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ارزيابی شاخصهای انرژی ،اقتصادی و زيست محيطی در توليد گندم ديم و آبی (مطالعه موردی :استان لرستان)
هما فتح الهی ،1شاهين رفيعی ،*2سيد هاشم موسوی اول

3

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 .2استاد  ،گروه مهندسـی ماشینهای کشاورزی ،دانشکده مهنـدسی و فناوری کشاورزی ،پردـیس کشـاورزی و منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،کرج
 .3دانش آموخته دکتری  ،گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت  – 1395/10/15 :تاریخ بازنگری – 1396/3/27 :تاریخ تصویب )1396/6/8 :

چکيده
بخش کشاورزی از مهمترین بخشهای تأثیرگذار بر محیط زیست است .بررسی و مدیریت اثرات زیست محیطی با روش
ارزیابی چرخهی زندگی ) (LCAمیتواند به عنوان یکی از عوامل دستیابی به تولید پایدار محصوالت کشاورزی مدنظر قرار
گیرد .هدف از این مطالعه ارزیابی چرخهی زندگی ان رژی ،اقتصادی و زیست محیطی تولید گندم در استان لرستان در
سال زراعی  94-93میباشد .بدین منظور تولید گندم در قالب چرخه ی زندگی از مراحل استخراج مواد اولیه تا تحویل
محصول به سیلو ،مورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج نشان داد که بیشترین میزان انرژی نهاده با  12/64گیگاژول در
هکتار به نیتروژن مصرفی از کودهای شیمیایی تعلق دارد و نیز سهم انرژی تجدیدناپذیر نسبت به انرژی تجدیدپذیر به
میزان قابلتوجهی بیشتر است .شاخص های انرژی و اقتصادی محصول محاسبه گردید .سود خالص اقتصادی 59/16
میلیون ریال بر هکتار و نسبت سود به هزینه  2/58در یک سال زراعی برآورد شد و این وضعیت مطلوبی از لحاظ
اقتصادی برای منطقه میباشد .نتایج حاصل از ارزیابی تأثیرات زیست محیطی محصول موردمطالعه نشان داد که
بیشترین بارهای محیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی به خصوص نیتروژن و فسفات ،کود دامی و الکتریسیته بوده
است .مزارع دیم نسبت به مزارع آبی در سطح پایینتری از نظر مصرف انرژی قرار دارد اما نتایج نشان داد که اثرات زیست
محیطی بیشتری به ازای هر تن محصول تولیدی ایجاد میکنند که عمدهی انتشارات در اثر تولید و مصرف کود می باشد.
واژههای کليدی :اثرات زیست محیطی ،ارزیابی چرخهی زندگی ،شاخصهای انرژی و اقتصادی ،سود خالص اقتصادی

مقدمه

*

گندم از مهمترین منابع غذایی جهان است که در کشورهای
درحالتوسعه  70تا  90درصد کالری و  66تا  90درصد کل
پروتئین مصرفی در رژیم غذایی را تأمین میکند .(Safa et al.,
) 2011طبق آمارهای ارائهشده بین سالهای  2000تا 2014
این محصول رتبه نخست را در بین تولیدات زراعی کشور به
خود اختصاص داده و با تولید  8652000تن گندم در سال
 2014رتبه دهم را در بین کشورهای تولیدکننده این محصول
در جهان دارد ( .)FAO, 2014تولید گندم همانطور که در
مقیاس وسیعی از ایران افزایش یافته بهعنوان یک عنصر حیاتی
از مصرف انرژی و هزینه در طول فصل رشد کشاورزی است
 (Pahlavan et al., 2012).استان لرستان با  247697هکتار
* نویسنده مسئولshahinrafiee@ut.ac.ir :

اراضی زیر کشت گندم آبی و دیم و با تولید ساالنه 372664
تن ،نقش مهمی را در تأمین نیاز خانوارهای ایرانی ایفا میکند
(.)Anonymous, 2015

در سالهای اخیر ،امنیت غذایی به یک مسئله حیاتی در
سرتاسر جهان تبدیل شده است .بخش کشاورزی به عنوان یکی
از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور ،در سالهای اخیر
پیشرفت فراوانی داشته است .سهم این بخش در تولید ناخالص
ملی برابر  27درصد ،در اشتغال  23درصد ،در صادرات غیرنفتی
 24درصد و دارای سهم  85درصدی در تأمین نیاز غذایی کشور
است (.)Asakereh et al., 2010
انرژی بهعنوان یک ورودی مهم به صورت مستقیم یا
غیرمستقیم ،برای تولید در کشاورزی استفاده میشود
) .(Mousavi Avval et al., 2011افزایش مصرف نهادههای
انرژی در تولیدات کشاورزی ،منجر به مشکالت متعدد زیست
محیطی مانند مصرف بیش از حد منابع تجدیدناپذیر انرژی ،از
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بین رفتن تنوع زیستی و آلودگی زیستگاههای آبی شده است
 (Khoshnevisan et al., 2013).پیشبینی دقیق عملکرد ،
هزینه و منابع مصرفی از جمله سوخت ،برق و کود به صورت
قابلتوجهی بر مدیریت محصول در سیستمهای کشاورزی مدرن
مؤثر است ).(Taghavifar & Mardani, 2015
ارزیابی چرخهی زندگی روشی است که در آن کلیه اثرات
زیست محیطی مرتبط با یک محصول در کل چرخه زندگی آن
ارزیابی میشود ) .(Taghavifar & Mardani, 2015ارزیابی
چرخهی زندگی به عنوان یک روش استاندارد ،سیستماتیک و
بینالمللی است که در آن تمام مراحل چرخهی زندگی یک
سیستم به منظور شناسایی و تعیین اثرات بالقوهی زیست
محیطی در یک رویکرد جامع مورد بررسی قرار میگیرند
).(Mousavi Avval et al., 2017

