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ارزيابی چرخۀ زندگی انرژي و تأثيرات زيستمحيطی توليد کلزا در استان مازندران با دو رويکرد متفاوت
4

سيدهاشم موسوي اول ،*1شاهين رفيعی ،2محمد شريفی 3و سليمان حسينپور

 .1دانشجوي دکتري گروه مهندسي ماشينهاي کشاورزي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
 .2استاد گروه مهندسي ماشينهاي کشاورزي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
 .4 ،3استاديار گروه مهندسي ماشينهاي کشاورزي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت - 1393/12/14 :تاريخ تصويب)1394/2/1:

چکيده
هدف از اين تحقيق ارزيابي چرخۀ زندگي توليد کلزا در استان مازندران و تعيين ميزان انتشار آاليندههاي زيستمحيطي
با استفاده از ضرايب متناظر است .اطالعات الزم ازطريق مصاحبۀ حضوري با کشاورزان در شهرستانهاي ساري ،نکا ،و
بهشهر بهدست آمد .بهمنظور تعيين تأثيرات زيستمحيطي از مدل  Impact 2002+استفاده شد و با توجه به ضرايب
مربوط ،شاخص کلي انتشار آاليندهها براي توليد کلزا محاسبه شد .در تحقيقات قبلي ارزيابي چرخۀ زندگي محصوالت با
نرمافزار سيماپرو و يا با استفاده از ضرايب انجام شده است و فقط تعداد محدودي از شاخصهاي انتشار آاليندههاي
زيستمحيطي برآورد شده است .با توجه به محدوديت استفاده از نرمافزار سيماپرو ،در اين تحقيق با استفاده از ضرايب،
تمامي شاخصهاي انتشار آاليندههاي زيستمحيطي محاسبه و چرخۀ زندگي توليد کلزا بهطور کامل ارزيابي شده است.
ارزيابي دو روش استفاده از نرمافزار و بهکارگيري ضرايب نشان داد نتايج کامالً يکسان است.
کليدواژگان :ارزيابي چرخۀ زندگي ،انرژي ،شاخص زيستمحيطي ،ضريب ،کلزا.

مقدمه

1

کشاورزي فرايند تبديل انرژي است .در اين فرايند انرژي
خورشيد ،فراوردههاي سوختهاي فسيلي ،و الکتريسيته به غذا و
الياف الزم انسان تبديل ميشود .در کشاورزي اوليه که تنها
متکي بر نيروي انساني و خورشيد بود کمي بيش از آنچه کشت
ميشد بهعنوان محصول برداشت ميشد .تأمين غذا و نيازهاي
جمعيت روزافزون جامعۀ بشري نياز به سرمايهگذاري بيشتري
در زمينۀ انرژي بهعنوان يك نهاده داشته است ،بهنحوي که طي
قرنها ،نيروي حيوانها به خدمت گرفته شد و کمي بعد بشر با
کنترلکردن نيروي آب و باد ،آنها را جايگزين نيروي حيوان
کرد .با اين تغييرها ضمن آزادشدن وقت و انرژي بيشتري از
انسان ،نيروي بيشتر و ارزانتري به نسبت گذشته در اختيار او
قرارگرفت.
در سالهاي اخير با گسترش آگاهيها در زمينۀ مسئلۀ
گرمايش زمين ،نگراني در زمينۀ تأثير انتشار کربن بر اقليم
جهاني افزايش يافته است و در زمان حاضر محيطزيست از
مؤلفههاي اصلي در سياستهاي کالن جهاني بوده و بسياري از
مؤلفههاي ديگر را تحتتأثير قرار داده است .به همين دليل
* نويسنده مسئولsh.mousavi@ut.ac.ir :

