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ارزيابی چرخه زندگی محصول رب گوجهفرنگی (مطالعه موردی :استان البرز)
4

سيدحسن پيشگرکومله  ،*1اسداله اکرم ،2عليرضا کيهانی ،3مارک .ای .جی .هوبرت

 . 1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی ماشين های کشاورزی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران
 . 2دانشيار ،گروه مهندسی ماشين های کشاورزی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3استاد ،گروه مهندسی ماشين های کشاورزی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .4استاد گروه محيط زیست ،دانشگاه رادبود هلند
(تاریخ دریافت -1395/3/10 :تاریخ تصویب)1395/8/2 :

چکيده
کشاورزی ،صنایع غذایی و محيط زیست ،بدليل اثرپذیری از یکدیگر نمیتوانند به صورت مجزا مورد بررسی قرار گيرند.
تحقيق حاضر با رویکردی تلفيقی و با استفاده از ارزیابی چرخهزندگی به بررسی و ارزیابی فرایند توليد محصول رب
گوجهفرنگی میپردازد .سه مرحلهی توليد گوجه فرنگی در مزرعه ،حمل محصول از مزرعه به کارخانه و توليد رب در
کارخانه مورد بررسی قرار گرفت و مرز سامانه شامل تمامی فعاليتهای مربوط به توليد ،حمل و نقل و مصرف نهادههای
مختلف مورد استفاده در توليد ربگوجه فرنگی بوده است (از ماده خام اوليه تا توليد رب درب کارخانه) .دادههای مورد
نياز از یکی از کارخانه های توليد رب در استان البرز و مزارع دو استان البرز و آذربایجانشرقی جمعآوری شد .از شاخص
اثرکربن به منظور کمی کردن اثر گازهای گلخانهای استفاده شد .دو واحد عملياتی کيلوگرم کربن دیاکسيد معادل به
ازای کيلوگرم گوجهفرنگی و ربگوجهفرنگی مورد استفاده قرار گرفت .نتایج تحقيق نشان داد به منظور توليد یک
کيلوگرم رب گوجهفرنگی در حدود  3/02کيلوگرم کربندیاکسيد توليد میشود و بيشترین سهم متعلق به بخش
کشاورزی ( )%28میباشد .ميانگين اثرکربن در فرایند کشت گوجهفرنگی برابر با  0/22کيلوگرم کربن دیاکسيد معادل به
ازای یک کيلوگرم گوجهفرنگی گزارش شد .نهاده ی الکتریسيته (آبياری) و پس از آن کودشيميایی بيشترین سهم را در
آالیندگی کشت مزرعهای به خود اختصاص دادند .مقایسه ی دو استان و دو سيستم آبياری (مدرن و سنتی) در کشت
گوجهفرنگی حکایت از توليد با اثرکربن کمتر در سامانهی آبياری قطرهای و در استان البرز داشت .آبياری و نهاده کود
شيميایی به عنوان نقاط بحرانی در شاخص اثر کربن معرفی شدند .یکپارچهسازی مزارع به منظور مدیریت بهتر نهاده و
استفاده از آبياری قطرهای از نتایج تحقيق حاضر میباشد که منجر به کاهش اثر کربن میشود.
واژههای کليدی :اثر کربن ،ارزیابی چرخهی زندگی ،رب گوجهفرنگی ،البرز ،آذربایجان شرقی.
*

مقدمه

افزایش روزافزون جمعيت و به تبع آن افزایش نياز غذایی و
امنيت غذایی یکی از مهمترین دغدغههای دولتهای مختلف در
دهههای اخير بوده است .پيشبينیها حکایت از افزایش جمعيت
از  7/2ميليارد نفر در سال  2015به  9/6ميليارد نفر در سال
 2050دارد ( .)Garnett, 2008کشاورزی و بخش صنایع غذایی
نقش مهمی را در امنيت غذایی و اقتصاد امروز جهان بازی
میکنند ( .)Notarnicola et al., 2012توليد محصوالت غذایی
زمانی به صورت مستمر ادامه ادامه خواهد داشت که سامانه
توليد کشاورزی پایدار باشد .در این شرایط ،کشاورزی پایدار معنا
و مفهوم پيدا میکند .بر اساس تعریف ،کشاورزی پایدار به
* نویسنده مسئول hpishgar@ut.ac.ir :

مفهوم توليد محصول کافی (با بيشترین مقدار و کيفيت) با
حفاظت کامل از منابع و محيط زیست است ( Reganold et al.,
 .)2001کشاورزی پایدار در ارتباط تنگاتنگ با محيط زیست قرار
دارد و از این نظر الزم است در توليد هر محصول کشاورزی ابعاد
زیست محيطی توليد مورد بررسی قرار گيرد.
بر اساس شواهد علمی ،آب و هوای کرهی زمين به سرعت
در حال تغيير است که یکی از دالیل عمده آن افزایش روزافزون
مقدار گازهای گلخانهای ( 1)GHGاست .بر اساس آخرین
اطالعات بدست آمده از اطلس جهانی کربن ،مقدار آالیندههای
موجود در کل کره زمين در سال  2014در حدود 35890
ميليون تن کربندیاکسيد بوده است .چين با مقدار 9680
)1. Greenhouse Gas (GHG
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ميليون تن بيشترین توليدکننده گازهای گلخانهای به شمار
می رود و پس از آن کشورهای ایاالت متحده ،هند و روسيه با
مقدار توليد  2597 ،5561و  1595ميليون تن کربندیاکسيد
قرار دارند .در این سال در حدود  616ميليون تن
کربندیاکسيد در ایران توليد شد و ایران را در جایگاه هشتم
بيشترین توليدکنندگان گازهای گلخانهای قرار داد ( Global
 .)Carbon Atlas, 2015در مقياس جهانی ،کربندیاکسيد
( ،)CO2متان ( )CH4و نيتروکسيد ( )N2Oمهمترین گازهای
گلخانهای هستند که توسط فعاليتهای انسانی توليد میشوند.
بخشهای توليد گرما و الکتریسيته در حدود  25درصد از کل
گازهای گلخانهای را توليد میکنند و پس از آنها بخشهای
کشاورزی و صنعت قرار دارند که به ترتيب  24و  21درصد از
آالیندگی به آنها اختصاص دارد ( .)Edenhofer et al., 2015از
آنجا که کشاورزی بخش قابل توجهی از کربندیاکسيد ،متان
و نيتروکسيد را وارد محيط زیست میکند الزم است مورد توجه
بيشتری قرار گيرد .سهم عمدهای از کربندیاکسيد با احتراق
سوخت و گياهان ،فعاليتهای ميکروبيولوژی و ماده آلی خاک
توليد میشود ( .)Janzen, 2004نيتروکسيد از طریق تبدیل و
تغيير نيتروژن موجود در خاک و کودهای آلی حاصل میشود.
معموالً زمانی این پدیده اتفاق میافتد که نيتروژن موجود در
خاک بيش از نياز گياه باشد و خاک رطوبت زیادی داشته باشد.
متان نيز زمانی توليد میشود که مواد آلی موجود در خاک و
کودهای آلی در شرایط بیهوازی قرار میگيرند ( Mosier et al.
.)1998; Smith et al., 2008
هر محصول و کاالیی دارای یک چرخهی زندگی است که
با طراحی و توسعه محصول آغاز میشود و با استخراج منابع،
ساخت محصول ،دستهبندی ،مصرف کاال ،بازیافت و دفن زائدات
ادامه پيدا میکند .به منظور تخمين اثرات زیست محيطی
همچون تغييرات آب و هوایی یک چارچوب اجرایی مورد
استفاده قرار میگيرد که به عنوان ارزیابی چرخهی زندگی

