انتشار گازهای گلخانه-2 جدول

 هاورودی واحد  CO 6H6C 2SO 3NH 2CO O2N 4CH منبع 

(Nemecek et al, 2007) 17/7 007/0 01/1 02/0 3120 12/0 129/0 kg  دیزل 

(Nemecek et al, 2007) _ 48/9 072/0 04/0 3000 13/0 92/2 kg  بنزین 

(Tzilivakis et al., 2005) _ _ _ _ 2/61 82/8 02/0 kWh  الکتریسیته 

(Snyder et al., 2009) _ _ _ _ 3100 .03/0 7/3 kg   کود اوره 

(Snyder et al., 2009) _ _ _ _ 1000 02/0 8/1 kg  کود سوپرفسفات تریپل 

(Green, 1987) _ _ _ _ 5100 02/0 01/0 kg  سموم شیمیایی 
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 حيات ارزيابی تاثير چرخه

 بخش نتایج کمی تحلیل و تجزیه بخش، این اجرای از هدف

 ارزیابی از ایمرحله اثر، ارزیابی واقع است. در حیاتچرخه ممیزی

 بالقوه پیامدهای و اهمیت و بزرگی آن در که است حیاتچرخه

چرخه سراسر در محصول یا یک سیستم برای زیستی،محیط

 کلی طوربه اثر ارزیابی. شودمی گذاریارزش و درک آن حیات

 ,.Roy et al). است  دهیوزن سازی ونرمال بندی،طبقه شامل

زیستی براساس روش در این مطالعه، ارزیابی اثرات محیط(2009

CML 2 Baseline 2000  انجام شد. این روش توسط پژوهشکده

( هلند ارائه شده و یکی از Leidenعلوم محیطی دانشگاه لیدن )

 المللیهایی است که بیشتر برای استفاده در سطح بینروش

 Guinée and). طراحی شده و به منطقه خاصی اختصاص ندارد 

Lindeijer, 2002)  طبقه اثر تخلیه مواد  10روش مذکور شامل

ای، پتانسیل گرمایش شدن، اختناق دریاچهده، اسیدیغیرزن

های ها، مسمومیت آبجهانی، نقصان الیه ازون، مسمومیت انسان

های آزاد، مسمومیت خاک و اکسیداسیون سطحی، مسمومیت آب

طبقات اثر  (Milutinović et al., 2017). باشدفتوشیمیایی می

ها در دازه گیری آنبهره گرفته شده در این مطالعه و واحدهای ان

 آمده اند. 4جدول 
 

 

 هاطبقات اثر مرتبط با توليد يک تن نيشکر، نماد و واحد هرکدام از آن -4جدول 
 واحد نماد طبقات اثر واحد نماد طبقات اثر

 HT *DB eq-kg 1,4 هامسمومیت انسان .AD kg Sb eq آلیتخلیه مواد غیر

 FAET kg 1,4-DB eq های سطحیمسمومیت آب AC eq. 2kg SO شدناسیدی

 .MAET kg 1,4-DB eq های آزادمسمومیت آب EU eq. 3-)4kg (PO ایاختناق دریاچه

 .TE kg 1,4-DB eq مسمومیت خاک GW eq. 2kg CO گرمایش جهانی

 PhO eq. 4H2C kg یشیمیایاکسیداسیون فتو .OD kg CFC11 eq نقصان الیه ازون

kg 1, 4 Dichlorobenzene equivalent* 

 

 تفسير نتايج چرخه حيات 

 زیستیمحیط اثرات حیات،مرحله از ارزیابی چرخه آخرین در

 حکیم فارابی نیشکر صنعت و کشت در واحد نیشکر تولید بالقوه

-محیط داغ نقاط اصالح جهت راهکارهای پیشنهادی و محاسبه

شود. سپس می ارائه مطالعه از آمده نتایج بدست اساس بر زیستی

زیستی محیط اثرات حداقل هدف با مناسب برای رسیدن به شرایط

 منظور حرکت بهها بهو ارائه سیستم مدیریت مصرف بهینه نهاده

 کاهش رویکرد با ییسمت تولید پاک این محصول سناریوها

 دیزل، کود اوره، کود فسفات، الکتریسیته، سمومسوخت  مصرف

 شود.می آبیاری تعریفو آب شیمیایی

 نتايج و بحث 

 يافته انتشار هایآالينده

 های کشاورزی در توليد نيشکرای نهادهضرايب انتشارات مستقيم مزرعه -3 جدول

 انتشارات مستقیم  مقدار واحد  منبع

   
 انتشارات مزرعه به هوا 

(Snyder et al., 2009) N)-O2% applied N (as N 1 O 2N (نیتریفیکاسیوندی) 

(Brentrup et al., 2000) N)-3% applied Urea N (as NH 17   3) NHتصعید) 

(Gasol et al., 2007) N)-x% applied N (as NO 10  x) NOنیتریفیکاسیون+ نیتریفیکاسیوندی( 

   
 انتشارات مزرعه به آب

(Erickson et al., 2001) N)-3% applied N (as NO 30  آبشویی نیتراتN)-3NO( 

(Nemecek et al, 2007) 5O2P 1-kg kg 07/0  P )آبشویی فسفر( 

(Renouf et al., 2010) % applied P (as P) 8/12  P (رواناب) 

(Renouf et al., 2010) % active ingredient 5/1 زیرزمینی( های سطحی/انتقال سموم شیمیایی)آب 

   
 انتشارات حاصل از سوختن بقایا نیشکر به هوا

(Renouf et al.,2010) g/t Sugarcane 90  متان 

(Renouf et al.,2010) g/t Sugarcane 6 اکسید نیتروژن مونودی 

(Renouf et al.,2010) g/t Sugarcane 331 نیتروژن اکسید 

(Renouf et al.,2010) g/t Sugarcane 120  آمونیوم و آمونیاک 

(Renouf et al.,2010) g/t Sugarcane 3944 اکسیدکربن مونو 

(Renouf et al.,2010) g/t Sugarcane 41 اکسید سولفور 

(Renouf et al.,2010) g/t Sugarcane 204  ترکیبات آلی فرار بدون متان 
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-های مختلف محیطیافته به بخش های انتشارمیزان انواع آالینده

زیست به ازای یک تن نیشکر تولیدی براساس نتایج به دست آمده 

 ارائه شده است.  5از اجرای مدل در جدول 

 
 زيست به ازای يک تن نيشکر توليدیهای مختلف محيطيافته به بخش های انتشارميزان انواع آالينده -5 جدول

 انتشارات مستقیم )کیلوگرم در هرتن( میزان انتشار منبع انتشار

 انتشار در هوا  

های فسیلی، الکتریسیته، سموم های شیمیایی، سوخت)کود

 شیمیایی و سوزاندن نیشکر(
915/0 O2N 

 xNO 48/1 )الکتریسیته، سوزاندن نیشکر و کود اوره(

 3NH 99/0 های فسیلی و کود اوره()سوزاندن نیشکر، سوخت

)کود اوره، کود فسفات، دیزل، بنزین، الکتریسیته و سموم 

 شیمیایی(
261 2CO 

 2SO 59/0 )بنزین و دیزل(

 XSO 819/0 )الکتریسیته و سوزاندن نیشکر(

اوره، کود فسفات، دیزل، بنزین، الکتریسیته، سموم شیمیایی  )کود

 و سوزاندن نیشکر(
506/0 4CH 

 CO 19/5 )سوزاندن نیشکر و دیزل(

 6H6C 0151/0 )دیزل و بنزین(

 ترکیبات آلی فرار بدون متان 348/0 )سوزاندن نیشکر(

 آب انتشار در  

 )آبشوییNO (3  79/1 )کود اوره(

 )آبشوییP ( 221/0 )کود سوپر فسفات تریپل(

 )روانابP ( 401/0 )کود سوپر فسفات تریپل(

 سموم شیمیایی 00215/0 )سموم شیمیایی(

 انتشار در خاک  

 totN 48/4 )کود اوره(

 totP 13/3 )کود سوپر فسفات تریپل(

 