مهمترين عامل و پيشنياز بسياري از فعاليتها در سطح کالن،
سازگاري با محيطزيست است .آلودگيهاي زيستمحيطي از
مهمترين چالشهاي جامعۀ انساني در قرن حاضر است
) .(OECD,2001ارزيابي چرخۀ زندگي ( )LCAابزاري براي
تجزيه و تحليل تأثيرات زيستمحيطي محصوالت در همۀ
مراحل چرخۀ زندگي آنها – از استخراج منابع تا توليد مواد،
توليد قطعات ،و توليد نهايي محصول و استفاده از محصول تا
مديريت پس از دفع آن شامل بازيافت ،استفادۀ مجدد ،و دفع
نهايي( -به عبارت ديگر رويکرد گهواره تا گور) است .در
سالهاي اخير ارزيابي چرخۀ زندگي به ابزار مناسبي براي
بررسي و تعيين ميزان تأثيرات زيستمحيطي در توليدات
کشاورزي و صنايع غذايي تبديل شده است بهطوري که در
بسياري از کشورها از آن بهعنوان ابزاري براي تصميمگيريهاي
کالن در برنامهريزيهاي زراعي استفاده ميکنند .ارزيابي چرخۀ
زندگي روشي است براي تعيين تمام تأثيرات محيطي مرتبط با
يك محصول ،فرايند يا خدمات و تمام آاليندههاي منتشرشده ،و
مواد زائد رهاشده به طبيعت ) .(Rebitzer et al., 2004در طول
قرن گذشته از اين شيوه بيشتر در زمينههاي صنعتي استفاده
ميشد اما امروزه اکثر محققان از آن بهطور گسترده براي تعيين
تأثيرات محصوالت ،فرايندها ،و خدمات روي محيطزيست
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استفاده ميکنند
).et al., 2005
در مطالعهاي چرخۀ زندگي چند محصول گلخانهاي شامل
فلفل ،هندوانه ،و گوجهفرنگي در کشور ايتاليا بررسي شد .اين
مطالعه شامل مراحل استخراج مواد اوليه ،توليد نهادهها ،توليد
محصول ،حملونقل ،و بستهبندي بود .ارزيابي نتايج حاصل از
اين مطالعه نشان داد که بيشترين آاليندگيها به دو عامل نوع
بستهبندي و ساختار گلخانهها وابسته است .افزون بر آن
گلخانههايي که نياز به سيستم گرمايش نداشتند داراي تأثيرات
زيستمحيطي بهتري بودهاند ).(Cellura et al., 2012
مطالعات مشابه ديگري نيز در زمينۀ ارزيابي توليدات
کشاورزي با رويکرد ارزيابي چرخۀ زندگي صورت گرفته است .از
آن جمله ميتوان به ارزيابي شيوههاي مرسوم و ارگانيك توليد
شير در سوئيس ) ،(Cederberg and Mattsson, 2000ارزيابي
چرخۀ زندگي توليد شير در هلند ) ،(Thomassen et al., 2008و
همچنين به مطالعۀ ارزيابي چرخۀ زندگي کشت سيبزميني در
ايران ) (Khoshnevisan et al., 2013اشاره کرد.
در مطالعۀ ديگري تأثيرات جايگزيني کود دامي بهجاي
کودهاي شيميايي در توليد دو محصول برنج و بادامزميني در
کشور هند بررسي شد .نتايج اين تحقيق نشان داد که استفادۀ
بيش از حد از کودهاي شيميايي در طي دوران انقالب سبز در
هند ،در کنار تحميل بار مالي سنگين بر بودجۀ دولت ،خساراتي
را به کيفيت خاك وارد کرده است .بنابراين اين تکنولوژي براي
توسعۀ بخش کشاورزي مناسب نيست و جايگزيني آن با
کودهاي دامي پيشنهاد شده است .در اين پژوهش ،آثار احتمالي
اين جايگزيني بر درآمد زارعان دو محصول برنج و بادامزميني
بررسي شده است .تأکيد اين پژوهش بر منافع زيستمحيطي
اين جايگزيني در تکنولوژي کشاورزي همراه با درنظرداشتن
اهميت پايداري سطوح عملکرد محصوالت و حفظ درآمد زارعان
است .نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که امکان اين جايگزيني
در صورتي وجود خواهد داشت که همراه با جبران زيانهاي
زارعان توسط دولت باشد و قيمت کودهاي دامي ازطريق تشويق
يك بازار پوياي کودهاي دامي کنترل شود ).(Ghosh, 2004
با توجه به اينکه تاکنون تحقيق جامعي در زمينۀ تحليل
تأثيرات زيستمحيطي توليد کلزا در داخل و خارج کشور صورت
نگرفته است ،هدف از اين تحقيق ارزيابي چرخۀ زندگي توليد
کلزا و تعيين ميزان انتشار آاليندههاي زيستمحيطي با استفاده
از ضرايب متناظر است .در تحقيقاتي که تاکنون در اين زمينه
صورت گرفته است ارزيابي چرخۀ زندگي محصوالت با نرمافزار
سيماپرو انجام شده است و يا با استفاده از ضرايب ،فقط تعداد
(Ekvall, 1999; Harding et al., 2008; Hart

محدودي از شاخصهاي انتشار آاليندههاي زيستمحيطي
برآورد شده است .با توجه به محدوديت استفاده از نرمافزار
سيماپرو ،در اين تحقيق با استفاده از ضرايب ،تمامي
شاخصهاي انتشار آاليندههاي زيستمحيطي محاسبه ميشود.

مواد و روشها
در اين پژوهش ،شهرستانهاي بهشهر ،نکا ،و ساري با توجه به
اينکه سهم بيشتري از توليد کلزا در استان مازندران را بهخود
اختصاص دادهاند ،بهعنوان مناطق مطالعهشده انتخاب ميشوند.
دادههاي الزم ازطريق پرسشنامه و مصاحبۀ حضوري جمعآوري
شد .نهادههاي استفادهشده در توليد دانۀ روغني کلزا در منطقۀ
مورد نظر شامل نيروي کارگري ،ماشينها (کمباين ،تراکتور ،و
ساير ماشينهاي مزرعهاي) ،سوخت ديزل ،کودهاي شيميايي
(نيتروژن ،فسفات ،پتاسيم ،و گوگرد) ،کود دامي ،سموم
شيميايي (علفکش ،حشرهکش ،و قارچکش) ،و بذر است .از
طرف ديگر ستاندهها شامل بذر کلزا و همچنين کلش بود.
شاخصهاي انرژي

براي ارزيابي انرژي مصرفي و توليدي در توليد کلزا از همارزهاي
انرژي استفاده شد که بيانکنندۀ ميزان محتواي انرژي نهاده يا
ستاده است (جدول .)1
شاخصهاي انرژي ابزاري هستند که امکان مطالعه و
مقايسۀ سيستمها با يکديگر را ارائه ميدهند .سه شاخص مهم
انرژي وجود دارد که امکان ارائۀ شناختي جامع از وضعيت انرژي
در کشاورزي و مقايسۀ بازدهي انرژي در توليد محصوالت
گوناگون با يکديگر را ارائه ميدهد .نسبت انرژي بيانگر نسبت
بين کالري گرمايي محصوالت خروجي و کل انرژي صرفشده در
عوامل توليد است .اين شاخص فاقد واحد است و مقدار انرژي
بهدستآمده بهازاي هر واحد مصرف انرژي براي توليد را نشان
ميدهد .شدت انرژي نشاندهندۀ مصرف انرژي براي توليد يك
واحد از محصول است .اين شاخص بسته به نوع محصول
کشاورزي ،موقعيت ،و زمان متفاوت است و ميتواند بهعنوان
شاخصي براي ارزيابي کارايي مصرف انرژي در سامانههاي
گوناگون توليد مورد نظر باشد .بهرهوري انرژي ( )kg/MJعکس
شدت انرژي است و از تقسيم مقدار محصول توليدشده بر انرژي
مصرفشده بهدست ميآيد و درحقيقت ،بيانکنندۀ مقدار توليد
محصول بهازاي هر واحد انرژي مصرفشده است .افزودۀ خالص
انرژي يا انرژي خالص ،تفاضل بين انرژي ناخالص توليدشده و
کل انرژي الزم براي توليد است .در اين تحقيق واحد افزودۀ
خالص انرژي مگاژول بر هکتار است.
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جدول  .1محتواي انرژي نهادهها و ستاندهها در توليد کلزا

