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(تاریخ دریافت - 1395/8/13 :تاریخ بازنگری - 1396/5/3 :تاریخ تصویب)1395/5/25 :

چکيده
یکی از محدودیتهای استفاده از نهادهها در بخش کشاورزی انتشار آالیندههای مختلفی میباشد که اثرات منفی بر
محیط زیست دارند .در این تحقیق اثرات زیستمحیطی در تولید و انتقال محصول کلزا به دروازه کارخانه روغنکشی در
چهار سناریو مختلف شامل :بهرهبرداران ناحیه مرکزی ،ناحیه شمالی و کشت و صنعت مغان با دو روش آبیاری سطحی و
بارانی در استان اردبیل به روش ارزیابی چرخه حیات مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .اطالعات الزم برای این تحقیق با
استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان و مسئولین سازمانهای مربوطه استان اردبیل به دست آمد .نتایج ارزیابی
چرخه حیات نشان داد که نهاده های کود نیتروژن ،سوخت و الکتریسیته بیشترین سهم را در شاخصهای زیست محیطی
مورد مطالعه دارا میباشند و شاخصهای زیستمحیطی مسمویت آبهای آزاد ،پتانسیل اختناق دریاچهای ،اسیدیته و
گرمایش جهانی نسبت به سایر گروههای اثر دارای اثرات زیست محیطی بیشتری میباشند.
واژههای کليدی  :کلزا ،محیط زیست ،انتشارات ،ارزیابی چرخه حیات ،اردبیل
*

مقدمه

اهمیت کشاورزی در جهان به دلیل تامین غذای بشر از نظر
کمی و کیفی غیرقابل انکار است .برای تولید محصوالت
کشاورزی ،از نهادههای مختلفی همچون بذر ،کود ،سموم
شیمیایی و  ...در کنار دیگر موارد مصرفی در مکانیزاسیون مانند
ماشینها ،تجهیزات و سوخت استفاده میشود .بهینهسازی
مصرف این نهادهها یکی از اهداف مهم تولید پایدار میباشد .این
بهینهسازی غیر از منظر بهرهوری اقتصادی ،از نظر حفظ منابع
طبیعی و کاهش اثرات زیستمحیطی نیز ضرروی میباشد.
در دهههای اخیر ،آگاهی زیستمحیطی افراد و تقاضا
برای کاالهای دوستدار محیطزیست باعث شده است تا
دانشمندان حوزه کشاورزی توجه بیشتری به تولید پاک داشته
باشند ( .)Khoshnevisan et al., 2015در حال حاضر
محیطزیست یکی از مؤلفههای اصلی در سیاستهای کالن
جهانی بوده و بسیاری از مؤلفههای دیگر را تحت تأثیر قرار داده
است .به همین دلیل مهمترین عامل و پیشنیاز بسیاری از
فعالیتها در سطح کالن ،سازگاری با محیطزیست است.
سیاست افزایش تولید در بخش کشاورزی بدون توجه به حجم و
* نویسنده مسئول kamrankheiralipour@gmail.com :

