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ABSTRACT
The present study investigated the depletion of natural and fossil resources in rice production process in three
Northern provinces (Mazandaran, Guilan and Golestan) in two types of regular cultivating systems
(conventional and mechanized) and two types of rice (low and high yield). Also distributed pollutants and social
costs were estimated in different rice and straw management. The highest final index was obtained to 6.56 (low
yield varieties, mechanized cultivation, Golestan province) and the lowest level was 4.02 (high yield varieties,
conventional cultivation, Guilan province). Results of emission of pollutants showed that in first scenario (straw
burning in the field) pollutant emissions were much higher than the second scenario (straw packing for animal
feed). Also, the highest social cost for burning per hectare of straw was 182.76 $ (high yield varieties, traditional
cultivation, Guilan province) and the lowest value was 105.34 $ (low yield varieties, traditional cultivation,
Mazandaran province).
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بررسی تخليه منابع و هزينههاي اجتماعی در مديريتهاي مختلف برنج و کاه
1

علی متولی ،*1سيد جعفر هاشمی ،1رضا طباطبايی کلور

 .1گروه مهندسي مکانيک بيوسيستم ،دانشکده مهندسي زراعي ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري ،ساري،
ايران.
(تاريخ دريافت -1398/1/20 :تاريخ بازنگري -1398/5/7 :تاريخ تصويب)1398/6/3 :

چکيده
در پژوهش حاضر به بررسي تخليه منابع طبيعي و فسيلي در فرآيند توليد برنج در سه استان شمالي (مازندران ،گيالن و
گلستان) در دو نوع سامانه کشت (مرسوم و مکانيزه) و دو دسته برنج (ارقام کممحصول و پرمحصول) پرداخته شد و به
دنبال آن آاليندههاي منتشرشده و هزينههاي اجتماعي در مديريتهاي مختلف برنج و کاه برآورد گرديد .باالترين مجموع
شاخص نهايي ( 6/56ارقام کممحصول-کشت مکانيزه-استان گلستان) و پايينترين ميزان ( 4/02ارقام پرمحصول-کشت
مرسوم-استان گيالن) به دست آمد .نتايج انتشار گازهاي آالينده در دو سناريو مختلف نشان داد که مقادير اين گازها در
سناريو اول (سوزاندن کاه در مزرعه) نسبت به سناريو دوم (بستهبندي کاه براي خوراک دام) بسيار باالتر بود .همچنين
باالترين هزينه اجتماعي براي سوزاندن هر هکتار کاه به ميزان  182/76دالر (ارقام پرمحصول-کشت مرسوم-استان گيالن)
و پايينترين ميزان اين پارامتر  105/34دالر (ارقام کممحصول-کشت مرسوم-استان مازندران) به دست آمد.
واژه هاي کليدي :تخليه منابع ،گازهاي آالينده ،هزينههاي اجتماعي ،مديريت کاه ،برنج