محتواي
واحد

مشخصات

مرجع

انرژي
)(MJ/Unit

نهادهها
نيروي کارگري

h

ماشينها

kg

تراکتور
کمباين
خودگردان
ساير ماشينها
سوخت ديزل

L

سموم شيميايي

kg

1/96

)(Bozoglu and Ceyhan, 2009

93/61

)(Canakci et al., 2005

87/63

)(Canakci et al., 2005

62/7

)(Canakci et al., 2005

47/8

)(Canakci and Akinci, 2006

علفکش

238

)(Rafiee et al., 2010

حشرهکش

101/2

)(Rafiee et al., 2010

قارچکش

216

)(Rafiee et al., 2010

کود

)(Rafiee et al., 2010

kg

نيتروژن

66/14

)(Rafiee et al., 2010

فسفر

12/44

)(Rafiee et al., 2010

پتاسيم

11/15

)(Rafiee et al., 2010

گوگرد

1/12

)(Rafiee et al., 2010

کود حيواني

0/3

)(Rafiee et al., 2010

3/6

)(Beheshti Tabar et al., 2010

بذر

kg

ستاندهها
دانۀ روغني کلزا

kg

25

)(Beheshti Tabar et al., 2010

کاه کلزا

kg

17/25

)(Mohammadi et al., 2014

(رابطۀ )1

) E out ( MJ ha 1
) Ein ( MJ ha 1

(رابطۀ )2

) Ein ( MJ ha 1
) Y (kg ha 1

(رابطۀ )3

) Y (kg ha 1
) Ein ( MJ ha 1

(رابطۀ )4

ER 

EI ( MJ kg 1 ) 

EP (kg MJ 1 ) 

) NEG ( MJ ha 1 )  Eout ( MJ ha 1 )  Ein ( MJ ha 1

که در اين رابطهها EP :بهرهوري انرژي ) Y ،(kg/MJعملکرد
محصول ) ،(kg/haو  Einانرژي ورودي ) (MJ/haاست.
ارزيابی چرخۀ زندگی تأثيرات زيستمحيطی

در زمان حاضر سامانههاي توليدي کشاورزي بر پايۀ استفاده از
منابع محدودي مثل سوختهاي فسيلي ،منابع آبي ،و ديگر
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نهادههاي تجديدناپذير است که نگرانيهايي در زمينۀ مشکالت
زيستمحيطي مانند آلودگي آب ،خاك ،هوا ،کاهش حاصلخيزي،
فرسايش خاك ،و کاهش منابع بههمراه دارد (Hokazono and
) .Hayash, 2012نتايج برخي مطالعات نشان داده است که
کشاورزي نقش مهمي در انتشار انواع گازهاي گلخانهاي به
اتمسفر بازي ميکنند ) .(Lal, 2004منابع اصلي انتشار اين گازها
به اتمسفر شامل سوختهاي فسيلي استفادهشده در عمليات
گوناگون کشاورزي ،تلفات کربن از خاك بهدليل خاكورزي،
سوزاندن بقاياي گياهي و درختان جنگلي ،دامداري ،استفاده از
کودهاي دامي ،و توليد و مصرف انواع کودهاي شيميايي بهويژه
کودهاي نيتروژنه است.
در اين ميان ارزيابي چرخۀ حيات بهعنوان روشي قابل
استناد و کاربردي براي بررسي تأثيرات زيستمحيطي در فرايند
توليد محصوالت کشاورزي معرفي شده است که به جنبههاي
عملي و بالقوۀ زيستمحيطي در سراسر چرخۀ حيات يك
محصول يا يك مرحله از مادۀ خام فراوريشده تا توليد ،مصرف،
پايان اعمال زيستي ،بازيافت ،و دفع نهايي ميپردازد .براساس
استاندارد ايزو  ،14040ارزيابي چرخۀ حيات شامل چهار بخش:
بيان هدف ،تعيين وروديها و خروجيهاي سامانه ،ارزيابي
تأثيرات زيستمحيطي ،و تفسير آنهاست (Iriarte et al.,
) .2010بنابراين با توجه به اهميت مباحث زيستمحيطي در
سامانههاي کشاورزي ،در اين تحقيق سعي ميشود شاخصهاي
اصلي محيطزيستي با روش ارزيابي چرخۀ زندگي برآورد شود.
در اين تحقيق بهمنظور ارزيابي چرخۀ زندگي تأثيرات
زيستمحيطي توليد کلزا در مرحلۀ اول از مدل Impact 2002+
در نرمافزار سيماپرو استفاده شد و شاخص کلي انتشار آاليندهها
براي توليد کلزا محاسبه شد .در مرحلۀ بعد با استفاده از ضرايب
محاسبۀ انتشار آاليندهها با استفاده از مدل،Impact 2002+
تمامي شاخصهاي انتشار آاليندههاي زيستمحيطي محاسبه و
ارزيابي چرخۀ زندگي توليد کلزا بهطور کامل انجام شده است و
سپس نتايج بهدستآمده با روش استفاده از نرمافزار و روش
استفاده از ضرايب با يکديگر مقايسه شده است.
توصيف صفات

زماني که گروههاي اثر تعيين شد و نتايج سياههنويسي به اين
گروهها اختصاص يافت الزم است تا شاخصهاي توصيف صفات
تعيين شوند .اين شاخصها ميبايست منعکسکنندۀ سهم نسبي
نتايج يك سياههنويسي در يك گروه اثر باشد .براي مثال در يك
دورۀ 100ساله سهم يك کيلوگرم متان از گرمايش جهاني21 ،
برابر سهم يك کيلوگرم دياکسيدکربن است .بنابراين اگر
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شاخص توصيف صفت ( )charactrization factorبراي
دياکسيدکربن در گروه گرمايش جهاني برابر يك باشد براي
متان بايد برابر  21در نظر گرفته شود.
ارزيابی خسارت

