نویسنده و همکاران

فصلنامه علوم محیطی ،دوره شانزدهم ،شماره  ،1بهار 1397
191-206

بررسی چرخه حیات ( )LCAنظام تولید ذرت در شرایط آبوهوایی مغان
محمدرضا شیری *،رضا عطایی و فرید گلزردی
مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزي ،كرج ،ایران
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تاریخ دریافت96/8/8 :

شیری ،م.ر ،.ر .عطایی و ف .گلزردی .1397 .بررسی چرخه حیات ( )LCAنظام تولید ذرت در شرایط آب و هوایی مغان .فصلنامه علوم
محیطی.206 -191 :)1( 16 .
سابقه و هدف :چرخه حیات ( )LCAرویکردي براي ارزیابی اثرات محیط زیستی تولید محصول یا انجام یک فعالیت است كه بر اساس دو
شاخص میزان مصرف منابع و انتشار انواع آالیندهها به محیط زیست محاسبه میشود .بدین منظور ،این پژوهش با هدف تعیین اثرات
زیستمحیطی نظام تولید ذرت در شرایط آبوهوایی مغان با استفاده از  LCAانجام شد.
مواد و روشها :براي تجزیهوتحلیل اثرات زیستمحیطی ،از روش  ISO14014به ازای یک واحد كاركردي معادل با یک تن دانه استفاده
شد .بدین ترتیب ،میزان نهادههاي ورودي (از جمله سوختهاي فسیلی و كودهاي معدنی) ،تولید و انتقال نهادههاي كشاورزي (نظیر تولید
كودهاي شیمیایی) و عملیات بهكارگرفتهشده در مزرعه (شامل شخم و برداشت) به ازاي یک واحد كاركردي تعیین شد .در گام اول ،ممیزي
چرخه حیات ( ،)LCIمیزان مصرف نهادهها و انتشار آالیندهها به ازاي یک واحد كاركردي تعیین شد .در مرحله بعد ،تأثیر چرخه حیات
ارزیابی شد و بر اساس شاخصهاي اطالعات مرحله قبل ،در 9گروه تأثیر شامل گرمایش جهانی ،اسیدیته ،اوتریفیکاسیون ،اكوسیستم خشکی
و آبی ،تغییر كاربري اراضی ،تخلیه منابع فسیلی ،تخلیه منابع فسفات ،تخلیه منابع پتاسیم و تخلیه منابع آبی دستهبندي شدند .در نهایت،
بعد از نرمالسازي و وزندهی دادهها ،شاخص نهایی براي این گروههاي تأثیر برآورد شد.
نتایج و بحث :برآورد شاخصهاي زیستمحیطی ( )EcoXو یا تخلیه محیطی ( )RDIبراي گروههاي تاثیر نشان داد كه ارزشهاي EcoX

و  RDIبراي گروههاي تاثیر گرمایش جهانی ،اسیدیته ،اوتریفیکاسیون اكوسیستم خشکی و آبی ،تغییر كاربري اراضی ،تخلیه منابع فسیلی،
تخلیه منابع فسفات ،تخلیه منابع پتاسیم و تخلیه منابع آبی به ترتیب برابر با  0/03 ،0/75 ،2/27 ،0/03 ،0/11 ،0/50 ،0/29 ،0/04و 0/56
به دست آمد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت در میان شاخصهاي زیستمحیطی بیشترین سهم نظام تولیدي ذرت به ترتیب براي گروههاي
مؤثر اوتریفیکاسیون اكوسیستم خشکی و اسیدیته و در میان گروههاي تخلیه منابع ،تخلیه منابع فسیلی بیشترین تأثیر سوء زیستمحیطی
را در تولید ذرت در منطقه مغان داشتند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج و به منظور كاهش اثرات زیستمحیطی نظام تولید ذرت چنین به نظر میرسد كه میتوان از روشهاي
مختلف مدیریت نظام زراعی همچون كاربرد نهادههاي آلی ،تناوب ،گیاهان تثبیتكننده نیتروژن و خاکورزي حداقل بر مبناي بهرهگیري
از اصول كمنهاده براي كاهش این اثرات زیستمحیطی بهره جست.
واژههای کلیدی :اثرات زیست محیطی ،ارزیابی تأثیر چرخه حیات ،انتشار ،مصرف منابع.
*Corresponding Author. E-mail Address: mshiri@spii.ir

فصلنامه علوم محیطی ،دوره شانزدهم ،شماره  ،1بهار 1397

191
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مقدمه
ذرت ( )Zea mays L.در دنیا از نظر تولید در رتبه