مقدمه
برنج ( )Oryza sativa L.گياهي از رده تک لپهايها و تيره گرامينه
( )Poaceaeو جنس اوريزا و مخصوص مناطق گرم و پر آب است
و به همراه گندم  %40مصرف غذايي مردم در سراسر دنيا را فراهم
ميکند ( .)Singh, 1993اين گياه اصليترين غذاي بيش از نيمي
از مردم جهان بوده و آسيا بزرگترين توليدکننده و مصرفکنندهي
اين محصول در جهان ميباشد ( .)FAO, 2017بر اساس آمار ارائه
شده توسط  )2017( FAOآمار جهاني حکايت از توليد 984/09
ميليون تن شلتوک در اين سال داشته و بر اين اساس سطح توليد
جهاني برنج سفيد در سال زراعي  2017-2018به 500/5
ميليونتن رسيد .وسعت و پراکندگي اين محصول مهم کشاورزي
در شمال کشور در مقايسه با مناطق ديگر کشور بيشتر بوده به
طوري که سه استان مازندران ،گيالن و گلستان با سطح زير کشت
به ترتيب  %26/47 ،%41/73و  %9از کل کشت برنج در کشور
ايران را به خود اختصاص دادهاند ( .)Anonymous, 2014بررسي-
ها نشان داد که برنج کشت شده در شمال کشور شامل دو نوع
ارقام کم محصول يا بومي (طارم ،بينام و  )...و ارقام پرمحصول
(فجر ،شيرودي ،ندا ،نعمت و  )...ميباشد که به دو صورت مکانيزه
و سنتي يا مرسوم کشت ميشوند ( .)Anonymous, 2014با توجه
به سطح باالي کشت اين محصول استراتژيک و همچنين
محدوديت منابع طبيعي (کودهاي فسفات پتاس و آب) و زوال
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ذخاير سوختهاي فسيلي ،استفادهي بهينه از اين منابع امري
بديهي و الزامي بوده و به نظر ميرسد که مشخص نمودن ميزان
تخريب اين منابع و شاخصهاي زيست محيطي در فرايند توليد،
اولين قدم در راستاي بهينه نمودن استفاده از منابع موجود مي-
باشد ( ;Izadkhah et al., 2011; Kazemi et al., 2015
 .)AghaAlikhani et al., 2013يکي از روشهاي مهم بررسي اين
اثرات ،روش ارزيابي چرخه زندگي ميباشد .در اين روش کليهي
اثرات زيست محيطي مرتبط با يک محصول (کاال و خدمات) در
کل چرخهي زندگي آن از مرحلهي استخراج و يا جمع آوري مواد
خام ،تا مرحلهي مصرف و سپس بازيافت و يا امحا ضايعات حاصل
از آن ارزيابي ميشود ( .)Rebitzer et al., 2004به عبارت ديگر
يک روش مناسب براي ارزيابي همهي اثرات زيست محيطي
مربوط به يک محصول ،فرآيند يا فعاليت است که با شناسايي،
کميسازي و ارزيابي منابع مصرفشده ،انتشارات و پسماندهاي
آزادشده به محيط زيست ،ارزيابي جامعي را ارائه ميدهد
(.)Rebitzer et al., 2004
در کنار ارزيابي اثرات زيستمحيطي تخريب منابع فسيلي
و طبيعي ،مديريت کاه در فرآيند پس از برداشت برنج بسيار مهم
و ضروري به نظر ميرسد .در اين ميان دو سناريو مهم و رايج
مديريت کاه در شمال ايران  -1آتش زدن کاه در مزرعه و -2
بستهبندي و انتقال به انبار براي مصرف دامها ،ميباشد .در سناريو
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نخست آتشزدن کاه در مزرعه و در سناريو دوم احتراق سوخت
در موتور تراکتور به منظور راهاندازي بستهبند در مزرعه و حمل و
نقل بستههاي کاه تا انبار سبب توليد گازهاي آالينده ،آلودگي هوا
و محيط زيست ميگردد .هزينههاي ناشي از آلودگي گازهاي
آالينده در سناريوهاي مختلف مديريت کاه ،ميتواند به صورت
هزينههاي پولي براي خسارات ايجاد شده ناشي از اين گازها در
بازه زماني خاصي تعريف شود ) .(Pearce, 2003هزينههاي
اجتماعي عبارت از اثرات مخرب يک آالينده بر اکوسيستم و يا
سالمتي انسانها ميباشد .به عبارت ديگر ارزش ريالي (معادل
دالر) صدمات ناشي از انتشار گازهاي آالينده به هزينههاي
اجتماعي معروف است (Luckow et al., 2015; Nabavi-
 .)Pelesaraei et al., 2019بررسيها نشان ميدهد که اين هزينه-
ها عموما بر افرادي تحميل ميگردد که هيچ نقشي در به وجود
آمدن اين آاليندهها و آلودگيهاي زيست محيطي ندارند
(.)Rahimi et al., 2014
پژوهشهاي مختلفي در ارتباط با تخريب منابع طبيعي و
فسيلي و همچنين اثرات زيست محيطي ،گازهاي آالينده و
هزينههاي اجتماعي انجام شده است .در پژوهشي به بررسي اثرات
زيست محيطي توليد بادام زميني پرداخته شد .نتايج اين پژوهش
نشان داد که مقادير شاخص نهايي زيست محيطي براي تخليه
منابع فسفات و پتاس به ترتيب  0/266و  0/0243براي توليد يک
تن بادام زميني بدست آمد ( Nikkhah et al., 2014; Nikkhah
 .)et al., 2016همچنين در پژوهشي ديگر به بررسي اثرات زيست
محيطي توليد بادام زميني بر مبناي مصرف کود نيتروژن (در سه
سطح شاهد 30 ،و  60کيلوگرم بر هکتار) با استفاده از روش
ارزيابي چرخه زندگي پرداخته شد .نتايج نشان داد که شاخص
نهايي زيست محيطي براي تخليه منابع فسيلي ،فسفات و پتاس
به ترتيب براي سطح شاهد  0/58 ،0/17و  ،0/05براي تيمار 30
کليوگرم نيتروژن به ترتيب  0/39 ،0/11و  0/28و براي تيمار 60
کيلوگرم نيتروژن به ترتيب  0/28 ،0/08و  0/02بدست آمد
( .)Nor-Hossini & Nikkhah, 2018در پژوهشي ديگر ارزيابي
چرخه زندگي کشت بادام زميني در نظامهاي تککشتي و مخلوط
با لوبيا مورد بررسي قرار گرفت .نتايج اين پژوهش نشان داد که
تخليه منابع فسيلي ،فسفات ،پتاس و شاخص تغيير کاربري زمين
براي نظام تککشتي به ترتيب  0/26 ،0/8 ،2/26و  0/1و براي
نظام مخلوط بادام زميني با لوبيا به ترتيب  0/13 ،0/41 ،1/89و
 0/07ميباشد ( .)Firouzi & Nikkhah, 2015بررسي اثرات
زيست محيطي توليد هندوانه در استان گيالن با استفاده از روش
ارزيابي چرخه زندگي مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد که
شاخص نهايي زيست محيطي براي توليد يک تن هندوانه براي

تخليه منابع فسيلي  ،0/003تخليه منابع فسفات  0/116و براي
تخليه منابع پتاس  0/006بود ( Mohammadi-Barsari et al.,
 .)2016همچنين مخاطرات زيستمحيطي توليد کيوي در استان
گيالن با استفاده از ارزيابي چرخه زندگي مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج نشان داد که شاخص نهايي تخليه منابع فسيلي ،فسفات،
پتاس و تغيير کاربري اراضي به ترتيب  0/03 ،0/4 ،0/66و 0/01
به دست آمد (.)Emadi et al., 2016; Nikkhah et al., 2016
در پژوهشي ديگر در کشور تايلند به بررسي ارزيابي اثرات
زيست محيطي توليد سوخت و کود از کاه برنج با استفاده از روش
ارزيابي چرخه زندگي پرداخته شد .سناريوهاي مورد استفاده در
اين پژوهش عبارت بودند از  -1اشتعال مستقيم کاه براي توليد
الکتريسيته -2 ،تبديل کاه به بيواتانول و بيوگاز -3 ،تبديل به ماده
ديمتيل اتر و  -4مخلوط کاه با خاک به منظور تبديل به کود
آلي .نتايج کلي اين پژوهش نشان داد که تبديل کاه به کود و
توليد سوخت بيواتانول و بيوگاز بهترين شرايط زيست محيطي را
ايجاد ميکند ( .)Silalertruksa & Gheewala, 2013همچنين
مديريت کاه برنج در سه سناريو مختلف (سوزاندن در مزرعه ،خرد
کردن و مخلوط کردن با خاک به عنوان کود و توليد الکتريسيته)
مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت .نتايچ نشان داد که باالترين
ميزان معادل گازهاي گلخانه در سناريو مربوط به سوزاندن
مستقيم کاه در مزرعه و باالترين ميزان ذرات معلق در هوا مربوط
به سناريو توليد الکتريسيته از کاه بود (.)Yodkhum et al., 2019
در پژوهش ديگر به ارزيابي زيست محيطي مديريتهاي مختلف
کاه ( -1مخلوط کردن با خاک به عنوان کود -2 ،خوراک دام-3 ،
توليد الکتريسيته و  -4توليد بيوگاز) در مقايسه با روش مرسوم
سوزاندن در مرزعه پرداخته شد .نتايج نشان داد که بيشترين
آسيب زيست محيطي در چهار سناريو مخالف ،در روش سوزاندن
کاه در مزرعه ايجاد ميگردد .همچنين نتايج نشان داد که باالترين
ميزان معادل گازهاي گلخانهاي در سناريو اول ،مخلوط کردن کاه
با خاک به عنوان کود به ميزان  1260 kgCO2eq/ton strawتوليد
گرديد ( .)Soam et al., 2017همچنين در پژوهشي ديگر به
ارزيابي هزينه اجتماعي سفيد کردن شلتوک برنج در استان گيالن
پرداخته شد .در اين پژوهش ميزان گازهاي توليد در فرآيند
سفيدکردن برنج محاسبه گرديد و هزينه اجتماعي (معادل دالري)
هر يک از گازهاي توليدي برآورد گرديد .نتايج نشان داد که ميزان
هزينههاي اجتماعي برآورد شده با استفاده از بکارگيري از روش
الگوريتم ژنتيک چند هدفه  23/90دالر بدست آمد (Nabavi-
.)Pelesaraei et al., 2019
مطالعات فراواني در مميزي انرژي ،اقتصادي و زيست
محيطي مزارع برنج در شمال ايران از جمله ( Khoramdel et al.,
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2017; Homauini et al., 2017; Dastan et al., 2015; Kazemi
 )et al., 2015; Nabavi-Pelesaraei et al., 2017انجام شده است