نوع مصرف کودها و سموم شیمیایی و همچنین استفاده از منابع
فسیلی گوناگون نگرانیهای محیطی را موجب شده است .برآورد
شده است که  %20از اثرات گلخانهای مربوط به فعالیتهای
کشاورزی میباشد .مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه و
سوختهای فسیلی از منابع اصلی ایجاد اثرات زیستمحیطی در
تولید محصوالت کشاورزی میباشند (.)Mirhaji et al., 2013
دانههای روغنی ،بعد از غالت به عنوان دومین منبع تأمین
انرژی در تغذیه انسان مطرح میباشند .روغن آن مصرف خوراکی
و صنعتی دارد و کنجاله آن ،به دلیل باال بودن میزان پروتئین در
جیره غذایی دام و طیور مصرف میشود (.)Ghaderi et al., 2011
حدود  %10روغن مورد نیاز در ایران در داخل کشور تولید
میشود و بقیه به صورت خام یا آماده وارد میگردد .بدین
ترتیب سهم بزرگی از ارز مصرفی برای واردات مواد غذایی صرف
واردات دانههای روغنی و روغن میشود ( Danesh Shahraki et
 .)al., 2008از این رو ،اخیرا در کشور کشت و تولید کلزا
) (Brassica napusمورد توجه قرار گرفته است .استان اردبیل
یکی از قطبهای تولید دانه روغنی کلزا میباشد که رتبه سوم
تولید کلزا در سطح کشور ،در سال زراعی  91-92را به خود
اختصاص داده است ( )Anonymous, 2013و اغلب در
شهرستانهای پارسآباد ،بیلهسوار ،نمین و اردبیل کشت میشود
(.)Anonymous, 2014
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در دهه اخیر روش ارزیابی چرخه حیات )LCA( 1به
عنوان ابزاری مناسب برای ارزیابی اثرات زیستمحیطی در
کشاورزی به کار برده شده است .این ابزار روش مناسبی برای
مقایسه نظامهای مختلف تولید محصوالت کشاورزی میباشد
((2011) .)Khoshnevisan et al., 2014a ;Bojacá et al., 2014
 Mirhaji et al.از روش ارزیابی چرخه حیات برای تعیین اثرات
زیستمحیطی در تولید چغندرقند در شرکت سهامی زراعی
خضری در استان خراسان جنوبی استفاده شده است(2013) .
 Abeliotis et alبا استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات اثرات
زیست محیطی تولید لوبیا در یونان را مورد مطالعه قرار داد ند.
محققین سه رقم و سه روش تولید لوبیا را بررسی نمودند.
 (2014b) Khoshnevisan et al.اثرات زیستمحیطی در تولید
برنج در استان گیالن را مورد بررسی قرار دادند و گزارش دادند
مزارع یکپارچه دارای اثرات زیستمحیطی کمتری نسبت به
مزارع سنتی بودند.
روش ارزیابی چرخه حیات در تولید و فرآوری کلزا مورد
استفاده قرار گرفته است .با استفاده از این روش ،اثرات
زیستمحیطی تولید کلزا در اسپانیا توسط (2007) Gasol et al.
مورد بررسی قرار گرفته است .محققین بیان کردند که استفاده
از کودهای شیمیایی در شش اثر زیستمحیطی تاثیر بسزایی
دارد .آنها گزارش دادند که سهم استفاده از سوختهای فسیلی
در تراکتورها و وسایل حمل و نقل در تاثیرات زیستمحیطی
بین  48تا  77درصد میباشد .در مطالعهای دیگرZhou et al. ،
) (2015مقدار انتشار اکسید نیتروژن و متان در تناوب زراعی
برنج-کلزا در سه سطح مختلف مصرف کود نیتروژن در کشور
چین بررسی نمودند .همچنین  (2014) Malça et al.با استفاده
از روش ارزیابی چرخه حیات ،روشها و مکانهای جغرافیایی
مختلف تولید زیست سوخت از محصول کلزا را مورد مقایسه قرار
دادند .محققین گزارش دادند که در کشورهای مورد مطالعه
(اسپانیا ،فرانسه ،آلمان و کانادا) مرحله کشت کلزا (بخش
کشاورزی) بیشترین سهم را در ایجاد اثرات زیستمحیطی به
خود اختصاص داد.
با توجه به سطح زیرکشت و تولید قابل توجه کلزا در
استان اردبیل و همچنین با توجه به نقش پراهمیت دانههای
روغنی از جمله کلزا در سبد غذایی خانوادههای ایرانی از یک
طرف لزوم کاهش آلودگیهای زیست محیطی در فرآیندهای
تولید از طرف دیگر ،شناسایی اثرات زیستمحیطی در تولید
این محصول از اهمیت باالیی برخوردار است که تا اکنون مورد
1. Life Cycle Assessment