مهمترین مسالهاي كه امروزه توجه بسیاري از

اول و از نظر سطح زیر كشت بعد از گندم رتبه دوم را به

دانشمندان را در سراسر نقاط دنیا به خود جلب كرده،

خود اختصاص داده است ( .)Anonymous, 2014ذرت

پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی تحتتأثیر انتشار انواع

دانهاي در بیش از 185هزار هکتار از اراضی كشور كشت

گازهاي گلخانهاي به محیط زیست و بهویژه هواسپهر است

و تولید ساالنه آن حدود  1/85میلیون تن است

( .)Anonymous, 2007افزایش جهانی غلظت دياكسید

( ،)Anonymous, 2014در حالی كه نیاز ساالنه كشور به

كربن و دیگر گازهاي گلخانهاي عمدتاً ناشی از مصرف

ذرت دانهاي حدود  5میلیون تن برآورد میشود .ضریب

سوختهاي فسیلی ،كارخانههاي سیمانسازي و تغییر

خودكفایی  37درصدي این محصول ،ایران را بهعنوان

كاربري اراضی است .از دیگر دالیل این افزایش میتوان

یکی از كشورهاي عمده واردكننده ذرت تبدیل كرده

سوزاندن زیستتوده گیاهی ،عملیات خاکورزي و بهویژه

است .بهطوري كه ایران با وارد كردن سه و نیم میلیون

شخم برگرداندار ،مصرف انواع كودها و دیگر مواد

تن دانه ذرت ( 3/7درصد از كل واردات جهانی ذرت) در

شیمیایی را برشمرد (.)Khorramdel, 2011

سال  ،2014در بین كشورهاي واردكننده ذرت ،جایگاه

براي ارزیابی اثرات زیستمحیطی روشهاي

هشتم را به خود اختصاص داده است ( Anonymous,

مختلفی وجود دارد ( .)Schröder et al., 2003در این

 .)2015بنابراین افزایش تولید ذرت در جهت افزایش

میان ،ارزیابی چرخه حیات ( )LCAبهعنوان روشی

ضریب خوداتکایی ذرت در اولویت سیاستگذاري كشور

پذیرفتهشده براي ارزیابی اثرات زیستمحیطی تولید

قرار گرفته است .هرچند با مصرف بیرویهي كودهاي

محصوالت در بخشهاي مختلف مورد استفاده قرار

شیمیایی و افزایش سطح مکانیزاسیون تا حدودي افزایش

میگیرد ( Brentrup et al., 2001; Brentrup et al.,

تولید اتفاق افتاده ،افزایش مصرف سوختهاي فسیلی و

2004 a; Brentrup et al., 2004 b; Finkbeiner et al.,

كودهاي شیمیایی سبب ورود تركیبات آالینده به هوا ،آب

 .)2006; Roy et al., 2009این راهکار بر مبناي ارزیابی

و خاک و موجب آسیب به محیط زیست نیز شده است .از

دو مؤلفه میزان مصرف منابع و انتشار آالیندهها به

جمله این تأثیرات زیستمحیطی میتوان به انتشار

محیطزیست تعیین میشود ( ;Brentrup et al., 2004 a

گازهاي گلخانهاي اشاره كرد (.)Snyder et al., 2009

.)Roy et al., 2009

برآورد شده كه  20درصد از انتشار گازهاي گلخانهاي

در این روش اثرات زیستمحیطی در قالب

مربوط به فعالیتهاي كشاورزي است ( Brentrup et al.,

گروههاي تأثیر مختلفی ارزیابی میشود و پس از مرحله

 .)2000اگرچه هدف اساسی هر نظام كشاورزي ،افزایش

نرمالسازي و وزندهی ،شاخص نهایی این اثرات براي

عملکرد است ،ولی اكوسیستمهاي زراعی باید بتوانند

نظام مورد بررسی محاسبه میشود .این شاخص قابلیت

عالوه بر پایداري و ثبات تولید در درازمدت ،حفاظت از

مقایسه بین گروههاي مختلف تأثیر را فراهم میآورد.

منابع پایه و كاهش آلودگیهاي محیط زیستی را نیز

) Khorramdel (2011با ارزیابی چرخة حیات

تضمین كنند ( .)Singh et al., 2009بنابراین ضرورت دارد

نظام تولید ذرت در شرایط آبوهوایی مشهد اظهار

اثرات زیستمحیطی فعالیتهاي مختلف كشاورزي در

داشت كه بیشترین سهم نظام تولیدي ذرت دانهاي (به

دامنهاي از مقیاسهاي مکانی مختلف از سطح مزرعه تا

ازاي یک واحد عملکردي معادل با یک تن دانه) در

سطح ملی تجزیهوتحلیل شوند (.)Anonymous, 2001

شرایط آبوهوایی مشهد براي گروه تأثیر اسیديشدن
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( )2/59و تغییر اقلیم ( )0/61حاصل شدMeisterling .

محاسبه  LCAحتی قادر است مشکالت فرآیندهاي نظام

) et al. (2009با محاسبه  LCAبراي نظامهاي تولید

تولیدي از قبیل میزان مصرف منابع و تغییر كاربري

گندم و نان تحت مدیریت ارگانیک و رایج آمریکا از نظر

اراضی را نیز مشخص و آنها را مرتفع كند.

پتانسیل گرمایش جهانی ،نشان دادند كه تولید یک

الگوي مصرف نهادههاي تولیدي از مسائل مهمی

كیلوگرم نان در نظام ارگانیک نسبت به نظام رایج30 ،

است كه عدم توجه كافی به آن میتواند باعث ایجاد

كیلوگرم دي اكسید كربن كمتر تولید میكندBuratti .

مشکالت زیستمحیطی شود .در روشهاي مرسوم

) et al. (2009با بررسی اثرات زیستمحیطی نظام تولید

كشاورزي اتالف نهادههایی همچون كودهاي شیمیایی در

سورگوم در دو شرایط كشت دیم و آبی اظهار داشتند كه

اثر مصرف بیرویه ،نابهنگام ،و نامتعادل باعث ورود

كاهش منابع ،اوتریفیکاسیون ،اسیدیته و فرسایش خاک

تركیباتی به آب و خاک میشود كه سالمت و بهداشت

از تأثیرگذارترین اثرات بودند و بین كاشت دیم و آبی

جامعه را تهدید میكند .هدف از این تحقیق بررسی

تفاوت چندانی مشاهده نشدBrentrup et al. (2004b) .

تأثیرات زیستمحیطی تولید ذرت در استان اردبیل،

با بررسی اثرات زیستمحیطی مقادیر مختلف كود

برآورد میزان انتشار آالیندهها در فرایند تولید ذرت به

نیتروژن در نظام هاي تولید گندم زمستانه در آلمان با

محیط زیست ،تأثیرات زیستمحیطی تخلیة منابع آبی،

استفاده از  LCAگزارش كردند كه در سطوح پایین

منابع فسیلی ،منابع فسفات ،منابع پتاس ،گرمایش جهانی،

مصرف كود نیتروژن ،تغییر كاربري اراضی و در سطوح

اسیدیته و اوتریفیکاسیون خشکی و آبی به ازاي تولید یک

باال اوتریفیکاسیون عوامل كنترلكننده  LCAبودند.

تن ذرت و ارائه راهبردهایی در زمینة كاهش تأثیرات

) Monti et al. (2009با ارزیابی  LCAاعالم داشتند كه

زیستمحیطی تولید ذرت در این منطقه است.