اما بررسي منابع مختلف نشان داد که پژوهشهاي بسيار کمي در
ارتباط با تخليه منابع طبيعي و فسيلي در فرآيند توليد برنج در
سه استان مهم توليد اين محصول يعني مازندران ،گيالن و
گلستان است و اکثر پژوهشهاي صورت گرفته بر ارزيابي اثرات
زيست محيطي براي توليد اين محصول معطوف شده است و
پسماندهاي مربوط به اين محصوالت در فرآيند بررسي اثرات
زيست محيطي در نظر گرفته نشده است .يکي از مهمترين گام-
هاي توليد برنج ،مديريت کاه بوده که به دليل سطح زير کشت
باالي اين محصول در شمال ايران ،اثرات اجتماعي بااليي را براي
ساکنان اين منطقه به همراه خواهد داشت .بررسيها نشان مي-
دهد که تقريبا پژوهشي در اين باره انجام نشده است و نوآوري
اين پژوهش بررسي همزمان توليد برنج و مديريتهاي مختلف کاه
در فرآيند توليد اين محصول است .هدف از اين پژوهش عبارت
است از -1 :بررسي تخليه منابع طبيعي و فسيلي در فرآيند توليد
برنج کم محصول و پرمحصول در سه استان شمالي کشور -2
بررسي ميزان توليد آاليندهها در مديريتهاي مرسوم کاه و برنج
و  -3بررسي هزينههاي اجتماعي مديريتهاي مرسوم کاه و برنج
در شمال ايران.

مواد و روشها
بررسی تخليه منابع طبيعی و فسيلی

در پژوهش حاضر به طبقهبندي و کميسازي اثرات تخيله منابع
طبيعي و فسيلي در کشت برنج پرداخته شد .روش ارزيابي چرخه
زندگي در پژوهش حاضر داراي  4مرحله  -1هدف و ميدان کاري،
-2صورتبرداري از چرخه زندگي -3 ،ارزيابي تأثير در چرخه
زندگي و  -4تفسير نتايج بود.
گام اول (هدف و ميدان کاري) :هدف از اين پژوهش
مقايسه طبقهبندي و کميسازي اثرات تخيله منابع طبيعي و
فسيلي در کشت برنج در سه استان شمالي کشور (مازندران،
گيالن و گلستان) براي ارقام کم محصول (طارم ،بينام) و
پرمحصول (فجر ،شيرودي ،ندا ،نعمت و سپيدرود) در دو سامانه
کشت مرسوم يا سنتي و مکانيزه با استفاده از روش ارزيابي چرخه
زندگي بود .تعداد پرسشنامههاي تکميل شده براي استان
گلستان براي هر دو رقم کم و پر محصول  48عدد ،براي استان
مازندران براي هر دو رقم کم و پرمحصول  174عدد و براي استان
گيالن براي رقم کم محصول  126عدد بود .ميدان کاري در
پژوهش حاضر براي تخليه منابع دروازههاي مزرعه در نظر گرفته
شد و واحد کارکردي مورد استفاده براي يک تن شلتوک در نظر

گرفته شد ،بهاين معني که اثرات زيستمحيطي (شاخص نهايي
زيست محيطي تخليه منابع) به ازاي يک تن وزن شلتوک برداشت
شده از سطح زمين محاسبه شد.
گام دوم (تعيين وروديها و خروجیهاي سامانه) :در
اين مرحله ميزان مصرف نهادههاي ورودي به مزرعه (سوخت
ديزل ،کودهاي فسفات و پتاس و همچنين آب و استفاده از زمين)
تعيين و برحسب واحد کارکردي محاسبه شد.
گام سوم (ارزيابی اثرات) :هدف از ارزيابي اثرات ،تفسير
بيشتر وروديها و خروجيهاي سامانه توليد شلتوک برنج ميباشد
که داراي سه مرحله طبقهبندي ،نرمالسازي و وزندهي ميباشد
(ضرايب مربوطه در جدول  1آورده شد) .در مرحله وزندهي
(رابطه  )2به هر اثر زيست محيطي بر اساس کارايي براي آسيب
زدن به محيط زيست يک وزن داده شد (.)Nikkhah et al., 2015
𝐼
𝑖 = 𝑖𝑁
(رابطه )1
I
𝑓𝑒𝑟𝑖,
𝑘𝑗𝑖𝐶

(رابطه )2

𝑘𝑗𝑖𝑇

= 𝑘𝑗𝑖𝑊

در رابطههاي باال  Niمقدار نرمالشده مربوط به گروه ( iبه
ازاي يک تن برنج) Ii ،مقدار شاخص محاسبه شده مربوط به گروه
( iبه ازاي يک تن برنج) Ii,ref ،مقدار شاخص مربوط به هر گروه
تاثير در شرايط مرجع Wijk ،وزن مربوط به شاخص  iدر منطقه
 Cijk،jمقدار شاخص  iدر منطقه  jو  Tijkمقدار هدف براي شاخص
 iدر منطقه  jميباشد.
گام چهارم (تفسير نتايج) :براي محاسبه و تفسير نتايج
الزم است تا شاخص نهايي براي گروههاي مختلف استخراج گردد.
بدين منظور بايد شاخص نرمالشده را در فاکتور وزندهي ضرب
گردد تا شاخص نهايي براي هر اثر زيست محيطي محاسبه گردد.
] 𝑖𝐹𝑊 × 𝑖𝑁[ 𝑖∑ = 𝑋𝑜𝑐𝐸
(رابطه )3
 :EcoXشاخص نهايي زيست محيطي براي هر واحد
کارکردي :N ،ضريب نرمالسازي و  :WFفاکتور وزندهي است.
بررسی آاليندهها و هزينههاي اجتماعی در مديريتهاي مرسوم
کاه برنج