گندم از مهم ترین محصوالت زراعی بوده و مطالعات
زیادی در زمینه ارزیابی انرژی و چرخه ی زندگی تولید آن در
نقاط مختلف ایران و سایر کشورها انجام شده است .نتایج حاصل
نشان میدهد که بخش کشاورزی در ایران ازجمله تولید گندم
بسیار وابسته به انرژی تجدید ناپذیر است و این سهم باال،
اهمیت قابلتوجهی از محیط زیست را بارز میکند
;(BeheshtiTabar et al., 2010; khoshnevisan et al, 2013
Shahan et al, 2008; singh et al, 2007; Achten et al,
 2016).مطالعات زیادی در ارتباط با ارزیابی انرژی و اقتصادی
تولید گندم به طور خاص ،در ایران ،وجود دارد(Alipoor et al., :
;2013; Asakereh et al., 2010; Asgharipour et al., 2015
& Moghimi et al., 2013; Shahan et al., 2008; Taghavifar
) Mardani., 2015و مطالعاتی در زمینه ارزیابی اثرات زیست

محیطی آن انجام شده

است(Fallahpour et al., 2012; :

) Khorramdel et al., 2014; Khoshnevisan et al., 2013که
در این مطالعات تنها شاخصهای گرمایش جهانی ،اختناق
دریاچهای و پتانسیل اسیدی شدن مورد بررسی قرار گرفته است
و الزم است تا شاخصهای دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و
موضوع دیگری که در تحقیق بدان میپردازیم میزان
شاخصهای زیست محیطی در مزارع گندم دیم و آبی به
تفکیک بررسی میشود .جریان انرژی در مزارع گندم آبی و دیم
در شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد از نظر
شاخصهای جریان انرژی ،بهترین سامانه کشت در این منطقه
مربوط به کشت آبی با روش بدون خاکورزی است (Kazemi et
) .al., 2016یک مطالعه سه ساله در استان قزوین برای بررسی
الگوی مصرف انرژی انجام شد و نتایج نشان داد که یک روند
افزایشی در نسبت انرژی و بهرهوری انرژی از سال  2008تا
 2010وجود دارد ).(Naderloo et al., 2013

گرمایش جهانی و اختناق دریاچهای دو گروه اثر بسیار
مهم هستند که تا حد زیادی تحت تأثیر کود نیتروژن ورودی
می باشند ( )Tidåker et al, 2016همچنین بررسی اثرات زیست
محیطی گندم و جو در ( )Fallahpour et al, 2012حاکی از این
موضوع است که تولید این دو محصول مسائل زیستمحیطی
زیادی را در اثر مصرف کود اوره ایجاد می کند.
 (2013) Khoshnevisan et alمطالعهای را به منظور
تعیین انرژی ورودی و انتشارات گازهای گلخانهای انجام دادند و
کل انرژی ورودی و خروجی به ترتیب برابر با  80/1و 38
گیگاژول بر هکتار گزارش کردند.
با توجه به ضرورت و اهمیت در تولید محصول گندم ،این
مطالعه با هدف ارزیابی انرژی مصرفی ،بهرهوری اقتصادی و
شناسایی مؤلفههایی در راستای کاهش مصرف انرژی و
پیامدهای زیست محیطی ناشی از مصرف نهادههای تولید گندم
دیم و آبی در مزارع استان با روش ارزیابی چرخهی زندگی
میباشد.

مواد و روشها
نمونه برداری و جمعآوری دادهها

شهرستان الشتر در مختصات جغرافیایی َ  48^ 15تا َ 48^ 20
طول شرقی و َ  33^ 50تا َ  33^ 55عرض شمالی با  1620متر
ارتفاع از سطح دریا استقرار یافته است .این شهرستان در شمال
استان لرستان واقع شده است .اقلیم منطقه مدیترانهای است.
میانگین دمای سالیانه  12/7درجه سلسیوس و متوسط بارش
سالیانه  440/3میلیمتر است ).(Yaghoubzadeh, 2014
تقریباً  60درصد کل سطح زیرکشت گندم در منطقه را
مزارع آبی تشکیل میدهد .جامعهی آماری شامل کشاورزان
گندمکار شهرستان الشتر است و برای تعیین حجم نمونه از
رابطه آماری پیشنهادشده توسط کوکران استفاده شد .این روش
در تحقیقات مشابه قبلی ( )Asakereh et al., 2010نیز استفاده
شده و به صورت زیر بیان میشود:
(رابطه )1
Nt 2 S 2
Nd 2  t 2 S 2
که در آن  ،Nاندازه جامعه آماری موردمطالعه t ،ضریب
اطمینان S2 ،واریانس صفت موردمطالعه در جامعه d ،دقت
احتمالی مطلوب و  nحجم نمونه است .حجم نمونه از طریق
فرمول کوکران  64برآورد گردید و برای دقت بیشتر80
پرسشنامه در نظر گرفته شد .بنابراین تعداد  50کشاورز آبیکار
و  30کشاورز دیمکار به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند.

n

فتحالهی و همکاران :ارزيابی شاخصهای انرژی ،اقتصادی و زيست محيطی در توليد گندم ديم و آبی...
(رابطه)3

انرژی نهادهها و شاخصهای انرژی

مقادیر نهادهها و ستانده به ازای هر هکتار محاسبه شدند و
سپس الزم بود تا انرژی معادل هر یک از نهادهها یا ستاندهها با
استفاده از ضرایب انرژی ویژه آنها محاسبه شود .برای انرژی
ماشینها و انرژی مستقیم چاه مصرفی نیز از فرمولهای زیر
استفاده گردید (:)Pishgar-Komleh et al., 2012
(رابطه )2

gHQ
 1 2

G*E
T * Ca
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DE 

در این رابطه  DEانرژی مصرفی مستقیم ) ρ ،(J/haچگالی
آب ( g ،)1000kg/m3شتاب جاذبه ( H ،)9/8 m/s2کل ارتفاع
دینامیکی بعالوه افت اصطکاکی فشار ( Q ،)mدبی کل آب
مصرفی در فصل زراعی ( η1 ،)m3/hبازده پمپ η2 ،بازدهی کل
تبدیل انرژی و توان است.
مقادیر مرتبط با همارزهای اشکال مختلف انرژی در
جدول ( )1نشان داده شده است .در این مطالعه اشکال مختلف
انرژی ورودی مانند مستقیم و غیرمستقیم ،تجدیدپذیر و
تجدیدناپذیر محاسبه گردید ).(Ozkan et al., 2004