از آنجا که شاخصهاي ردهاثر زيادي وجود دارد ،هنوز تفسير
نتايج تحقيق مشکل است .بهمنظور سادهکردن تفسير اين نتايج،
يك فرايند گروهبندي در بعضي روشهاي استفادهشده در
ارزيابي چرخۀ زندگي مانند Impact ،EPS 2000 ،Ecoindicator
 ،2002+و  ...قابل استفاده است .در اين روشها ،شاخصهاي
ردهاثر نزديك به يکي از سه گروه نقطۀ نهايي (سالمتي بشر،
کيفيت اکوسيستم ،تغييرات آبوهوايي ،و منابع) براي رسيدن به
رابطۀ زيستمحيطي بهينه تعريف ميشوند .گروههاي اثر متعلق
به گروه نهايي همگي داراي واحدهاي يکسان هستند ،بنابراين
بهآساني با هم جمع ميشوند و عدد نهايي مقدار گروه اثر نهايي
را مشخص ميکند .تأثيرات نهايي مدل  Impact 2002+در
شکل  1ارائه شده است.
در اين تحقيق پس از بررسيهاي انجامشده روي مدلهاي
گوناگون ارزيابي چرخۀ زندگي و مقايسۀ کلي نتايج ،مدل
 Impact 2002+در مقايسه با بقيۀ روشها بهتر بود و تحليلهاي
مربوط براي ارزيابي چرخۀ زندگي توسط نرمافزار سيماپرو با اين
مدل انجام شد .مدل  Impact 2002+روش ارزيابي تأثيرات
زيست است که توسط مؤسسۀ فناوري فدرال سوئيس توسعه
يافته است .روش حاضر اجراي عملي از يك رويکرد ترکيبي
گروههاي تأثيرات مياني و گروههاي آسيب پيشنهاد ميکند و
درواقع ارتباط انواع نتايج ارزيابي چرخۀ زندگي را ازطريق 14
گروه تأثيرات مياني و چهار گروه تأثيرات کلي برقرار ميکند که
اين گروههاي اثر در شکل  1ارائه شده است.

شکل  .1ارتباط گروههاي اثر ميانی و کلی در مدل Impact 2002+

نرمالسازي

نرمالسازي فرايندي است که براي نشاندادن مقدار سهم
معنيدار يك اثر از مشکل محيط زيستي کلي ،الزم است.
نرمالسازي با تقسيم شاخصهاي ردهاثر به يك مقدار نرمال
انجام ميپذيرد .رايجترين روش براي تعيين مقدار نرمال ،تعيين
شاخصهاي ردهاثر در يك ناحيه در طول يك سال و تقسيم اين
نتايج بر تعداد ساکنان آن ناحيه است .همۀ گروههاي اثر بعد از
نرمالسازي بدون واحد و قابل مقايسه با يکديگرند .نرمالسازي
هم بر نتايج دادههاي توصيف صفاتشده و يا ارزيابي خسارت
قابل اعمال است.
وزندهی

وزندهي مشکلترين و بحثبرانگيزترين مرحله از ارزيابي اثر
چرخۀ زندگي مخصوصاً براي روشهاي با نقطۀ هدف مياني
است .راهحلهاي گوناگوني براي حل يا سادهکردن اين مشکل
پيشنهاد شده است.
محاسبۀ مقدار انتشار آاليندهها

با نرمافزار سيماپرو ميتوان ارزيابي چرخۀ زندگي توليد کلزا را
براي ميانگين مصرف نهادهها در منطقه انجام داد ولي براي
انجام پژوهشهاي مربوط به مدلسازي نياز به انجام ارزيابي
چرخۀ زندگي براي هر واحد بهصورت جداگانه است که با
نرمافزار امکانپذير نيست .بههمين دليل در اين تحقيق از
ضرايب استخراجشده براي مدل  Impact 2002+استفاده
ميشود .از حاصلضرب اين ضرايب در مقدار مصرف نهادهها
براي هر واحد توليدي ،ميزان انتشار آاليندههاي وزندارشده با
واحد  µPtبهدست ميآيد .با توجه به يکسانبودن واحد مربوط
به هر گروه اثر ميتوان مقادير را براي گروههاي اثر گوناگون
جمع کرد و مقدار انتشار آاليندهها را بهصورت يك مقدار عددي
بيان کرد که در مرحلۀ بعدي در مدلسازي و بهينهسازي
استفاده ميشود .بدين منظور الزم است ضرايبي بهمنظور
محاسبۀ مقدار انتشار آاليندهها در گروههاي اثر تعيين شود .در
ادامه مقدار اين ضرايب براي نهادههايي که در فرايند توليد کلزا
استفاده شدهاند و تأثيرات زيستمحيطي ايجاد ميکنند ،ارائه
ميشود .در ارزيابي چرخه زندگي توليد کلزا مقدار انتشارات
براي بعضي گروههاي اثر وجود ندارند ولي در مدل Impact
 2002+ارائه شدهاند ،برابر صفر بوده است و در محاسبات
درنظر گرفته نشدهاند.
در ارزيابيهاي چرخۀ زندگي معموالً تأثيرات
زيستمحيطي مربوط به ماشينها ،تجهيزات ،و ساختمانها
ممکن است در نظر گرفته نشود و بههمين دليل در نرمافزار
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سيماپرو در حالت پيشفرض اين تأثيرات مربوط به فرايندهاي
زيربنايي از مدل حذف ميشوند ولي در اين تحقيق تأثيرات
زيستمحيطي ماشينهاي استفادهشده در عمليات مزرعهاي و
همچنين تجهيزات استفادهشده در فرايند توليد نهادهها محاسبه
ميشود و اين ضرايب بهدستآمده براي همۀ نهادهها با فرض
محاسبۀ اثر اين فرايندهاست.

نتايج و بحث
تحليل انرژي

سهم نهادههاي گوناگون از کل انرژي ورودي در توليد کلزا در
شکل  2نشان داده شده است .نتايج نشان ميدهد که بيشترين
سهم از کل انرژي نهادهها در توليد کلزا مربوط به نهادههاي
نيتروژن و سوخت بوده است.
کودهاي شيميايي استفادهشده در منطقه براي کشت دانۀ
روغني کلزا عبارتاند از :ازته (اوره) ،سوپرفسفات تريپل ،فسفات
آمونيوم ،سولفات آمونيوم ،سولفات پتاسيم ،و کودهاي تقويتي
بيستـبيست و اکتيويج .همچنين در 25/33درصد از مزارع از
کود آلي استفاده شده است .در بين عناصر غذايي حاصل از
مصرف کودهاي شيميايي ،عنصر ازت ( )Nبهدليل اينکه در
بيشتر کودهاي شيميايي موجود است بيشتر استفاده مي شود.
همچنين نقش کود ازته بهدليل داشتن ضريب انرژي باالتر،
بيشتر از کودهاي ديگر در مصرف انرژي است و کودهاي فسفر و
پتاسيم نيز بعد از آن قرار دارند .در بين دانههاي روغني ،کود
گوگرد نيز بيشتر در توليد کلزا استفاده ميشود.
پس از انرژي نهادههاي نيتروژن و سوخت ،نهادههاي
ماشينها و ساير کودهاي شيميايي (بهجز ازت) بهعنوان
نهادههاي انرژيبر در توليد اين دانۀ روغني در منطقۀ مورد نظر
شناخته ميشوند؛ در حاليکه انرژي بذر کمترين ميزان را از کل
انرژي ورودي داشته است.