کیلوگرم به ازای هر تن  O2N 915/0میزان انتشار گاز 

 مستقیم تلفات شامل عمدتا   میزان این کهنیشکر برآورد شد 

 تلفات و خاک دسترس قابل نیتروژن و مصرفی کودهای

چنین . همباشدمی نیترات و آمونیاک انتشار از ناشی غیرمستقیم

 فرآیند در الکتریسیته جریان کاربرد از ناشی آن ای ازعمده بخش

 کشاورزی است. آالتماشین از استفاده در دیزل سوخت آبیاری و

 داده نشان نیز Brentrup et al., 2004 a))  هابررسی برخی نتایج

 میزان به زراعی هاینظامبوم در زنیترو اکسید انتشار که است

 میزان .باشدمی دارنیتروژ کودهای مصرف شدت به وابسته زیادی

تولید یک واحد کارکردی نیشکر  برای نیتروژن اکسیدهای انتشار

کیلوگرم به ازای هرتن نیشکر تولیدی  48/1خوزستان  شرایط در

ای از انتشارات این گاز ناشی از تخمین زده شد که بخش عمده

 ت.ی نیشکر اسکاربرد الکتریسیته در آبیاری و سوزاندن بقایا
کیلوگرم به ازای هر تن نیشکر  99/0انتشار گاز آمونیاک به میزان 

-هم  و نیتروژنی کودهای از فرار و به دلیل تصعید که شد؛ برآورد

 منتشر کربن اکسیددی مقدار .افتدمی اتفاق چنین سوخت دیزل

 خشبباشد که کیلوگرم به ازای هر تن نیشکر می 261 هوا به شده

استفاده از الکتریسیته در آبیاری،  ه دلیلب گاز این انتشار عمده

 فرآیند دیزلی در هایسوخت کاربرد کودهای شیمیایی، سموم و و

 نتایج راستا همین در است. زراعی عملیات و هانهاده این تولید

 ,.al ؛  Brentrup et Brentrup et al., 2004 b) برخی مطالعات

2002 a) اکسیددی انتشار از زیادی بخش که است داده نشان 

 و تولید به مربوط عمدتا   کشاورزی هایفعالیت تأثیر تحت کربن

بوده و بقیه مربوط به استفاده از  مزرعه به ورودی هاینهاده انتقال

اکسید ناشی از باشند. میزان انتشار کربن مونوآالت میماشین

کیلوگرم به  19/5سوزاندن بقایای نیشکر و کاربرد سوخت دیزل 

 xSOو  2SOمقدار  تولید هرتن نیشکر برآورد شده است. ازای

انتشار یافته به اتمسفر به ازای یک واحد کارکردی نیشکر به 

کیلوگرم به ازای یک تن نیشکر برآورد  819/0و  59/0ترتیب 

های زیرزمینی و نیتروژن به مقدار انتشار نیترات به آب گردید.

کیلوگرم به ازای یک تن نیشکر  48/4و  79/1خاک به ترتیب 

 تولیدی برآورد شده است. 

 حيات نيشکر ارزيابی چرخه

ستی زیهای محیطدر این تحقیق به منظور ارزیابی انتشار آالینده
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حیات محصول مورد مطالعه از در تولید نیشکر، کل چرخه

ه تا برداشت محصول در مزرعه مورد مطالعه استخراج منابع اولی

قرار گرفت. تمامی محاسبات بر اساس یک تن محصول تولید شده 

انجام و میزان انتشار هر بخش اثر به ازای تولید یک تن نیشکر 

 نشان داده شده است. 6تولید شده در جدول 

 

 هايد يک تن نيشکر، نماد و واحد هر کدام از آنطبقات اثر مرتبط با تول -6جدول

 مقدار واحد نماد طبقات اثر مقدار واحد نماد طبقات اثر

 HT kg 1,4-DB eq 174/270 هامسمومیت انسان AD kg Sb eq. 56/1 آلیتخلیه مواد غیر

 FAET kg 1,4-DB eq 327/57 های سطحیمسمومیت آب AC eq. 2kg SO 029/3 شدناسیدی

 MAET kg 1,4-DB eq. 86/103447 های آزادمسمومیت آب EU eq. 3-)4kg (PO 053/13 ایاختناق دریاچه

 TE kg 1,4-DB eq. 67/2 مسمومیت خاک GW eq. 2kg CO 137/564 گرمایش جهانی

 PhO eq. 4H2kg C 302/0 شیمیاییاکسیداسیون فتو OD kg CFC11 eq. 000024/0 نقصان الیه ازون

 

شود، شاخص نهایی مشاهده می 6گونه که در جدول همان

ای هزیستی در تولید یک تن نیشکر برای مسمومیت آبمحیط

ها به ترتیب آزاد، گرمایش جهانی و مسمومیت انسان

بدست آمد که دارای  174/270و  137/564، 86/103447

د. در به سایر اثرات می باشنزیستی نسبت بیشترین آسیب محیط

لیه تخهای اثر بررسی شده در این مطالعه، سه گروه اثر بین گروه

اکسیداسیون فتوشیمیایی و نقصان الیه ازون به ، آلیمواد غیر

-دارای کمترین آسیب محیط 000024/0و  302/0، 56/1ترتیب 

-های ورودی و همسهم هریک از نهاده 3زیستی هستند. شکل 

کر خروجی را در هریک از طبقات اثر مورد مطالعه چنین نیش

 دهد. نمایش می

 

 
 بخش های اثر به ازای يک تن نيشکر )ساقه تر( -3 شکل

گردد، سوخت دیزل، الکتریسیته، طور که مشاهده میهمان

ا هتهیه قلمه نیشکر در تمام بخشکود اوره و انتشارات ناشی از 

-بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص های بدست آمده، دارا می

 باشند.

 اثر های گروه از هريک تحليل

 سميت

                                                                                                                                                                                                 
1 Roundup 

-اکوسیستم برای سمیت مقدار که داد نشان هاداده و تحلیل تجزیه

کلروبنزن برای هر کیلوگرم دی 86/103447معادل  دریایی های

معادل  19/46857در تحقیق حاضر دیزل با  باشد.تن نیشکر می

ای آزاد هکلروبنزن، بیشترین تاثیر را در سمیت آبکیلوگرم دی

داشته است و پس از آن کود اوره، کود فسفات، الکتریسیته، 

به ترتیب  1کش رانداپانتشارات ناشی از تهیه قلمه نیشکر و علف

 61/504و  03/7004، 38/13674، 02/15713، 05/19116با 
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ند. اکلروبنزن در این طبقه اثر نقش داشتهمعادل کیلوگرم دی

های آزاد دارای نتایج نشان دادند که گروه اثر مسمومیت آب

-باشد. مصرف سوختزیستی میبیشترین کارایی تخریب محیط

های فسیلی و کودهای شیمیایی در سامانه های کشاورزی سهم 

 باالیی در این گروه اثر دارد.

Kaab et al. (2019)  به این در ارزیابی چرخه حیات نیشکر

 91/51636های آزاد با انتشار نتیجه رسیدند که مسمومیت آب

کیلوگرم  06/35448کشت و بنزن در مزارع تازهکلروکیلوگرم دی

 در زیستی رامحیط اثربنزن در مزارع بازرویی بیشترین کلرودی

 Farahani and های سیاست. برر کرده ایجاد تاثیر هایگروه میان

Asoodar (2017) نیشکر، الکتریسیته  تولید در نیز نشان دادند که

درصد بیشترین سهم 8/17و کود اوره با سهم  درصد 5/70با سهم 

 سمیت اثر طبقه در حاضر مطالعه در را در این طبقه اثر داشتند.