با جایگزین كردن گیاهان چندساله در نظامهاي زراعی

مواد و روشها

رایج می توان اثرات زیست محیطی ناشی از تولید
دياكسید كربن و آب شویی نیترات را بیش از  50درصد

این پژوهش به صورت پرسشنامهاي در شهرستان

كاهش داد Nie et al. (2010) .با بررسی اثرات نظامهاي

مغان از طریق مراجعه حضوري به كشاورزان ذرتكار در سال

مختلف كشت مخلوط و تک كشتی بیان داشتند كه

 1394انجام شد .بر این اساس ،تعداد  52كشاورز بهطور

كشت مخلوط باعث كاهش اثرات سوء تولید بر محیط

تصادفی از بین كشاورزان روستاهاي شهرستان پارسآباد

زیست شد .بررسیهاي دیگري نیز با استفاده از روش

انتخاب شدند .اطالعات مربوط به عملیات رایج در تولید ذرت

ارزیابی چرخه حیات روي بررسی اثرات زیستمحیطی

به تفکیک نوع عملیات مورد استفاده شامل آمادهسازي زمین

تولید محصوالت كشاورزي در ایران از جمله تولید

و كاشت ،عملیات داشت همچون آبیاري ،كوددهی ،سمپاشی

محصوالت گندم ( Soltani et al., 2010; Mirhaji et al.,

و عملیات برداشت ،تعیین و پس از آن مقدار مصرف هر گروه

 ،)2013ذرت ( ،)Khorramdel, 2011زعفران (Mola-

از نهادهها (سوخت ،ماشین آالت ،كودها و سموم شیمیایی و

 ،)Filabi et al., 2015سیب زمینی ( Esmaielpour et

میزان عملکرد ذرت) مشخص شد.

 ،)al., 2015چغندرقند ( ،)Mirhaji et al., 2012سویا

براي محاسبه  LCAبراي نظام تولید ذرت ،با انجام

( ،)Mohammadi et al., 2013پنبه ( Khojastehpour

تغییراتی

شد

 )et al., 2015و هلو ( )Nikkhah et al., 2017صورت

( .)Anonymous, 2006بدین ترتیب ،مراحل چهارگانه

گرفته است Brentrup et al. (2001) .معتقدند كه

محاسبه  LCAبه شرح زیر انجام شد:

از
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روش

ISO14040

استفاده

بررسی چرخه حیات ( )LCAنظام تولید ذرت در شرایط آبوهوایی مغان

روش ارزیابی چرخۀ حیات

آسیب به محیط زیست در نظر گرفته شدند.

این روش بر پایة استاندارد  ISO14040اجرا میشود

اندازهگیري میزان دقیق آالیندههاي انتشاریافته به

و بهطور كلی به چهار بخش بیان هدف و واحد مرجع،

خاک ،آبوهوا با چالشهایی روبهرو است ( Brentrup et

تعیین وروديها و خروجیهاي سامانه ،ارزیابی تأثیرات

 )al., 2000و همچنین میزان انتشار آالیندهها به خاک و

زیستمحیـطی و تفسیر آنهـا تقسـیــــمبندي میشـود

آبوهوا متفاوت است .بنابراین اغلب براي تخمین میانگین

( .)Iriarte et al., 2010در ادامه این چهار بخش به تفکیک

انتشار به جاي اندازهگیري ،از ضرایب انتشار آالیندهها،

آورده میشود:

استفاده میشود .میزان انتشار مهمترین گازهاي گلخانهاي
شامل دياكسید كربن  ،CO2اكسید نیتروژن  N2Oو

مرحله اول :بیان هدف و واحد کارکردی

متان  CH4ناشی از سوختن هر لیتر گازوئیل به ترتیب

در ابتدا باید هدف از پژوهش مشخص باشد .در

برابر 18/1 ×6-10 ،2/73و  173 ×10-6كیلوگرم

این تحقیق هدف از پژوهش بررسی تأثیرات

( )Tzilivakis et al., 2005و میزان انتشار آالیندههاي

زیست محیطی تولید ذرت در منطقه مغان به روش

 SO2و  NOxبه ازاي سوختن هر لیتر گازوئیل به ترتیب

ارزیابی چرخة حیات در قالب گروه هاي تأثیر تخلیة

برابر با  22/2 ×10-3و  4 ×10-3كیلوگرم است

منابع آبی ،منابع فسیلی ،منابع فسفات ،منابع پتاس،

(.)Dehghani, 2007

تغییركاربري اراضی ،گرمایش جهانی ،اسیدیته ،و

یکی از آالیندههاي اصلی انتشاریافته از مصرف كود

اوتریفیکاسیون خشکی و آبی بود .پس از بیان هدف

نیتروژن ،آمونیاک است ،نزدیک به  90درصد میزان جهانی

باید واحد كاركردي تعیین شود .در تحقیقات مشابه

تصعید آمونیاک مربوط به بخش كشاورزي است

براي بررسی تأثیرات زیست محیطی تولید محصوالت

( .)Brentrup et al., 2000میزان انتشار آمونیاک و N2O

كشاورزي ،واحد كاركردي تولید یک تن محصول یا

طبق روش ) Brentrup et al. (2000برآورد شد .در این

تولید در واحد سطحی مشخص یا تولید مقداري

مورد چون اطالعات خاص براي كشور در دست نبود ،از

مشخـــص انـــرژي در نظـــر گـرفتــه شــده اســت

اطالعات مربوط به اروپا استفاده شد و فرض شد كه فرآیند

( .)Buratti et al., 2009; Nikkhah et al., 2015در

تولید این مواد در كشور مشابه اروپا است .همچنین میزان

این تحقیق واحد كاركردي بررسی ،واحد كاركردي

انتشار  NOxبه هواسپهر برابر  10درصد میزان انتشار N2O

تولید یک تن محصول در نظر گرفته شد.

در نظر گرفته شد (.)Gasol et al., 2007

مرحله دوم :تعیین ورودیها و خروجیهای

مرحله سوم :ارزیابی تأثیرات

چرخه حیات

هدف از اجراي این مرحله ،تجزیهوتحلیل كمی

در این بخش تمام نهادههایی كه براي تولید محصول

نتایج بخش ممیزي چرخه حیات است كه به سه زیر بخش

الزم است و تمامی مقادیر آالیندههاي انتشاریافته به

طبقهبندي ،نرمالسازي و وزندهی تقسیمبندي میشود

محیط زیست در اثر استفاده از این نهادهها ،تعیین و بر

(.)Brentrup et al., 2004a

مبناي واحدهاي كاركردي محاسبه میشوند .در این

در مرحله طبقهبندي ،ضریب و یا وزن هر آالینده

پژوهش مصرف پنج نهادۀ سوخت دیزل ،آب ،كود نیتروژن،

روي گروههاي تأثیر مختلف اعمال میشود .به این منظور،

كود فسفات ،كود پتاس بهعنوان نهادههاي ورودي مستعد

براي هر یک از گروههاي تأثیر ناشی از كاركرد اكوسیستم
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یک ضریب فاكتور تعریف شد (جدول  .)1به عبارت دیگر،

نشان میدهد كه این گروه ،پتانسیل بیشتري براي آسیب

با ضرب ضریب فاكتور آالیندهها در قالب گروههاي تأثیر

به محیط زیست دارد.