براساس مطالعات قبلي نيز محققان بسياري سهم
نهادههاي سوخت و کودهاي شيميايي را در مقايسه با ساير
نهادهها از کل انرژي ورودي بيشتر گزارش کردهاند .شيخداوودي
و هوشيار انرژي مصرفي براي توليد کلزا و آفتابگردان در استان
فارس را بررسي کردند .براساس نتايج آنان ،کل انرژي مصرفي
براي توليد کلزا برابر ( 30889 )MJ/haبوده که 38/93درصد
مربوط به نهادۀ کود و 20درصد مربوط به نهادۀ سوخت ديزل
بوده است .همچنين در توليد آفتابگردان (22945/3 )MJ/ha
انرژي مصرفشده که سهم سوخت ديزل و کود به ترتيب برابر
27/87درصد و 26/64درصد بوده است (Sheikh Davoodi
) .and Houshyar, 2009مقايسۀ نتايج بهدستآمده نشان
ميدهد که انرژي ورودي در توليد محصوالت کلزا و آفتابگردان
در استان فارس به نسبت نتايج بهدستآمده از اين مطالعه
بيشتر بوده است که اين به دليل آبياري کلزا در استان فارس و
نيازنداشتن به آبياري در استان مازندران است که باعث مصرف
بيشتر انرژي غيرمستقيم آبياري و همچنين انرژي الکتريکي
براي پمپاژ آب در استان فارس ميشود.
پيش از اين صفا و همکاران در مطالعۀ خود در مورد
مصرف انرژي در کشت گندم در نيوزلند نشان دادند که کل
انرژي ورودي براي کشت گندم آبي و ديم به ترتيب  25/6و
 17/45گيگاژول در هکتار برآورد شده است .همچنين آنها
نشان دادند که در ميان تمامي نهادههاي مصرفي در کشت گندم
آبي کودهاي شيميايي و الکتريسيته با سهم 40درصد و
30درصد بيشترين تأثير را در کل انرژي نهادهها بهخود
اختصاص دادهاند ) .(Safa et al., 2011در مطالعۀ ديگري که
توسط سينگ و همکاران در هند صورت گرفت ،نشان داده شد
که انرژي مصرفي کل براي توليد گندم در شرايط آبوهوايي
گوناگون بين  13/06و  17/9گيگاژول در هکتار متغير است
).(Singh et al., 1999
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جدول  2شاخصهاي نسبت انرژي ،بهرهوري انرژي ،شدت
انرژي ،و افزودۀ خالص انرژي در توليد دانۀ روغني کلزا و
همچنين در حالت احتساب دانۀ روغني کلزا همراه با کلش را
نشان ميدهد؛ نتايج بررسيهاي انجامشده در منطقۀ مطالعهشده
نشان داد که بدون درنظرگرفتن انرژي مربوط به کلش ،نسبت
انرژي مربوط به توليد دانۀ روغني کلزا برابر  3/33است.
همچنين در اين حالت بهرهوري انرژي و شدت انرژي به ترتيب
 ،0/13 kg/MJو  7/51 MJ/kgاست .همچنين با درنظرگرفتن
انرژي مربوط به کلش ،نسبت انرژي مربوط به توليد دانۀ روغني
کلزا برابر  ،5/39و شاخصهاي بهرهوري انرژي و شدت انرژي به
ترتيب  0/25 kg/MJو  3/95 MJ/kgاست.
جدول  .2شاخصهاي انرژي در توليد محصول کلزا در استان مازندران

عنوان

واحد

کل انرژي ورودي
کل انرژي خروجي
نسبت انرژي
بهرهوري انرژي
شدت انرژي
افزودۀ خالص انرژي

MJ/ha
MJ/ha
kg/MJ
MJ/kg
MJ/ha

دانۀ روغني کلزا
کلزا

دانۀ روغني و
کلش

15602/79
51919/05
3/33
0/13
7/51
36316/25

15602/79
84160/8
5/39
0/25
3/95
68557/98

تحليل شاخصهاي زيستمحيطی در کشت کلزا در استان
مازندران

جدول  .3مقدار واقعی شاخصهاي زيستمحيطی براي يک کيلوگرم دانۀ
روغنی در کشت کلزا در منطقۀ مطالعهشده

رديف

بخش اثر

نماد

1
2

مواد سرطانزا
غير سرطانزا
مواد غيرآلي
تنفسي
پرتوهاي يونيزان
کاهش اليۀ ازن
مواد آلي تنفسي
مسموميت آبها
مسموميت خاك
اسيد زميني/
تغذيه
زمين
گرمشدن کرۀ
زمين
انرژي غيرقابل
تجديد
استخراج مواد
معدني

C

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

واحد

مقدار صفت

NC

0/000904591 kg C2H3Cl eq
-0/020181105 kg C2H3Cl eq

RI

kg PM2.5 eq

0/000223336

IR

0/658121293
Bq C-14 eq
4/22528e-8 kg CFC-11 eq
6/02712e-5
kg C2H4 eq
2/580614205 kg TEG water
-1/509711106 kg TEG soil

OLD
RO
AE
TE
TA/N

kg SO2 eq

0/007650967

LO

m2org.arable

-0/004370875

GWP

kg CO2 eq

0/357758875

NRE

MJ primary

5/111004169

ME

MJ surplus

0/002427377

جدول  .4ضرايب تبديل مقادير واقعی ( )charactristicsتأثيرات
زيستمحيطی به مقادير ارزيابی خطرهاي ( )Damage assessmentمربوط به
شاخصهاي زيستمحيطی در مدل Impact 2002+