به ازای  کلروبنزن معادل کیلوگرم دی 1736/270 ها،انسان برای

ا شود. سوخت دیزل بتولید یک تن نیشکر به محیط منتشر می

کلروبنزن، بیشترین تاثیر را در معادل کیلوگرم دی 55/128

ها داشته است و پس از آن قلمه نیشکر، کود اوره و سمیت انسان

کیلوگرم  76/18و  02/28، 04/52الکتریسیته به ترتیب با مقادیر 

 Kaab داشته اند.  این گروه اثر روی یراتتأث کلروبنزن بیشتریندی

et al. (2019) معادل  93/111ها طبقه اثر مسمومیت برای انسان

معادل  42/64کشت و بنزن در مزارع تازهکلروکیلوگرم دی

ر مقدابنزن در مزارع بازرویی به دست آوردند. کلروکیلوگرم دی

های سطحی به ازای تولید یک تن نیشکر سمیت برای آبزیان آب

برآورد شده است. سوخت دیزل،  کلروبنزنکیلوگرم دی 3274/57

انتشارات ناشی از تهیه قلمه نیشکر، کود فسفات و کود اوره به 

کلرومعادل کیلوگرم دی 78/6، 10/7، 29/13، 72/25ترتیب  

 رایطش در بنزن بیشترین تاثیر را در این گروه اثر ایفا کردند.

 67/2تولید یک تن نیشکر در طبقه اثر مسمومیت خاک  خوزستان

به طوری  کند.منتشر می محیط کلروبنزن بهدی معادل کیلوگرم

 معادل کیلوگرم 65/1که انتشارات ناشی از تهیه قلمه نیشکر با 

کلروبنزن بیشترین نقش را در این طبقه اثر داشته است. بعد دی

، 323/0الکتریسیته و کود فسفات به ترتیب از آن کود اوره، دیزل، 

کلروبنزن در این دی معادل کیلوگرم 12/0و  248/0، 321/0

 طبقه اثر بیشترین نقش را داشتند.

   غيرزنده منابع تخليه

آلی غیر منابع تخلیه اثر طبقه مقدار که داد نشان پژوهش نتایج

جزیه و کیلوگرم آنتیموان است. ت 56/1برای تولید یک تن نیشکر 

، 52/0، دیزل با 54/0ها نشان داد که الکتریسیته با تحلیل داده

کیلوگرم آنتیموان  12/0و کود فسفات با  29/0کود اوره با 

 .Marashi et al بیشترین نقش را در این گروه اثر ایفا کردند. 

 در که دادند نشان شکر صنعت حیات چرخه ارزیابی رد (2019)

کیلوگرم آنتیموان  00087/0معادل  زیستیغیر تخلیه شکر، تولید

 کند.زیست منتشر میبه محیط

 گرمايش جهانی 

که به ازای تولید هر تن  داد نشان حاضر تحقیق از حاصل نتایج

کربن به محیط اکسیدکیلوگرم معادل دی 1368/564نیشکر 

شود. در این تحقیق در طبقه اثر گرمایش جهانی، انتشار منتشر می

،  9/78، دیزل 47/344مزرعه برای تولید نیشکر مستقیم از 

کربن اکسیدکیلوگرم دی 19/32و کود اوره  56/69الکتریسیته 

میزان پتانسیل گرمایش جهانی  Kaab et al. (2019) .سهم دارند

و مزارع  کشتتازهبه ازای یک تن محصول تولیدی در مزارع 

-کیلوگرم معادل دی 95/103و  51/126به ترتیب، برابر  بازرویی

میزان انتشار   Farahani and Asoodar (2017)کربن و اکسید

-اکسیدکیلوگرم دی 7/317طبقه اثر گرمایش جهانی را معادل 

تولید نیشکر، سوزاندن نیشکر با  کربن برآورد کردند که در بخش

 گرمایش اثر طبقه در ار تاثیر بیشترین %26و الکتریسیته با  47%

-با بررسی اثرات محیط  Renouf et al. (2010) اند. داشته جهانی

تانسیل پزیستی تولید نیشکر در استرالیا نشان دادند که میزان 

کیلوگرم  9/77گرمایش جهانی به ازای یک تن محصول تولیدی 

ناشی  O2Nکند. انتشار زیست منتشر میکربن به محیطاکسیددی

 . گذار بر این طبقه اثر استنیتریفیکاسیون عامل اصلی اثراز دی

 اتريفيکاسيون

تولید یک تن نیشکر در طبقه اثر  خوزستان شرایط در

منتشر  محیط به فسفات کیلوگرم معادل 053/13اتریفیکاسیون، 

 67/12از مزرعه برای تولید نیشکر با  مستقیم کند. تلفاتمی

ش را در طبقه اثر کیلوگرم معادل فسفات بیشترین نق

 این در چندانی تاثیر هانهاده سایر اتریفیکاسیون داشته است و

 و نیتروژن دارای ترکیباتتلفات از  برجای نگذاشتند. اثر طبقه

 اتریفیکاسیون منشا اصلی شوند،می استفاده مزرعه در که فسفر

 هستند. 

 اسيدی شدن

نیشکر  تن هر تولید ازای به که داد نشان حاضر تحقیق هاییافته

زیست منتشر به محیط  اکسید گوگردکیلوگرم دی 03/3معادل 

طوری که انتشارات شود که دارای اثرات اسیدی شدن است. بهمی

، 46/0، سوخت دیزل 79/1ای برای تولید نیشکر مستقیم مزرعه

در   اکسید گوگردکیلوگرم دی 17/0و کود اوره  27/0الکتریسیته 

 یک برای تولید Kaab et al. (2019)اند. شدن سهم داشتهاسیدی

 516/0معادل  ، نیشکر در شرکت کشت و صنعت امام خمینی تن
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. در بدست آورند کشتدر مزارع تازه اکسید گوگردکیلوگرم دی

نشان دادند که طبقه اثر پتانسیل  Renouf et al. (2010) تحقیقی 

 به گوگرداکسید کیلوگرم دی 83/0شدن )آبزیان( معادل اسیدی

 کند. محیط منتشر می

 ازون اليه نقصان

  معادل تن نیشکر، یک تولید ازای به خوزستان شرایط در

-زیست منتشر میکلروفلوروکربن به محیط کیلوگرم 000024/0

 یجد. نتاگردشود که موجب تخریب الیه اوزون در استراتوسفر می

 کیلوگرم 0000088/0با  دیزل سوخت که داد حاضر نشان تحقیق

در این طبقه اثر ایفا کرده است.  را کلروفلوروکربن بیشترین سهم

، 0000080/0الکتریسیته، کود اوره و کود فسفات به ترتیب با 

کلروفلوروکربن بعد از  کیلوگرم 0000013/0و  0000044/0

 . سوخت دیزل بیشترین اثرات را در این طبقه اثر داشتند

 فتوشيميايی اکسيداسيون

افزار نرم از استفاده با نیشکر تولید و تحلیل تجزیه تحقیق این در

نیشکر در کشت و  تن هر تولید ازای به که کرد مشخص سیماپرو

گرم اتیلن به هوا وارد معادل کیلو 302/0، صنعت حکیم فارابی

 فتوشیمیایی اکسیداسیون منجر به ایجاد (4H2Cشود. اتیلن )می

و صنعت حکیم فارابی، تهیه تولید نیشکر در کشت  در شود.می

و انتشارات مستقیم مزرعه از تولید نیشکر با  12/0قلمه با 

گرم اتیلن بیشترین اثرات را در پتانسیل معادل کیلو11/0

میزان  Kaab et al. (2019)اند. اکسیداسیون فتوشیمیایی داشته

 Farahani andکیلوگرم در تولید نیشکر و  12/0اتیلن را 

Asoodar (2017)  کیلوگرم در کل تولید شکر به  88/1معادل

 دست آوردند. 