ME 

که در آن  MEانرژی ماشین در واحد سطح
جرم ماشین ( E ،)kgانرژی ماشین ( T ،)MJ/kgعمر مفید
ماشین ( )hو  Caظرفیت مزرعهای مؤثر ( )ha/hاست.
(G ،)MJ/ha

جدول  .1ضرايب انرژی توليد گندم

نهاده يا ستانده

واحد

بذر گندم
نیروی انسانی
آب آبیاری
نیتروژن
سوپر فسفات
پتاسیم
گوگرد
کود دامی
سوخت دیزل
روغن
تراکتور
کمباین
سایر ماشینها
حملونقل
سموم

kg
h
m3
kg
kg
kg
kg
kg
L
L
kg
kg
kg
t km
kg

گندم
کاه و کلش

kg
kg

همارز انرژی MJ/Unit

منبع

نهاده
14/7
1/96
1/02
78/1
17/4
13/7
1/12
0/3
56/31
38/7
93/6
87/63
62/7
3/05
120

BeheshtiTabar et al., 2010
Asgharipour et al., 2012
Asgharipouret al., 2012
Kitani., 1999
Kitani., 1999
Kitani., 1999
Asgharipouret al., 2012
Asgharipouret al., 2012
Asgharipouret al., 2012
Kitani., 1999
Canakci et al., 2005
Canakci et al., 2005
Canakci et al., 2005
Kitani., 1999
Canakci et al., 2005

14/48
9/25

Ziaei et al., 2015
Mobtaker et al., 2010

ستانده

شاخصهای انرژی که امکان شناخت جامع از وضعیت
انرژی را مهیا میسازند شامل نسبت انرژی (بازده انرژی)،
بهرهوری انرژی ،شدت انرژی و انرژی خالص است .(Shahan et

(رابطه)6
(رابطه)7

)(kg/haعملکرد  (MJ/ha) /انرژی ورودی = انرژی ویژه
انرژی ورودی-انرژی خروجی=افزوده خالص انرژی

)al., 2008

روابط محاسبه شاخصها به شرح زیر است:
) (MJ/haانرژی ورودی (kg/ha) /عملکرد= بهرهوری

(رابطه)4

انرژی
(رابطه)5

) (MJ/haانرژی ورودی (MJ/ha) /انرژی خروجی=
نسبت انرژی

شاخصهای اقتصادی

برای از بین بردن ارزش زمانی پول ،کل هزینهها و درآمدها بر
اساس قیمت سال آخر منظور گردید ).(Oscoonejad, 2009
روابط زیر برای محاسبه شاخصهای اقتصادی مورد استفاده قرار
گرفت ).(Canakci et al., 2005
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(رابطه)8

درآمد کل )هزار ریال در هکتار(
هزینه کل ) هزار ریال در هکتار(

(رابطه)9

= عملکرد اقتصادی

(هزار ریال در هکتار) هزینه کل (kg/ha) /عملکرد =
بهرهوری اقتصادی

(رابطه)10

کل هزینه متغیر – ارزش کل تولید = درآمد ناخالص

(رابطه)11

هزینه کل تولید – درآمد کل تولید = درآمد خالص

هزینههای متغیر تولید شامل هزینههای جاری مانند کود،
سموم ،سوخت ،برق و هزینههایی است که با مقدار محصول
تولید شده ارتباط دارند و هزینههای ثابت تولید نیز شامل بهای
زمین ،آب و داراییهاست ).)Asgharipour & Salehi, 2015
شاخصهای زيست محيطی

روش ارزیابی چرخهی زندگی توسط استاندارد
توصیف شده است و عموماً شامل  4مرحلهی اساسی تعریف
هدف و دامنه ،تحلیل سیاهه ،ارزیابی تأثیرات و تحلیل نتایج
میباشد .در مرحله اول ،چهارچوب کلی کار؛ که شامل واحدهای
کارکردی مرزهای سامانه ،تخصیص منابع و انتخاب بخشهای
اثر است ،مشخص میشود .هدف از مطالعه ،بررسی اثرات
محیطی گروههای تأثیر در بخش زراعی تولید گندم به منظور
شناسایی مراحل و منابع مهم در فرآیند تولید میباشد .واحد
عملکردی در تمامی محاسبات چرخهی زندگی محصول بر
اساس یک تن صورت گرفته است.
بیشتر پژوهشگران تخصیص بر مبنای ارزش اقتصادی
محصوالت را توصیه میکنند (. (Belboom & Leonard , 2016
در این مطالعه نیز براساس قیمت گندم و کاهوکلش و عملکرد
تولیدی آنها ،تخصیص اقتصادی صورت گرفته و  80درصد از
کل خروجی به گندم و  20درصد به کاهوکلش اختصاص داده
شد.
مرزهای سیستم محدودهی فرآیندهای تولید محصول را
شامل میشوند .مرز سامانه از ابتدای تولید نهادهها (ماده خام) تا
مرحله تولید گندم (درب مزرعه) و شامل تمامی ورودیها (کود،
ماشینها و  ) ...و خروجیها (گندم و کاه و کلش) در مزرعه
میباشد .مراحل چرخهی زندگی گندم ،خاکورزی ،کوددهی،
سمپاشی ،کاشت ،برداشت و حملونقل محصول برداشت شده به
بازار را شامل میشود .مرحله بعد ،منابع استفادهشده و انتشار
آالیندهها در کل دوره محاسبه میشود .کلیهی انتشارات درون
مزرعه شامل انتشارات به هوا (آمونیوم ،دی نیتروژن مونوکسید،
کربن دیاکسید و نیتریوس اکسایدز) ،به آب (فسفر و نیترات)
ISO14040

