
 (119-171 ص) 1195 بهار، 1 ۀشمار ،74ۀ ، دورايران مهندسی بيوسيستم

 محيطی توليد هندوانه در استان گيالن به روش ارزيابی چرخه حيات اثرات زيست

2، سعيد فيروزی1اله يار محمدی برسری
 1پناهو هاشم امين *

 دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت کشاورزی، واحد رشت، . 1

 دانشیار گروه زراعت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی .2

 زراعت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی دانشیار گروه .3

 (22/11/1331تاریخ تصویب:  -2/8/1331تاریخ دریافت : ) 

 چکيده

های توجهی از مصرف انرژیسهم قابلای در جهان است. ترین میزان تولید گازهای گلخانهایران جزء کشورهای با بیش

دارد. در این راستا،  محیطی حاصل از آن در ایران، به بخش کشاورزی اختصاصغیرتجدیدشونده و در نتیجه اثرات زیست

پژوهش حاضر به ارزیابی چرخه حیات تولید هندوانه به عنوان مهمترین محصول جالیزی در استان گیالن پرداخته است. 

هندوانه در منطقه کیاشهر استان گیالن  گانتولیدکنندنفر از  88ه از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با اولی هایداده

محیطی در قالب شش گروه تاثیر گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون آوری شدند. اثرات زیستجمع 1333در سال 

خشکی، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاسیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ارزیابی اثرات 

به  ترتیب مربوطبه محیطیزیستترین سهم اثرات با استفاده از ارزیابی چرخه حیات نشان داد که بیش محیطیزیست

بنابراین، مدیریت مصرف بهینه  ( بود.112/1( و تخلیه منابع فسفات )188/1های تأثیر اوتریفیکاسیون خشکی )گروه

و فسفر و جایگزینی آن با انواع کودهای آلی و همچنین کاربرد کودهای زیستی  کودهای شیمیایی به ویژه کود نیتروژن

های تاثیر اوتریفیکاسیون خشکی و تولید هندوانه در استان گیالن در گروه محیطیستزیتواند به کاهش اثرات منفی می

 تخلیه منابع فسفات کمک کند.

 .محیطی، اثرات زیستاوتریفیکاسیون خشکی، آالینده، تخلیه منابع، گرمایش جهانی :های کليدی واژه
 

 1مقدمه
محصول بومی اراضی  CitrullusVulgarisهندوانه با نام علمی 

گرمسیری جنوب آفریقا گرمسیری و نیمه خشک در مناطق

ترین سطح زیر کشت این محصول است. ایران بعد از چین، بیش

 جهان مسواز نظر میزان تولید، در جایگاه و  را در آسیا داراست

میزان تولید هندوانه و ارزش معادل آن در ایران به قرار دارد. 

هزار دالر گزارش  132832میلیون تن و  3811111رتیب ت

هندوانه از محصوالت جالیزی (. FAOSTAT, 2012شده است )

بسیار پرطرفدار است که در بسیاری از نقاط ایران از جمله در 

شود. میوه، آب و تخم این میوه در استان گیالن، کشت می

آنتی تغذیه انسان کاربردهای فراوانی دارد. اخیراً خواص 

ای قرار گرفته اکسیدانی این میوه از نظر پزشکی مورد توجه ویژه

 31(. صد گرم میوه هندوانه حاوی Meul et al., 2007است )

گرم چربی،  2/1گرم پروتئین،  1/1کیلوکالری انرژی بوده و از 

گرم میلی 7گرم سدیم،میلی گرم فیبر، یک گرم قند، سه 1/2

                                                                                             
  firoozi@iaurasht.ac.irنویسنده مسئول:  *

-تشکیل شده  Aمللی ویتامین الواحد بین 831و  Cویتامین 

 (. Mirkazemi, 2014است )

های زراعی تولید محصوالت کشاورزی به مصرف نهاده

وابسته است. امروزه به دلیل افزایش جمعیت، محدودیت زمین

های با های زراعی و استانداردهای باالی زندگی، مصرف نهاده

افته ی گیری افزایشهای تجدیدناپذیر به شکل چشممنشاء انرژی

. در (Ozkan et al., 2004; Khojastehpour et al., 2015)است 

برداری از منابع محدود و کنار اهمیت مدیریت صحیح در بهره

ناشی از  محیطیزیستها، توجه به اثرات مصرف این نوع نهاده

های جنبی در بخش و فعالیت هها در سطح مزرعمصرف آن

تحقیقات نشان داده است کشاورزی از موضوعات مهم روز است. 