در اين بخش آاليندههاي توليد شده در مديريتهاي مختلف برنج
(جدول  )2و مديريتهاي مختلف کاه (جدول  )3برنج (-1
سوزاندن کاه در مزرعه و  -2بستهبندي و حمل و نقل به انبار
براي مصرف دام) بررسي شد و در ادامه هزينههاي اجتماعي
( )Rahimi et al., 2014با استفاده از رابطه ( )4در مديريتهاي
مرسوم کاه و برنج (جدول  )3مورد بررسي قرار گرفت.
(رابطه )4
هزينههاي مستقيم
(هزينه عوامل توليد)

هزينههاي غيرمستقيم
+
(هزينههاي محيط زيست و سالمتي)

=

هزينه اجتماعي
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در سناريو اول مديريت کاه يعني سوزاندن کاه برنج در
مزرعه ،ضرايب مربوط به آن از منابع ()Yodkhum et al., 2019
استخراج شد .در سناريو دوم مديريت کاه يعني بستهبندي با
دستگاه بيلر متصل به تراکتور انجام گرديد و بعد از آن بستهها با
بارکشهاي متصل به تراکتور به انبار منتقل گرديد .در اين فرآيند
ميزان مصرف سوخت از طريق پرسشنامه توسط صاحبان تراکتور
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جمعآوري گرديد و سپس آاليندههاي مربوط به آن ( EcoInvent

 )database, SimaPro 8محاسبه گرديد .همچنين مطابق مطالعه
نبوي و همکاران ( )2019مقادير معادل هزينههاي اجتماعي
مربوط به توليد هر گاز آالينده استخراج ( Nabavi-Pelesaraei
 )et al., 2019و در جدول ( )2ارائه شد.

جدول  .1فاکتورهاي طبقهبندي و وزندهی واحدهاي مختلف مورد استفاده

طبفهبندي تاثيرات
گروه تاثير

اجزا

تخريب منابع فسيلي
تخريب منابع فسفات
تخريب منابع پتاس
تخريب منابع آب
تغيير کاربري اراضي

مصرف سوخت ديزل
مصرف کود فسفات
مصرف کود پتاس
مصرف آب
استفاده از زمين زراعي

منبع

کارايي هر ترکيب

)(Brentrup et al.,2004
)(Brentrup et al.,2004
)(Brentrup et al.,2004
)(Buratti et al., 2009
Brentrup et al., 2004

وزندهي و نرمالسازي فاکتورها
فاکتور نرمالسازي (واحد)

گروه تاثير
تخريب منابع فسيلي
تخريب منابع فسفات
تخريب منابع پتاس
تخريب منابع آب
تغيير کاربري اراضي

منبع

فاکتور وزندهي

)39167 (MJ

Mirhaji et al., 2013

)𝒒𝒆 𝟓𝑶 𝟐𝑷𝐠𝐤( 7.66

Brentrup et al., 2004

)𝒒𝒆 𝑶 𝟐𝑲 𝐠𝐤( 8.14

Brentrup et al., 2004

)626.36 (m3

Wang et al., 2010

)1.86 (m2

Brentrup et al., 2004

جدول  .2ضرايب مربوط به گازهاي آالينده در توليد برنج
شماره معادله

ضريب آلودگي

معادله
آلودگيهاي مستقيم

]

3

𝑵 𝒌𝒈 𝑵𝟐 𝑶 −

𝒅𝒆𝒊𝒍𝒑𝒑𝒂 𝒆𝒓𝒖𝒏𝒂𝒎 𝒅𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒛𝒊𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒇

[
𝒏𝒊𝑵𝒈𝒌

0/01

𝒄 𝒌𝒈 𝒄𝒐𝟐 −
]
𝒂𝒆𝒓𝑼 𝒈𝒌
𝑵 𝒌𝒈 𝑵𝑯𝟑 −
[
]
𝒅𝒆𝒊𝒍𝒑𝒑𝒂 𝒓𝒆𝒛𝒊𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒇 𝒏𝒊𝑵 𝒈𝒌
𝒙𝑶𝑵 𝒈𝒌
[
]
𝒍𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒏𝒂 𝒔𝒓𝒆𝒔𝒊𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒇 𝒎𝒐𝒓𝑭𝑶 𝟐𝑵 𝒈𝒌
𝒒𝒆𝟐𝑶𝑪 𝒈𝒌
[
]
𝒓𝒐𝒃𝒂𝑳 𝒉 𝒎𝒂𝒏 −
[

4
5
6
7

0/2
0/1
0/21
0/7

آلودگيهاي غيرمستقيم

𝑵 𝒌𝒈𝑵𝟐 𝑶 −
]
𝒅𝒆𝒊𝒍𝒑𝒑𝒂 𝒓𝒆𝒛𝒊𝒍𝒊𝒕𝒓𝒆𝒇 𝒍𝒂𝒄𝒊𝒎𝒆𝒉𝒄 𝒏𝒊𝑵 𝒈𝒌

8

[

0/01 × 0/1

جدول  .3ضرايب مربوط به گازهاي آالينده و هزينههاي اجتماعی در مديريت کاه و برنج
گازهاي آالينده
CO2

N2O

CH4

PM 10

NOx

SO2

CO

NH3

سوزاندن کاه ()kg/ton
احتراق گازوييل ()g/MJ

1460
4195/095

0/79
0/161

0/74
0/173

3/7
6/025

3/1
59/688

0/7
1/357

34/7
8/446

0
0

هزينههاي مربوط به هر گاز ()$/kg

0/01

4/58

هزينه اجتماعي

نتايج و بحث
شاخصهاي تخليه منابع

نهاده هاي ورودي و خروجي مربوط به کشت برنج در سه استان

0/21

4/3

0/6

1/825

0/187

2/83

شمالي کشور در جدول  4آورده شده است .مقايسه نتايج بدست
آمده حاصل از طبقهبندي شاخصهاي مختلف تخليه منابع
طبيعي و فسيلي به همراه شاخص تغيير کاربري اراضي به ازاي
يک تن محصول برنج (جدول  )5نشان داد که تمامي شاخصها