براساس روابط موجود در ) (IPCC 2006محاسبه میشود و
انتشارات به خاک نیز شامل سموم شیمیایی میباشد.
به منظور انجام محاسبات ارزیابی چرخه زندگی از نرمافزار
سیماپرو و روش CML-IA baseline V3.01/world 2000
صورت گرفت .بهمنظور تفسیر نتایج ،انتشار آالیندههای مهم در
بخشهای تأثیرگذار ارائه میشود و شامل سه مرحله طبقهبندی،
نرمالسازی و وزندهی است ( .)Khoshnevisan, 2013در نهایت
تمام نتایج بهمنظور نتیجهگیری و ارائه راهکارها مورد تحلیل
قرار میگیرد .در روش  CML-IA baselineاثرات مورد بررسی
شامل :تقلیل منابع ،گرمایش جهانی ،پتانسیل اسیدی شدن،
اختناق دریاچهای ،تقلیل سوختهای فسیلی ،تقلیل الیه ازن،
مسمومیت انسان ،مسمومیت خاک ،اکسیداسیون فوتوشیمیایی،
مسمومیت آبهای سطحی و مسمومیت آبهای آزاد میباشند.
هر کدام از نهادههایی که در تولید گندم مورد استفاده قرار
میگیرد چه در داخل مزرعه ،چه در مراحل تهیه و خارج از
مزرعه ،درتمام این اثرات نقش دارند.

نتايج و بحث
تحليل انرژی

پس از انجام محاسبات ،مقادیر انرژی هر یک از نهادهها و
ستانده ها در تولید گندم دیم و آبی ،به همراه درصد هریک از
آنها در جدول  2نشان داده شده است.
درصد انرژیهای ورودی نیز در شکل ( )1نشان میدهد
که نهاده کودهای شیمیایی بیشترین سهم مصرف انرژی دارد و
بعد از آن به ترتیب حملونقل ،سوخت دیزل ،بذر و آب آبیاری
قرار دارند .سموم ،نیروی کارگری و روغن مصرفی کمترین سهم
را در مصرف انرژی داشتهاند.
کودهای شیمیایی بهخصوص نیتروژن با ( 34/42درصد) در
مقدار انرژی ورودی تولید گندم نقش مهمی دارند و نتایج
حاصل از این مطالعه مشابه با مطالعاتی است که در آنها نیز
کودهای شیمیایی بیش ترین سهم از کل انرژی ورودی را
داشتند ).)Shahan et al., 2008; Pishgar-Komleh, 2012
مقدار میانگین مصرف کود نیتروژن در منطقه موردنظر 268
کیلوگرم بر هکتار است در حالی که در تحقیق Liu et al., 2016
مقدار نیتروژن توصیه شده برای به حداکثر رساندن عملکرد دانه
و میزان پروتئین گندم زمستانه در چین  208تا  230کیلوگرم
در هکتار برآورد شد و نیز تحقیقات در استان اردبیل نشان داد
که با افزایش مصرف کود  ،Nعملکرد افزایش یافته اما در صورت
استفاده بیش از  220کیلوگرم در هکتار ،عملکرد سیر نزولی
دارد ) .(Fallahpour et al., 2012سوخت دیزل و حملونقل نیز
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مصرف باالیی از انرژی را به خود اختصاص دادهاند و این مصرف
عمدتاً برای آمادهسازی زمین ،کاشت و حملونقل خصوصاً انتقال
به سیلو مصرف میشود (Taghavifar & Mardani, 2015
) .Shahan et al., 2008در حالی که نیروی انسانی سهم کمی از
انرژی ورودی را تشکیل می دهد اما یک ورودی گران است.
جدول  .2انرژی ورودی نهاده و ستانده و درصد آنها

نهاده/ستانده

درصد

انرژی
-1

( )GJ.ha
نهاده
0/047
0/014
15/047
12/644
1/655
0/728
0/02
0/96
3/79
0/388
2/788
1/507
3/04
1/324
7/823
36/373
ستانده
76/56
28/04
104/ 6

.1نیروی انسانی
.2سموم شیمیایی
.3کود شیمیایی
نیتروژن
فسفر
پتاسیم
سولفور
 .4کود دامی
.5سوخت دیزل
.6روغن
.7آب آبیاری
 .8الکتریسیته
 .9بذر گندم
 .10ماشینها
 .11حملونقل
کل انرژی ورودی
.1گندم
.2کاه و کلش
کل انرژی خروجی

0/13
0/04
40/96
34/42
4/5
1/98
0/06
2/61
10/33
1/057
7/59
4/11
8/276
3/607
21/29
100

بیشتری به کار رفته است
) .al., 2008از دالیل محتوای انرژی مصرفشده بیشتر در تولید
گندم آبی نسبت به دیم ،محتوای انرژی بیشتر الکتریسیته و آب
مصرفی از چاه ،بذر و کود ازته باشد.
مقدار کل انرژی ورودی و خروجی در مزارع گندم استان
اردبیل به ترتیب  47/07و  92/78گیگاژول بر هکتار (Shahan
) et al, 2008و در شهرستان ری در سال زراعی 47/38 ،89-90
و  124/99گیگاژول بر هکتار گزارش شد ( Alipoor et al.,
.)2013
جدول  3شاخصها و اشکال مختلف انرژی گندم تولیدی
را به تفکیک در مزارع گندم آبی و دیم نشان میدهد .نسبت
انرژی خروجی به ورودی یا کارآیی انرژی برای گندم آبی 3/08
و گندم دیم  2/11بوده است .یعنی به ازای مصرف هر واحد
انرژی به ترتیب  3/08و  2/11واحد انرژی در زراعت آبی و دیم
تولید میشود .مقدار نسبت انرژی در مزارع نیمه بیابانی و
شرایط آب و هوای کوهستانی ایران ،(Ziaei et al., 2015) 1/44
 3/9در شهرستان کوهدشت ( ،)Asakereh et al., 2010در
استان اصفهان  )Khoshnevisan, 2013( 0/45و (Canakci 2/8
) et al., 2005در دیگر مناطق جهان گزارش شد ،این مشاهدات
نشان میدهد که محصوالت مختلف نسبتهای مختلف بسته به
میزان عملکرد به ازای هر کیلوگرم و سطح زیر کشت دارند.
(Alipoor et al., 2013; Shahan et