بررسی قرار نگرفته است .روش ارزیابی چرخه حیات یکی از
ابزارهای قوی و جدید در بررسی اثرات زیستمحیطی میباشد،
بنابراین در این مطالعه اثرات زیست محیطی در تولید کلزا ،از
زمان کشت تا دروازه کارخانه روغن کشی ،در استان اردبیل
مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها
اطالعات مورد استفاده در این پژوهش (جدول  )2به روش
نمونهگیری تصادفی ساده و توسط پرسشنامه و مصاحبه با
کشاورزان و مسئولین سازمانهای مربوطه در استان اردبیل ،در
سال زراعی  ،93-92جمعآوری گردید .استان اردبیل با وسعتی
معادل  17867/3کیلومترمربع ( 1/1درصد از مساحت کشور) در
شمال غرب فالت ایران ،بین  37درجه 45 ،دقیقه تا  39درجه،
 42دقیقه عرض شمالی و  48درجه 55 ،دقیقه تا  47درجه30،
دقیقه طول شرقی واقع شده است .میانگین ارتفاع آن از سطح
دریا  2400متر است .متوسط بارندگی سـاالنه محاسـبه شـده
در استان  239/82میلیمتر است .میانگین ساالنه دمای هوا بین
 7/9تـا  15/2درجـه سـلسیوس در نوسـان مـیباشـد
( .)Anonymous, 2009بیشترین سطح زیرکشت کلزا در استان
به ترتیب مربوط به شهرستانهای پارسآباد ،بیلهسوار ،اردبیل و
نمین میباشد .به همین علت این مناطق به عنوان جامعه آماری
مطالعه حاضر انتخاب شده و در این بین کشت و صنعت مغان
نیز به عنوان یک شرکت تولیدی کلزا با سطح زیرکشت باالتر از
مزارع کوچک استان نیز انتخاب شد .برای تعیین حجم نمونه از
رابطه آماری پیشنهاد شده توسط کوکران استفاده شد
(:)Cochran, 1977
(رابطه)1

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

n

که در آن  Nاندازه جامعه آماری یا تعداد کشاورزان تولید
کننده کلزا در منطقه مورد مطالعه t ،ضریب اطمینان قابل قبول
کـه با فرض نرمـال بـودن توزیـع صـفت مـورد نظر از جـدول
 -tاستیودنت به دست میآید ( 1/96در سطح اطمینان 95
درصد) S2 ،برآورد واریانس صفت مورد مطالعه در جامعه و d
دقت احتمالی مطلوب است .در نهایت  55نمونه در استان از
طریق چهار سناریو مختلف شامل :بهرهبرداران ناحیه مرکزی،
ناحیه شمالی ،کشت و صنعت مغان با دو روش آبیاری سطحی و
بارانی مورد بررسی قرار گرفتند .اطالعات بدست آمده شامل
نهادهها و ستادهها در چهار سناریو تولید کلزا در جدول ()1
آورده شده است .سناریوی  :1بهرهبرداران ناحیه مرکزی استان
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اردبیل (شهرستان اردبیل) ،سناریوی  :2بهرهبرداران ناحیه
شمالی استان اردبیل (پارسآباد و بیله سوار) ،سناریوی :3شرکت
کشت وصنعت مغان (روش آبیاری غرقابی) و سناریوی :4شرکت
کشت و صنعت مغان (روش آبیاری بارانی).
سازمان بینالمللی استاندارد ( )ISOارزیابی چرخه حیات
را به صورت جمعآوری و ارزیابی ورودیها ،خروجیها و اثرات
زیستمحیطی بالقوه یک نظام تولید در طول چرخه حیات آن
تعریف میکند ( .)ISO 14044, 2006بر اساس ایزو  ،14040هر
پروژه ارزیابی چرخه حیات شامل چهار مرحله الزامی شامل:
تعریف هدف و دامنه ،تجزیه و تحلیل سیاهه (سیاهه نویسی)،
ارزیابی پیامد و تفسیر نتایج میباشد .تمام مراحل به منظور
ارزبابی چرخه حیات تولید کلزا در این مطالعه توسط نرمافزار
سیماپرو نسخه  8/024انجام شد .در مرحله تعریف هدف و حوزه
مطالعه ،محصول ،فرآیند یا فعالیت مورد بررسی تعریف و
توصیف میگردد .همچنین سامانه تحت مطالعه ،مرزهای آن و
واحد کارکردی مشخص میشوند .هدف از این پژوهش تعیین
اثرات زیستمحیطی یک تن تولید کلزا (تابع عملکردی)
میباشد .مرز سامانه از مرحله استخراج ،تولید و مصرف