سبب کارکرد بيشتر در زمان کمباين براي برداشت محصول شده
و مصرف سوخت باالتري را به همراه خواهد داشت ،اما بايد توجه
داشت که شاخص طبقهبندي به ازاي يک تن محصول در نظر
گرفته شده است و از آنجا که محصول توليدي در ارقام پرمحصول
باال ميباشد لذا شاخص طبقهبندي براي ارقام پر محصول پايينتر
از ارقام کممحصول ميباشد .نتايج )AghaAlikhani et al. (2013
در بررسي سامانههاي کشت مکانيزه و مرسوم و سه رقم برنج
محلي (کم محصول) ،پر محصول و هيبريد نشان داد که کشت
مکانيزه نسبت به کشت مرسوم در هر سه رقم مورد استفاده
مصرف سوخت باالتري را به همراه دارد .همچنين نتايج اين
محققين نشان داد که استفاده و کشت ارقام پرمحصول نسبت به
ارقام کممحصول سبب مصرف سوخت باالتري ميشود و در عين
حال ميزان توليد محصول در ارقام پرمحصول باالتر از ارقام کم
محصول ميباشد .همچنين نتايج پژوهش )Kazemi et al. (2015
نشان داد که مصرف سوخت براي کشت برنج در استان گلستان
باالتر از دو استان ديگر يعني مازندران و گلستان ميباشد.

به غير از تخليه منابع فسيلي در کشت مکانيزه پايينتر از کشت
مرسوم ميباشد .مقايسه دادههاي طبقهبندي در استانهاي
مختلف نشان داد که باالترين شاخص تخليه شامل تخليه منابع
فسيلي به ميزان ( 174478/76 MJارقام کممحصول ،کشت
مکانيزه ،استان گلستان) ،تخليه منابع فسفات به ميزان kg P2O5
( 5/301ارقام کممحصول ،کشت سنتي ،استان مازندران) ،تخليه
منابع پتاس به ميزان ( 3/096 kg K2Oارقام کممحصول ،کشت
مکانيزه ،استان گيالن) ،تخليه منابع آبي به ميزان 2139/052 m3
(ارقام کممحصول ،کشت سنتي ،استان گلستان) و تغيير کاربري
اراضي به ميزان ( 0/212 haارقام کممحصول ،کشت سنتي ،استان
مازندران) اتفاق افتاد .يکي از داليل مهم بدست آمدن اين نتايج
آن است که در کشت مکانيزه ادوات و تجهيزات بيشتري نسبت
به کشت مرسوم مورد استفاده قرار گرفته و مصرف سوخت توسط
اين تجهيزات نسبت به کشت مرسوم (که بيشتر توسط نيروي
کاگري انجام ميگردد) باالتر ميباشد .همچنين کشت ارقام پر
محصول به دليل توليد محصول باالتر نسبت به ارقام کم محصول،

L

)(kg

)(kg

)(kg

)(kg

)(kg

)(kg

)(kWh

)(m3

جدول  .5دادههاي طبقهبندي شده نهادههاي مختلف مورد استفاده
استان

واريته
(محصول)

کشت

مازندران

کم
زياد
کم

گيالن
زياد

گلستان

کم
زياد

سنتي
مکانيزه
سنتي
مکانيزه
سنتي
مکانيزه
سنتي
مکانيزه
سنتي
مکانيزه
سنتي
مکانيزه

ديزل

فسفر

پتاس

آب

تغيير کاربري اراضي

)(kg

جدول  .4نهادههاي ورودي و خروجی کشت يک هکتار برنج در استانهاي شمالی
)(kg
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بررسي شاخص نهايي زيستمحيطي براي تخليه منابع
طبيعي و فسيلي نشان داد که باالترين ميزان شاخص تخليه به
ميزان  5/08و پايينترين ميزان شاخص تخليه مربوط به تخليه
پتاس به ميزان  0/039بود .همچنين باالترين و پايينترين ميزان
شاخص تغيير کاربري اراضي به ترتيب به ميزان ( 0/114ارقام
پرمحصول-کشت مرسوم-استان گيالن) و ( 0/067ارقام کم
محصول-کشت مکانيزه-استان مازندران) بدست آمد .همچنين
باالترين شاخص نهايي مجموع در ( 6/56ارقام کممحصول-کشت
مکانيزه-استان گلستان) و پايينترين ميزان ( 4/02ارقام
پرمحصول-کشت مرسوم-استان گيالن) بدست آمد .بررسي
شاخص نهايي زيست محيطي تخليه منابع در توليد يک تن برنج
نشان داد که کشت مرسوم به دليل استفاده پايين از تجهيزات و
ماشينهاي کشاورزي براي آمادهسازي ،فرآيند داشت و برداشت
محصول اثرات سو کمتر زيست محيطي را نسبت به کشت مکانيزه
به همراه دارد .همچنين فرسوده بودن تجهيزات از جمله تراکتورها
و عدم مهارت کافي (تنظيم دقيق گاز و کالچ) و اطالعات علمي
رانندگان تراکتور براي رعايت الگويهاي خاکورزي ،داشت و
برداشت سبب ميگردد تا مصرف سوخت بااليي در فرآيند توليد
برنج مصرف گردد و سهم شاخص تخليه منابع فسيلي در تخريب
کل باالترين مقدار نسبت به ساير شاخصها باشد .نتايج نشان داد
که شاخص نهايي تخليه منابع در توليد کيوي در استان گيالن
 ،)Nikkhah et al., 2015, Emadi et al., 2016( 1/10در توليد
بادام زميني در دو نظام کشت تک و مخلوط با لوبيا به ترتيب
 3/61و  ،)Firouzi & Nikkhah, 2015( 2/69در توليد هندوانه
 )Mohammadi-Barsari et al., 2016( 0/12و توليد بادام زميني
در سه سطح کودهي شاهد 30 ،و  60کيلوگرم کود نيتروژنه به
ترتيب  0/53 ،0/8و  0/38بدست آمد که بسيار پايينتر از کشت
برنج در استانهاي شمالي ميباشد .يکي از مهمترين داليل
اختالف باالي نتايج بدست آمده در پژوهش حاضر با نتايج ساير
پژوهشها اين است که کشت برنج نياز به آمادهسازي زمين براي
عمليات نشاکاري ميباشد .اين عمليات در زمينهاي باتالقي و
گلآلود انجام شده و تراکتور نياز به ساعات کار بااليي براي آماده-
سازي زمين دارد .در حالي که در کشت و توليد بادام زميني،
کيوي و کشت ترکيبي بادام و لوبيا با يک بار شخم و دو بار عمليات
ديسک زمين براي کاشت محصول آماده شده در حالي که اين
عمليات در آمادهسازي زمين براي نشاکاري بخش کوچکي از
عمليات را شامل ميشود.
بررسي تخليه منابع آب نشان داد که کشت مکانيزه نسبت
به کشت مرسوم به ازاي توليد يک تن برنج کمتر از کشت مرسوم
ميباشد .بررسي ميداني نشان ميدهد که دوره کشت برنج به