1

شناخته میشود ( .)Rebitzer et al., 2004بر اساس تعاریف
مختلف موجود ،ارزیابی چرخه زندگی تکنيکی است برای ارزیابی
پتانسيل اثرات زیست محيطی و منابع مورد استفاده در طی
زندگی یک کاال و محصول از ابتدا تا انتها (گهواره تا گور)2
( .)ISO, 2006روشهای مورد استفاده در ارزیابی چرخه زندگی
جزئی از استانداردها سری ( ISO 14000به عنوان نمونه

ISO

 14040و  )ISO 14044در زمينه مدیریت محيط زیست هستند.
1. Life Cycle Assessment
2 .Cradle to grave

استانداردهای ازریابیهای مربوط به چرخه عمر گازهای
گلخانهای محصول میتواند با اجزا و مشخصههای استانداردها
 PAS 2050مطابقت داشته باشد .به منظور تخمين اثر گازهای
گلخانهای از اثر کربن ( 3)CFاستفاده میشود

( Bestari Tjandr

 .)et al, 2016اثر کربن به صورت مقدار کربندیاکسيد که در
نتيجه فعاليتهای انسانی توليد میشود تعریف میشود
(.)Wiedmann, 2007
گوجهفرنگی ( )Lycopersicom esculentum L.یکی از
محصوالت کشاورزی است که به صورت گسترده (ميوه خام،
ميوه پخته شده ،آب ميوه ،ميوه خشک ،سس و رب) مورد
استفاده قرار میگيرد .تازهخوری ،سس و رب مهمترینمصارف
گوجهفرنگی است .ميزان توليد جهانی این محصول در سال
 161 ،2012ميليون تن بوده است .چين ،هند ،ایاالت متحده و
ترکيه از بزرگترین توليدکنندگان گوجهفرنگی با ميزان توليد
 13/2 ،17/5 ،50و  11/35ميليون تن در سال میباشند .آمار
موجود حکایت از توليدی در حدود  6ميليون تن برای ایران
دارد که این ميزان توليد ،ایران را در جایگاه ششم
توليدکنندگان عمده گوجهفرنگی در جهان قرار داده است
( .)FAO, 2012در حدود  1/2ميليون تن از گوجهفرنگی توليد
شده به منظور فرآوری و توليد رب مصرف میشود .ارزش
صادرات رب توليد شده در سال  2012برابر با  194ميليون دالر
بوده است که این مقدار صادرات ،ایران را در جایگاه نهم جهانی
کشورهای صادر کننده رب گوجهفرنگی قرار داده است

( Barati

.)and Nourozi, 2014
تحقيقات مختلفی در زمينه بررسی و ارزیابی اثرات زیست
محيطی و انرژی مصرفی در توليد رب و کشت گوجهفرنگی
صورت گرفته است ( ;Anton et al., 2014; Muñoz et al., 2008

.)Maraseni et al., 2010; Martinez-Blanco et al., 2011
برخی از موارد که به صورت مبسوط بدان اشاره میشود به قرار
زیر میباشند:
در تحقيقی ميزان گازهای گلخانهای توليدی در فرایند
توليد گوجهفرنگی مزرعهای بررسی شد .نتایج نشان داد که با
توجه به تغييرات فصلی ،ميزان آالیندگی از  16183تا 22426
کيلوگرم کربندیاکسيد معادل در هکتار متغير میباشد .آبياری
و کود نيتروژن نيز بيشترین سطوح آالیندگی را در بين نهادهها
به خود اختصاص دادند ( .)Jones et al., 2012در تحقيقی دیگر
ميزان آالیندگی کربن دیاکسيد در توليد گوجهفرنگی تازه ،آب
3 .Carbon Footprint

پيشگر کومله و همکاران :ارزيابی چرخه زندگی محصول رب گوجهفرنگی679 ...

گرفته و تکه شده تعيين شد .نتایج نشان از آالیندگی برای توليد

فراوری بر روی گوجهفرنگی دریافتی و توليد رب میباشد.

گوجهفرنگی تازه برابر با  189کيلوگرم کربن دیاکسيد معادل

دادههای مورد استفاده در تحقيق حاضر در مرحله کشت

بر تن محصول توليدی بوده است .این در شرایطی بود که

گوجهفرنگی از دو استان البرز (شهرستانهای کرج ،نظرآباد،

فراوری محصول به ربگوجهفرنگی به همان مقدار آالیندگی به

اشتهارد) و استان آذربایجان شرقی(شهرستان مرند) جمعآوری

همراه داشت ( .)Karakay and Özilgen, 2011در تحقيقی

شد .در استان البرز به دليل دسترسی سادهتر به تمامی مناطق

مشابه به بررسی انرژی مصرفی در توليد رب گوجهفرنگی

گوجهکاری تالش شد تمامی استان تحت بررسی قرار گرفت و

پرداخته و انرژی حاصل از مصرف سوخت دیزل به عنوان

در استان آذربایجان شرقی ،شهرستان مرند که در حدود

مهمترین نهاده معرفی شد ( .)Abubakar et al., 2010ارزیابی

40درصد از مزارع گوجهفرنگی استان در این شهرستان قرار دارد

اثر کربن و آب در توليد محصول گوجهفرنگی در سيدنی استراليا

به عنوان نمونه انتخابی مورد ارزیابی قرار گرفت .از روش

هدف تحقيق دیگری بود .نتایج نشان داد بسته به فصل و روش

نمونهگيری تصادفی به منظور تعيين تعداد نمونه استفاده شد.
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در انتها نيز تعداد پرسشنامههای توزیع شده بيش از تعداد نمونه