جدول  3مقادير شاخصهای انرژی گندم

شاخص انرژی
73/19
26/8
100
50
40

20
10

درصد انرژی ورودی

30

531

انرژی ورودی
انرژی خروجی
نسبت انرژی
بهرهوری انرژی
انرژی ویژه
افزوده خالص انرژی
انرژی مستقیم
انرژی غیرمستقیم
انرژی تجدید پذیر
انرژی تجدید ناپذیر

واحد
-1

GJ.ha
GJ.ha-1
kg/GJ
GJ/kg
GJ/ha
GJ/ha
GJ/ha
GJ/ha
GJ/ha

گندم ديم
33/75
102/54
2/66
0/16
6/72
68/79
14/50
18/23
5/65
27/07

گندم آبی
40/18
105/05
3/08
0/13
7/93
64/86
18/81
19/63
9/94
28/50

0
حمل و نقل

نیروی انسانی

روغن

تراکتور و…

دیزل

سموم

کود دامی

فسفات

نیتروژن

پتاسیم

سولفور

آب آبیاری

بذر

الکتریسیته

نهاده ها

شکل .1سهم انرژی نهادهها

میزان محتوای انرژی نهادههای مصرفشده و تولیدشده
در طی فرآینـد تولیـد به ترتیب برای گندم آبی  40/28و
 105/05و برای گندم دیم  33/37و  73 /75گیگاژول در هکتار
محاسبه شدند و نسبت به تحقیقات مشابه مقدار انرژی ورودی

میزان بهرهوری انرژی محصول در مزراع دیم و آبی به
ترتیب  0/16و  0 /13گیگاژول در هکتار محاسبه شد و مقادیر
آن در مقایسه با محصوالت مختلف بیشتر است بهعنوان مثال
میزان آن  0/066برای جو و  0/056گندم )،(Ziaei et al., 2015
سویا  )Mandal et al., 2002( 0/15و  0/096در استان اردبیل
( (Shahan et al., 2008گزارش شده است .بهرهوری انرژی یک
پارامتری است که تقریباً برای مقایسه دو منطقه مختلف تولید
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یک گیاه ،مناسبتر است اختالف در نسبت انرژی به دالیل
تفاوت در عملکرد و انرژی ورودی ،برای مقایسه مشکل است.
شاخص بهرهوری انرژی ،نسبت عملکرد تولید در هر کیلوگرم به
ازای انرژی مصرفی را محاسبه میکند و به عبارتی هر چه این
نسبت باالتر باشد در جهت توسعهی پایدار خواهد بود.
انرژی ویژه عکس بهرهوری انرژی است و در مزارع دیم و
آبی به ترتیب 9/48 MJ/kgو  7/93 MJ/haمحاسبه شد.
) Canakci et al. (2005مقدار انرژی ویژه در تولید محصوالت را
بدینصورت گزارش کردهاند :برای گندم  ،5/24 MJ/kgذرت
 3/88MJ/kgو کنجد  .16/21MJ/kgدر اصفهان نیز GJ/kg
 0/032گزارش شد ( .)Khoshnevisan et al, 2013افزوده خالص
انرژی نیز در تولید گندم نسبت به تحقیقات انجامشده باالتر
است 45/7 :گیگاژول در هکتار ) (Shahan et al.,2008و 20/59
گیگاژول در هکتار).(Rahman and Hasan, 2014
توزیع اشکال مختلف انرژی در تولید گندم را در شکل ()2
نشان می دهد که انرژی ورودی شامل  48/25درصد انرژی
مستقیم و  51/7درصد انرژی غیرمستقیم است و حدود 80/14
درصد از انرژی ورودی را تجدیدناپذیر تشکیل میدهد .قسمت
عمده انرژی مصرفی از نوع تجدیدناپذیر و در واقع محدود
میباشد .نتایج حاصل از مطالعات طوالنیمدت در ایران نشان
میدهد که بخش کشاورزی در ایران بسیار وابسته به انرژی
تجدیدناپذیر است (حدود  87درصد) و این اهمیت قابلتوجهی
از محیط زیست را بارز مینماید ;(Shahan et al., 2008

کاهش میدهند .پس از کودهای شیمیایی ،حملونقل نیز نقش
مؤثری در مصرف انرژی ورودی دارد .با این حال ،ذکر این نکته
ضروری است که لحاظ کردن مرحلهی بعد از برداشت و انتقال
به بازار بر انرژی حملونقل میتواند مؤثر باشد .بیشترین
استفاده سوخت دیزل نیز مربوط به عملیات خاکورزی میباشد.
تحليل اقتصادی

کشت گندم در منطقه بیشتر بهصورت نیمه مکانیزه میباشد.
بر اساس دادههای پرسشنامه ،بیشترین و کمترین عملکرد
گندم آبی به ترتیب  10و  3تن در هکتار و گندم دیم  5و 1/5
تن در هکتار بوده است .سهم هزینه مربوط به تولید گندم در هر
هکتار نشان داده شده است (شکل  .)3هزینههای نهادههای کود،
ماشینها و بذر به ترتیب با  24 ،33و  13درصد در رتبه نخست
قرار دارند و هزینه سوخت و سم بسیار ناچیز است.
شکل  .3توزیع هزینه در هر هکتار زمین زیر کشت گندم

%7
%24

%3 %10

80
60
50

درصد انرژی

70

%13

حمل و نقل

ماشین ها

نیروی انسانی

برق مصرفی

سوخت

کود

بذر

سم

شکل .3توزيع هزينه در هر هکتار زمين زير کشت گندم

BeheshtiTabar et al., 2010; Khoshnevisan et al, 2013).
90

%1%9
%33

در جدول  ،4شاخصهای سود خالص اقتصادی ،بهرهوری
اقتصادی و عملکرد اقتصادی برآورد شده است.
جدول  :4شاخصهای اقتصادی برای توليد گندم در هر هکتار

مقدار

واحد

عنوان

30

5287/5
10500

0

1/837

کیلوگرم
ریال برکیلوگرم
میلیون ریال بر
هکتار
میلیون ریال بر
هکتار
میلیون ریال بر
هکتار
میلیون ریال بر هکتار
میلیون ریال بر هکتار
میلیون ریال بر هکتار
کیلوگرم بر هزار ریال