 مقايسه بخش های اثر به ازای يک تن نيشکر )ساقه تر(
 را تن نیشکر یک ازای به شده نرمال اثر هایبخش که 4شکل 

 دهد.می نشان

 

 
 تر( مقايسه بخش های اثر به ازای يک تن نيشکر )ساقه -4 شکل

 

 یک ازای به شده نرمال اثر هایبخش که 4باتوجه به شکل 

 های آزادمسمومیت آب دهد، شاخصمی نشان را تن نیشکر

-نکته .دارد زیستمحیط روی بر کشت نیشکر در را تاثیر بیشترین

شاخص مسمومیت  چون این است که است اهمیت حایز که ای

-ترین شاخص از نظر کارایی تخریب محیطآزاد مهمهای آب

 بندیطبقه مرحله در که هایینهاده بایستی باشد،می زیستی

 صورت در تا گرفته قرار بررسی مورد شدند امر ها باعث اینشاخص

 به سمت مطلوب سوق داده شوند. امکان

 صورت اعمال سناريوها در های ورودینهاده تغييرات

موجود،  شرایط از بدست آمده نتایج بررسی از پس در این مرحله

 86/103447های آزاد که مشخص شد در طبقه اثر مسمومیت آب

 یکند، نهادهکلروبنزن به محیط منتشر میمعادل کیلوگرم دی

کلروبنزن، معادل کیلوگرم دی 19/46857ورودی دیزل با 

 نهای آزاد داشته است و پس از آبیشترین تاثیر را در سمیت آب

کش علفکود اوره، کود فسفات، الکتریسیته، تهیه قلمه نیشکر و 

، 38/13674، 02/15713، 05/19116رانداپ به ترتیب با 

کلروبنزن در این طبقه معادل کیلوگرم دی 61/504و  03/7004

 هدف با مناسب اثر نقش داشته اند. پس برای رسیدن به شرایط

 مصرف کاهش رویکرد با زیستی سناریوهاییمحیط اثرات حداقل

شیمیایی  سوخت دیزل، کود اوره، کود فسفات، الکتریسیته، سموم
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شود. سناریو اول: کاهش مصرف سوخت می تعریف آبیاریو آب

درصد مصرف فعلی، کاهش مصرف  5دیزل و الکتریسیته به میزان 

درصد مصرف فعلی و کاهش  2کودها و سموم شیمیایی به میزان 

درصد مصرف فعلی. سناریو دوم: کاهش  25/0مصرف آب به میزان 

درصد مصرف  10مصرف سوخت دیزل و الکتریسیته به میزان

درصد  5فعلی، کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی به میزان 

درصد مصرف  5/0مصرف فعلی و کاهش مصرف آب به میزان 

فعلی. سناریو سوم: کاهش مصرف سوخت دیزل و الکتریسیته به 

رف فعلی، کاهش مصرف کودها و سموم درصد مص 15میزان 

درصد مصرف فعلی و کاهش مصرف آب به  7شیمیایی به میزان 

 درصد مصرف فعلی. 1میزان 

 ها با اعمال سناريوهاميزان انتشار آالينده

ها با اعمال سناریوهای مورد مطالعه به ازای میزان انتشار آالینده

 ارائه شده است. 7هر تن نیشکر تولیدی در جدول 

 
 زيست به ازای يک تن نيشکر توليدی با اعمال سناريوهاهای مختلف محيطهای منتشره به بخشميزان انواع آالينده -7 جدول

 انتشارات مستقیم میزان انتشار )کیلوگرم به ازای هر تن نیشکر( منبع انتشار

 انتشار در هوا انتشار فعلی سناریو اول سناریو دوم  سناریو سوم  

های فسیلی، الکتریسیته و و سموم شیمیایی، سوخت )کود

 سوزاندن نیشکر(
784/0 827/0 871/0 915/0 O2N 

 xNO 48/1 42/1 37/1 32/1 )الکتریسیته، سوزاندن نیشکر و کود اوره(

 3NH 99/0 974/0 95/0 934/0 های فسیلی و کود اوره()سوزاندن نیشکر، سوخت

)کود اوره، کود فسفات، دیزل، بنزین، الکتریسیته و سموم 

 شیمیایی(
230 240 251 261 2CO 

 2SO 59/0 567/0 543/0 521/0 )بنزین و دیزل(

 XSO 819/0 78/0 741/0 702/0 )الکتریسیته و سوزاندن نیشکر(

)اوره، فسفات، دیزل، بنزین، الکتریسیته، سموم شیمیایی و 

 سوزاندن نیشکر(
46/0 475/0 491/0 506/0 4CH 

 CO 19/5 15/5 12/5 08/5 )سوزاندن نیشکر و دیزل(

 6H6C 0151/0 015/0 0149/0 0148/0 )دیزل و بنزین(

 ترکیبات آلی فرار بدون متان 348/0 342/0 336/0 33/0 )سوزاندن نیشکر(

 انتشار در آب     

 )آبشویی NO (3    79/1 77/1 72/1 7/1 )کود اوره(

 )آبشوییP ( 221/0 217/0 21/0 206/0 )کود سوپر فسفات تریپل(

 )روانابP (  401/0 393/0 381/0 373/0 )کود سوپر فسفات تریپل(

 سموم شیمیایی 00215/0 00213/0 00211/0 0021/0 )سموم شیمیایی(

 انتشار در خاک     

 totN 48/4 39/4 26/4 17/4 )کود اوره(

 totP 13/3 07/3 97/2 91/2 تریپل()کود سوپر فسفات 

 

کیلوگرم به ازای هر  O2N 915/0میزان انتشار فعلی گاز 

تن نیشکر برآورد شد؛ نتایج نشان داد پس از اعمال سناریوهای 

کیلوگرم  784/0و  827/0، 871/0اول، دوم و سوم به ترتیب به 

تولید  برای نیتروژن اکسیدهای انتشار میزانکاهش یافته است. 

کیلوگرم به  48/1خوزستان  شرایط دریک واحد کارکردی نیشکر 

 نتایج و تحلیل تجزیهازای هرتن نیشکر تولیدی تخمین زده شد؛ 

که بعد از اعمال  سیماپرو مشخص کرد افزارنرم از استفاده با

 32/1و  37/1، 42/1سناریوهای اول، دوم و سوم به ترتیب به 

میزان انتشار فعلی گاز آمونیاک کیلوگرم کاهش پیدا کرده است. 

با  است،شده  کیلوگرم به ازای هر تن نیشکر برآورد 99/0که 

کیلوگرم، با اعمال سناریو دوم به  974/0اعمال سناریو اول به 

کیلوگرم کاهش پیدا کرده  934/0و با اعمال سناریو سوم به  95/0

کیلوگرم به  261 هوا به شده منتشر کربناکسیددی مقدار است.