ای مهم درصد از انتشار گازهای گلخانه 8/32که در حدود 

در ایران به بخش کشاورزی مربوط   (N2O)همچون نیترواکسید

(. بنابراین، به منظور حفظ پایداری تولید MOE, 2012شود )می

های در کشاورزی، ضروری است همزمان با گسترش فعالیت

زهای درحال تغییر بشر، ذخایر منابع در جهت رفع نیا کشاورزی

طبیعی و نیز کیفیت محیط زیست را حفظ نموده و حتی بهبود 

د. کشاورزی پایدار تنها با تکیه بر حفظ منابع طبیعی و یبخش
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محیط زیست، سودمند و مستمر خواهد بود. این شیوه 

ترین و در عین حال، سودمندترین شکل کشاورزی، اقتصادی

و تبدیل آن به محصوالت کشاورزی را با سعی  استفاده از انرژی

 .در جهت حفظ کیفیت محیط زیست به دنبال دارد

-زیستدر این راستا، تحقیقاتی به منظور به بررسی اثرات 

تولید محصوالت کشاورزیدر نقاط مختلف جهان و ایران  محیطی

د گندم یتول محیطیزیستاست. در پژوهشی، اثرات  انجام گرفته

ته، یدی، اسیش جهانیر گرمایدر قالب چهار گروه تاثدر مرودشت 

ج یشد. نتا یبررس یلیه منابع فسیو تخل یون خشکیکاسیفیاوتر

ون یکاسیفیان اثرات مورد مطالعه، اوترینشان داد که در م

ست را در پی یط زیب به محیل آسین پتانسیشتریب یخشک

(. در پژوهش دیگری، اثرات Mirhaji et al., 2013داشت )

د گندم آبی و دیم در کل ایران یهای تولنظام محیطیستزی

تروژن یمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مصرف کود ن

-نظامبوم یب برایلوگرم در هکتار به ترتیک 21و  221تا سطح 

مصرف  ید، ولیم، موجب بهبود عملکرد دانه گردیو د یهای آب

داری بر عملکرد دانه ر معنییسطوح باالتر کود نیتروژن، تأث

ن، مازاد مصرف کود نیتروژن، تنها اثرات مخرب ینداشت. بنابرا

 ,.Khorramdel et alرا به دنبال خواهد داشت ) یمحیطست یز

فرآیند تولید محصول محیطی اثرات زیست نیهمچن(. 2014

در کلمبیا در شش بخش خزانه، ای گلخانهفرنگی جالیزی گوجه

ت یریت آفات و مدیریالت، کوددهی، مدآنیها، ماشرساختیز

. نتایج حاکی از آن (Bojacá et al., 2014د )عات مطالعه شیضا

بود که کودهای شیمیایی باالترین پتانسیل آسیب به محیط 

 .Romero-Gomez et alنتایج مطالعات  زیست را دارا بودند.

فرآیند تولید محیطی خصوص اثرات زیستدر  (2012)

ای در کشور سوئیس نشان داد که و گلخانهمحصوالت زراعی 

ها در انتخاب انواع کودهای شیمیایی و نحوه و میزان مصرف آن

ای های زیرزمینی، از اهمیت ویژهجلوگیری از آالیندگی آب

نیز به مطالعه  Khoshnevisan et al. (2012)برخوردار است. 

اصفهان شهر زمینی در فریدونمحیطی تولید سیباثرات زیست

ها نشان داد که کودهای شیمیایی و پرداختند. مطالعات آن

های فسیلی، بیشترین تاثیر را بر گرمایش جهانی در پی سوخت

 داشتند. 

سطح زیرکشت هندوانه دیم و آبی در استان گیالن به 

هکتار است و به عنوان مهمترین محصول  2311و  213ترتیب 

(. مرور JEAOG, 2015د )روجالیزی در این استان به شمار می

این محصول د یمحیطی تولتاکنون اثرات زیستمنابع نشان داد 

در استان گیالن، مورد مطالعه قرار نگرفته جالیزی پرطرفدار

های شیمیایی رویه انواع نهادهشواهد حاکی از مصرف بی است.

باشد. لذا در این میگیالن در استان هندوانه در سامانه تولید 

محیطی که این استان  ا توجه به مسائل متعدد زیست، بپژوهش

محیطی تولید این محصول در  با آنها مواجه است، اثرات زیست

منطقه کیاشهر گیالن، با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات، 

 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.  