عملکرد
قیمت فروش

40
20
10

34/41
شکل  .2سهم اشکال مختلف انرژی

36/249

قسمت عمدهی انرژی تجدیدناپذیر را کودهای شیمیایی با
 40/96درصد ،حملونقل با  21/29درصد و سوخت دیزل با
 10/33درصد تشکیل میدهند .همچنین مصرف بیش از حد
انرژیهای تجدیدناپذیر ،نسبت انرژی در سیستمهای تولیدی را

95/41
60/998
59/16
0/189

هزینه ثابت
هزینه متغیر
هزینه کل
درآمد کل (ارزش کل تولید)
درآمد ناخالص اقتصادی
سود خالص اقتصادی
بهرهوری اقتصادی
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میزان هزینه کل  36/249میلیون ریال و نسبت سود به
هزینه  2/58محاسبه شد .نتایج توسط محققان دیگر بدین
صورت گزارش شد 1/87 ،)Mandal et al., 2002( 2/03 :در
گندم دیم و  1/85در گندم آبی ( Asgharipour &Salehi,
 .)2015مقدار سود خالص اقتصادی در یک سال زارعی 59/16
میلیون ریال به دست آمد و نشاندهنده سودآوری تولید گندم
در منطقه میباشد .عملکرد اقتصادی با مقدار  2/58نشاندهنده
وضعیت نسبتاً مساعد اقتصادی در تولید گندم است .عملکرد
محصول در هکتار در مقایسه با مناطق دیگر ایران باالست

( Khoshnevisan, 2013؛ Asgharipour & Salehi, 2015

 .);Moghimi et al., 2013این عملکرد نسبت ًا باالی محصول،
افزایش بهرهوری اقتصادی را در بر خواهد داشت.
تحليل زيست محيطی

در تجزیهوتحلیل سیاهه ،یک مدل جریان سیستم با استفاده از
دادههای ورودی و خروجی ،انرژی موردنیاز ،حملونقل و
انتشارات به هوا و آب برای تمام فعالیتهای مرزهای سیستم
ایجاد میشود.

جدول -5مقادير انتشار مواد مختلف به محيط زيست ناشی از توليد گندم در يک هکتار زمين

واحد

انتشارات

گندم ديم

انتشارات به هوا
kg/ha
kg/ha
kg/ha
kg/ha

18/84
3/97
113/34
0/83

فسفر )(P
نیترات )(NO3-

انتشارات به آب
kg/ha
kg/ha

2/05
258/47

سموم

انتشارات به خاک
kg/ha

0/18

آمونیوم )(NH3
دی نیتروژن مونوکسید )(N2O
کربن دیاکسید )(CO2
نیتریوس اکسایدز )(NOx

انواع و مقدار انتشارات درون مزرعه به محیط زیست برای
تولید گندم دیم و آبی در هر هکتار با استفاده از روابط موجود
) (IPCC 2006در جدول  5محاسبه گردید .در کشت گندم آبی
کود نیتروژن بیشتر و فسفات کمتری استفاده شده است
همانطور که در نتایج مشخص است که همهی انتشارات به جز
فسفر در گندم آبی بیشتر است .پتانسیل آزادسازی آمونیوم
همبستگی زیادی با میزان مصرف نیتروژن دارد .(Brentrup et
) al., 2001انتشار آمونیاک در مزارع دیم و آبی به ترتیب 18/84
و  20/29کیلوگرم در هکتار بـرآورد شـد.
میزان انتشار گاز  N2Oکه شامل تلفات مستقیم از
کودهای مصرفی و نیتـروژن قابلدسترس خـاک و غیرمـستقیم
از آمونیاک و نیترات منتشر شده است ( Brentrup et al.,
) 2001و میزان آن  3/97و  4/27کیلوگرم در هر هکتـار از
مزارع گندم دیم و آبی بـرآورد گردید .انتشارات  NOxاز خاک
اهمیت زیادی در اسیدی شدن دارند ،درحالی که آبشویی NO3
و  NOxمنابع اولیهی اختناق دریاچهای هستند (Fantin et al.,
) .2016تلفـات  NOxبهصورت  21درصـد  N2Oو بـه میـزان
 0/83و  0/9کیلوگرم در هکتار برای گندم دیم و آبی تخمین

گندم آبی
20/29
4/27
122/24
0/9
1/98
275/11
0/3

زده شد .مقدار دیاکسید کربن منتشرشده به هوا ناشی از
مـصرف کـود اوره  113/34و  122/24کیلوگرم در هکتار برای
گندم دیم و آبی برآورد شد.
تلفات فسفر ناشی از فرسایش خاک صفر در نظر گرفته
شد ،چون فرض شد که فرسایش خاک رخ نمیدهد .استفاده از
منابع و انتشارات بـه محیط زیست رویهم بـار زیست محیطی
نامیده میشوند .اثرات زیست محیطی نتیجه بار زیست محیطی
هـستند .دلیل عمده تولید و انتشار گازهای گلخانهای بهویژه
CO2و  N2Oدر تولید گندم مربوط به سوخت فسیلی و
بهکارگیری ماشینهای مختلف برای عملیات کشاورزی و نیز در
فرآیند تولید و مصرف کود نیتروژن است .(Fallahpour et al.,
) 2012تلفات فسفر به دلیل حمل با آب و انتقال به آبهای
سطحی و زیرزمینـی در گندم دیم و آبی به ترتیب  2/05و
 1/98کیلوگـرم در هکتار برآورد گردید.
شکل  4نمودار بخشهای اثر به ازای یک تن گندم
تولیدی را نشان میدهد .در میان نهادهها ،کودهای شیمیایی
بهخصوص نیتروژن و فسفات ،کود دامی و الکتریسیته بیشترین
سهم را در تولید آالیندهها به خود اختصاص دادهاند .سهم
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توجهی باال است و در مزارع گندم دیم و آبی به ترتیب
 406974و  kg 1,4-DB eq 228097گزارش شد .همانطور که
مشاهده میشود در همهی شاخصهای زیست محیطی به جز
مسمومیت خاک ،مزارع دیم نسبت به آبی آالیندگی بیشتری را
ایجاد میکند.