 به دلیل گاز این انتشار عمده بخشباشد که ازای هر تن نیشکر می

 استفاده از الکتریسیته در آبیاری، کودهای شیمیایی، سموم و و

 عملیات و هانهاده این تولید فرآیند دیزلی در هایسوخت کاربرد

و سوم به ترتیب به  های اول، دومبود پس از اعمال سناریو زراعی

های اول، با اعمال سناریو کاهش یافته است. 230و  240، 251

انتشار یافته به اتمسفر به ازای یک واحد  2SOدوم و سوم مقدار 

کیلوگرم  521/0و  543/0، 567/0کارکردی نیشکر به ترتیب به 

کند، در صورتی که میزان انتشار فعلی این گاز کاهش پیدا می

انتشار یافته به  xSOمیزان  برآورد شده است. کیلوگرم59/0
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کیلوگرم برآورد  819/0اتمسفر به ازای یک واحد کارکردی نیشکر 

، 78/0های اول، دوم و سوم به ترتیب بهگردید که با اعمال سناریو

 حاضر تحقیق هایکاهش پیدا کرده است. یافته 702/0و  741/0

در شرایط فعلی معادل نیشکر  تن هر تولید ازای به که داد نشان

ه با یابد کهای زیرزمینی انتشار میکیلوگرم نیترات به آب 79/1

و  72/1، 77/1های اول، دوم و سوم به ترتیب به اعمال سناریو

میزان انتشار نیتروژن و فسفر به خاک  کاهش یافته است. 70/1

 13/3و  48/4ناشی از استعمال کودها در شرایط فعلی به ترتیب 

های اول، دوم و سوم م برآورد گردید. پس از اعمال سناریوکیلوگر

کیلوگرم  17/4و  26/4، 39/4میزان انتشار نیتروژن به ترتیب به 

کاهش  91/2و  97/2، 07/3و میزان انتشار فسفر به ترتیب به 

های اول، دوم و سوم میزان انتشار است. با اعمال سناریو پیدا کرده

کیلوگرم به  221/0به ترتیب از های زیرزمینی فسفر به آب

کیلوگرم کاهش یافته است. میزان  206/0و  210/0، 217/0

اکسید ناشی از سوزاندن بقایای نیشکر و انتشار فعلی کربن مونو

کیلوگرم برآورد شده است که پس از  19/5کاربرد سوخت دیزل 

و  12/5، 15/5های اول، دوم و سوم به ترتیب به اعمال سناریو

 یلوگرم کاهش یافته است.ک 08/5

 ها ميزان انتشار طبقات اثر با اعمال سناريو

میزان انتشار هر بخش اثر به ازای تولید یک تن نیشکر تولید شده 

 نشان داده شده است.  8های مختلف در جدول در سناریو

 

 با اعمال سناريوهای مختلف ، نماد و واحد هرکدام از آن ها طبقات اثر مرتبط با توليد يک تن نيشکر -8جدول 

 طبقات اثر  نماد  واحد   معادل انتشار فعلی سناریو اول  سناریو دوم  سناریو سوم 

37/1 43/1 49/1 56/1 kg Sb eq. AD تخلیه مواد غیر آلی 

78/2 86/2 95/2 03/3 eq. 2kg SO AC شدناسیدی 

13/12 4/12 7/12 053/13 eq. 3-)4kg (PO EU ایاختناق دریاچه 

04/493 41/516 76/540 14/564 eq. 2kg CO GW گرمایش جهانی 

000021/0 000022/0 000023/0 000024/0 kg CFC 11eq. OD نقصان الیه ازون 

87/244 15/253 88/261 174/270 kg 1,4-DB eq HT هامسمومیت انسان 

9/51 66/53 56/55 327/57 kg 1,4-DB eq FAET های سطحیمسمومیت آب 

77/91894 02/95628 6/99714 86/103447 kg 1,4-DBeq. MAET های آزادمسمومیت آب 

55/2 60/2 63/2 67/2 kg 1,4-DBeq. TE  مسمومیت خاک 

294/0 297/0 299/0 302/0 eq. 4H2kg C PhO اکسیداسیون فتوشیمیایی 

 

 ميزان انتشار طبقات اثر با اعمال سناريو اول 

های آزاد در سناریو اول معادل انتشار طبقه اثر مسمومیت آب

 26/3733باشد که به میزان کلروبنزن میکیلوگرم دی 6/99714

کرده است. در این طبقه اثر کلروبنزن کاهش پیداکیلوگرم دی

 33/44514به  19/46857میزان مصرف سوخت دیزل از 

 73/18733به  05/19116کلروبنزن، کود اوره از کیلوگرم دی

به  02/15713کلروبنزن و کود فسفات از کیلوگرم دی

با اعمال  کلروبنزن کاهش یافته است.کیلوگرم دی76/15398

 76/540سناریو اول طبقه اثر گرمایش جهانی با معادل انتشار 

-دی کیلوگرم 38/23  اکسیدکربن، به میزانکیلوگرم دی

اکسیدکربن کاهش یافته است. در این تحقیق در طبقه اثر 

گرمایش جهانی، انتشار مستقیم از مزرعه برای تولید نیشکر از 

به  90/78کربن، دیزل از اکسیدکیلوگرم دی 41/329به  47/344

به  57/69کربن و الکتریسیته از اکسیدکیلوگرم دی  94/74

 یافتند. کربن کاهش اکسیدکیلوگرم دی 08/66
 منابع تخلیه اثر طبقه مقدار که داد نشان پژوهش نتایج

 56/1برای تولید یک تن نیشکر با اعمال سناریو اول از  غیرزنده

کیلوگرم آنتیموان تولیدی کاهش یافته است. تجزیه و  50/1به 

، دیزل از 52/0به  54/0ها نشان داد که الکتریسیته از تحلیل داده

 12/0و کود فسفات از  28/0به  29/0وره از ، کود ا49/0به  52/0

 ند.اکیلوگرم آنتیموان تولیدی بیشترین کاهش را داشته 118/0به 

 به نیشکر نشان داد که تولید و تحلیل تجزیه تحقیق این در

 299/0، نیشکر در کشت و صنعت حکیم فارابی تن هر تولید ازای

ایی بعد فتوشیمیاتیلن در طبقه اثر اکسیداسیون معادل کیلوگرم 

 1219/0تهیه قلمه با  شود کهاز اعمال سناریو اول به هوا وارد می

-معادل کیلو 1102/0و انتشارات مستقیم مزرعه از تولید نیشکر با 

بیشترین اثر را در پتانسیل اکسیداسیون فتوشیمیایی اتیلن گرم 

 تن نیشکر، یک تولید ازای به خوزستان شرایط اند. درداشته

بعد از اعمال سناریو  کلروفلوروکربن کیلوگرم 000023/0  لمعاد

کیلوگرم  000001/0یابد که معادل زیست انتشار میاول به محیط

 داد حاضر نشان تحقیق نتایجکلروفلورو کربن کاهش یافته است. 

ایفا کرده است،  در این طبقه اثر را دیزل که بیشترین سهم سوخت

کاهش  کلروفلوروکربن کیلوگرم0000084/0به  0000088/0از 

است. الکتریسیته، کود اوره و کود فسفات به ترتیب با  یافته

 کیلوگرم 00000125/0و  0000043/0، 0000076/0

بعد از سوخت دیزل و پس از اعمال سناریو اول  کلروفلوروکربن
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حاضر شاخص  مطالعه دربیشترین اثر را در این طبقه اثر داشتند. 

ها با اعمال سناریو اول، انسان برای سمیت دی گروه تاثیربنطبقه

به ازای  کلروبنزن معادل کیلوگرم دی 88/261به  1736/270 از 

تولید یک تن نیشکر بدست آمده است. در این گروه تاثیر دیزل با 

کلروبنزن، بیشترین تاثیر را در معادل کیلوگرم دی 12/122

یو اول داشته است و پس از آن  ها بعد از اعمال سنارسمیت انسان

، 04/52قلمه نیشکر، کود اوره و الکتریسیته به ترتیب با مقادیر 

تأثیر را  کلروبنزن بیشترینمعادل کیلوگرم دی 81/17و  46/27

میزان انتشار شاخص سمیت برای آبزیان  .اندداشته در سناریو اول

و اول اریهای سطحی به ازای تولید یک تن نیشکر با اعمال سنآب

کاهش  کلروبنزنمعادل کیلوگرم دی 57/55به   3274/57از 

داشته است. سوخت دیزل، انتشارات ناشی از تهیه قلمه نیشکر، 

 65/6و  96/6، 28/13، 43/24کود فسفات و کود اوره به ترتیب 

کلرو بنزن در سناریو اول بیشترین نقش را در معادل کیلوگرم دی

تولید یک تن نیشکر  خوزستان شرایط در این گروه اثر ایفا کردند.