رديف

گروه اثر

ضرايب تبديل به
خطر مدل ايمپکت

واحد ارزيابي خطرات

1

مواد سرطانزا

2/80e-6

DALY

2

غير سرطانزا

2/80e-6

DALY

3

مواد غيرآلي تنفسي

7/00e-4

DALY

4

پرتوهاي يونيزان

2/10e-10

DALY

5

کاهش اليۀ ازن

1/05e-3

DALY

6

مواد آلي تنفسي

2/13e-6

DALY

7

مسموميت آبها

5/02e-5

PDF*m2*yr

مقادير واقعی شاخصهاي زيستمحيطی

8

مسموميت خاك

7/91e-3

PDF*m2*yr

شاخصهاي زيستمحيطي محاسبهشده در کشت کلزا در جدول
 3نشان داده شده است.

9

ااسيد زميني/تغذيه

1/04

PDF*m2*yr

10

زمين

1/09

PDF*m2*yr

ارزيابی خطرهاي زيستمحيطی

11

گرمشدن کره زمين

1

kg CO2 eq

در مدل  Impact 2002+براي تبديل مقادير واقعي
( )Charactristicsتأثيرات زيستمحيطي به مقادير ارزيابي
خطرهاي ( )Damage assessmentمربوط به شاخصهاي
زيستمحيطي از ضرايب خاصي استفاده ميشود که اين ضرايب
از نرمافزار سيماپرو استخراج شده است و در جدول  4ارائه
ميشود.

12

اانرژي تجديدناپذير

1

MJ primary

13

ااستخراج مواد معدني

1

MJ primary

بهمنظور ارزيابي زيستمحيطي کشت محصول مطالعهشده،
چرخۀ زندگي اين محصول از مرحلۀ استخراج مواد اوليه تا
تحويل محصول برداشتشده به بازار منطقهاي مطالعه شد.
بهمنظور دستيابي به اطالعات الزم از روش Impact 2002+
استفاده شد و آناليز دادهها با نرمافزار سيماپرو انجام شد .تمامي
محاسبات براساس يك کيلوگرم محصول توليدي در مزرعه انجام
شده است .به عبارت ديگر واحد کارکردي بهصورت يك کيلوگرم
محصول توليدشده انتخاب شده است.

بهمنظور ارزيابي خطرهاي زيستمحيطي ناشي از توليد
کلزا در منطقۀ مطالعهشده ،مقدار اين شاخصهاي
زيستمحيطي برحسب ارزيابي خطرها در جدول  5مشاهده
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ميشود .اين مقادير براي ميانگين مصرف نهادهها براي توليد
يك کيلوگرم کلزا در منطقه است.
جدول  .5مقدار ارزيابی خطر مربوط به شاخصهاي زيستمحيطی براي يک
کيلوگرم دانۀ روغنی در کشت کلزا

مقدار ارزيابي
خطر

رديف

بخش اثر

واحد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

مواد سرطانزا
غير سرطانزا
مواد غيرآلي تنفسي
پرتوهاي يونيزان
کاهش اليۀ ازن
مواد آلي تنفسي
مسموميت آبها
مسموميت خاك
اسيد زميني/تغذيه
زمين
گرمشدن کرۀ زمين
انرژي تجديدناپذير
استخراج مواد معدني

DALY
DALY
DALY
DALY
DALY
DALY
PDF*m2*yr
PDF*m2*yr
PDF*m2*yr
PDF*m2*yr
kg CO2 eq
MJ primary
MJ primary

2/530e-9
-5/700e-8
1/560e-7
1/380e-10
4/440e-11
1/280e-10
1/300e-4
-1/194e-2
7/957e-3
-4/760e-3
2/578e-1
5/111
2/427e-3
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کشور ،و يا يك قاره شود .نرمالسازي نتيجۀ شاخص را با تقسيم
آن بر يك مقدار مرجع انتخابشده تغيير ميدهد .انتخاب
سيستم مرجع بايستي با درنظر رفتن سازگاري مقياسهاي مکاني
و زماني مکانيسم زيستمحيطي و مقادير مرجع انجام شود.
در مدل  Impact 2002+براي تبديل مقادير واقعي
( )Charactristicsتأثيرات زيستمحيطي به مقادير نرمالشده
( )Normalizedمربوط به شاخصهاي زيستمحيطي از ضرايب
خاصي استفاده ميشود که اين ضرايب از نرمافزار سيماپرو
استخراج شده است در جدول  6ارائه ميشود.
در جدول  7مقدار شاخصهاي زيستمحيطي بهصورت
نرمال ارائه شده است .اين شاخصها براي گروههاي اثر نهايي
است که شامل سالمت بشر ،کيفيت اکوسيستم ،تغيير آبوهوا ،و
منابع هستند.
جدول  .6ضرايب تبديل مقادير واقعی ( )Charactristicsتأثيرات
زيستمحيطی به مقادير نرمالشده ( )Normalizedمربوط به شاخصهاي
زيستمحيطی در مدل Impact 2002+

ضرايب تبديل به
واحد مقادير واقعي
خطر مدل ايمپکت

رديف

گروه اثر

نماد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

مواد سرطانزا
غير سرطانزا
مواد غيرآلي تنفسي
پرتوهاي يونيزان
کاهش اليۀ ازن
مواد آلي تنفسي
مسموميت آبها
مسموميت خاك
اسيد زميني/تغذيه
زمين
گرمشدن کرۀ زمين
انرژي تجديدناپذير
استخراج مواد معدني