کيلوگرمکربندیاکسيدبرکيلوگرم محصول برای شاخص کربن و

مورد نياز بوده است .دادههای مورد استفاده در پژوهش از 204

 5تا  53ليتربرکيلوگرم محصول برای شاخص آب مصرفی متغير

پرسشنامه ( 111و  93مزرعه به ترتيب در استانهای البرز و

توليد

اثر

کربن

در

محدودهی

0/39

تا

است (.)Page et al., 2012
بر اساس مرور منابع انجام شده و با توجه به جایگاه باالی
ایران در صادرات ربگوجهفرنگی در جهان و از آنجا که پتانسيل
توليد آالیندههای مختلف در ایران باال میباشد (جایگاه هشتم
در بين تمامی کشورهای آالینده دنيا) و در حدود  24درصد از
کل آالیندگیها در جهان متعلق به بخش کشاورزی میباشد
الزم است بخش کشاورزی ایران از نقطه نظر آالیندگی مورد
بررسی دقيقتر قرار بگيرد (

Edenhofer et al., 2015; Global

 .)Carbon Atlas, 2015یکی از تفاوتهای اصولی تحقيق حاضر
با تحقيقات دیگر ،بررسی تمامی منابع آلودهکننده در فرایند
توليد محصول گوجهفرنگی است که در قسمت مواد و روشها
بصورت تفصيلی بدان اشاره خواهد شد .از آنجا که یکی از
رسالتهای رشته مهندسی مکانيزاسيون کشاورزی ،مدیریت
بخشهای مختلف فعال در بحث کشاورزی با توجه به
شاخصهای مهم در توليد (شاخصهای اقتصادی ،زیست
محيطی ،انرژی ،تکنولوژی و  )...میباشد ،تحقيق حاضر به دنبال
این هدف است که با بررسی دقيق ،تمامی منابع توليدکننده
گازهای گلخانهای را شناسایی و مقدار آالیندگی هر بخش را
تعيين نماید و راهکارهای مناسب در جهت تغيير روش توليد به
منظور کاهش آالیندگی در کشت گوجهفرنگی مزرعهای ارائه
نماید.

آذربایجانشرقی) توزیع شده در بين کشاورزان جمعآوری شد.
بدليل اینکه هدف نهایی پروژه ارزیابی چرخه زندگی محصول
رب گوجهفرنگی است ،مناطقی مورد بررسی قرار گرفت که
خوراک اوليه کارخانه ربگوجهفرنگی مورد نظر را تأمين میکند.
پرسشنامهها شامل سواالتی در رابطه با مقدار مصرف نهادهها و
عملکرد محصول گوجهفرنگی در هکتار زمين زراعی بود .جدول
 1خالصه ای از اطالعات بدست آمده در مراحل مختلف توليد را
نشان میدهد .این جدول در مباحث ارزیابی چرخه عمر با عنوان
فهرست موجودی چرخه عمر ( 1)LCIشناخته میشود.
هدف از ارزیابی چرخه عمر تعيين مقدار اثر کربن در
فرایند توليد رب گوجهفرنگی بوده است و واحد عملياتی ()FU

2

تحقيق حاضر یک کيلوگرم محصول گوجهفرنگی در بخش
مزرعهای و حمل و نقل و یک کيلوگرم رب گوجهفرنگی در
بخش فراوری میباشد .به منظور تعيين اثر کربن ،مقدار
کربندیاکسيد ،متان و نيتروکسيد توليد شده در فرایند توليد
محاسبه شد .به منظور نمایش اعداد به صورت مقدار معادل
کربندیاکسيد ،مقادیر پتانسيل گرمایش جهانی  28 ،1و 256
کيلوگرم کربندیاکسيد معادل ،متناظر با کربندیاکسيد ،متان
و نيتروکسيد استفاده شد ( .)Myhre et al. 2013مرز سامانه نيز
از ابتدای توليد تمامی نهادهها (ماده خام) تا مرحله توليد رب
گوجهفرنگی (درب کارخانه) بوده است (شکل .)1

مواد و روشها
فرایند جمعآوری اطالعات شامل سه مرحله اصلی کشت و توليد
گوجهفرنگی در مزرعه ،انتقال گوجهفرنگی به کارخانه و انجام

1. Life Cycle Inventory
2. Functional Unit
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جدول  . 1فهرست موجودی چرخه عمر محصول رب گوجهفرنگی (مطالعه موردی در استان البرز)
مرحله

مورد

توليد گوجهفرنگی

 .1عملکرد
 .2زمين مورد استفاده
 .3ماشينهای کشاورزی
 .4سوخت مایع
 .5پالستيک
 .6لولههای آبياری قطرهای
 .7الکتریسيته
 .8سم
 .9کود ازت ()N
 .10کود فسفات ()P2O5
 .11کود پتاس ()K2O
 .12کود دامی

حمل و نقل
گوجهفرنگی

 .1حمل و نقل محصول تا
کارخانه

توليد رب گوجه فرنگی

 .1گوجه مصرفی
 .2افزودنی
 .3گاز طبيعی
 .4الکتریسيته
 .5قوطی کنسرو
 .6کارتن بسته بندی
 .7پالستيک بسته بندی

واحد

مقدار

تن در هکتار
مترمربع بر کيلوگرم گوجهفرنگی
کيلوگرم بر کيلوگرم گوجهفرنگی
ليتر بر کيلوگرم گوجهفرنگی
کيلوگرم بر کيلوگرم گوجهفرنگی
کيلوگرم بر کيلوگرم گوجهفرنگی
کيلووات ساعت بر کيلوگرم گوجهفرنگی
ليتر بر کيلوگرم گوجهفرنگی
کيلوگرم بر کيلوگرم گوجهفرنگی
کيلوگرم بر کيلوگرم گوجهفرنگی
کيلوگرم بر کيلوگرم گوجهفرنگی
کيلوگرم بر کيلوگرم گوجهفرنگی