 معادل کیلوگرم 7/12در سناریو اول،  اتریفیکاسیوندر طبقه اثر 

تولید  برای از مزرعه مستقیم برآورد شده است. تلفات فسفات

اشته است د اتریفیکاسیوننیشکر که بیشترین نقش را در طبقه اثر 

کیلوگرم معادل فسفات کاهش یافته است   41/12به  67/12از 

 برجای نگذاشتند. اثر طبقه این در چندانی تاثیر هانهاده سایر و

 تن هر تولید ازای به که دهدمی نشان حاضر تحقیق هاییافته

  اکسید گوگردکیلوگرم دی 03/3نیشکر در شرایط فعلی معادل 

ت شدن اسشود که دارای اثرات اسیدیمیزیست منتشر به محیط

اکسید کیلوگرم دی 95/2و پس از اعمال سناریو اول این میزان به 

گوگرد کاهش پیدا کرده است. به طوری که انتشارات مستقیم 

اکسید کیلوگرم دی 75/1به  79/1ای برای تولید نیشکر از مزرعه

د گوگرد، اکسیدی کیلوگرم 44/0به  46/0گوگرد، سوخت دیزل از 

اکسید گوگرد و کود دی کیلوگرم 26/0به  27/0الکتریسیته از 

در این طبقه   اکسید گوگردکیلوگرم دی 167/0به  17/0اوره از

بندی گروه شاخص طبقه خوزستان شرایط دراند. اثر کاهش یافته

معادل  67/2تولید یک تن نیشکر برای  تاثیر مسمومیت خاک

محاسبه شد که بعد از اعمال سناریو اول به کلروبنزن دی کیلوگرم

به  کلروبنزن کاهش پیدا کرده است.دی معادل کیلوگرم 63/2

معادل  65/1طوری که انتشارات ناشی از تهیه قلمه نیشکر با 

کلروبنزن بیشترین نقش را در این طبقه اثر داشته دی کیلوگرم

ود های کهاست. بعد از انتشارات ناشی از تهیه قلمه نیشکر، نهاد

، 305/0، 316/0اوره، دیزل، الکتریسیته و کود فسفات به ترتیب 

کلروبنزن در سناریو اول در دی معادل کیلوگرم 119/0و  235/0

 انتشار این طبقه اثر بیشترین نقش را داشتند.

 ميزان انتشار طبقات اثر با اعمال سناريو دوم 

عادل انتشار های آزاد در سناریو دوم مطبقه اثر مسمومیت آب

باشد که به میزان کلروبنزن میکیلوگرم دی 02/95628

کرده است. در این کلروبنزن کاهش پیداکیلوگرم دی 84/7819

به  19/46857طبقه اثر میزان مصرف سوخت دیزل از 

به  05/19116کلروبنزن، کود اوره از کیلوگرم دی 47/42171

 02/15713از کلروبنزن و کود فسفات کیلوگرم دی 25/18160

کلروبنزن کاهش یافته است. با اعمال کیلوگرم دی 37/14927به 

 41/516سناریو دوم طبقه اثر گرمایش جهانی با معادل انتشار 

-کیلوگرم دی 73/47کربن، به میزان اکسیدکیلوگرم دی

اکسیدکربن کاهش یافته است. در این تحقیق در طبقه اثر 

مزرعه برای تولید نیشکر از گرمایش جهانی، انتشار مستقیم از 

به  90/78کربن، دیزل از اکسیدکیلوگرم دی 84/313به  47/344

 60/62به  57/69کربن، الکتریسیته از اکسیدکیلوگرم دی 71

کیلوگرم  58/30به  19/32کربن و کود اوره اکسیدکیلوگرم دی

 مقدار که داد نشان پژوهش کربن کاهش یافتند. نتایجاکسیددی

برای تولید یک تن نیشکر با اعمال  غیرزنده منابع تخلیه اثر طبقه

کیلوگرم آنتیموان تولیدی کاهش  43/1به  56/1سناریو دوم از 

ها نشان داد که الکتریسیته از یافته است. تجزیه و تحلیل داده

 27/0به  29/0، کود اوره از47/0به  52/0، دیزل از 48/0به 54/0

کیلوگرم آنتیموان تولیدی  115/0به  12/0و کود فسفات از 

 اند.بیشترین کاهش را داشته

نیشکر در کشت  تن هر تولید ازای به که نتایج نشان دادند

اتیلن در طبقه اثر معادل کیلوگرم  297/0، و صنعت حکیم فارابی

اکسیداسیون فتوشیمیایی بعد از اعمال سناریو دوم به هوا وارد 

و انتشارات مستقیم مزرعه از  1219/0تهیه قلمه با  شود، کهمی

ل بیشترین اثر را در پتانسیاتیلن گرم کیلو 1101/0تولید نیشکر با 

 ازای به خوزستان شرایط اند. دراکسیداسیون فتوشیمیایی داشته

 کلروفلوروکربن کیلوگرم 000022/0 لمعاد تن نیشکر، یک تولید

یابد که زیست انتشار میبعد از اعمال سناریو دوم به محیط

به  0000088/0از  دیزل با بیشترین سهم سوخت

است.  کاهش یافته کلروفلوروکربن کیلوگرم0000079/0

، 0000072/0الکتریسیته، کود اوره و کود فسفات به ترتیب با 

بعد از  کلروفلوروکربن کیلوگرم 00000121/0و  0000042/0

سوخت دیزل و پس از اعمال سناریو دوم بیشترین اثر را در این 

 طبقه اثر داشتند. 

 سمیت بندی گروه تاثیرحاضر شاخص طبقه مطالعه در

 15/253به  1736/270 ها با اعمال سناریو دوم، ازانسان برای

 به ازای تولید یک تن نیشکر بدستکلروبنزن معادل کیلوگرم دی

معادل کیلوگرم  7/115این گروه تاثیر دیزل با آمده است. در 
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کلروبنزن، بیشترین تاثیر را بعد از اعمال سناریو دوم داشته دی

است و پس از آن  قلمه نیشکر، کود اوره و الکتریسیته به ترتیب 

کلروبنزن معادل کیلوگرم دی 88/16و  62/26، 04/52با مقادیر 

میزان انتشار  .گروه داشتنددراین  تأثیر را در سناریو دوم بیشترین

های سطحی به ازای تولید یک تن شاخص سمیت برای آبزیان آب

معادل  66/53به   3274/57نیشکر با اعمال سناریو دوم از 

کاهش داشته است. سوخت دیزل، انتشارات  کلروبنزنکیلوگرم دی

ناشی از تهیه قلمه نیشکر، کود فسفات و کود اوره به ترتیب  

بنزن در کلرومعادل کیلوگرم دی 45/6و  75/6، 28/13، 14/23

 رد سناریو دوم بیشترین نقش را در این گروه اثر ایفا کردند.