آالیندگی آبهای آزاد نسبت به سایر بخشهای اثر بیشتر است
و این آالیندگی تا حد زیادی ناشی از تولید کود فسفات (54/6
درصد) ،دی نیتروژن مونوکسید ( 20/7درصد) و پتاسیم سولفات
( 8/86درصد) است .در شاخص گرمایش جهانی نیز بیشترین
سهم مربوط به آالینده های داخل مزرعه (مرحله مصرف نهاده
ها ،بویژه عملیات ماشینی مصرف کننده سوختهای فسیلی)،
کودهای شیمیایی و دامی و بعدازآن الکتریسیته است .تقلیل
منابع غیر آلی (سوخت فسیلی) بیشتر در اثر کود نیتروژن،
الکتریسیته ،سوخت دیزل و کود دامی است .در میان نهادهها،
سموم میزان خیلی کمی از آالیندگی را به خود اختصاص داده
است .میتواند بهاینعلت باشد که سموم موجود به میزان کمی
استفاده شدند یا با محیط زیست سازگار بوده و سمیت کمتری
دارند ) .(Wang & Dalal, 2015در اصفهان نیز بیشترین سهم
آالیندگی برای نهادههای الکتریسیته ،کود نیتروژن و فسفات و
ماشینهای زراعی گزارش شده است (.)Khoshnevisan, 2013
شاخصهای زیست محیطی حاصل به ازای یکتن
محصول تولیدی در مزرعه در جدول  6نشان داده شده است.
میزان شاخصهای مسمومیت آبهای آزاد به میزان قابل

جدول  .6ميزان شاخصهای زيست محيطی با ازای توليد يک تن گندم

شاخص

واحد

گندم ديم

AD

kg Sb eq

ADF

MJ

GW

kg CO2 eq

ODP

kg CFC-11 eq

HE

kg 1,4-DB eq

FE

kg 1,4-DB eq

ME

kg 1,4-DB eq

TE

kg 1,4-DB eq

PO

kg C2H4 eq

AC

kg SO2 eq

EP

kg PO4 eq

0/00281
56494/27
776/24
3/24E-05
191/93
159/17
406974
0/51
0/13
10/68
12/42

Product: 1 ton wheat, Method : CML-IA baseline V3.01 / World 2000, Indicator:
Characterization

گندم آبی
0/00157
4696/75
517/01
0/04 E-05
115/29
95/61
228097
0/53
0/09
6/41
7/04

100%
80%
60%

20%

درصد

40%

0%

EP

AC

PO

TE

ME

FE

HT

OLD

GW

ADF
-20%

بخشهای تأثیر
فسفات
ماشینها
الکتریسیته

نیتروژن
سوخت دیزل
کود دامی

پتاسیم
روغن
سموم

انتشارات درون مزرعه
سولفور
بذر

-40%

شکل - 4نمودار بخشهای اثر به ازای يک تن گندم توليدی

پژوهشگران دریافتند گرمایش جهانی و تقلیل منابع غیر
آلی بخشهای اثر اصلی هستند که گزارش شده است درحالیکه
اسیدی شدن و اختناق دریاچهای اغلب محاسبه نمیشوند و
تحت تأثیر انتشارات نیتروژن درون مزرعه به خصوص N2O
هستند .بر اساس تحقیقات طیف وسیعی از مقادیر گرمایش
جهانی در محدوده 300تا  1070کیلوگرم کربن دی اکسید
معادل به ازای یک تن گندم با سهم عمده تولید و مصرف کود

( 83درصد) بدست آمده است .بیشترین عامل در ایجاد گازهای
گلخانه ای مؤثر در گرمایش جهانی ،عملیات کشاورزی و کاربرد
نیتروژن است ) .(Achten and Van Acker, 2016تحقیقات
قبلی نشان دادهاند که اوره و سایر کودهای آلی بهعنوان منبع
ازت موجب افزایش بیشتر پتانسیل اسیدی شدن میگردند
).(Brentrup et al., 2001

مقدار انتشار گرمایش جهانی تولید گندم دیم و آبی در
منطقه  776و  517کیلوگرم معادل  CO2محاسبه شد یعنی
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استان لرستان با تولید ساالنه  372664تن گندم در حدود
 240/93میلیون معادل انتشار گرمایش جهانی ایجاد خواهد کرد
و میزان آن تحت تأثیر انتشارات درون مزرعه است .کمترین
آالیندگی تحقیق حاضر مربوط به نقصان الیه ازن ،تقلیل منابع
غیر آلی و پتانسیل اکسیداسیون شیمیایی است.
در مطالعه ارزیابی چرخهی زندگی تولید گندم و ذرت در
شمال ایتالیا ،نتایج نشان داد بیشترین سهم در اثرات زیست
محیطی مربوط به مرحله کشاورزی و بهخصوص کودهای
شیمیایی است که در مرحله تولید ،حملونقل ،بستهبندی و
انتشارات درون مزرعه و ورود به خاک است (Fantin et al.,
) .2016در برخی شرایط میزان مصرف کود عامل باال بودن سطح
آالیندگی نیست و نوع ترکیبات بهکاررفته سبب انتشار بارهای
محیطی میگردد) .(Charles et al., 2006لذا تعیین مقدار
مناسب کود و بذر جهت کاشت و همچنین ترویج و آموزش
کشاورزان جهت خرید کود با ترکیباتی که آالیندگی کمتری
دارند توصیه میشود تحقیقات قبلی نشان دادهاند که اوره و
سایر کودهای آلی بهعنوان منبع ازت موجب افزایش بیشتر
پتانسیل اسیدی شدن میگردند ).(Brentrup et al., 2001
برای پیشبرد کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،تالشهای
آینده باید در جهت توسعه تکنیکهایی که موجب افزایش
بهرهوری استفاده از کود های شیمیایی ،کاهش وابستگی به
آنها و بهینهسازی نرخ کاربرد کودها بدون تأثیر منفی بر