61
1/8×10-1
2×10-4
2/5×10-3
5/9×10-4
4/3×10-4
1/1×10-1
8/6×10-5
2/8×10-3
2×10-3
5/7×10-4
2/8×10-1

تن محصول در کيلومتر بر کيلوگرم گوجهفرنگی

2/9

کيلوگرم گوجه فرنگی بر کيلوگرم رب گوجه فرنگی
کيلوگرم بر کيلوگرم رب گوجه فرنگی
مترمکعب بر کيلوگرم رب گوجه فرنگی
کيلووات ساعت بر کيلوگرم رب گوجه فرنگی
کيلوگرم بر کيلوگرم رب گوجه فرنگی
کيلوگرم بر کيلوگرم رب گوجه فرنگی
کيلوگرم بر کيلوگرم رب گوجه فرنگی

4
1×10-2
1×10-2
7/7×10-1
2/4×10-1
2/1×10-2
3/1×10-3

شکل  . 1مرز سامانه توليد رب گوجهفرنگی (مطالعه موردی در استان البرز)

ﭘﯿﺸﮕﺮ ﮐﻮﻣﻠﻪ و ﻫﻤﮑﺎران :ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮل رب ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ...

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﮐﺮﺑﻦ در ﺑﺨﺶ ﻣﺰرﻋﻪاي از راﺑﻄﻪ )(1
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
)راﺑﻄﻪ(1

+

.

+

.

.

=

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  GHGMat. ،GHGFert. ،GHGBio. ،CFو Y

اﺛﺮﮐﺮﺑﻦ ،آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ،1آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻟﯽ ،آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد

و اﻧﺮژي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ) (1ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ
آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮآوريﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ
آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺣﺎﺿﺮ از روش  EPICو  IPCCﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر
ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
) ;Hiederer and Köchy, 2011; Ruesch and Gibbs, 2008
 .(Gibbs et al., 2014در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺑﻦ و ﻧﯿﺘﺮوژن
ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
رواﺑﻂ ) (2ﺗﺎ ) (4ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ).(Searchinger et al., 2008
ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در رواﺑﻂ ) (2ﺗﺎ ) (4ﻣﻘﺪار اﻧﺘﺸﺎر
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)راﺑﻄﻪ(2

−

=
−

)راﺑﻄﻪ(3

)راﺑﻄﻪ(4

1
× 0.01
15

×

20

∆

=

=

∆

∆

×

 CNaturalو CCropﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺪار ﮐﺮﺑﻦ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ LT ،دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار
ﻋﺪدي ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ 4
ﺗﻦدرﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) Mota et al.,
 (1/ 15) ،(2010ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎك0/ 01 ،
ﻓﺎﮐﺘﻮر آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﯽ و  MN2Oو  MNﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺮم
ﻣﻮﻟﯽ  N2Oو  Nﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
1. Biogenic Source
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دﺳﺘﻪ دوم آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎرﺑﺮد
ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوﮐﺴﯿﺪ ) (N2Oﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮدﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
رواﺑﻂ ) (5إﻟﯽ ) (7ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﮐﻮد ﮔﺎوي ﻣﯿﺰان ﻣﺘﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪي از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ) (8ﺑﺮآورد ﺷﺪ )Nemecek et al., 2015؛
).(Agrammon Group (2009
)راﺑﻄﻪ(5
) + 0.01

44
( × × (0.01
28

+

14
62

14
×
×
17
× + 0.0075
)

)راﺑﻄﻪ(6

)

)راﺑﻄﻪ(7

=

_ +

×

(×
×

× 0.0037
×
× + 0.0000601
× − 0.00362

=

−

× = 21.37

−

در اﯾﻦ رواﺑﻂ  Ntotalﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻟﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ Ncr ،ﻣﻘﺪار
ﻧﯿﺘﺮوژن ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر،
 NH3و  NO3ﻣﻘﺪار ﺗﻠﻔﺎت ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  NH3و  NO3ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر TAN ،ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮﻧﯿﻮم ﮐﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮاي ﮐﻮد ﮔﺎوي و ﻣﺮﻏﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 1/ 3
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و  10ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ er .ﻧﺮخ
آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪي از  TANاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪول  1و 2
ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﮐﻮد اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ c_app .و  Cxﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﺑﺪون ﺑﻌﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )) P .(Agrammon Group (2009ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و آﺑﯿﺎري ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در ﺳﺎل c ،درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮاي
رس ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل L ،ﻋﻤﻖ رﯾﺸﻪ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ S ،ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل Norg ،ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎده
آﻟﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل و  Uﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮوژن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل
اﺳﺖ.
ﺟﺪول  . 2ﻧﺮخ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد آﻟﯽ

ﻧﻮع ﮐﻮد

واﺣﺪ

ﻣﻘﺪار آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ
)درﺻﺪي از (TAN

ﮔﺎوي

ﻣﺎﯾﻊ
ﺟﺎﻣﺪ

50
80

ﻣﺮﻏﯽ

ﺟﺎﻣﺪ ﺗﺨﻤﮕﺬار
ﺟﺎﻣﺪ ﮔﻮﺷﺘﯽ

30
65
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ﺟﺪول  .3ﻧﺮخ اﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد

ﻣﺰرﻋﻪ اي ،اﺛﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﺑﯿﺎري ،اﻧﺪازه ﻣﺰارع و

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﻧﻮع ﮐﻮد

ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺪار اﺛﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و در اﯾﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ از آزﻣﻮن  t-studentو ﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روش آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در

ﻣﻘﺪار آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ
)درﺻﺪي از (TAN
2
8
15
4

آﻣﯿﻨﯿﻮم ﻧﯿﺘﺮات
اﻣﻮﻧﯿﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت
اوره
ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )(NPK

راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﻟﯿﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،رواﺑﻂ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪي از ﮐﻮد آﻟﯽ ،راﺑﻄﻪي )(8
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ).(IPCC, 2006
)راﺑﻄﻪ(8

×

×

×

×

=

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و دﻗﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ ) (R2ﺗﻌﯿﯿﻦ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮآورد ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رب ﻣﻘﺪار ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎي آﻻﯾﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ،