نهاده های تولید در کشت کلزا تا دروازه ورودی کارخانه
روغنیکشی میباشـد (شکل .)1
در مرحله تحلیل سیاهه کلیه نهادههای مصرف شده و
آالینده های منتشر شده ناشی از کارکرد سامانه تولید کلزا در
شرایط آب و هوایی استان اردبیل با توجه به مرز سامانه
شناسایی و بر حسب تابع عملکردی (معادل با یک تن کلزا)
محاسبه شد.
بر اساس دستورالعمل ایزو اثرات زیست محیطی شامل
انتشار مواد مختلف از جمله گازهای گلخانهای ،مواد معدنی
(شامل کودها و دیگر مواد حفاظت کننده گیاهی) و فلزات
سنگین به اتمسفر ،خاک و آب میباشند (.)ISO 14040, 2006
سـه نوع فضای دادهای در ارزیابی چرخه حیات مورد نیاز است.
فضای تکنیکی :مدلسازی سامانه فنی از قبیل فرآیند تولید،
فرآیند حمل و نقل و غیره ،فضای مرتبط با محیط زیست:
مدلسازی فرآیندهای زیستمحیطی (چه اتفاقی توسـط انتشار
یک گاز صورت میپذیرد؟) و فضای ارزش گذاری :که همان
نرمالسازی و وزندهی میباشد (.)Ghadiryanfar, 2013

جدول  .1ميانگين مقادير نهادهها و ستادهها در توليد و انتقال کلزا در استان اردبيل (مقدار در هکتار) اردبيل

نهاده/ستاده (واحد در هکتار)

ناحیه مرکزی

ناحیه شمالی

شرکت کشت و صنعت مغان
آبیاری غرقابی

آبیاری بارانی

نهادهها
نیروی کارگری()h

14/50

144/04

171/60

171/43

ماشینها ()h
کمباین ()h
سوخت دیزل ()l
روغن ()l

43/85
1/58
344/86
1/56

21/83
1/24
228/83
1/43

17/99
0/5
209/42
23/41

17/32
0/5
203/98
22/44

سموم شيميايی ()kg

علفکش
حشرهکش

0/35
0/09

519

0/72
0/10

3/76
0/5

3/76
0/5

کودهای شيميايی ()kg

نیتروژن ()N
فسفات ()P2O
پتاس ()K2O
گوگرد ()S
کود حیوانی ()kg
آب آبیاری ()m3
بذر ()kg
الکتریسیته ()kWh

215/00
90/00
15/00
0/00
0
1800/00
10/00
0

 .1کلزا ()kg

2145/00

2659/87

 .2کاه و کلش()Kg

3003/00

4787/77

129/31
36/29
18/67
32/00
0
6000
8/87
0

138
55/22
45
180
1000
5952
8/5
0

138
55/22
45
180
1000
318
8/5
165

ستادهها
2750
4950

3000
5400
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شکل  .1مرز سامانه مورد مطالعه.

در جدول ( )2فهرستی از روشهای مختلف مصرف منابع
و انتشار انواع آالیندههای زیستمحیطی آمده است .همانطور که
در جدول ( )2آمده است ،مصرف منابع شامل سوختهای
فسیلی و مواد معدنی و انتشار انواع آالیندههای زیستمحیطی
شامل :متان ( ،)CH4دیاکسیدکربن ( ،)CO2دیاکسیدگوگرد

( ،)SO2نیتروژن کل ( ،)Ntotآمونیاک ( ،)NH3دینیتروژن
اکسید( ،)N2Oنیترات ( )NO2و فسفر کل ( )Ptotدر شرایط تولید
و مصرف انواع کودهای معدنی و دیگر فعالیتهای بکار گرفته
شده در مدیریت سامانه تولید محصول مورد مطالعه میباشد
(.)Khoramdel, 2011

جدول  .2روشهای مختلف تخليه منابع و انشار آاليندگی در سامانه توليد کلزا.

عنوان

تخلیه منابع

منبع  /انتشار
سوخت فسیلی
مواد معدنی
انتشار آالیندههای محیطی
نظیر SO2 ،NOx،CO2،CH4
Ntot
NH3

انتشار آالیندگی
N2O
NO-3
Ptot

منابع زیادی به منظور تحصیل ضرایب انتشار آالیندهها در
مراحل مختلف تولید وجود دارد .از جمله دستورالعملهای
آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا )EPA( 1و مجمع بینالمللی
1. Enviromental Protection Agency

نهادههای ایجاد کننده
تولید کود – بذر
حمل و انتقال
عملیات مزرعهای
تولید فسفر و پتاسیم
تولید در تمام بخشها بعد از مصرف انرژی،
کاه وکلش در مزرعه سوزانده شود
بعد از مصرف کودهای نیتروژن دار
بعد از مصرف کودهای نیتروژن دار به صورت تصعید در خاک
در زمان تولید کودهای نیتروژندار،
در خاک به وسیلهی پدیده نیترات زدایی،
کاه وکلش در مزرعه بماند
آبشویی
در زمان تولید کود