C

kg C2H3Cl eq

NC

kg C2H3Cl eq

RI

kg PM2.5 eq

IR

Bq C-14 eq

OLD

kg CFC-11 eq

نرمالسازي

بهمنظور مقايسۀ شاخصهاي گوناگون زيستمحيطي الزم است
تمام اين شاخصها با واحد يکساني برآورد گردند .براي اين
منظور از ضرايب نرمالسازي استفاده ميشود و شاخصهاي
نرمالشده بدون واحد برآورد ميشود.
نرمالسازي محاسبۀ اهميت نتايج شاخصها در ارتباط با
برخي اطالعات مرجع است .توجه به نرمالسازي براي درك بهتر
ميزان ارتباط با نتايج شاخص سيستم تحت مطالعه است .به
عبارت ديگر در اين بخش اهميت يا بزرگي شاخصهاي
محاسبهشده با توجه به اطالعات مرجع محاسبه ميشود.
اطالعات مرجع ميتواند مربوط به تعداد افراد يك شهر،

RO

kg C2H4 eq

AE

kg TEG water

TE

kg TEG soil

TA/N

kg SO2 eq

LO

m2org.arable

GWP

kg CO2 eq

NRE

MJ primary

ME

MJ surplus

2/80e-6
2/80e-6
7/00e-4
2/10e-10
1/05e-3
2/13e-6
5/02e-5
7/91e-3
1/04
1/09
1
1
1

جدول  .7مقدار شاخصهاي زيستمحيطی بهصورت نرمال براي گروههاي اثر نهايی

گروه اثر

کل

کل

سوخت ديزل ماشين ها

کود

N

کود) (P205کود) (K2Oآمونيوم سولفات پتاسيم سولفات

سموم

کود حيواني

1/45e-5

1/87e-6

5/48e-6

1/88e-5

4/54e-6

9/95e-9

1/12e-6

3/26e-6

-2/40e-5 3/76e-6

-6/30e-7
سالمت بشر
کيفيت اکوسيستم 3/61e-5
3/36e-5
تغيير آبوهوا
1/45e-5
منابع

2/18e-7
1/64e-6
1/49e-5
1/87e-6

5/77e-7
3/69e-6
2/78e-6
5/48e-6

7/17e-7
2/96e-5
1/55e-5
1/88e-5

9/34e-8
2/39e-6
2/38e-6
4/54e-6

1/62e-10
2/07e-8
2/20e-8
9/95e-9

1/52e-7
8/49e-7
8/46e-7
1/12e-6

7/53e-7
1/89e-6
1/59e-6
3/26e-6

-3/40e-6
-6/10e-6
-7/10e-6
-2/40e-5

وزندهی

براي اينکه بتوان شاخصهاي زيستمحيطي را با واحدهاي
مربوط با يکديگر جمع کرد و شاخص کلي برآورد کرد الزم است
ضرايب وزني براي اين شاخصها وجود داشته باشد .در مرحلۀ

2/66e-7
2/16e-6
2/66e-6
3/76e-6

انتهايي ارزيابي تأثيرات زيستمحيطي اين مرحله بهمنظور
بيبعدکردن شاخصها فراهمکردن امکان مقايسۀ آنها و درك
بهتر نتايج حاصل عمل وزندهي انجام ميشود .دراين مرحله
شاخص يا نتايج نرمالشده با مؤلفههاي انتخابشده وزندهي
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که بيشترين ميزان آاليندگي مرتبط است با چهار شاخص:
مسموميت آبهاي آزاد ،نقصان مواد غيرآلي ،پتانسيل گرمايش
جهاني ،و مسموميت آبهاي سطحي .اين شاخصها از مرحلۀ
توليد تا مصرف بيشترين تأثير را روي آاليندگيهاي منتشرشده
از خود نشان دادهاند .در شاخص گرمايش جهاني سهم سوخت
ديزل بهطور معناداري بيش از ساير نهادههاست .همچنين
کودهاي شيميايي استفادهشده بهويژه کودهاي نيتروژنه بر
شاخص گرمايش جهاني نقش بهسزايي ايفا کرده است
).(Mohammadi, 2014
در جدول  10مقادير شاخصهاي زيستمحيطي در توليد
يك کيلوگرم دانۀ روغني کلزا با استفاده از دو روش نرمافزار
سيماپرو و استفاده از ضرايب ارائه شده است .همانطور که نتايج
نشان ميدهد نتايج بهدستآمده از دو روش کامالً يکسان است و
اين بيانگر اين نکته است که با استفاده از ضرايب متناظر با
نهادههاي مصرفي در توليد محصوالت کشاورزي و يا توليد
محصوالت ديگر ميتوان ميزان انتشار آاليندههاي زيستمحيطي
را بدون نياز به نرمافزار سيماپرو محاسبه کرد.

بيبعد ميشوند .در مدل  Impact 2002+براي تبديل مقادير
واقعي ( )Charactristicsتأثيرات زيستمحيطي به مقادير
وزندارشده ( )Weightedمربوط به شاخصهاي زيستمحيطي
از فاکتورهاي وزني استفاده ميشود که شاخصهاي وزندارشده
با واحد  µPtبرآورد ميشود .اين فاکتورها از نرمافزار سيماپرو
استخراج شده است و در جدول  9ارائه ميشود.
در جدول  9مقدار شاخصهاي زيستمحيطي بهصورت
وزني ارائه شده است .اين شاخصها براي گروههاي اثر نهايي
است .بيشترين ميزان آاليندگي مرتبط با سه شاخص مواد
غيرآلي تنفسي ،گرمشدن کرۀ زمين ،و مصرف انرژي
تجديدناپذير است .در مرحلۀ توليد تا مصرف بيشترين تأثير را بر
آاليندگيهاي منتشرشده از خود نشان دادهاند .در شاخص
گرمايش جهاني سهم کود شيميايي نيتروژن بهطور معناداري
بيش از ساير نهادههاست .همچنين ماشينهاي کشاورزي ،ساير
کودهاي شيميايي سوخت ديزل ،و سموم شيميايي روي شاخص
گرمايش جهاني نقش بهسزايي ايفا ميکنند.
در تحقيقي در اين زمينه ،تأثيرات زيستمحيطي در توليد
دانههاي روغني در استان گلستان بررسي شد .نتايج نشان داد

جدول  .8ضرايب وزنی تبديل مقادير واقعی ( )Charactristicsتأثيرات زيستمحيطی به مقادير وزندارشده ( )Weightedدر مدل Impact 2002+