مختلف در میزان مصرف آالیندهها ،شاخص طبقهبندي

مرحله چهارم :تلفیق و تفسیر نتایج

هر گروه تأثیر محاسبه شد .بر اساس  ISOگروههاي تأثیر
شامل گرمایش جهانی ،اسیدیته ،اوتریفیکاسیون خشکی و

شاخصهای نهایی در قالب دو گروه شاخص

آبی ،تغییر كاربري اراضی ،تخلیه منابع فسیلی ،تخلیه

زیستمحیطی و شاخص تخلیه منابع دسته بندی شدند.

منابــع فسفات و تخلیه منـابع پتاســیم هستـــند

شاخص زیستمحیطی در این تحقیق برابر با مجموع

(.)Brentrup et al., 2004a, b; Finkbeiner et al., 2006

شاخصهای نهایی هشت گروه تأثیر تخلیة منابع آبی،

شاخص هر گروه تأثیــر  iاز معادلة  1به دســـت میآید

منابع فسیلی ،منابع فسفات ،منابع پتاس ،تغییر كاربري

(.)Nikkhah et al., 2015

اراضی ،گرمایش جهانی ،اسیدیته ،و اوتریفیکاسیون
خشکی و آبی در نظر گرفته شد .در آخرین مرحله،

Ii   ( Rj , Ej )  CFij

()1

شاخص زیستمحیطی تحت عنوان شاخص بوم ،که
معیار نهایی  LCAاست ،با استفاده از معادله ( )3محاسبه

در این رابطه :Ii ،میزان تأثیر گروه iام :Ej Rj ،مصرف

شد (:)Brentrup et al., 2004a

منبع  jو یا انتشار تركیب  jدر واحد كاركردي و :CFij
فاكتور طبقهبندي براي تركیب  jسهیم در گروه تاثیر

EcoX   Ni  Wi

()3

مربوطه است
پس از تعیین شاخصهاي طبقهبندي در مرحله

 :EcoXشاخص زیستمحیطی به ازاي واحد

نرمالسازي ،به منظور مقایسه شاخص طبقهبندي هر

كاركردي براي تأثیرات زیستمحیطی : Ni ،مقدار

گروه با شاخصهاي مرجع ،شاخصهاي طبقهبندي بر

نرمالشده براي گروه تأثیر و  :WFiفاكتور وزندهی براي

فاكتور نرمالسازي تقسیم شدند .در واقع هدف این مرحله

هریک از مقدار  Niاست.

بیمقیاس كردن دادهها است (.)Brentrup et al., 2004a

بهطور كلی ،مشکالت مربوط به تخلیه منابع با

نرمالسازي گروههای تاثیر با استفاده از معادله ( )2انجام

مشکالت سایر گروههاي تأثیر متفاوت است ،گروههاي

شد (:)Guinée, 2001

تأثیر بهصورت مستقیم بر سالمتی طبیعت و انسان اثر
میگذارند ،درحالی كه تخلیه منابع براي تولید آینده

()2

Ii
I i ,ref

خطرساز است .شاخص تخلیه منابع با استفاده از معادله

Ni 

( )4محاسبه شد:

که در این معادله :Ni ،مقدار نرمالسازیشده
شاخص گروه مؤثر iبه ازای واحد کارکردی :Ii ،مقدار

RDI   Ni  WFi

()4

محاسبهشده (غیرنرمال) شاخص گروه مؤثر  iبه ازای
واحد کارکردی و  :Ii,refمقدار شاخص مرجع مربوط به

 : RDIشاخص تخلیة منابع براي هر واحد كاركردي

هر گروه است .فاكتورهاي مرجع وزندهی گروههاي تأثیر

است.

در جدول  2ارائه شده است .بزرگتر بودن این فاكتور
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) نظام تولید ذرت در شرایط آبوهوایی مغانLCA( بررسی چرخه حیات
 طبقهبندی گروههای تأثیر مورد بررسی بر اساس نوع آالینده و ضرایب یکسانسازی-1 جدول
Table 1. The classification of the studied impact category based on the type of pollutant and the coefficients of characterization factor
(Brentrup et al., 2004a; Snyder et al., 2009; Nikkhah et al., 2015)

ضرایب یکسانسازی

آالینده

)گروه تاثیر (واحد

Characterization factor

Pollutant

CO2=1,CH4=21, N2O=310

CO2, N2O , CH4

SO2=1.2, NOX=0.5, NH3=1.6

SO2, NOX , NH3

NH3=4.4, NOX=1.2

NH3 , NOX

P2O5=1.34, NO3=0.1, NOX=0.13, NH4=0.
33, NH3=0. 35, N=0.42, NO3=0.42

P2O5, NO3, NOX, NH4, NH3, N, NO3

Impact category Unit
)kgCO2eq(گرمایش جهانی
Global warming potential
)kgSO2eq( اسیدیته
Acidfication potential
)kg NOxeq( اوتریفیکاسیون خشکی
Terrestrial eutrophication potential
)kg PO4xeq( اوتریفیکاسیون آبی
Aquatic eutrophication potential

0.8

Land use per functional unit

تغییر كاربري اراضی

4.86

مصرف گازوئیل

)MJ(تخلیه منابع فسیلی

Gasoline consumption

Depletion of fossil resources
)kg P2O( تخلیه منابع فسفات
Depletion of phosphate resources
)kg K2O(تخلیه منابع پتاسیم
Depletion of potassium resources

land occupation

مصرف فسفات

0.25

P consumption

مصرف پتاسیم

0.105

K consumption

 فاکتورهای وزندهی و نرمالسازی گروههای تأثیر مورد بررسی-2 جدول
Table 2. Normalization values and weighting factors for the different impact categories
(Brentrup et al., 2004a; Mirhaji et al., 2013; Nikkhah et al., 2015)