تغییرات آب و هوایی )IPCC( 2که در اکثر پژوهشها از این دو
استفاده میکنند ،اما نقش  IPCCپررنگتر است ( Mohammadi
.)et al., 2014; Khoshnevisan et al., 2014b

2. Intergovermental Panel On Climate Change
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در این مطالعه نیز به منظور ارزیابی اثرات زیست محیطی
و انتشارات تولید کود شیمیایی ،سموم شیمیایی ،مصرف سوخت
و غیره از پایگاه دادههایی نظیر  Ecoinventو Agrifootprint
موجود در سیماپرو استفاده شد .در پایگاه داده نرمافزار سیماپرو،
آالیندهها با جزئیات بیشـتر و همچنین به تفکیک نوع آنها
آمده است .به همین دلیل جهت اجتناب از خطای بیشـتر ،به
منظور محاسبه انتشارات آالیندگی در فرایند تولید از نرمافزار
سیماپرو استفاده شد.
در مرحله ارزیابی پیامد چرخهحیات از نتایج سیاههنویسی
مرحله دوم بهمنظور ارزیابی اثرات زیستمحیطی استفاده
میشود .با مرور تحقیقهای انجام شده ،در مطالعات LCA
کشاورزی تعداد  11گروه اثر (جدول  )3بر اساس روش CML
 baseline world 2000ایجاد شده ،مورد بررسی قرار میگیرد
( .)Iriarte et al., 2010; Payandeh et al., 2017این گروههای
اثر از رایج ترین شاخصهای مورد استفاده در دنیا بوده که
شامل :تخلیه منابع زنده ،تخلیه منابع غیرزنده (سوختهای
فسیلی) ،قابلیت اسیدی شدن ،قابلیت اختناق دریاچهای ،قابلیت
گرمایش جهانی ،تخلیه الیه ازن ،قابلیت مسمومیت انسانها،
مسمومیت آبهای سطحی ،مسمومیت آبهای آزاد ،مسمومیت
خاک ،مه دود فتوشیمیایی میباشد .منابع زنده شامل درختان و
جنگلها و منابع غیرزنده (سوختهای فسیلی) به بخشی از منابع
طبیعی شامل منابع انرژی مانند نفت خام اشاره دارد .در مطالعه
حاضر مقصود از اسیدیته ،بررسی عوامل مؤثر بر باران اسیدی
میباشد .شاخص پتانسیل گرمایش جهانی بهمنظور بیان سهم
گازهای منتشر شده از سامانههای زراعی که سبب ایجاد
مشکالت زیستمحیطی میشود استفاده میگردد که در مطالعه
حاضر برای یک دوره صدساله در نظر گرفته شده است .پتانسیل
اختناق دریاچهای پوششدهنده تأثیرات ناشی از مصرف
ریزمغذیهای استفاده شده است که مهمترین آنها ازت و فسفر
میباشد .تخلیه الیه ازن تأثیر مواد انتشار یافته در از بین بردن
الیه ازن را کمی میکند .پتانسیل مسمومیت انسان شاخصی
است مربوط به انتشار مواد سمی که بر روی انسان اثر مخرب
دارد (.)Brentrup et al., 2004
در مرحله تفسیر ،نتـایج چرخه حیات به عنوان پایهای
بـرای نتیجهگیریها ،پیشنهادها و تصمیمگیریها مطابق با
تعریف هدف و دامنه ،خالصه شده و مورد بحث قـرار میگیرند.