روش مکانيزه نسبت به روش مرسوم حدودا دو هفته طوالنيتر
ميباشد که دليل آن کوچکتر بودن اندازه نشاها در روش مکانيزه
است .اين دوره هرچند کوتاه سبب مصرف بيشتر آب در کشت
مکانيزه نسبت به کشت مرسوم ميشود ،اما بايد توجه داشت که
محصول نهايي در کشت برنج به روش مکانيزه باالتر از روش
مرسوم بوده و در نهايت ميزان آب مصرفي به ازاي توليد يک تن
برنج در روش مکانيزه پايينتر از روش مرسوم ميگردد .همچنين
مقايسه ميزان آب مصرفي در هر هکتار نشان ميدهد که کشت
برنج پر محصول به دليل دوره کشت طوالنيتر (حداقل 20روز)
نسبت به برنج کممحصول ،نياز آبي باالتري داشته و در هر هکتار
آب باالتري مصرف ميکند .مقايسه شاخص طبقهبندي تخليه
منابع آب براي برنج پر محصول و کم محصول نشان ميدهد که
کشت برنج پرمحصول داراي شاخص پايينتر ميباشد که دليل
اين امر توليد باالتر در واحد سطح (به ازاي هکتار) ميباشد .نتايج
پژوهش ) Wang et al. (2010در توليد برنج نشان ميدهد که
شاخص نهايي تخليه منابع آب  0/68ميباشد و بازه تغييرات اين
شاخص در پژوهش حاضر از  0/466تا  0/717ميباشد .بررسي
نتايج نشان داد در کشت مکانيزه نشان داد که شاخص نهايي تغيير
کاربري زمين به دليل توليد محصول باالتر نسبت به کشت مرسوم
داراي مقادير پايينتر ميباشد .همچنين پايينترين شاخص تغيير
کاربري در استان هاي مختلف مربوط به استان مازنداران بود که
دليل آن تو ليد محصول بيشتر در اين استان نسبت به دو استان
ديگر به ازاي واحد سطح (يک هکتار) بود .بررسي تغيير کاربري
اراضي در توليد ميوه کيوي به ميزان ،Emadi et al., 2016( 0/01
 ،)Nikkhah et al., 2016در توليد بادام زميني در نظام کشتهاي
تک و مخلوط با لوبيا به ترتيب  0/1و  0/07گزارش شد .مقايسه
ميانگين نتايج دادههاي بدست آمده با استفاده از طرح کامال
تصادفي در سطح  %5انجام شد و حروف معنيداري بر روي هر
يک نمودارهاي آورده شد .اين تحليل براي ساير پارامترها نيز
انجام گرديد.
انتشار گازهاي آالينده در توليد برنج

جدول  6گازهاي آالينده ناشي از مصرف نهادههاي مختلف در
کشت برنج در استانهاي مختلف را نشان ميدهد .نهادههاي
ورودي در مزرعه در کشت برنج شامل (سوخت ديزل ،انواع
کودهاي شيميايي ،سموم شيميايي ،الکتريسيته ،نيروي کارگري
و آب) ميباشد .همچنين ميزان انتشار گاز آالينده متان از سطح
مزرعه در طول دوره کشت ( )Ghani Nugroho et al., 1997نيز
به ميزان انتشار اين گاز در اثر احتراق سوخت ديزل در موتور
تراکتور اضافه گرديد .بررسي ميزان گازهاي آالينده نشان ميدهد

 794مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،50شماره  ،9بهمن 1398

شمالي در کشت برنج ،استان گيالن بدليل ميزان پايينتر نهاده-
هاي مصرفي مانند (کودها و سموم شيميايي) ميزان آاليندههاي
کمتري را مصرف ميکند .همچنين به دليل ميزان بارندگي باالتر
در استان گيالن ،ميزان زمان کارکرد پمپهاي آب و به دنبال آن
مصرف الکتريسته کاهش يافته و اين امر ميتواند ميزان آالينده-
هاي غيرمستقيم را کاهش دهد.

که در کشت مکانيزه ميزان انتشار آاليندهها به جز گاز دي-
اکسيدکربن باالتر از کشت مرسوم ميباشد .دليل اين امر آن است
که در کشت سنتي ساعات کلي کارکرد نيروي انساني در مزرعه
بسيار باالتر از سامانه مکانيزه بوده و اين امر سهم انتشار مستقيم
کاز دياکسيدکرين در سطح مزرعه افزايش مييابد .همچنين
بررسيهاي دادههاي آالينده نشان ميهد که از بين سه استان
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تغيير کاربري اراضی
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شکل  .1شاخص نهايی (زيست محيطی) تخليه منابع در کشت برنج در استانهاي مختلف
جدول  .6گازهاي آالينده ناشی از منتشر شده از نهادههاي ورودي مختلف (در يک هکتار)
استان
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(محصول)

کشت

CO2

N2O

CH4

PM 10

NOx

SO2

NH3

مازندران

کم
زياد

سنتي
مکانيزه
سنتي
مکانيزه

کم

گيالن

زياد

سنتي
مکانيزه
سنتي
مکانيزه

گلستان

کم
زياد

سنتي
مکانيزه
سنتي
مکانيزه

هزينههاي اجتماعی در توليد برنج

بررسي هزينههاي اجتماعي در توليد برنج در استانهاي مختلف
(شکل  )2نشان ميدهد که هزينههاي توليد (هزينه مستقيم)
سهم بااليي در هزينه اجتماعي کل دارد .هزينههاي توليد مستقيم
شامل (نيروي کارگري ،آمادهسازي زمين براي نشا ،تجيزات نشا و

نشاکاري در کشت مکانيزه ،کودها و سموم شيميايي ،اکتريسيته،
آب و نايلون براي خزانه در کشت مرسوم) و هزينههاي توليد غير
مستقيم شامل هزينههاي آاليندهها (گازهاي انتشار يافته به
صورت مستقيم و غيرمستقيم از سطح مزرعه) ميباشد .بررسي
هزينههاي مستقيم نشان داد که باالترين ميزان اين شاخص

متولی و همکاران :بررسی تخليه منابع و هزينه هاي اجتماعی 795 ...