 EFﺷﺎﺧﺺ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮد داﻣﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﺎن

اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ،آب ،ﮔﻮﺟﻪوروي ،ﻗﻮﻃﯽ ،ﮐﺎرﺗﻦ ،ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﻪ رب ﺑﻪ ازاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم رب
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده Ecoinvent

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺎن ﺑﻪ ازاي ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 3.1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و

ﺑﻪ ازاي ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻮد اﺳﺖ VS ،ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺮار ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺮار ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ رأس ﮔﺎو در ﻫﺮ روز اﺳﺖ BO ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺮار ρCH4 ،ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﺪار  0/67ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﺎن ﺑﻪ
ازاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ MCF ،ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﺎن اﺳﺖ )ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ دو درﺻﺪ( MS ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ و ﻣﯿﺰان ﮐﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻮد ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ رأس دام در ﻫﺮ روز اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﺎده و اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ،
آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎده ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎده ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه
داده  Ecoinvent 3.1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .آﻻﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ ،ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي آﺑﯿﺎري ،ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ،ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
)ﺗﻮﻟﯿﺪ( ،ﺳﻤﻮم ،اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﺮاي ﻧﻬﺎده ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﯽ از
زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﯾﮏ دوره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻋﻤﺮ
ﻣﺎﺷﯿﻦ از راﺑﻄﻪ ) (9اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
)راﺑﻄﻪ(9

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﺪاﻧﯽ وارد ﻧﺮم اﻓﺰار  Excel 2013ﺷﺪ و از ﻧﺮمﻓﺰار
) SimaPro 8.0.5.13 (2015ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي و  SPSS 19ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن  Fو t-student

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
رب ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ در ﺣﺪود  3/ 02ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺮﺑﻦ دياﮐﺴﯿﺪ
ﻣﻌﺎدل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ ﻣﺰرﻋﻪ( ،ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻨﺴﺮو و اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  25 ،29و  24درﺻﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در اﺛﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻞ
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ و ﭘﺲ از آن  ،ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ  13درﺻﺪ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول  .(3در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻘﺪار اﺛﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ رب ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ در ﺣﺪود 1/4

×

=

ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺮﺑﻦ دياﮐﺴﯿﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ).(Brodt et al., 2013

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  Mﺟﺮم ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ و ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﺮاي

ﺗﻔﺎوت دو ﺑﺮاﺑﺮي در ﻣﻘﺪار اﺛﺮ ﮐﺮﺑﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮمﺑﺮﻫﮑﺘﺎر t ،زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﻣﺸﺎﺑﻪ ،در اﺑﺘﺪاي اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر UL ،ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ و

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺛﺮ ﮐﺮﺑﻦ در ﺑﺨﺶ ﻣﺰرﻋﻪ اي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ

ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺖ و  mﺟﺮم ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

اﺳﺖ.

ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺒﺤﺚ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  30درﺻﺪ )ﺟﺪول  (4از ﮐﻞ

ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ

اﺛﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ

پيشگر کومله و همکاران :ارزيابی چرخه زندگی محصول رب گوجهفرنگی683 ...

در تحقيق مشابه مورد بررسی قرار نگرفت .از نظر مقدار نهاده

نظرات کارشناسان کشاورزی ،قيمت باالی کودهای دامی ،عدم

مصرفی نيز میتوان به تفاوت بسيار زیاد در مقدار کودشيمایی

توجه به تناوب زراعی ،عدم آزمایش دورهای خاک زراعی از نقطه

مصرفی و همچنين آب آبياری اشاره کرد که با وجود مصرف

نظر تعيين مقدار عناصر موجود در خاک زراعی و درآمد پایين

بيشتر نهاده در مطالعه حاضر ،مقدار عملکرد محصول

کشاورزان ،از عواملی هستند که میتوان از آنها به عنوان دالیل

گوجهفرنگی در حدود  20تن کمتر از تحقيق مشابه میباشد.

باال بودن مصرف کودهای شيميایی در ایران نام برد .قرارگيری

مصرف الکتریسيته نيز در مرحله توليد رب عامل دیگر بروز

ایران در محدوده جغرافيایی گرم و خشک و از سوی دیگر وجود

تفاوت زیاد اثر کربن در دو تحقيق است .نکته دیگر که میتوان

خشکسالیهای پیدرپی از سال  1999باعث شده است که

بدان اشاره کرد مقدار اثر کربن قوطی کنسرواست که متأسفانه

سطح آبهای زیرزمينی در اکثر مناطق ایران کاهش پيدا کند.

توضيحات دقيق و روشنی در مطالعه قبلی در بحث بستهبندی

در این شرایط استخراج آب از عمقهای بيشتر نياز به صرف

ارائه نشده است که بر اساس آن بتوان به مقایسه و بررسی

انرژی بيشتر به شکل الکتریسيته دارد .این مسئله در رابطه با

تفاوتها با جزئيات بيشتر پرداخت.

گياه گوجهفرنگی بدليل نياز آبی باال نمود بيشتر پيدا میکند تا

بدليل سهم باالی فرایند توليد گوجهفرنگی در مزرعه در

جایيکه بيشتر آالیندگی گازهای گلخانهای در کشت این

مقدار اثر کربن کل رب گوجهفرنگی ،در ادامه به بحث تفصيلی

محصول در ایران اختصاص به نهاده آبياری یا الکتریسيته

در رابطه با این بخش میپردازیم .جدول  4مقدار و سهم هر یک

مصرفی دارد .بدليل اهميت موضوع آبياری در ادامه به بررسی

از منابع توليد گوجهفرنگی در اثر کربن کل را در بخش مزرعه

دقيقتر و یافتن راهحلی در جهت کاهش مصرف آب در کشت

نشان می دهد .مقدار اثر کربن کل در مرحله توليد گوجهفرنگی

میپردازیم.