نتايج و بحث
جدول ( )3شاخصهای زیستمحیطی محاسبه شده برای چهار
سناریوی تعریف شده را نشان میدهد .همانطور که در جدول
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( )3مشاهده میشود به جز بخشهای اثر مسمویت آبهای آزاد،
قابلیت مسمومیت انسانها و مسمومیت آبهای سطحی ،در
همه گروههای اثر ،ناحیه مرکزی استان نسبت به سایر
سناریوهای دیگر ،بارهای زیست محیطی بیشتری به محیط
زیست وارد میکند .این موضوع به دلیل مصرف بیرویه نهاده
سوخت و کود نیتروژن در این سناریو نسبت به سه سناریو دیگر
میباشد که نیاز است در مصرف این دو نهاده راهکارهایی جهت
مصرف بهینه نهادهها اتخاذ شود .در مطالعه اثرات زیستمحیطی
در تولید یک تن کلزا در یک سال به منظور تولید زیستتوده در
شیلی ،گروههای اثر تخلیه منابع ،قابلیت اسیدی شدن ،قابلیت
گرمایش جهانی و تخلیه الیه ازن در شرایط کشت مرسوم ،به
ترتیب ،760 kg CO2 eq ،19/2 kg SO2 eq ،2/22 kg Sb eq
 0/000335 kg CFC-11 eqگزارش شده است ( Iriarte et al.,
.)2011
دلیل باال بودن میزان گروههای اثر گرمایش جهانی و
تخلیه الیه ازن در این مطالعه مصرف سوخت دیزل میباشد .در
منطقه مورد مطالعه ،سوخت بیشتر جهت انتقال کلزا به کارخانه
روغن کشی مصرف میشود تا عملیات زراعی .در اکثر مطالعات
 LCAدر بخش کشاورزی ،مصرف سوخت ،کود شیمیایی و
الکتریسیته بیشترین سهم را از اثرات زیست محیطی دارند
(.)Iriarte et al., 2011; Khoshnevisan et al., 2014b
گروههای اثر قابلیت مسمومیت انسانها ،آبهای سطحی
و آبهای آزاد در کشت و صنعت مغان با روش آبیاری بارانی
نسبت به سه سناریوی دیگر باال است .دلیل آن مصرف
الکتریسیته در آبیاری کلزا میباشد .از آن جا که در ایران از
منابع فسیلی برای تولید الکتریسیته استفاده میشود ،دارای
اثرات منفی بر آب ،خاک و هوا میباشد .در این جا مساله
استفاده از الکتریسیته بدست آمده از منابع فسیلی در ایران
است که پیشنهاد میشود به جای استفاده از منابع فسیلی ،از
منابع تجدیدپذیر بهره گرفته شود.
نمودار ستونی مقایسه درصدی گروههای اثر در چهار
سناریوی مورد مطالعه در شکل ( )2آورده شده است .از سمت
چپ نمودار شکل ( )2در گروه اثر تخلیه منابع اولین ستون
مربوط به ناحیه مرکزی ،دومین ستون ناحیه شمالی ،سومین
ستون کشت و صنعت مغان با روش آبیاری سطحی و چهارمین
ستون کشت و صنعت مغان با روش آبیاری بارانی میباشد .از
بین  11گروه اثر ،ناحیه مرکزی استان دارای اثرات زیست
محیطی بیشتری در هشت گروه اثر نسبت به سناریوهای دیگر
میباشد و در سه گروه اثر کشت و صنعت مغان با روش آبیاری
بارانی دارای اثرات زیست محیطی بیشتری میباشد که در ادامه
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سهم هر یک از نهادهها در ایجاد هر یک از گروههای اثر آمده
است .هرچند آبیاری بارانی به دلیل مصرف آب کمتر نسبت به
روش غرقابی ارجحیت دارد ،اما مصرف الکتریسیته حاصل از
منابع فسیلی علت باال بودن اثرات زیست محیطی در این روش
است.
شکلهای ( )3تا ( )6سهم نهادههای مختلف را در ایجاد

اثرات زیست محیطی در سناریوهای مورد مطالعه نشان میدهد.
کودهای شیمیایی و سوخت مصرف شده در ماشینها بیشترین
سهم را در اثرات زیست محیطی دارا می باشند .در روش آبیاری
نیز به دلیل مصرف الکتریسته و متعاقبا به دلیل این که در ایران
برای تولید الکتریسته بیشتر از منابع فسیلی استفاده میشود،
لذا در این روش دارای بیشترین بارهای زیست محیطی میباشد.

جدول  .3شاخصهای زيستمحيطی در توليد و انتقال کلزا در چهار سناريوی تعريف شده.