فاکتور وزندهی

)فاکتور نرمالسازی (واحد

گروه تاثیر

Weighting factor

Normalization value

Impact category

1.05

8143 )kgCO2eq(

1.8

52 )kgSO2eq(

1.4

63)kg NOxeq(

1.44

8.56)kg PO4xeq(

1

1.86 1×104

1.14

39167)MJ(

1.20

77.6)kg P2O(

0.30

8.14)kg K2O(

گرمایش جهانی
Global warming potential

اسیدیته
Acidfication potential

اوتریفیکاسیون خشکی
Terrestrial eutrophication potential

اوتریفیکاسیون آبی
Aquatic eutrophication potential

تغییر كاربري اراضی
land occupation

تخلیه منابع فسیلی
Depletion of fossil resources

تخلیه منابع فسفات
Depletion of phosphate resources

تخلیه منابع پتاسیم
Depletion of potassium resources

نتایج و بحث

 فسفر و پتاسیم به، كودهاي شیمیایی نیتروژن،گازوئیل
 به ازاي هر واحد8/33  و19/17 ،25/56 ،32/29 ترتیب

در مرحله اول آنالیز چرخة حیات كه تعریف اهداف

 میزان مصرف نهادههاي.)3 عملکردي برآورد شد (جدول

 یک واحد كاركردي نظام تولید،و حوزۀ عمل تحقیق بود

 فسفر و پتاسیم براي، كودهاي شیمیایی نیتروژن،سوخت

 سپس میزان.ذرت (معادل با یک تن دانه) مشخص شد

7  و7 ،16 ، لیتر57 تولید یک تن بادام زمینی به ترتیب

نهادههاي مصرفی و نوع عملیات بهكار گرفتهشده به ازاي

 با مقایسه.)Nikkhah et al., 2015( كیلوگرم گزارش شد

 میزان.هر واحد كاركردي این نظام تولیدي تعیین شد

نتایج این دو تحقیق مشخص است كه براي تولید یک تن

مصرف نهادههاي مختلف نظام تولید ذرت شامل سوخت
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ذرت نسبت به تولید یک تن بادامزمینی میزان كمتري

مقدار دياكسید كربن منتشرشده به هوا 88/16

سوخت و مقدار بیشتري كودهاي شیمیایی مورد استفاده

كیلوگرم به ازاي یک تن دانه ذرت برآورد شد (جدول .)4

قرار میگیرد .بدین ترتیب ،مصرف این كودها ،عالوه بر

در همین راستا نتایج برخی بررسیها ( Brentrup et al.,

افزایش هزینههاي تولید و كاهش منابع تجدیدناپذیر

 )2002 a, bنشان داده است كه بخش زیادي از انتشار

انتشار آالیندهها را نیز به دنبال دارند كه این آالیندهها در

دياكسید كربن تحتتأثیر فعالیتهاي كشاورزي عمدتا

قالب گروههاي مختلف تأثیر اثرات سوء زیستمحیطی

مربوط به تولید و انتقال نهادههاي ورودي به مزرعه (74

مختلفی بر جاي میگذارند.

درصد از كل دياكسید كربن منتشرشده) بوده و بقیه

میزان انتشار اكسیدهاي نیتروژن براي نظام تولید

مربوط به استفاده از ماشینآالت ( 26درصد از كل

ذرت در شرایط آبوهوایی مغان  0/80كیلوگرم به ازاي

دياكسید كربن منتشرشده) هستند .بدین ترتیب ،چنین

تولید یک تن دانه برآورد شد (جدول Brentrup et .)4

به نظر میرسد كه در صورت اعمال مدیریت كمنهاده

) al. (2004aمیزان انتشار این گاز را براي گندم زمستانه

اكوسیستم زراعی بتوان از هر دو طریق بهویژه از طریق

 21درصد به ازاي یک تن دانه در شرایط آبوهوایی آلمان

انتقال نهادههاي ورودي به مزرعه كاهش انتشار این

گزارش كردند .دلیل این تفاوت عمدتاً ناشی از مصرف

آالینده مهم گلخانهاي به هواسپهر و پیامدهاي ناشی از

باالتر كودهاي نیتروژندار براي ذرت در مقایسه با گندم

آن را موجب شد.

( ;Anonymous, 1997

مقدار دي اكسی د گوگرد انتشار یافته به هواسپهر

است .نتایج برخی تحقیقات

)Brentrup et al., 2000; Brentrup et al., 2004 a, b

به ازاي یک واحد كاركردي ذرت  0/13كیلوگرم ،مقدار

نشان داده است از آنجا كه باالترین میزان انتشار آمونیاک

آمونیاک انتشار یافته به هواسپهر به ازاي یک واحد

در اكوسیستمهاي مختلف زراعی بعد از مصرف كودهاي

كاركردي ذرت  5/11كیلوگرم و مقدار متان انتشار یافته

نیتروژندار رخ میدهد ،بنابراین افزایش مصرف كودهاي

به هواسپهر به ازاي یک واحد كاركردي ذرت 0/01

نیتروژندار ،میتواند افزایش انتشار این گاز را به دنبال

كیلوگرم به ازاي یک تن دانه برآورد شد (جدول .)4

داشته باشد.