 0/22کيلوگرم کربن دیاکسيد معادل به ازای یک کيلوگرم

در شکل  2دامنه تغييرات سه منبع اثر کربن ارائه شده در

گوجهفرنگی محاسبه شد (جدول  .)4این مقدار مشابه با

جدول  4نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود

تحقيقات دیگر ( )Jones et al., 2012; Page et al, 2012بود که

دامنهی تغييرات  95درصدی اثر کربن کل بين  0/10تا 0/37

اثر کربن را در محدوده  0/2تا  0/3برای گوجهفرنگی مزرعهای

کيلوگرم کربن دیاکسيد معادل به ازای یک کيلوگرم

برآورد کردند .همانگونه که مالحظه میشود ،بيشترین سهم

گوجهفرنگی تعيين شد .وجود دامنهی تغييرات زیاد در هر یک

متعلق به مواد و انرژی مصرفی ( 61درصد) است و پس از آن

از منابع آالیندگی نشان دهنده پتانسيل اعمال تغيير و کاهش

آالیندگی حاصل از تغيير کاربری زمين ( 30درصد) و آالیندگی

آالیندگی در هر بخش به واسطهی بهبود مدیریت در آن بخش

حاصل از کاربرد کودهای آلی و غيرآلی ( 10درصد) است .با

است .در تحقيقی ( )Page et al., 2012مقدار اثر کربن 0/3

توجه به سهم باالی مواد و انرژی مصرفی در آالیندگی کل،

کيلوگرم کربن دیاکسيد معادل بر کيلوگرم گوجهفرنگی گزارش

اجزای تشکيل دهنده این بخش مورد بررسی بيشتر قرار گرفت

شد که تقریباً برابر با نتایج تحقيق حاضر است.

و نتایج حکایت از سهم باالی فرایند آبياری ( 46درصد) و پس از

) (2012گزارش کردند که آالیندگی مربوط به گازهای گلخانهای

آن آالیندگی غيرمستقيم کود شيميایی و سموم ( 11درصد)

در کشت گوجهفرنگی با توجه به فصل رشد بين  0/19تا 0/27

داشت .نتایج مشابهی در تحقيقات دیگر ()Jones et al., 2012

کيلوگرم کربن دیاکسيد معادل بر کيلوگرم گوجهفرنگی متغير

در رابطه با سهم باالی آبياری و کود شيميایی در آالیندگی

است .دامنه تغييرات زیاد در دو گروه نهاده و انرژی مصرفی و

گازهای گلخانهای در کشت گوجهفرنگی بدست آمد .معضل

گروه تغيير کاربری نشان از پتانسيل در این دو گروه به منظور

مصرف باالی کودهای شيميای از دیرباز در کشاورزی ایران

کاهش مقدار اثر کربن کل دارد (شکل  .)2در ادامه به مقایسه و

وجود داشته است و تحقيقات بسيار نشان از مصرف زیاد (بيش

بررسی هر گروه با توجه به منطقه کشت میپردازیم تا جزئيات

از نياز گياه) این نوع کودها در کشاورزی ایران دارد

بيشتری از نوع تغييرات مدیریتی در کشت گوجهفرنگی ارائه

(

Sefeedpari et al., 2013; Omid et al., 2011; Heidari and

 .)Omid, 2011سطح سواد پایين و عدم تبعيت کشاورزان از

گردد.

Jones et al.,
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ﺟﺪول  .4ﻣﻘﺪار و ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺪار اﺛﺮ ﮐﺮﺑﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم رب ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ
ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﻘﺪار اﺛﺮ ﮐﺮﺑﻦ
)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺮﺑﻦدياﮐﺴﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ربﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ(

ﺳﻬﻢ در ﮐﻞ اﺛﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ربﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ
)(%

0/87
0/27
1/9×10- 3
0/73
0/40
0/75
3 ×10- 3
7/1×10- 3
3/02

28/8
8/9
0/1
24
13/2
24/7
0/1
0/2

 .1ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺟﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
 .2ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
 .3اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ
 .4اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ
 .5ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ
 .6ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻨﺴﺮو
 .7ﮐﺎرﺗﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
 .8ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
ﻣﺠﻤﻮع آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﮔﻞ

ﺟﺪول  .5ﻣﻘﺪار و ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺪار اﺛﺮ ﮐﺮﺑﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ

ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﻘﺪار اﺛﺮ ﮐﺮﺑﻦ
)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺮﺑﻦدياﮐﺴﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ(

ﺳﻬﻢ در ﮐﻞ اﺛﺮ ﮐﺮﺑﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ )(%

6/5×10-2

30

 .1ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿﻦ
 .2آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ و ﻏﯿﺮآﻟﯽ
 .3ﻣﻮاد و اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ

2/1×10-2
1/3×10-1

10
61

7/7×10

4

-3

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺸﺖ
ﮐﺎﺷﺖ

6/1×10-4

0/3

9/9×10

46

-2

آﺑﯿﺎري
آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎي و ﺳﻢ

2/4×10-2
2/6×10-4

آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻮد داﻣﯽ
ﻣﺠﻤﻮع اﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ

11
0/1

0/2177

ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ(

ﮐﺎرﺑﺮي

اﺛﺮ ﮐﺮﺑﻦ )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺮﺑﻦ دياﮐﺴﯿﺪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻞ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎده

آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ

و اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻮد آﻟﯽ

آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

و ﻏﯿﺮآﻟﯽ

ﺷﮑﻞ  . 2ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﺰرﻋﻪاي در اﯾﺮان
ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﻟﺒﻪﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ و ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ

و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ درﺻﺪ و زﺑﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ و ﻧﻮد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ درﺻﺪ از دادهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ  3ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ را از
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺸﺖ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ

ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺮاي دو ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ داﺷﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ،اﺳﺘﺎن

ﻣﺰرﻋﻪاي ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﯽ اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ از

اﻟﺒﺮز ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

پيشگر کومله و همکاران :ارزيابی چرخه زندگی محصول رب گوجهفرنگی685 ...

0.4

0.2
0.1
0
آالیندگی کل آالیندگی نهاده و آالیندگی مصرف آالیندگی تغییر
انرژی مصرفی

0.35
البرز

0.1
0.05
0
آاليندگی کل

آاليندگی

آاليندگی

آاليندگی

بر کيلوگرم گوجهفرنگی)

0.2
0.15

اثر کربن (کيلوگرم کربن دیاکسيد معادل

آذربايجان شرقی

0.3
0.25

نهاده و انرژی مصرف کود تغيير کاربری
مصرفی

آلی و غيرآلی

شکل  . 3مقايسهی ميزان آاليندگی گازهای گلخانهای در توليد محصول
گوجهفرنگی مزرعهای در دو استان البرز و آذربايجان شرقی در ايران.
زبانههای پايينی و بااليی به ترتيب بيانگر پنجمين و نود و پنجمين درصد از
دادهها میباشد.