واحد

ناحيه مرکزی

ناحيه شمالی

بخش اثر
تخلیه منابع زنده
تخلیه منابع غیرزنده (سوختهای فسیلی)
قابلیت اسیدی شدن
قابلیت اختناق دریاچهای
قابلیت گرمایش جهانی ()a100
تخلیه الیه ازن
قابلیت مسمومیت انسانها
مسمومیت آبهای سطحی
مسمومیت آبهای آزاد
مسمومیت خاک
مه دود فتوشیمیایی

kg Sb eq
MJ
kg SO2 eq
kg PO42- eq
kg CO2 eq
kg CFC-11 eq
kg 1,4-DB eq
kg 1,4-DB eq
kg 1,4-DB eq
kg 1,4-DB eq
kg C2H4 eq

یکی از دالیل افزایش مصرف سوخت در این مناطق سن باالی
ماشینهای کشاورزی میباشد .در ناحیه شمالی که سن
ماشینهای کشاورزی نسبت به ناحیه مرکزی کمتر است،
همانطور که در شکل ( )3مشاهده میشود ،بارهای زیست
محیطی این ناحیه تقریبا  50درصد از گروههای اثری که مصرف
سوخت بیشترین تاثیر را داراست ،کمتر میباشد .کم و زیاد

0/00220
13755/60
20/19
9/61
2478/33
0/000039
24/13
0/44
21336/90
0/089
0/230

0/00072
6622/02
9/48
4/38
1138/88
0/000016
11/46
0/23
9811/46
0/045
0/098

کشت و صنعت مغان
آبياری سطحی

آبياری بارانی

0/00110
6694/82
10/11
4/79
1247/55
0/000019
12/64
0/33
9424/75
0/067
0/098

0/00097
6755/20
9/58
4/39
1179/05
0/000017
31/27
6/96
33715/31
0/068
0/100

بودن فاصله مزارع از کارخانه روغن کشی نیز در سوخت مصرفی
برای حمل و نقل محصول تاثیر دارد.
با توجه به شکلهای ( )3تا ( )6میزان سهم آفتکشها در
گروههای اثر در شمال استان و کشت و صنعت مغان نسبت به
ناحیه مرکزی بیشتر میباشد که ناشی از اعمال زیاد سموم
شیمیایی در مناطق مذکور میباشد.

شکل  .2مقاسيه چهار سناريوی مورد مطالعه در بخشهای اثر مورد مطالعه

خيرعلیپور و همکاران :تعيين اثرات زيست محيطی توليد کلزا به روش ارزيابی523 ...

شکل  .3سهم نهادههای مختلف در گروههای اثر ناحيه مرکزی استان اردبيل

شکل  .4سهم نهادههای مختلف در گروههای اثر ناحيه شمالی استان اردبيل

شکل  .5سهم نهادههای مختلف در گروههای اثر کشت و صنعت مغان با روش آبياری سطحی
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شکل  .6سهم نهادههای مختلف در گروههای اثر مختلف کشت و صنعت مغان با روش آبياری بارانی

با توجه به شکلهای ( )3تا ( )6نقش نهاده ماشینهای
کشاورزی در کشت و صنعت مغان برای هر دو روش آبیاری در
گروههای اثر مربوطه به علت پایین بودن انرژی نهاده مذکور
نسبت به دو ناحیه مرکزی و شمالی کمتر میباشد .با توجه
شکل ( )6به علت تاثیر مصرف الکتریسیته در منطقه مورد
مطالعه تقریبا در همه گروههای اثر ،استفاده از سوختهای
فسیلی به منظور تولید برق در گروههای اثر قابلیت اختناق
دریاچهای ،اسیدی شدن و گرمایشجهانی تاثیر فعالیتهای
مستقیم کشاورزی که برای تولید محصول استفاده میشود
پررنگتر میباشد .در تحقیقی بر روی تولید کلزا ،کودهای
شیمیایی ،سوخت ،ماشینهای کشاورزی و آفتکشها به ترتیب
دارای بیشترین سهم در گروههای اثر در تولید کلزا در کشور
شیلی معرفی شدهاند ( .)Iriarte et al., 2010همچنین در
بررسی چرخه حیات تولید سوخت زیستی ،گزارش شده است
که مرحله تولید کلزا (در بخش کشاورزی از تولید تا برداشت)
دارای بیشترین سهم در گروههای اثر مختلف بوده است ( Malça
 .)et al., 2014در ارزیابی چرخه حیات تولید یک تن گندم،
کاربرد ماشینهای کشاورزی در عملیات مزرعهای و کودهای
شیمیایی ،به ترتیب به عنوان مهمترین عامل در ایجاد گرمایش
جهانی اعالم شده است (.)Soltani et al., 2010
به منظور مقایسه شاخصهای مختلف زیست محیطی
الزم است تمام این شاخصها با واحد یکسانی برآورد گردند.
برای این منظور از ضرایب نرمالسازی استفاده میگردد و
شاخصهای نرمال شده ،که شاخصهای بدون واحدی هستند،
مورد مقایسه قرار میگیرند .بنابراین میتوان سامانههای مختلف