 سیوناتریفیکاتولید یک تن نیشکر در طبقه اثر  خوزستان شرایط

برآورد شده است.  فسفات معادل کیلوگرم 4/12در سناریو دوم، 

تولید نیشکر که بیشترین نقش را  برای از مزرعه مستقیم تلفات

 03/12به  67/12داشته است از  اتریفیکاسیوندر طبقه اثر 

 تاثیر هانهاده سایر کیلوگرم معادل فسفات کاهش یافته است و

 برجای نگذاشتند. اثر طبقه این در چندانی

 هر تولید ازای به که دهدمی نشان حاضر تحقیق هاییافته

اکسید کیلوگرم دی 03/3معادل نیشکر در شرایط فعلی  تن

شود که دارای اثرات زیست منتشر میبه محیط  گوگرد

 86/2شدن است و پس از اعمال سناریو دوم این میزان به اسیدی

اکسید گوگرد کاهش پیدا کرده است. به طوری که کیلوگرم دی

 70/1به  79/1ای برای تولید نیشکر از انتشارات مستقیم مزرعه

 42/0به  46/0اکسید گوگرد، سوخت دیزل از کیلوگرم دی

 25/0به  27/0اکسید گوگرد و الکتریسیته از دی کیلوگرم

 درد. اناکسید گوگرد در این طبقه اثر کاهش یافتهدی کیلوگرم

 بندی گروه تاثیر مسمومیت خاکشاخص طبقه خوزستان شرایط

کلروبنزن دی معادل کیلوگرم 67/2تولید یک تن نیشکر برای 

 معادل کیلوگرم 60/2محاسبه شد که بعد از اعمال سناریو دوم به 

طوری که انتشارات ناشی به کلروبنزن کاهش پیدا کرده است.دی

کلروبنزن دی معادل کیلوگرم 65/1از تهیه قلمه نیشکر با 

-بیشترین نقش را در این طبقه اثر داشته است و بعد از آن نهاده

، 306/0ته و کود فسفات به ترتیب های کود اوره، دیزل، الکتریسی

کلروبنزن در سناریو دی معادل کیلوگرم 115/0و  223/0، 289/0

 دوم در انتشار این طبقه اثر بیشترین نقش را داشتند.

 ميزان انتشار طبقات اثر با اعمال سناريو سوم 

های آزاد در سناریو سوم معادل انتشار طبقه اثر مسمومیت آب

باشد که به میزان کلروبنزن مییکیلوگرم د 77/91894

کرده است. در این کلروبنزن کاهش پیداکیلوگرم دی 09/11553

به  19/46857طبقه اثر میزان مصرف سوخت دیزل از 

به  05/19116کلروبنزن، کود اوره از کیلوگرم دی 61/39828

 02/15713کلروبنزن و کود فسفات از کیلوگرم دی 93/17777

کلروبنزن کاهش یافته است. با اعمال رم دیکیلوگ 11/14613به 

 04/493سناریو سوم طبقه اثر گرمایش جهانی با معادل انتشار 

اکسید کیلوگرم دی 1/71اکسید کربن، به میزان کیلوگرم دی

کربن کاهش یافته است. در این تحقیق در طبقه اثر گرمایش 

به  47/344جهانی، انتشار مستقیم از مزرعه برای تولید نیشکر از 

  06/67به  90/78کربن، دیزل از اکسیدکیلوگرم دی 78/298

 13/59به  57/69کربن، الکتریسیته از اکسیدکیلوگرم دی

کیلوگرم  94/29به  19/32کربن و کود اوره اکسیدکیلوگرم دی

 مقدار که داد نشان پژوهش کربن کاهش یافتند.  نتایجاکسیددی

برای تولید یک تن نیشکر با اعمال  غیرزنده منابع تخلیه اثر طبقه

کیلوگرم آنتیموان تولیدی کاهش  37/1به  56/1سناریو سوم از 

ها نشان داد که الکتریسیته از یافته است. تجزیه و تحلیل داده

 26/0به  29/0، کود اوره از 44/0به  52/0، دیزل از 46/0به  54/0

ولیدی کیلوگرم آنتیموان ت 112/0به  120/0و کود فسفات از 

 اند.بیشترین کاهش را داشته

نیشکر  تن هر تولید ازای مشخص شد که به تحقیق این در

اتیلن در معادل کیلوگرم  294/0، در کشت و صنعت حکیم فارابی

طبقه اثر اکسیداسیون فتوشیمیایی بعد از اعمال سناریو سوم به 

کیلوگرم اتیلن کاهش یافته  008/0شود، که معادل هوا وارد می

تولید نیشکر در کشت و صنعت حکیم فارابی، تهیه قلمه  درت. اس

 110/0و انتشارات مستقیم مزرعه از تولید نیشکر با  1219/0با 

بیشترین اثر را در پتانسیل اکسیداسیون اتیلن گرم معادل کیلو

تن  یک تولید ازای به خوزستان شرایط اند. درفتوشیمیایی داشته

بعد از اعمال  کلروفلوروکربن کیلوگرم 000021/0 لمعاد نیشکر،

 000003/0یابد که معادل زیست انتشار میسناریو سوم به محیط

دیزل که  سوختکربن کاهش یافته است. کیلوگرم کلروفلورو

 0000088/0ایفا کرده است، از   در این طبقه اثر را بیشترین سهم

است.  کاهش یافته کلروفلوروکربن کیلوگرم0000075/0به 

، 0000068/0کتریسیته، کود اوره و کود فسفات به ترتیب با ال

پس از  کلروفلوروکربن کیلوگرم 00000119/0و  0000041/0

 اعمال سناریو سوم بیشترین اثر را در این طبقه اثر داشتند. 

 سمیت بندی گروه تاثیرحاضر شاخص طبقه مطالعه در

 87/244ه ب 1736/270 ها با اعمال سناریو سوم، ازانسان برای

 به ازای تولید یک تن نیشکر بدستکلروبنزن معادل کیلوگرم دی

معادل کیلوگرم  26/109آمده است. در این گروه تاثیر دیزل با 

ال ها بعد از اعمکلروبنزن، بیشترین تاثیر را در سمیت انساندی

سناریو سوم داشته است و پس از آن  قلمه نیشکر، کود اوره و 

معادل  94/15و  06/26، 04/52یب با مقادیر الکتریسیته به ترت
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 .اندداشته در این طبقه اثر تأثیر را کلروبنزن بیشترینکیلوگرم دی

های سطحی به ازای میزان انتشار شاخص سمیت برای آبزیان آب

 9/51به   3274/57تولید یک تن نیشکر با اعمال سناریو سوم از 

ست. سوخت دیزل، کاهش داشته ا کلروبنزنمعادل کیلوگرم دی

انتشارات ناشی از تهیه قلمه نیشکر، کود فسفات و کود اوره به 

کلرو معادل کیلوگرم دی 31/6و  60/6، 28/13، 86/21ترتیب  

 بنزن در سناریو سوم بیشترین نقش را در این گروه اثر ایفا کردند.

تولید یک تن نیشکر در طبقه اثر  خوزستان شرایط در

 فسفات معادل کیلوگرم 13/12در سناریو سوم،  اتریفیکاسیون

تولید نیشکر که  برای از مزرعه مستقیم برآورد شده است. تلفات

 67/12ز داشته است ا اتریفیکاسیونبیشترین نقش را در طبقه اثر 

-نهاده سایر کیلوگرم معادل فسفات کاهش یافته است و 78/11به 

 هاییافته ذاشتند.برجای نگ اثر طبقه این در چندانی تاثیر ها

نیشکر در  تن هر تولید ازای به که دهدمی نشان حاضر تحقیق

-به محیط  اکسید گوگردکیلوگرم دی 03/3شرایط فعلی معادل 

شدن است و پس از شود که دارای اثرات اسیدیزیست منتشر می

اکسید گوگرد کیلوگرم دی 78/2اعمال سناریو سوم این میزان به 

ی است. به طوری که انتشارات مستقیم مزرعهکاهش پیدا کرده ا

اکسید گوگرد، کیلوگرم دی 67/1به  79/1برای تولید نیشکر از 

اکسید گوگرد، دی کیلوگرم 40/0به  46/0سوخت دیزل از 

اکسید گوگرد و کود دی کیلوگرم 23/0به  27/0الکتریسیته از 

در این طبقه   اکسید گوگردکیلوگرم دی 159/0به  17/0اوره از

بندی گروه شاخص طبقه خوزستان شرایط دراند. اثر کاهش یافته

معادل  67/2تولید یک تن نیشکر برای  تاثیر مسمومیت خاک

کلروبنزن محاسبه شد که بعد از اعمال سناریو سوم دی کیلوگرم

به  کلروبنزن کاهش پیدا کرده است.دی معادل کیلوگرم 55/2به 

معادل  65/1ی از تهیه قلمه نیشکر با طوری که انتشارات ناش

کلروبنزن بیشترین نقش را در این طبقه اثر داشته دی کیلوگرم

ود های کاست. بعد از انتشارات ناشی از تهیه قلمه نیشکر، نهاده

، 272/0، 3/0اوره، دیزل، الکتریسیته و کود فسفات به ترتیب 

و سوم در کلروبنزن در سناریدی معادل کیلوگرم 113/0و  210/0

 انتشار این طبقه اثر بیشترین نقش را داشتند.