 مواد و روش ها

 گيریمنطقه مورد مطالعه و روش نمونه

کیاشهر )با عرض در منطقه 1333سال این مطالعه در 

درجه( واقع در  13درجه و طول جغرافیایی  37جغرافیایی 

کیلومتری  17استان گیالن انجام گرفت. کیاشهر در فاصله 

 ازکیلومتری رشت قرار دارد. این منطقه  81آستانه اشرفیه و 

رود. تولید هندوانه در استان گیالن به شمار مینواحی مهمترین 

ژوهش دارای رویکردی کمی بوده که از لحاظ استفاده از این پ

شود. به ها، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب مینتایج و یافته

میدانی استفاده گردید.  ها از روشمنظور گردآوری داده

همچنین از نظر نحوه کنترل متغیرها، از نوع پیمایش توصیفی 

 ر تعیین شدنف 88حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  .بود

(Snedecor & Cochran, 1989 .) 

                        (1رابطه ) 

                               (                  2رابطه )

)در سطح اطمینان  32/1برابر با  tکه در این رابطه، 

38 ،)%s ،پیش برآورد انحراف معیارجامعه d  دقت احتمالی

 حجم نمونه است.  nحجم جامعه و  Nمطلوب، 

پرسشنامه در بین کشاورزان  88بر این اساس، تعداد 

کار منطقه کیاشهر گیالن، توزیع گردیده و پس از هندوانه

هایی در پرسشنامه مذکور شامل پرسششدند.  آوریگردتکمیل، 

های تولیدی هندوانه از جمله زمینه مقادیر مصرف نهاده

میایی بود. روایی های فسیلی و انواع کودهای شیسوخت

پرسشنامه نیز از طریق بررسی جمعی از اساتید دانشگاهی استان 

 گیالن مورد تایید قرار گرفت.

 روش ارزيابی چرخه حيات

، محاسبات ISO14040بر اساس روش ارائه شده در استاندارد 

ارزیابی چرخه حیات در چهار گام  شامل الف( تعریف اهداف و 

ممیزی چرخه حیات، ج( ارزیابی تأثیر حوزه عمل مطالعه، ب( 

چرخه حیات و د( تلفیق و تفسیر نتایج انجام گرفت 

(Khorramdel et al., 2014 .) 
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 تعريف هدف و واحد عملکردی

هدف از این مطالعه، ارزیابی چرخه حیات تولید هندوانه در 

منطقه کیاشهر استان گیالن بود. واحد عملکردی نظام تولیدی 

 Wang et) با یک تن محصول در نظر گرفته شد هندوانه، معادل

al., 2007; Khoshnevisan et al., 2013.)  بر این اساس، میزان

های گروههر یک از مربوط به  محیطیزیستاثرات ها و آالینده

، به ازاء هر تن هندوانه تولیدی به عنوان واحد عملکردی تأثیر

 تحقیق محاسبه و ارائه گردیدند.

 ياتمميزی چرخه ح

نظام تولید هندوانه ها در بومدر این مرحله، میزان مصرف نهاده

در منطقه کیاشهر گیالن تعیین و بر حسب واحد عملکردی 

محیطی نیز بر اساس استانداردهای محاسبه شد. اثرات زیست

(. مصرف Finkbeiner et al., 2006المللی برآورد شدند )بین

ایی نیتروژن، فسفات و چهار نهاده سوخت دیزل، کودهای شیمی

-های دارای اثرات منفی زیستپتاسیم به عنوان مهمترین نهاده

ها و محیطی، در نظر گرفته شدند. میزان مصرف این نهاده

یافته ناشی از کاربرد آنها بر مبنای های انتشارمقادیر آالینده

 واحد عملکردی محاسبه شدند. 

خاك، آب و هوا  ها بهجا که میزان انتشار آالیندهاز آن

های مشخص گیری، از روشمتفاوت است، لذا به جای اندازه

 ,.Brentrup et alبرای تخمین میانگین انتشار استفاده شد )

2004aهای انتشار یافته از نیتروژن با منبع ترین آالینده(. مهم

هستند. طبق تحقیقات صورت  NOxو  NH3 ،N2Oکود اوره 

به  اوره کود قالب در مصرفی نیتروژن کل از درصد17گرفته 

 ;Brentrup et al., 2000شود )می تصعید NH3-Nصورت 

Goebes et al., 2003المللی (. مطابق گزارش مجمع بین

میالدی، یک درصد از کل  2112در سال  1تغییرات آب و هوایی

-N2Oنیتروژن مصرف شده به صورت کود در کشاورزی به فرم 

N ( انتشار یافتSnyder et al., 2009 میزان انتشار .)NOx به 

 Gasol etدر نظر گرفته شد ) N2O درصد میزان 11اتمسفر برابر 

al., 2007.) 