همانگونه که گفته شد سهم الکتریسيته (آبياری) در اثر
کربن کل در کشت گوجهفرنگی باال میباشد بنابراین الزم است
سامانههای آبياری مختلف موجود در منطقه مورد بررسی قرار
بگيرد .در شکل  4مقایسه دو سامانه آبياری سنتی (جوی و
پشته و سطحی) و پيشرفته (قطرهای) از نقطه نظر منابع مختلف
آالیندگی در کشت گوجهفرنگی مزرعهای نشان داده شده است.
نتایج آزمون تی استيودنت حکایت از مقادیر معنیدار باالتر اثر
کربن برای آبياری سنتی در مقایسه با آبياری نوین داشت.
پراکنش اثر کربن در سامانه سنتی آبياری نيز بيشتر گزارش شد.
عملکرد پایينتر و همچنين مصرف باالی آب در سامانه سنتی
در مقایسه با سامانه پيشرفته آبياری از دالیل تفاوت معنیدار در
مقادیر اثر کربن است .آشکار است استفاده از سامانه آبياری

کود آلی و

معادل بر کیلوگرم گوجهفرنگی)

آبیاری نوین

0.3

اثر کربن (کیلوگرم کربن دیاکسید

داشته است .آنچه که از شکل  3قابل برداشت است دو نکته
میباشد .اول اینکه مقدار اثر کربن در استان البرز کمتر از
آذربایجان شرقی است که نشاندهنده این است که شيوه توليد
و مقدار مصرف نهاده در مقایسه با مقدار عملکرد در این استان
بهتر است و دوم اینکه دامنه تغييرات در اثر کربن در این استان
کمتر است و بدی ن مفهوم است که مدیریت همسان و مشابهی
در مزارع مختلف گوجهفرنگی در البرز در مقایسه با آذربایجان
شرقی وجود دارد .عملکرد باالتر و همچنين مدیریت بهتر نهاده
و سامانه کشت مناسبتر در استان البرز از دالیل کمتر بودن اثر
کربن به شمار میرود .عالوه بر کمتر بود ميانگين اثر کربن در
استان البرز ،ميزان پراکنش دادهها نيز در این استان در مقایسه
با استان دیگر کمتر میباشد که نشان دهنده این امر است که
نياز به تغييرات گسترده و بيشتر مدیرتی در فرایند توليد
گوجهفرنگی در آذربایجان شرقی در مقایسه با البرز میباشد.

قطرهای با توجه به تأثيرات زیست محيطی پایينتر در مقایسه با
سامانه سنتی و قدیمی الزم است در اولویت اجرایی کشاورزان
گوجهکار قرار گيرد .استفاده از مالچ در سامانه آبياری نوین
اگرچه در ابتدا موجب افزایش اثر کربن کل میشود اما بدليل
کاهش آبشویی در نتيجه بارانهای شدید در مجموع موجب
مصرف کمتر کود ازته میگردد (.)Hochmuth et al., 2008
عالوه براین وجود مالچ ميزان تبخير و به تبع آن نياز به آبياری
را کاهش میدهد (.)Simonne et al., 2010

کاربری

غیرآلی

شکل  . 4مقايسهی ميزان آاليندگی گازهای گلخانهای در توليد محصول
گوجهفرنگی مزرعهای در دو سامانه آبياری سنتی و پيشرفته .زبانههای
پايينی و بااليی به ترتيب بيانگر پنجمين و نود و پنجمين درصد از دادهها
میباشد.

از آنجا که مدیریت بهتر نهاده در عملکرد محصول تأثير
مستقيم می گذارد و از سوی دیگر چون عملکرد محصول ،خود
در شاخص اثر کربن دخالت دارد لذا بهتر است رابطهی بين
عملکرد و اثر کربن بررسی شود .در شکل  5نتایج بررسی رابطه
اندازهی مزارع گوجه فرنگی و مقدار اثرکربن ارائه شده است .با
افزایش سطح زیر کشت ميزان اثر کربن کاهش پيدا میکند
(شکل  5الف) .در سطوح پایين (کمتر از  1هکتار) پراکنش
مقادیر اثر کربن بسيار زیاد بوده (شکل  5الف) و هرچه مزارع
بزرگتر میشوند مدیریت نهاده و ستانده مشابهی به اجرا در
میآید و مقدار اثر کربن در مزارع بزرگتر (بزرگتر از  7هکتار)
تقریباً برابر  0/1کيلوگرم کربندیاکسيد معادل بر کيلوگرم
گوجهفرنگی میشود .این مسئله در قسمت (ب) شکل  5که
مقایسه ميانگين سطوح مختلف کشت در آزمون دانکن است به
صورت کامل نشان داده شده است .همانگونه که دیده میشود
در تمامی سطوح چهارگانه کشت تفاوت معنیداری (در سطح 5
درصد آزمون  )Fاز نظر مقدار اثر کربن مشاهده شد .مشاهدات
ميدانی حکایت از این داشت که هر چه اندازه مزارع در منطقه
مورد بررسی افزایش پيدا میکند مدیریت یکپارچهتر و
دقيقتری در مزارع اعمال میشود ،به گونهای که در مزارع بيش
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از هفت هکتار مدیر مزرعه از دفتر ثبت مصرف نهاده و عملکرد
استفاده میکرد .تمامی نهادههای مصرفی به دقت ثبت میشد و
نظارت کامل بر روند توليد وجود داشت .مزراع کوچک (یک
(الف)

هکتار و کمتر) ،بيشتر مزارع اجارهای بوده و صحبت با مدیران
این مزارع نشان از تجربه کم و ناکافی آنها در کشت
گوجهفرنگی داشت.
(ب)
0.35

0.5

0.35

0.25

گوجهفرنگی)

0.3

0.2
0.15
0.1

اثر کربن (کیلوگرم کربن دیاکسید معادل بر کیلوگرم

Total emission = 0.3962 (Area)--0.325
R² = 0.50

0.4

اثر کربن (کیلوگرم کربن دیاکسید معادل بر کیلوگرم گوجهفرنگی)

0.45

a

0.30
b

0.25
0.20

c

0.15
d

0.10

0.05

0.05

0
30

20

0

10

0.00

سطح زیر کشت (هکتار)

بزرگتر از هفت سه تا هفت

کمتر از 1

یک تا سه

سطح زیر کشت (هکتار)