همچنین مقدار انتشار نیترات و نیتروژن كل به آب هاي
زیرزمینی به ترتیب  5/56و  12/71كیلوگرم به ازاي

جدول  -3میزان ورودیها و خروجی نظام تولید ذرت در

یک تن دانه ذرت برآورد شد )جدول  .)4نتایج برخی

منطقه مغان

بررسی ها ( Brentrup et al., 2000; Brentrup et al.,

Table 3. The rate of inputs and outputs in maize
production systems in Moghan region

 ) 2002b; Brentrup et al., 2004 a, bنشان داده است

ورودی و خروجی

واحد

میانگین

Inputs and outputs

Unit

Mean

كه پتانسیل آب شویی نیتروژن به میزان زیادي متأثر از

سوخت گازوئیل

لیتر در یک تن

Fuel

Liter per ton

32.29

نوع مدیریت نظام تولیدي و استفاده از نهاده هاي

نیتروژن

كلیوگرم در یک تن

N

Kg per ton

25.56

فسفر

كلیوگرم در یک تن

P

Kg per ton

19.17

پتاسیم

كلیوگرم در یک تن

K

Kg per ton

8.33

عملکرد دانه ذرت

كلیوگرم در یک هکتار

grain yield Maize

Kg in hectare

7200

مختلف براي بهبود حاصل خیزي خاک است ،به طوري
كه مدیریت فشرده به دلیل افزایش تلفات نیتروژن و
به ویژه نیترات ،افزایش ورود آن به آب هاي زیرزمینی را
موجب می شو د .همچنین با توجه به این مطلب كه
استفاده از خاک ورزي حفاظتی و به دلیل غیرمتحرک
شدن نیتروژن ،كاهش تلفات آن را به دنبال دارد
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بررسی چرخه حیات ( )LCAنظام تولید ذرت در شرایط آبوهوایی مغان

( ،)Almaraz et al., 2009كه این امر كاهش آب شویی

ذرت در شرایط آبوهوایی مغان براي هر یک از گروههاي

نیتروژن را موجب می شود ،به نظر می رسد كه با افزایش

مؤثر برآورد شد و نتایج میزان تأثیر هر یک از آالیندههاي

مصرف نهاده هاي آلی و كاهش عملیات خاک ورزي

انتشاریافته در قالب گروههاي تأثیر مختلف در شکل 1

بتوان از یک طرف باعث كاهش آب شویی نیترات و

نشان داده شده است .همانطور كه در این شکل مالحظه

جلوگیري از تلفات آن ش د و از طرف دیگر ،كاهش

میشود ،آالینده  N2Oبیشترین سهم را گروه تأثیر

انتشار سایر گاز هاي گلخانه اي از جمله دي اكسید كربن

گرمایش جهانی NH3 ،بیشترین سهم را در گروههاي تأثیر

به هواسپهر را موجب شد .می زان انتشار فسفر به خاک

اسیدیته و اوتریفیکاسیون خشکی و فسفر بیشترین سهم

براي نظام تولید ذرت  0/19كیلوگرم به ازاي یک تن

را در گروه تأثیر اوتریفیکاسیون آبی در نظام تولید ذرت

دانه ذرت برآورد شد .میزان انتشار كادمیم در خاک

به خود اختصاص دادند (شکل Nie et al. (2010) .)1

(به عنوان درصد ناخالصی در كودهاي فسفردار)

دریافتند كه بیشترین میزان آالینده به ازاي تولید یک تن

 651/55میلی گرم به ازاي هر تن دانه تخمین زده شد

دانه ذرت در چین مربوط به متان و اكسید نیتروژن به

(جدول .)4

ترتیب 11/3و  75/4معادل دياكسید كربن بود.
شاخص طبقهبندي گروه تأثیر گرمایش جهانی

جدول  -4میزان انتشار انواع آالیندهها به ازای یک واحد

برابر با  338/52 kg CO2 eqبراي تولید ذرت به ازاي

عملکردی در نظام تولید ذرت در منطقه مغان

یک واحد عملکردي محاسبه شد .شاخص طبقهبندي

Table 4. Emissions to different sections of environment in a
functional unit of a maize production system
)(Brentrup et al., 2004a

نام ماده
Material name

تولید محصوالت بادام زمینی در استان گیالن ،گندم در

مقدار

منطقه مرودشت ،چین و سوئیس به ترتیب برابر با kg

(کیلوگرم به ازای یک تن دانه)

 119/5 ،262/1 ،311/10 CO2 eqو  381برآورد شــد

Value
kg per one ton maize grian

( ;Mirhaji et al., 2013; Nikkhah et al., 2015

انتشار در هوا

 .)Charles et al., 2006; Wang et al., 2007با مقایسه

Emission to atmosphere
N2O

0.26

NOx

0.80

این اعداد مشخص است كه شاخص طبقهبندي گروه
تأثیر گرمایش جهانی براي تولید ذرت در منطقه مغان

NH3

5.11

CO2

88.16

باالتر از این محصوالت زراعی است كه میتوان آن را به

SO2

0.13

CH4

0.01

مصرف نسبتا زیاد كود نیتروژن براي تولید ذرت در این
منطقه نسبت داد كه متعاقب آن افزایش انتشار گاز

انتشار در آب
Emission to water

گلخانهاي  NO2از منبع كود اوره را به دنبال دارد.

NO3

5.56

Ntot

12.71

همچنین ،با توجه به این كه كارایی این آالینده در قالب

0.19

گروه تأثیر گرمایش جهانی  341برابر گاز  CO2است

Ptot

انتشار در خاک

( .)Snyder et al., 2009عالوه بر این ،از آنجا كه 36/5

Emission to soil
Cd

درصد انتشار گاز  NO2مربوط به بخش كشاورزي است

651.55

( .)Anonymous, 2013باید از راهکارهاي مدیریتی براي
در مرحله سوم ارزیابی چرخة حیات (مرحله ارزیابی

كاهش مستقیم و غیرمستقیم این آالینده كه نقش

تأثیر چرخة حیات) به ازاي تأثیر یک واحد كاركردي تولید

مهمی در گرمایش جهانی دارد ،استفاده شود.
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Series1,
CH4,
0.047186
451, 0%
Series1,
N20,
64.49478
676, 65%

Series1,
SO2,
0.155,
2%

Series1,
CO2,
35.45802
679, 35%

Series1,
NOX,
0.040333
333, 0%
Series1,
NH3,
8.177777
778, 98%

الف

ب

پ

ج

شکل  -1سهم انتشار آالیندهها برای گروههای تأثیر الف)گرمایش جهانی؛ ب) اسیدیته؛ پ) اوتریفیکاسیون خشکی؛ ج)
اوتریفیکاسیون آبی ،به ازای یک واحد عملکردی در نظام تولید ذرت در منطقه مغان
)Fig. 1- Contribution of pollutants to impact category A) Global warming, b) Acidification, and c) Terrestrial eutrophication c
aquatic eutrophication per functional unit for maize production in Moghan region