 ارزيابی تأثير چرخه حيات
هدف از اجرای این بخش، تجزیه و تحلیل کمی نتایج بخش 

های ن منظور، برای هر یک از گروهیممیزی چرخه حیات بود. بد

 2سازینظام، یک ضریب فاکتور مشخصکارکرد بومتأثیر ناشی از 

های تأثیر گروه ISO14040(. براساس 1تعریف شد )جدول 

                                                                                             
1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
2. Characteristic factor (CF) 

شامل گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون خشکی، تغییر 

کاربری اراضی، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع فسفات و تخلیه 

 Brentrup et al., 2004 a,b; Finkbeiner et)منابع پتاس بودند 

al., 2006.) 

های تأثیر فوق ممیزی و تأثیر به این ترتیب، ابتدا گروه

های تولید هندوانه به صورت کمی تعیین شد. نظامکارکرد بوم

( یا R) 3های تأثیر که بسته به ماهیت ممکن است منبع این گروه

نظام باشند در ضریب تأثیر مربوطه ( از بومE)1عوامل انتشار یافته

ها به ازای واحد عملکردی با استفاده از معادله تأثیر آنضرب و 

 ( مشخص گردید.3)

                         (3رابطه )
  CFijEjRjIi ),(

 

با  ISOها بر اساس دستورالعمل پس از آن، شاخص

سازی ( و بر اساس ضرایب موجود نرمال1استفاده از معادله )

 .(2شدند )جدول 

refi                              (               1رابطه )

i
i

I

I
N

,



 

شده شاخص مربوط به : مقدار نرمالNiکه در این معادله، 

: مقدار محاسبه شده Iiبه ازای واحد عملکردی،  iگروه تأثیر 

: مقدار شاخص Ii,refو  i )غیرنرمال( شاخص مربوط به گروه تأثیر

باشد. برای درك تأثیر در شرایط مرجع میمربوط به هر گروه 

های بندی گروههای طبقهبهتر مقادیر به دست آمده شاخص

 بعد شدند.سازی بیتأثیر، در مرحله نرمال

برای درك بهتر میزان آسیب هر گروه تأثیر به محیط 

تر بودن که بزرگدهی شدند؛ به طوریها، وزنزیست شاخص

ست که این گروه تأثیر، پتانسیل دهنده این ااین فاکتور نشان

زیست دارد. بر این اساس، بیشتری برای لطمه به محیط

( و بر اساس 8شده با استفاده از معادله )های نرمالشاخص

ها ( تا شدت تأثیر آن2دهی شدند )جدول ضرایب مربوطه، وزن

 ( هر گروه تأثیر در محاسبات لحاظ گرددWبر حسب وزن )

(Brentrup et al., 2004a .) 

ijk                                               (8رابطه )

ijk

ijk
T

C
W 

 

 در i: وزن مربوط به شاخص Wijkکه در این معادله، 

در  jدر منطقه  i: مقدار فعلی شاخص k ،Cijkدر سال  jمنطقه 

 kدر سال  jدر منطقه  i: مقدار هدف برای شاخص Tijkو  kسال 

 باشد.می

                                                                                             
3. Resource  
4. Emission 
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 های تأثير مورد مطالعه در توليد هندوانه در منطقه کياشهر گيالن بندی گروهطبقه  -1جدول 

 منبع کارایی هر ترکیب آالینده گروه تأثیر )واحد(

 گرمایش جهانی
(kg CO2eq) 

CO2, N2O  وCH4 CO2=1, CH4=21, 

N2O=310 
 (Snyder et al., 2009; Soltanali et al., 2015) 

 اسیدیته
(kg SO2eq) 

SO2, NOX  وNH3 SO2=1.2, NOX=0.5, 

NH3=1.6 
 (Brentrup et al., 2004a; Soltanali et al., 2015) 

 اوتریفیکاسیون
(kg NOxeq) 

NOX  وNH3 NH3=4.4, NOX=1.2  (Brentrup et al., 2004a; Nikkhah et al., 2015) 

 (Brentrup et al., 2004a; Soltanali et al., 2015)  82/12 مصرف گازوئیل (MJ)تخلیه منابع فسیلی 

 (Brentrup et al., 2004a; Nikkhah et al., 2015)  28/1 مصرف فسفات تخلیه منابع فسفات

 (Brentrup et al., 2004a; Nikkhah et al., 2015)  118/1 مصرف پتاسیم تخلیه منابع پتاس

 
  