محصول و حاصلخیزی خاک باشد.
آناليز حساسيت روشهای ارزيابی اثرات

نتایج حاصل از یک مطالعهی ارزیابی چرخه زندگی میتوانند
تحت تأثیر عدم قطعیت قرار گیرند .عمدتاً روشهای مختلف
ارزیابی اثرات ،قوانین تخصیص و مرزهای سیستم تا حد زیادی
بر نتایج نهایی مطالعه مؤثر می باشند ;(Cellura et al., 2011
 Mousavi Avval et al., 2017).با تغییر روشهای ارزیابی
اثرات نتایج ارزیابی تغییر خواهد کرد .در مطالعه حاضر از سه
روش دیگر IMPACT 2002+ V2.11, CML 2 baseline 2000
 V2.05و ReCiPe Midpoint (E) V1.09جهت ارزیابی
شاخصهای گرمایش جهانی ،تقلیل الیهی ازن ،اختناق
دریاچهای و اسیدی شدن استفاده شد و نتایج حاصل در جدول
 7مشاهده می شود و پیش ازاین مقادیر براساس روش CML-
 IA baselineبرای گندم دیم و آبی در جدول  6برآورد شد.
نتایج نشان می دهد که نوع و تعداد شاخصهای زیست محیطی
در روشهای مختلف با یکدیگر متفاوت میباشد ،همچنین مقدار
این شاخصها در روش های مختلف می توانند متفاوت باشند.به
طور مثال مقدار گرمایش جهانی در چهار روش مورد ارزیابی از
 460تا  776 kg CO2 eqمتفاوت می باشد ،همچنین میزان
مسمومیت آبهای آزاد در روش  ReCiPeمتفاوت از دو روش
دیگر میباشد.

جدول  .7شاخصهای زيست محيطی با ازای توليد يک تن گندم

شاخص

واحد

ReCiPe

CML 2 baseline 2000

IMPACT2002

GW

kg CO2 eq

462

671

460

AC

kg SO2 eq

16.6

14.1

24.3

EP

kg PO4 eq

1.12

12.3

18.7

ODP

kg CFC-11 eq

1/82*10-5

1/96*10-5

1/84*10-5

ME

kg 1,4-DB eq

3337

111524.5

-

نتيجهگيری و پيشنهادها
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بیشترین میزان انرژی
نهاده با  34/42درصد متعلق به نیتروژن مصرفی از کودهای
شیمیایی و کمترین میزان با  0/04درصد به سموم تعلق داشته
است .علت اصلی مصرف باالی کودهای شیمیایی در منطقه
موردمطالعه ،پایین بودن سطح آگاهی کشاورزان در فعالیتهای
کشاورزی و عدم انجام آزمایش خاک است .همچنین ،سهم
باالی انرژی کود نشان داد که کشاورزان از زمان مناسب کود
دهی و مقدار استفاده از آن آگاهی کافی ندارند؛ بنابراین تعیین

مقدار مناسب کود جهت کاشت و همچنین ترویج و آموزش
کشاورزان توصیه میشود .میزان انرژی غیرمستقیم با 17/61
گیگاژول از انرژی مستقیم با  16/42گیگا ژول ،بیشتر است.
همچنین سهم باالی انرژی تجدیدناپذیر با  80/14درصد نسبت
به انرژی تجدید پذیر به دلیل مصرف زیاد کود ،سوخت و
حملونقل است .کاهش مصرف سوخت در عملیات از طریق
سرویسهای روزانه و تعمیر و مدیریت بهموقع از ماشین و
همچنین انتخاب تراکتور با توان متناسب با ادوات توصیه
میشود .استفاده از ماشینهای بهتر ،روش مدیریت بهتر،
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وابستگی به کودهای شیمیایی و بهینهسازی نرخ کاربرد کود
 مزارع.بدون تأثیر منفی بر محصول و حاصلخیزی خاک باشد
گندم آبی از نظر انتشارات درون مزرعه سهم بیشتری به ازای هر
هکتار را به خود اختصاص دادهاند اما از نظر شاخصهای زیست
 مزارع دیم آالیندگی بیشتری را به ازای تولید هر تن،محیطی
محصول خود اختصاص دادهاند که عمدهی انتشارات در اثر تولید
.و مصرف کودهای شیمیایی و دامی میباشد

بهکارگیری روش خاکورزی حفاظتی بهجای خاکورزی مرسوم
و یا ارتقا فنآوری جایگزینی سوختهای فسیلی با منابع انرژی
تجدیدپذیر میتواند با کمک به کاهش سوخت دیزل و کود
شیمیایی انرژی ورودی و اثرات زیست محیطی را به حداقل

اختصارات

 ارزیابی تأثیرات زیست محیطی محصول موردمطالعه.میباشد

 پتانسیل اکسیداسیون:PO –  پتانسیل اسیدی شدن:AC
 تقلیل منابع غیر:AD –  گرمایش جهانی:GW – فوتوشیمیایی
 پتانسیل اختناق:EP –  تقلیل سوخت فسیلی:ADF – آلی
–  مسمومیت انسان: HE -  تقلیل الیه ازن:ODP – دریاچهای
:FE –  مسمومیت آبهای آزاد: ME–  مسمومیت خاک:TE
مسمومیت آبهای سطحی

نشان داد که بیشترین بارهای محیطی ناشی از مصرف
، کود دامی،کودشیمیایی بهخصوص نیتروژن و فسفات
 کود شیمیایی و.الکتریسیته و انتشارات درون مزرعه بوده است
سوخت مصرفی موجب افزایش آلودگی زیست محیطی و افزایش
 برای پیشبرد کاهش انتشار گازهای.گرمایش جهانی خواهد بود
 تالشهای آینده باید در جهت توسعه تکنیکهایی که،گلخانهای
 کاهش،موجب افزایش بهرهوری استفاده از کودهای شیمیایی

 نسبت سود، میلیون ریال59/16  سود خالص اقتصادی.برساند
 کیلوگرم بر هزار ریال0/19  و بهرهوری اقتصادی2/58 به هزینه
برآورد شد و این وضعیت مطلوبی از لحاظ اقتصادی برای منطقه
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