شاخص طبقهبندي گروه تأثیر اسیدیته به ازاي یک

اوتریفیکاسیون براي تولید محصوالت كلزا و آفتابگردان در

واحد عملکردي نظام تولید چاي در منطقه مغان برابر با kg

شیلی به ترتیب برابر با  7/2 kg PO4 eqو  9گزارش شد (

 8/37SO2 eqمحاسبه شد .شاخص طبقهبندي گروه تأثیر

.)Iriarte et al., 2010

اسیدیته براي تولید یک واحد عملکردي از محصوالت

شاخص نهایی اثرات زیستمحیطی و تخلیه منابع

مختلف شامل بادامزمینی در استان گیالن ،گندم در مناطق

تولید یک تن ذرت در منطقه مغان در قالب گروههاي تأثیر

مرودشت ،گرگان و چین به ترتیب برابر با ،6/25 kg SO2 eq

گرمایش جهانی ،اسیدیته ،اوتریفیکاسیون خشکی و آبی،

 6/7 ،5/6و  4گزارش شد ( ;Mirhaji et al., 2013

تغییر كاربري اراضی ،تخلیه منابع فسیلی ،تخلیه منابع

Nikkhah et al., 2015; Charles et al., 2006; Wang et

فسفات ،تخلیه منابع پتاسیم و تخلیه منابع آبی به ترتیب

 .)al., 2007میزان شاخص طبقهبندي گروه تأثیر اسیدیته

 0/03 ،0/75 ،2/27 ،0/03 ،0/11 ،0/50 ،0/29 ،0/04و

براي تولید یک واحد عملکردي ذرت از میزان این شاخصها

 0/56محاسبه شد (شکلهاي  2و  .)3بدین ترتیب ،مشخص

براي تولید این محصوالت زراعی به مراتب باالتر بود.

است كه تخلیه منابع فسیلی بیشترین تأثیر سوء

شاخص طبقهبندي گروه تأثیر اوتریفیکاسیون

زیستمحیطی را در تولید ذرت در منطقه مغان به همراه

خشکی و آبی به ترتیب برابر با  22/58 kg NOx eqو kg

داشته است .پس از این گروه تأثیر ،باالترین پتانسیل آسیب

 35/80 NOx eqبراي یک واحد عملکردي نظام تولید

به محیط زیست در تولید ذرت در منطقه مغان مربوط به

ذرت محاسبه شد .این شاخص براي تولید یک تن از

گروه تأثیر تخلیه منابع فسفات بود .نتایج این پژوهش با

محصوالت بادامزمینی در گیالن معادل kg NOx eq

بررسی اثرات زیستمحیطی تولید بادام زمینــــتی در

 )Nikkhah et al., 2015( 16/22و شاخص طبقهبندي

استان گیالن مطابقت داشت (.)Nikkhah et al., 2015
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بررسی چرخه حیات ( )LCAنظام تولید ذرت در شرایط آبوهوایی مغان
0.60

اوتریفیکاسیون Series1,
خشکی0.50 ,

0.50
0.40
اسیدیتهSeries1, 0.29 ,

تغییر کاربری Series1,
اراضی0.03 ,

اوتریفیکاسیون Series1,
آبی0.11 ,

0.30

0.20
گرمایش جهانیSeries1, ,
0.04

0.10
0.00

تغییر کاربری اراضی

اوتریفیکاسیون آبی

اوتریفیکاسیون خشکی

اسیدیته

گرمایش جهانی

شکل -2شاخص نهایی اثرات زیستمحیطی در تولید یک تن دانه ذرت در منطقه مغان
Fig. 2- The environmental indicator values (EcoX) per one tonne of maize grain in Moghan region

شاخص زیستمحیطی براي تولید ذرت در منطقه

زیستمحیطی تولید این گیاه را تخلیه منابع آبی گزارش

مغان شامل چهار گروه تأثیر گرمایش جهانی ،اسیدیته،

كردند Gasol et al. (2007) .با ارزیابی چرخة حیات كلزا

اوتریفیکاسیون خشکی و آبی و تغییر كاربري اراضی ،معادل

براي تولید انرژي زیستی در اسپانیا بیشترین اثر

 0/98به دست آمد (شکل  .)2براي تولید گندم با مصرف

زیستمحیطی را به دلیل استفاده زیاد از انواع كودهاي

 144كیلوگرم نیتروژن در هکتار و با در نظر گرفتن این

شیمیایی به ویژه كودهاي نیتروژنه به تخلیه منابع غیرقابل

چهار گروه تأثیر ،شاخص زیستمحیطی حدود 0/2

تجدید نسبت دادند Wang et al. (2007) .با ارزیابی چرخة

محاسبه شد ( .)Brentrup et al., 2004bشاخص

حیات براي تولید ذرت دانهاي در شرایط آبوهوایی چین

زیستمحیطی تولید بادام زمینی در استان گیالن نیز معادل

بیان داشتند كه مهمترین اثر زیستمحیطی در كاربرد

 0/63گزارش شد ( .)Nikkhah et al., 2015از دالیل

كودهاي نیتروژندار مشاهده شدBrentrup et al. .

شاخص زیستمحیطی نسبتاً زیاد تولید ذرت در منطقه

) (2004bنیز با ارزیابی چرخة حیات براي اكوسیستمهاي

مغان ،مصرف نسبتا زیاد كودهاي شیمیایی است .با توجه

تولید گندم در شرایط استفاده از سطوح مختلف كود

به پتانسیل آلودگی زیاد تأمین كود نیتروژن از منبع اوره

شیمیایی نیتروژندار پی بردند كه در سطوح پایین و باالي

پیشنهاد میشود از كودهاي آلی با پتانسیل آلودگی

مصرف این كود ،بیشترین تأثیرات زیستمحیطی تولید یک

زیستمحیطی كمتر استفاده شود .شاخص تخلیه منابع

واحد عملکردي گندم به ترتیب براي گروههاي مؤثر تغییر

براي تولید یک تن ذرت در منطقه مغان  3/61به دست آمد

كاربري زمین و اوتریفیکاسیون مشاهده شدet al. (2010) .