کشاورزان از کشت اين محصول باالتر از ارقام کممحصول (به ازاي
هر هکتار توليد برنج) ميباشد .قيمت دالر در محاسبات اين
پژوهش بر اساس قيمت دالر مبادلهاي ( 90077ريال) در نظر
گرفته شد و تمامي اعداد بدست آمده بر اساس آن تبديل شدند.

 1917/54دالر بر هکتار (ارقام پرمحصول-کشت مکانيزه-استان
گلستان) و پايينترين ميزان اين شاخص  1222/06دالر بر هکتار
(ارقام کممحصول-کشت مرسوم-استان گيالن) ميباشد .بررسي
ميزان هزينههاي اجتماعي نشان از باال بودن اين هزينهها در توليد
ارقام پر محصول ميباشد ،البته بايد در نظر داشت که ميزان درآمد
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شکل  .2هزينه اجتماعی (مستقيم و غيرمستقيم) ناشی از توليد برنج در يک هکتار در استانهاي مختلف

انتشار گازهاي آالينده در مديريت کاه

بررسيها نشان ميدهد که دو سناريو رايج براي مديريت کاه در
شمال کشور وجود دارد که يکي از آنها سوزاندن آن در مزرعه و
دومي بستهبندي براي مصرف دامها ميباشد .در جدول  7گازهاي
منتشر شده حاصل از سوختن کاه برنج در مرزعه و در جدول 8
گازهاي منتشر شده حاصل از احتراق سوخت ديزل در موتور
تراکتور را در اثر کارکرد در مزرعه به منظور بستهبندي و انتقال
کاه آورده شد .مقايسه نتايج نشان داد که باالترين ميزان انتشار
گازهاي آالينده در هر دو سناريو مربوط به گاز دياکسيدکرين
بود .مقايسه انتشار گازهاي آالينده در دو سناريو مختلف نشان
داد که سناريو اول (سوزاندن کاه در مزرعه) نسبت به سناريو دوم
(بستهبندي کاه براي خوراک دام) داراي مقادير بسيار باالتري بود.
مقايسه تيمارهاي مختلف مورد بررسي نشان داد که باالترين
ميزان گازهاي آالينده در مديرت کاه مربوط به استان گيالن مي-
باشد .نتايج نشان داد که در کشت مکانيزه ميزان توليد گازها به
نسبت کشت سنتي باالتر ميباشد که دليل اين امر آن است که
در هنگام برداشت به روش سنتي کارگران به صورت هوشمند و
با آگاهي ميداني شروع به بريدن ساقهها کرده و مخصوصا در
نقاطي از مزرعه که ورس اتفاق افتاده است ،برداشت توسط کارگر

با دقت باالتري صورت ميپذيرد .اما در عين حال برداشت در
کشت مکانيزه مستقيما توسط کمباين صورت گرفته و براي
افزايش دقت در برداشت ساقههايي که در آنها ورس اتفاق افتاده
است ،ارتفاع برش ساقه ها را نسبت به سطح زمين کم کرده و به
دنبال آن ميزان کاه موجود در سطح زمين افزايش مييابد .اين
امر سبب ميگردد تا تعداد بستههاي کاه در کشت مکانيزه بيشتر
از کشت مرسوم گردد .همچنين مقايسه ميزان کاه توليدي در
ارقام پرمحصول بيشتر از ارقام کممحصول بوده که دليل آن تعداد
خوشهها و ساقههاي کمتر در برنج کم محصول ميباشد .بررسي
نتايج پژوهش ) Kazemi et al., (2015نشان داد که کاه توليدي
در استان گيالن نسبت به دو استان ديگر مازندران و گيالن در
فرآيند توليد برنج باالتر ميباشد .همچنين نتايج پژوهشهاي et
) AghaAlikhani al., (2013نشان داد که ميزان کاه توليدي در
روش کشت مکانيزه باالتر از روش مرسوم بوده و ميزان کاه توليدي
در ارقام پرمحصول باالتر از ارقام محلي يا کم محصول ميباشد.
بررسي ميزان گازهاي آالينده توليدي در دو روش سوزاندن و
بسته بندي نشان از حجم باالي توليد گازهاي آالينده در روش
سوزاندن ميباشد .بررسي نتايج ) Yodkhum et al., (2019نشان
داد که ميزان گازهاي معادل دياکسيدکرين در سناريو سوزاندن
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کاه در مزرعه  1714کيلوگرم بر هر تن کاه ،در سناريو تبديل کاه
به کود آلي در مجموع کليه فرآيندها (خرد کردن ،کشت و  )...در
حدود  1127کيلوگرم بر هر تن کاه و در سناريو توليد الکتريسيته
در مجموع فرآيندها (بستهبندي ،حمل و نقل ،تبديل به
الکتريسيته) در حدود  1339کيلوگرم بر هر تن کاه بدست آمد.
در پژوهش حاضر ميزان گاز آالينده دياکسيدکربن در بازه
 3502/41تا  6010/24کيلوگرم در هکتار در اثر سوزاندن
مستقيم کاه در مزرعه بدست آمد .همچنين ميزان گازهاي آالينده

معادل دياکسيدکربن در بستهبندي و حمل نقل يک تن کاه در
پژوهش ) Yodkhum et al., (2019در حدود  19/97کيلوگرم
بدست آمد در حالي که بازه تغييرات ميزان گاز دي اکسيدکربن
براي عمليات بستهبندي و حمل ونقل در پژوهش حاضر 59/96
تا  98/40کيلوگرم در هکتار بدست آمد .نتايج پژوهش )(2013
 Silalertruksa & Gheewalaنشان داد که ميزان معادل گاز دي-
اکسيدکرين براي عمليات بستهبندي و حمل و نقل به ازاي هر تن
کاه ،به ترتيب  3و  8کيلوگرم ميباشد.