 گيرینتيجه
حیات گیاه نیشکر با رویکرد چرخهدر این تحقیق به ارزیابی 

های کشاورزی در شرکت کشت و صنعت مدیریت برخی نهاده

نیشکر حکیم فارابی پرداخته شد. نتایج نشان داد که در مرحله 

زیستی در تولید یک یطشاخص نهایی محها، بندی شاخصطبقه

های آزاد، گرمایش جهانی و تن نیشکر برای مسمومیت آب

-کیلوگرم دی 86/103447ها به ترتیب مسمومیت انسان

 174/270کربن و اکسیددیکیلوگرم  137/564کلروبنزن، 

کلروبنزن بدست آمد که دارای بیشترین آسیب کیلوگرم دی

ای اثر هباشند. در بین گروهزیستی نسبت به سایر اثرات میمحیط

آلی، بررسی شده در این مطالعه، سه گروه اثر تخلیه مواد غیر

 56/1ازون به ترتیب  اکسیداسیون فتوشیمیایی و نقصان الیه

کیلوگرم  000024/0کیلوگرم اتیلن و  302/0کیلوگرم آنتیموان، 

-کربن بدست آمدند که دارای کمترین آسیب محیطکلروفلرو

های پرمصرف در این نهاده ند. مهم است که بهزیستی هست

 شاخص مورد توجه قرار گیرد. از این رو برای رسیدن به شرایط

 رویکرد با ییزیستی، سناریوهامحیط اثرات حداقل هدف با مناسب

سوخت دیزل، کود اوره، کود فسفات، الکتریسیته،  مصرف کاهش

 شد. تعریف آبیاریشیمیایی و آب سموم
های آزاد، مسمومیت آبسه طبقه اثر  اولدر سناریو 

که دارای بیشترین آسیب ها گرمایش جهانی و مسمومیت انسان

زیستی نسبت به سایر اثرات می باشند، با اعمال سناریو اول محیط

-کیلوگرم  76/540کلروبنزن، کیلوگرم دی 6/99714ترتیب به

زده کلروبنزن تخمین کیلوگرم دی 88/261کربن و اکسیددی

ی اکسیداسیون فتوشیمیای، آلیتخلیه مواد غیراثر های شدند. گروه

 زیستیازون نیز که دارای کمترین آسیب محیط و نقصان الیه

کیلوگرم آنتیموان،  49/1به ترتیب با اعمال سناریو اول هستند، 

کربن کیلوگرم کلروفلرو 000023/0کیلوگرم اتیلن و  299/0

کاهش مصرف سوخت دیزل و م در سناریو دو بدست آمدند.

درصد مصرف فعلی، کاهش مصرف کودها  10الکتریسیته به میزان

درصد مصرف فعلی و کاهش مصرف  5و سموم شیمیایی به میزان 

درصد مصرف فعلی در نظر گرفته شد. طبقات 5/0آب به میزان 

ها های آزاد، گرمایش جهانی و مسمومیت انسانمسمومیت آباثر 

کلروبنزن، کیلوگرم دی  02/95628دوم به ترتیب  با اعمال سناریو

-کیلوگرم دی 15/253کربن و اکسیددیکیلوگرم  41/516

، آلیتخلیه مواد غیراثر های کلروبنزن بدست آمدند. گروه

ناریو با اعمال سازون نیز  اکسیداسیون فتوشیمیایی و نقصان الیه

گرم اتیلن و کیلو 297/0کیلوگرم آنتیموان،  43/1به ترتیب دوم 

کربن تخمین زده شدند. سناریو کیلوگرم کلروفلرو 000022/0

کاهش مصرف سوخت دیزل و الکتریسیته به میزان سوم به صورت 

درصد مصرف فعلی، کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی  15

درصد مصرف فعلی و کاهش مصرف آب به میزان  7به میزان 

ی با بیشترین کارایدرصد مصرف فعلی تعریف شد. طبقات اثر 1

های آزاد، گرمایش جهانی و مسمومیت مسمومیت آبتخریب 

-کیلوگرم دی 77/91894با اعمال سناریو سوم به ترتیب ها انسان

کیلوگرم  87/244کربن و اکسیددیکیلوگرم  04/493کلروبنزن، 
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 اثر با کمترین کارایی تخریبهای کلروبنزن بدست آمدند. گروهدی

زون ا اکسیداسیون فتوشیمیایی و نقصان الیه، آلیرتخلیه مواد غی

کیلوگرم آنتیموان،  37/1به ترتیب با اعمال سناریو سوم نیز 

کربن کیلوگرم کلروفلرو 000021/0کیلوگرم اتیلن و  294/0

 مصرفی سوخت کاهش جهت مفید راهکارهای از محاسبه شدند.

 جایگزینیبه  توانمی زیستمحیط آلودگی کاهش نهایت و در

 قبیل از حفاظتی هایشیوه کارگیریبه نو، با فرسوده آالتماشین

 سوخت مصرف با ادواتی از ورزی، استفادهکخابی و ورزیخاککم

 اتانول، قبیل از زیستمحیط با سازگار هایسوخت تولید کمتر،

منظور به کشاورزی تجدیدپذیر ضایعات از ... و متانول، بیوگاز

 از استفاده چنینکرد. هم اشاره مزرعه انرژی از بخشی تامین

 کاهش باعث باال کاری با قابلیت اطمینان و جدید الکتروموتورهای

-می مصرفی الکتریسیته به ای مربوطگلخانه گازهای انتشارات

های پرمصرف در آب آبیاری یکی از نهاده که این به توجه با .گردد

-سامانه تغییرهایی مانند این مطالعه شناخته شده است، راهکار

 شده پمپاژ آب از بهینه استفاده و کارا هایسامانه به آبیاری های

 زراعت دراین نهاده  مصرف مدیریت در سزایی به نقش تواندمی

 در نیشکر تولید آالیندگی کاهش منظوربه .باشد داشته نیشکر

 شیمیایی کودهای بهینه مصرف بر بایستی منطقه مورد مطالعه

 کودهای کردن جایگزین فسفر، و نیتروژن کودهای خصوصبه

 و بیولوژیکی کودهای از استفاده و آلی کودهای با شیمیایی

 ارگانیک تاکید شود. 

 گزاریسپاس
های مالی معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بدین وسیله از حمایت

تشکر و  GN:SCU.WI98.281چمران اهواز در قالب پژوهانه 

تحقیق از اطالعات  این انجام درچنین هم گردد.قدردانی می

 ،یلهوسبدین .شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی استفاده شد

 معاونت محترم کشاورزی و عامل مدیریت از این مقاله نویسندگان

 اختیار دادن در جهت حکیم فارابی و صنعت نیشکر کشت شرکت

 و تشکر تحقیق کمال این امکانات آوردن فراهم و الزم اطالعات

 را دارند. قدردانی

  "دگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارهيچ "
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