رديف

گروهاثر

واحد مقادير واقعي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

مواد سرطانزا
غير سرطانزا
مواد غيرآلي تنفسي
پرتوهاي يونيزان
کاهش اليۀ ازن
مواد آلي تنفسي
مسموميت آبها
مسموميت خاك
اسيدزميني /تغذيه
زمين
گرمشدن کرۀ زمين
انرژي تجديدناپذير
استخراج مواد معدني

kg C2H3Cl eq

ضرايب تبديل به شاخصهاي
وزندارشده

واحد شاخصهاي وزندارشده

394/8
394/8
98700
0/02961
148050
300/33
0/0036646
0/57743
75/92
79/57
101
6/58
6/58

kg C2H3Cl eq
kg PM2.5 eq
Bq C-14 eq
kg CFC-11 eq
kg C2H4 eq
kg TEG water
kg TEG soil
kg SO2 eq
m2org.arable
kg CO2 eq
MJ primary
MJ surplus

µPt
µPt
µPt
µPt
µPt
µPt
µPt
µPt
µPt
µPt
µPt
µPt
µPt

جدول  .9مقدار شاخصهاي زيستمحيطی بهصورت وزنی براي گروههاي اثر نهايی

گروه اثر

واحد

کل

سوخت
ديزل

ماشين

کود

کل

µPt

83/63

18/63

12/54

64/63

9/41

سالمت بشر
کيفيت اکوسيستم
تغيير آبوهوا
منابع

µPt

14/48
-0/63
36/13
33/65

1/87
0/22
1/64
14/91

5/48
0/58
3/69
2/78

18/76
0/72
29/63
15/52

4/54
0/09
2/39
2/38

µPt
µPt
µPt

N

آمونيوم
سولفات

پتاسيم
سولفات

سموم

کود حيواني

0/05

2/96

7/49

8/84

-40/93

0/01
0/00
0/02
0/02

1/12
0/15
0/85
0/85

3/26
0/75
1/89
1/59

3/76
0/27
2/16
2/66

-24/32
-3/41
-6/14
-7/06

کود) (P205کود)(K2O
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جدول  .10مقايسۀ نتايج حاصل از نرمافزار و نتايج بهدستآمده ازطريق ضرايب

نهادهها

ضرايب محاسبهشده

مقدار نهادۀ مصرفشده

مقدار محاسبهشده

دادههاي نرمافزار براي يك کيلو

کود N

کود حيواني
پتاسيم سولفات
آمونيوم سولفات
سموم
ماشينها
سوخت ديزل

1363/91
453/28
163/87
-85/61
601/25
642/43
4289/57
1956/36
417/07

98/41
43/10
0/67
992/83
25/88
9/58
4/28
13/31
92/77

134222/25
19536/48
109/79
-84996/06
15560/24
6154/44
18359/37
26039/18
38691/93

134219/66
19536/10
109/79
-84994/42
15559/94
6154/32
18359/02
26038/68
38691/19

کل

-

-

173677/63

173674/28

کود)(P205
کود)(K2O

نتيجهگيري و پيشنهادها

در اين تحقيق وضعيت موجود در مصرف انرژي براي توليد کلزا
در استان مازندران و تعيين ميزان انتشار آاليندههاي
زيستمحيطي حاصل از مراحل گوناگون توليد بررسي شد،
سپس ارزيابي چرخۀ زندگي محصول براي تخمين تأثيرات
زيستمحيطي در فرايند توليد انجام شد .نتايج اين تحقيق نشان
داد که نهادههاي نيتروژن و سوخت ديزل مهمترين نهادههاي
مصرفکنندۀ انرژي بودند .پس از تعيين ميزان مصرف انرژي در
توليد کلزا ،با استفاده از قيمت نهادههاي استفادهشده و همچنين
قيمت محصول ،بهرهوري اقتصادي براي توليد کلزا محاسبه شد.
همچنين بهمنظور تعيين تأثيرات زيستمحيطي از مدل Impact
 2002+در نرمافزار  SimaProاستفاده شد و با توجه به ضرايب
مربوط شاخص کلي انتشار آاليندهها براي توليد کلزا محاسبه
شد .از طرف ديگر با استفاده از ضرايب ،تمامي شاخصهاي
انتشار آاليندههاي زيستمحيطي محاسبه شده و ارزيابي چرخۀ
Cellura, M., Longo, S. & Mistretta, M. (2012). Life
Cycle Assessment (LCA) of protected crops: an
Italian case study. Journal of Cleaner Production
28, 56-62.
Ekvall, T. (1999). Key methodological issues for life
cycle inventory analysis of paper recycling.
Journal of Cleaner Production 7, 281-294.
Ghosh, N. (2004). Reducing Dependence on Chemical
Fertilizers and its Financial Implications for
Farmers in India. Ecological Economics 49, 149162.
Harding, K.G., Dennis, J.S., von Blottnitz, H. &,
Harrison, S.T.L. (2008). A life-cycle comparison
between inorganic and biological catalysis for the
production of biodiesel. Journal of Cleaner
Production 16, 1368-1378.
Hart, A., Clift, R., Riddlestone, S. & Buntin, J. (2005).
Use of Life Cycle Assessment to Develop
Industrial Ecologies—A Case Study: Graphics

زندگي توليد کلزا بهطور کامل انجام شده است .ارزيابي دو روش
استفاده از نرمافزار و بهکارگيري ضرايب نشان داد نتايج کامالً
يکسان است.
با توجه به اينکه ارزيابي تأثيرات زيستمحيطي در اين
تحقيق فقط در مرحلۀ توليد نهادهها انجام شده است ،بهتر است
اين ارزيابي براي مرحلۀ استفاده از نهادهها در مزرعه نيز صورت
پذيرد .همچنين با توجه به نتايج اين تحقيق ميتوان پيشنهاد
کرد ضرايب متناظر براي ساير نهادههاي مصرفي در توليدات
کشاورزي ارائه شود و درپايان با بوميسازي اين ضرايب ميتوان
مدلي بومي براي ارزيابي چرخۀ زندگي محصوالت در ايران براي
نرمافزار سيماپرو ارائه داد.

سپاسگزاري
بدينوسيله از دانشگاه تهران براي تأمين اعتبار الزم و
فراهمکردن امکان اجراي اين تحقيق تشکر و قدرداني ميشود.
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