را بر اساس این شاخصها با هم مقایسه نمود .این مرحله در
واقع تخصیص سهم سامانه مورد مطالعه در یک شرایط مرجع
میباشد .برای مثال تعیین سهم اثر گرمایش جهانی سامانه مورد
مطالعه در ایجاد همین اثر در یک منطقه مانند اروپا ،جهان یا
یک کشور خاص میباشد .در واقع در این مرحله سهم اثرات
زیست محیطی سامانه مورد مطالعه در کل اثرات زیست محیطی
یک منطقه تعیین میشود .در ادامه اثرات زیستمحیطی نرمال
شده با استفاده از روش  CML Baselineدر نرمافزار سیماپرو که
از مدل  World 2000برای نرمالسازی استفاده میکند ،در
شکل ( )7آورده شده است.
همانطور که در شکل ( )7مشاهده میشود بعد از بیبعد
شدن اثرات زیست محیطی ،نقش گروههای اثر مسمومیت
آبهای آزاد ،اسیدیته ،پتانسیل اختناق دریاچهای ،گرمایش
جهانی و تخلیه منابع فسیلی در هر چهار سناریوی مورد مطالعه
تولید و انتقال کلزا بیشتر از گروههای اثر دیگر میباشد .همان
طور که قبال توضیح داده شد مصرف کود شیمیایی و سوخت در
سامانههای کشاورزی سهم باالیی در گروههای اثر مذکور دارد.
نتایج تقریبا مشابهی بعد از نرمالسازی اثرات زیست محیطی
توسط محققین گزارش شده است .آنها اسیدیته و گرمایش
جهانی را به عنوان شاخصهای تاثیرگذار معرفی کردند
(Mirhaji et al., 2013؛  .)Soltani, et al., 2010همچنین با
توجه به شکل ( ،)7مشخص است که اثرات زیستمحیطی در
اکثر شاخصها مربوط به کشت و صنعت مغان (آبیاری غرقابی)
کمتر از دیگر سناریوهای مورد مطالعه میباشد .لذا نتیجه گرفته
میشود که ادغام مزارع کوچک میتواند در کاهش انتشارات
زیست محیطی موثر باشد.
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 مقادير نرمال شده اثرات زيست محيطی در چهار سناريو مورد مطالعه.7 شکل

 شاخصهای زیست محیطی،در مقایسه با سایر تحقیقات
.در منطقه برای هر چهار سناریو باال میباشد
 الکتریسته و سوخت مهمترین نهادههای،کودشیمیایی
-تاثیرگذار بر اثرات زیست محیطی در منطقه مورد مطالعه می
.باشند
مصرف کود نیتروژن مهمترین عامل در ایجاد اثرات
.زیستمحیطی در فرآیند تولید کلزا در منطقه مورد مطالعه بود
 پتانسیل اختناق،گروههای اثر مسمویت آبهای آزاد
 اسیدیته و گرمایش جهانی بعد از نرمالسازی،دریاچهای
شاخصهای زیست محیطی نسبت به سایر گروههای اثر دارای
.مقادیر بیشتر در منطقه مورد مطالعه بود

نتيجهگيری
،در این تحقیق چهار سناریو شامل بهرهبرداران ناحیه مرکزی
 کشت و صنعت مغان با دو روش آبیاری سطحی و،ناحیه شمالی
 جهت ارزیابی و مقایسه از نظر اثرات،بارانی در استان اردبیل
 نتایج ارزیابی چرخه.زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت
 نتایج این.حیات برای چهار سناریو به صورت زیر میباشد
تحقیق میتواند برای کاهش اثرات زیستمحیطی در تولید کلزا
،از طریق کاهش و بهینهسازی مصرف نهادهها از جمله سوخت
 افزایش استفاده از منابع، بهبود روشهای آبیاری،کود
تجدیدپذیر و ادغام مزارع کوچک و تاسیس شرکتهای سهامی
.زراعی مورد استفاده قرار گیرد
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