شکل  .5رابطه بين سطح زير کشت و اثر کربن (الف) و مقايسه ميانگين اثر کربن در سطوح مختلف کشت گوجهفرنگی (ب)

تغييرات اثر کربن در نتيجه تغييرات عملکرد در کشت
گوجهفرنگی در شکل  6نمایش داده شده است .تفاوت بين سه
سطح عملکرد معنادار مشاهده شد .تغييرات و رابطهی بين
عملکرد و اثر کربن نشان میدهد که با افزایش عملکرد مقدار اثر
کربن کاهش مییابد .بدليل اینکه عملکرد در مخرج شاخص اثر
کربن وجود دارد میتوان رابطهی نزولی و کاهشی را انتظار
داشت اما از آنجا که این رابطه به صورت غير خطی با دقت
باالیی (ضریب تبيين  86درصد) بدست آمده است نشان دهنده
این مطلب است که اثر عملکرد بصورت فزاینده بر مقدار اثر
کربن تأثيرگذار است .با تلفيق شکل  5و  6میتوان این استدالل
(الف)

0.35

0.15
0.1
0.05
120

20

گوجهفرنگی)

0.2

اثر کربن (کیلوگرم کربن دیاکسید معادل بر کیلوگرم

0.3
0.25

0.30
0.25
b

c

کیلوگرم گوجهفرنگی)

0.35

a

0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

در هکتار) کمتر از 50
تن 80
 50تا
بزرگتر از  80عملکرد (

شکل  .6مقايسه ميانگين اثر کربن در سطوح مختلف عملکرد گوجهفرنگی (الف) و رابطه بين عملکرد و اثر کربن (ب)

اثر کربن (کیلوگرم کربن دیاکسید معادل بر

0.45
0.4

70

(ب)

0.5

Total emission = 33.838 (Yield)-1.147
R² = 0.86

عملکرد (تن درهکتار)

را بيان کرد که در مزارع بزرگتر به دالیل مختلف همچون
سرمایهگذاری باالتر و وجود مدیران با تجربه بيشتر ،مدیریت
نهاده و نظارت بر فرایند توليد به شکل بهتری در مقایسه با
مزارع کوچکتر انجام میشود .بدین ترتيب به صورت همزمان
مصرف کمتر نهاده و عملکرد باالتر محصول گوجهفرنگی را در
مزارع بزرگتر در مقایسه با مزارع کوچکتر شاهد هستيم .مزارع
کوچک معموالٌ به صورت اجارهای بوده و کشاورزان در این مزارع
از تجربه کافی برخوردار نمیباشند و از این رو مدیریت
ضعيفتری در این مزارع شاهد هستيم.

پيشگر کومله و همکاران :ارزيابی چرخه زندگی محصول رب گوجهفرنگی687 ...

نتيجه گيری و پيشنهادها
تحقيق حاضر به بررسی و مطالعه فرایند توليد گوجهفرنگی
مزرعهای در دو استان البرز و آذربایجان شرقی از دیدگاه زیست
محيطی پرداخته و به صورت اختصار به نتایج زیر دست یافته
است:
ميانگين اثر کربن در چرخهی زندگی محصول رب
گوجهفرنگی  3/02کيلوگرم کربن دیاکسيد معادل محاسبه شد.
بيشترین سهم با مقدار  0/87کيلوگرم کربن دیاکسيد معادل
به ازای یک کيلوگرم رب متعلق به فرایند کشت و توليد
گوجهفرنگی بود .در جایگاه بعدی نيز نهادههای قوطی کنسرو و
الکتریسيته به ترتيب با مقدار  0/75و  0/73کيلوگرم کربن
دیاکسيد معادل به ازای یک کيلوگرم رب قرار داشتند .ميانگين
اثر کربن مزارع گوجهفرنگی برابر با  0/22کيلوگرم کربن
دیاکسيد معادل به ازای یک کيلوگرم گوجهفرنگی گزارش شد
که در بين منابع آالینده ،بيشترین سهم ( 61درصد) متعلق به
گروه مواد و انرژی مصرفی بود .در گروه مواد و انرژی مصرفی
نهاده های الکتریسيته و کود شيميایی و سموم مصرفی به ترتيب
با  74و  18درصد بيشترین آالیندگی را داشتند .مقایسه
شاخص اثر کربن در کشت گوجهفرنگی در دو استان البرز و
آذربایجان حکایت از توليد پاکتر در استان البرز داشت .در
شرایط مشابه مقایسه دو سامانه آبياری سنتی و پيشرفته نشان
داد که بدليل عملکرد باالتر و ميزان نهاده مصرفی کمتر ،سامانه

آبياری پيشرفته به صورت معنیداری از نظر شاخص اثر کربن
بهتر از سامانه آبياری سنتی است .رابطه رگرسيونی بين شاخص
اثر کربن و عملکرد و سطح زیر کشت به ترتيب با ضرایب
تببينی برابر با  0/86و  0/50تخمين زده شد .نتایج حکایت
داشت که کمترین ميزان ميانگين اثر کربن در سطوح باالی
کشت  7هکتار قابل دست یافتن است که دليل آن مدیریت بهتر
نهاده و عملکرد باالتر محصول گوجهفرنگی در آن مزارع
میباشد.
با توجه به مشاهدات صورت گرفته و نظر کارشناسان و
نتایج بدست آمده در تحقيق حاضر ،توصيه میگردد یکپارچه
سازی مزارع به منظور بهبود مدیریت نهاده و کنترل بهتر و
بيشتر فرایند توليد مورد توجه بيشتر تصميمگيران کالن قرار
گيرد و با ایجاد مشوقهای مختلف به روند آن سرعت بخشند.
استفاده از سامانه آبياری قطرهای بجای سامانههای متداول
سطحی همچون جوی و پشتهای به صورت ویژه مورد توجه
مسئولين و کشاورزان قرار گيرد .توصيه میشود با انجام دورهای
آناليز خاک زراعی و تعيين محتوای عناصر موجود در خاک
ميزان دقيق کود شيميایی مورد نياز برای مزارع هر منطقه
مشخص شود .رعایت و اصالح تناوب زراعی و استفاده از گياهان
خانواده لگوم به منظور افزایش ذخيره نيتروژن موجود در خاک
میتواند به بهبود ذخایر ازت موجود در خاکهای دو استان
کمک نموده و از مصرف زیاد کودهای شيميایی بکاهد.
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