(شکل  .)3این شاخص براي تولید بادام زمینی در استان

 Nieبا ارزیابی چرخة حیات به ازاي تولید یک تن دانه ذرت

گیالن معادل 4/3اعالم شد ( .)Nikkhah et al., 2015با

در چین ،بیشترین تأثیر زیستمحیطی این نظام را براي

توجه به مصرف كمتر سوختهاي فسیلی در تولید ذرت به

گروه تأثیر اسیدي شدن محاسبه و بیان كردند كه استفاده

ازاي واحد كاركردي نسبت به تولید بادام زمینی ،این

از كشت مخلوط ذرت با گیاهان تثبیتكننده نیتروژن

شاخص براي تولید ذرت كمتر بود Wang et al. (2010) .با

میتواند بهعنوان راهکاري پایدار براي جلوگیري از مصرف

ارزیابی چرخة حیات براي برنج در چین ،بیشترین اثر

نیتروژن در اكوسیستمهاي زراعی مد نظر قرار گیرد.
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تخلیه منابع Series1,
فسیلی2.27 ,

2.50
2.00
1.50

تخلیه منابع Series1,
فسفات0.75 ,

تخلیه منابع آبیSeries1, ,
0.56

1.00
0.50

تخلیه منابع Series1,
پتاسیم0.03 ,

0.00
تخلیه منابع آبی

تخلیه منابع فسفات

تخلیه منابع پتاسیم

تخلیه منابع فسیلی

شکل -3شاخص نهایی اثرات تخلیه منابع در تولید یک تن دانه ذرت در منطقه مغان
Fig. 3- The environmental index (Eco X) for resources deplation per one tonne of maize grain in Moghan region

نتیجهگیری

زیستمحیطی بیشترین سهم نظام تولیدي ذرت براي گروه
مؤثر اوتریفیکاسیون اكوسیستم خشکی ( )0/56و در میان

با توجه به اینکه با استفاده از  LCAسهم هر نظام

گروههاي تخلیه منابع ،تخلیه منابع فسیلی ( )2/46بیشترین

تولیدي بر گروههاي تأثیر كمی میشود ،لذا میتوان با

تأثیر سوء زیستمحیطی را در تولید ذرت در منطقه مغان

استفاده از این شاخص میزان اثرات زیستمحیطی ناشی

داشتند .بدین ترتیب ،چنین به نظر میرسد كه بتوان از

از یک واحد عملکردي را تعیین كرد و از روشهاي مختلف

روشهاي مختلف مدیریت نظام زراعی بر مبناي

مدیریتی براي كاهش میزان تأثیرات زیستمحیطی آن بر

بهرهگیري از اصول كمنهاده نظیر كاربرد انواع نهادههاي

گروههاي تأثیري كه داراي بیشترین اثرات زیستمحیطی

آلی ،كاشت گیاهان تثبیتكننده نیتروژن به صورت كشت

هستند ،بهره جست .برآورد شاخصهاي زیستمحیطی

مخلوط ،خاکورزي حداقل و كاهش مصرف انواع

( )EcoXو یا تخلیه محیطی ( )RDIبراي گروههاي تاثیر نشان

نهادههاي شیمیایی براي كاهش اثرات زیستمحیطی این

داد كه ارزشهاي  EcoXو  RDIبراي گروههاي تاثیر گرمایش

نظام تولیدي بر گروه هاي مؤثر اسیدي شدن و تغییر اقلیم

جهانی ،اسیدیته ،اوتریفیکاسیون اكوسیستم خشکی و آبی،

استفاده كرد و در نتیجه كاهش سهم این اثرات

تغییر كاربري اراضی ،تخلیه منابع فسیلی ،تخلیه منابع فسفات،

زیستمحیطی را موجب شد .همچنین پیشنهاد میشود

تخلیه منابع پتاسیم و تخلیه منابع آبی به ترتیب با برابر ،0/04

بررسیهایی در زمینه تركیب روش ارزیابی چرخه حیات با

 0/03 ،0/75 ،2/27 ،0/03 ،0/11 ،0/50 ،0/29و  0/56به

مدلهاي

كاهش اثرات

دست آمد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت در میان شاخص

زیستمحیطی تولید ذرت صورت گیرد.
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Introduction: Life cycle assessment (LCA) is a methodology for measuring the environmental impacts
associated with a product, process or activity, by identifying, quantifying and evaluating the resources
consumed, along with all emissions and wastes released into the environment. This study examined the
environmental impacts for Maize production under Moghan climatic conditions by using LCA methodology.

Materials and methods: This analysis considered the entire system which was required to produce one ton of
maize grain. For this purpose, a functional unit was assumed based on ISO14040 methods which included the
extraction of raw materials (e. g. fossil fuels and minerals), the production and transportation of farming inputs
(e. g. fertilizers) and all agricultural operations in the field (e. g. tillage and harvest). As a first step, all emissions
and the consumption of resources connected to the different processes were listed in a Life Cycle Inventory
(LCI) and related to a common unit, namely one ton of grain. Next a Life Cycle Impact Assessment (LCIA)
was carried out, in which the inventory data were aggregated into indicators for environmental effects, which
included climate change (global warming), acidification and eutrophication (terrestrial and aquatic
ecosystems), land use, phosphate resource depletion, potassium resource depletion and water resource
depletion. After normalization and weighting of the indicator values it was possible to calculate summarizing
indicators for resource depletion and environmental impacts.

Results and discussion: The values for climate change (global warming), acidification and eutrophication
(terrestrial and aquatic ecosystems), land use, phosphate resource depletion, potassium resource depletion and
water resource depletion were estimated at 0.04, 0.29, 0.50, 0.11, 0.03, 2.27, 0.75, 0.03 and 0.56, respectively.
As a result, among environmental effect categories (EcoX) the highest environmental impacts were observed
in the eutrophication (terrestrial) and acidification categories; among the resource depletion categories (RDI),
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the depletion of fossil resources had the greatest negative environmental impact for maize production in the
Moghan region.

Conclusion: It seems that management systems based on a low input system, including organic fertilizers and
minimum tillage, could be regarded as an alternative management strategy for reducing problematic
environmental impacts.

Keywords: Environmental impacts, Life cycle impact assessment (LCA), Emission, Resource use.
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