جدول  .7گازهاي آالينده ناشی از سوختن کاه برنج (در يک هکتار)
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جدول  .8گازهاي آالينده خروجی از تراکتور در حين بستهبندي و حمل و نقل کاه برنج (يک هکتار)
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هزينههاي اجتماعی در مديريتهاي مختلف کاه

هزينههاي اجتماعي ناشي از سوزاندن کاه در مزرعه در شکل  3و
هزينههاي اجتماعي ناشي از بستهبندي کاه در شکل  4آورده شده
است .مقايسه نتايج بدست آمده نشان داد که باالترين هزينه
اجتماعي براي سوزاندن هر هکتار کاه به ميزان  182/76دالر
(ارقام پرمحصول-کشت مرسوم-استان گيالن) و پايينترين ميزان

اين پارامتر  105/34دالر (ارقام کممحصول-کشت مرسوم-استان
مازندران) بدست آمد .همچنين باالترين هزينه اجتماعي براي
بستهبندي و حمل و نقل به ميزان  36/84دالر براي هر هکتار
(ارقام پرمحصول-کشت مرسوم-استان گيالن) و پايينترين ميزان
اين پارامتر  21/54دالر بر هکتار (ارقام کممحصول-کشت
مرسوم-استان مازندران) بدست آمد .همچنين مقايسه نتايج نشان
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داد که برداشت مکانيزه محصول هزينه اجتماعي باالتري را نسبت
به برداشت دستي (روش مرسوم) به همراه خواهد داشت.
بررسي هزينههاي اجتماعي در مديريت مرسوم کاه در
استانهاي شمالي نشان ميدهد که فرآيند سوزاندن کاه در
سناريو نخست داراي هزينه اوليه نبوده و فقط اين عمليات سبب
آلودگي محيط زيست ميگردد .در سناريو دوم هزينه مستقيم
شامل تجهيزات (تراکتور ،بستهبند و واگن حمل و نقل) و هزينه
غيرمستقيم شامل زيست محيطي و سالمتي (گازهاي آالينده
ناشي از کارکرد تراکتور براي بستهبندي و حمل و نقل) ميباشد.
بررسي نتايج نشان داد که باالترين هزينههاي اجتماعي در سناريو
اول و دوم مربوط به برنج ارقام پرمحصول ميباشد که دليل آن
حجم باالي توليد کاه در اين ارقام ميباشد .البته در کنار هزينه
باالي اجتماعي در توليد ارقام پرمصرف بايد توجه داشت که در
کنار هزينه باال ،توليد محصول باالتري نيز خواهيم داشت .اين دو
عامل (هزينه اجتماعي و توليد شلتوک) در هر دو سناريو کامال
معکوس بوده و البته راهکارهايي مدرن و جديد در مديريت کاه به
کار گرفته شود و موادي با ارزش افزوده باالتر توليد گردد .پژوهش
) Silalertruksa & Gheewala (2013نشان داد سناريوهاي
مدرنتري از جمله  -1اشتعال مستقيم کاه براي توليد الکتريسيته،
a

a

 -2تبديل کاه به بيواتانول و بيوگاز -3 ،تبديل به ماده ديمتيل
اتر و  -4مخلوط کاه با خاک به منظور تبديل به کود آلي براي
مديريت کاه ميتوان در نظر گرفت که اثرات زيست محيطي به
مراتب کمتري نسبت به سناريو اول اين پژوهش يعني سوزاندن
مستقيم کاه در مزرعه ميباشد .البته بايد توجه داشت که يکي از
داليل سوق کشاورزان براي سوزاندن کاه به صورت مستقيم در
مزرعه به دليل باور غلط (از بين رفتن کرمها و آفتها با آتش-
سوزي کاه در مزرعه) ميباشد .همچنين بررسي نتايج در سناريو
دوم نشان داد که سهم باالي هزينه اجتماعي مربوط به هزينههاي
بسته بندي و حمل و نقل بوده و از ميان سهم کمي مربوط به
هزينههاي گازهاي آالينده و اثرات زيست محيطي مربوط مي-
گرديد .بررسي منابع نشان داد که پژوهش مرتبطي در ارتباط با
هزينههاي اجتماعي مديريت کاه برنج يا ساير بقاياي گياهي
صورت نگرفته است تا دادههاي آن با نتايج پژوهش حاضر مقايسه
گردد .نتايج پژوهش ) Nabavi-Pelesaraei et al., (2019نشان
دادند که هزينههاي اجتماعي مربوط به گازهاي توليدي و هزينه-
هاي زيست محيطي براي سفيدکردن شلتوک برنج به ازاي هر تن
محصول برابر با  30/99دالر و در حالت بهينه سازي با الگوريتم
ژنتيک در حدود  22/88دالر بدست آمد.
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داد که گازهاي آالينده و هزينههاي اجتماعي مربوط به کشت
- باالترين ميزان شاخص هزينه.برنج در روش مکانيزه اتفاق افتاد
کشت-هاي اجتماعي در توليد برنج در تيمار (ارقام پرمحصول
استان گلستان) و پايينترين ميزان اين شاخص در تيمار-مکانيزه
 همچنين.استان گيالن) بود-کشت مرسوم-(ارقام کممحصول
باالترين ميزان انتشار گازهاي آالينده در هر دو سناريو مديريت
- همچنين نتايج انتشار گاز.کاه مربوط به گاز دياکسيدکرين بود
هاي آالينده در دو سناريو مختلف نشان داد که سناريو اول
(سوزاندن کاه در مزرعه) نسبت به سناريو دوم (بستهبندي کاه
.براي خوراک دام) داراي مقادير بسيار باالتري بود

بررسي تحليل حساسيت دادههاي بدست آمده از توليد برنج
در سه استان شمالي نشان داد که به ازاي افزايش استفاده از يک
 کود شيميايي نيتروزنه باالترين ميزان،واحد در نهادههاي ورودي
انتشار آاليندهها را به همراه داشت و سبب ايجاد هزينههاي
 همچنين در بررسي هزينههاي اجتماعي.اجتماعي باالتري گرديد
 نتايج نشان داد که افزايش يک،ناشي از مديريتهاي مختلف کاه
)واحد کود نيتروژنه سبب افزايش بيشتر محصول شده (برنج و کاه
و با افزايش توليد کاه و هزينههاي اجتماعي مربوط به بستهبندي
.و يا سوزاندن اين محصول افزايش يافت

سپاسگزاري

در پژوهش حاضر اثرات زيست محيطي توليد برنج و مديريتهاي
 نتايج نشان داد که باالترين.مختلف کاه مورد بررسي قرار گرفت
ميزان تخليه منابع مربوط به منابع فسيلي و پايينترين ميزان اين
 همچنين نتايج نشان.شاخص مربوط به تخليه منابع پتاس بود

 در26-1396-02 مقاله حاضر مستخرج از طرح مصوب به شماره
بوده و از حمايتهاي مادي و معنوي دانشگاه علوم کشاورزي و
.منابع طبيعي ساري قدرداني و سپاسگزاري ميگردد
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