 های تأثير مورد مطالعه سازی گروهدهی و نرمالفاکتورهای وزن -2جدول 

 منبع
فاکتور 

 دهیوزن

سازی فاکتور نرمال

 )واحد(
 گروه تأثیر 

 (Mirhaji et al., 2013; Nikkhah et al., 2015) 18/1 
 (kg 

CO2eq)8113     
 گرمایش جهانی 

 (Mirhaji et al., 2013; Soltanali et al., 2015) 8/1  (kg SO2eq)82   اسیدیته 

 (Mirhaji et al., 2013; Nikkhah et al., 2015) 1/1  (kg NOxeq)23  اوتریفیکاسیون 

 (Mirhajiet al., 2013; Soltanali et al., 2015) 11/1  (MJ)33127 
تخلیه منابع 

 فسیلی 

 (Brentrup et al., 2004a) 21/1 
 (kg P2O5 

eq)22/7 

تخلیه منابع 

 فسفات 

(Brentrup et al., 2004a) 31/1 
 (kg K2O 

eq)11/8 

تخلیه منابع 

 پتاس 

 تلفيق و تفسير نتايج

محیطی و های نهایی در قالب دو گروه شاخص زیستشاخص

محیطی زیستبندی شدند. شاخص شاخص تخلیه منابع دسته

های نهایی چهار گروه در این مطالعه برابر با مجموع شاخص

تأثیر گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسون خشکی و تغییر 

کاربری اراضی در نظر گرفته شد. در آخرین مرحله، شاخص 

( که Eco-Indexشناخت )محیطی تحت عنوان شاخص بومزیست

( محاسبه شد 2استفاده از معادله )باشد با  می LCAمعیار نهایی 

(Brentrup et al., 2004a:) 

                                     ( 2رابطه )
  iWNiEcoX

 

-محیطی بوم: شاخص زیستEcoXکه در این معادله، 

شده هر گروه : مقدار نرمالNiبه ازای واحد عملکردی،  شناخت

 باشد.می Niیک از مقادیر  : وزن مربوط به هرWiتأثیر و 

به طور کلی، مشکالت مربوط به تخلیه منابع با مشکالت 

های تأثیر به صورت های تأثیر متفاوت است، گروهسایر گروه

-گذارند؛ در حالیمستقیم روی سالمتی طبیعت و انسان اثر می

که تخلیه منابع برای تولید آینده خطرساز است. شاخص تخلیه 

 ,.Soltanali et al) ( محاسبه شد7استفاده از معادله )منابع با 

2015; Khojastehpour et al., 2015b) : 

i                              (7رابطه ) i iRDI (N WF )  

 : شاخص تخلیه منابع است.RDIکه در این معادله، 

ها وارد شده از پرسشنامه های خام استخراجدر ابتدا داده

افزار شدند، سپس با استفاده از نرم EXCEL 2007نرم افزار 

JMP8 ها انجام شدتجزیه و تحلیل داده. 

 نتايج و بحث

 های انتشار يافتهآالينده

درصد قطعات  88های اولیه بیانگر آن بود که بیش از بررسی

 8/1کاری مورد مطالعه در منطقه کیاشهر گیالن زیر هندوانه
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هکتار بودند. میانگین مصرف  1تا  8/1هکتار و مابقی بین 

، 37/82، 21/173کودهای نیتروژن، فسفات و پتاسیم به ترتیب 

کیلوگرم در هکتار بودند. همچنین میانگین مصرف  18/28و 

لیتر در هکتار تعیین گردید. براین اساس،  11/38سوخت دیزل 

انه در استان گیالن های خروجی تولید هندومیزان انتشار آالینده

های زیستارائه شده است. میزان انتشار آالینده 3در جدول 

برای تولید یک  SO2و  NH3 ،CO2 ،N2O ،NOx ،CH4محیطی  

، 82/1تن هندوانه در منطقه کیاشهر استان گیالن به ترتیب 

کیلوگرم به دست آمد. در  18/1و  12/1، 1/1، 32/1، 17/12

در قالب گروه  N2Oن که کارایی آالینده این میان، با توجه به ای

( و از 1است )جدول  CO2برابر گاز  311تأثیر گرمایش جهانی 

به  N2Oدرصد از انتشار جهانی گاز  32که در حدود  ییآنجا

(، لذا بکارگیری MOE, 2012شود )بخش کشاورزی مربوط می

راهکارهای مناسب مدیریتی به منظور کنترل مستقیم و 

ای محیطی،  اهمیت ویژهن آالینده مهم زیست غیرمستقیم ای

 کند. پیدا می
 

های انتشار میزان تأثیر هر یک از آالینده 1در شکل  

ک تن هندوانه در منطقه کیاشهر گیالن در ییافته برای تولید 

گونه که اند. همانهای تأثیر مختلف نشان داده شده قالب گروه

ترین سهم بیش NH3شود، آالینده در این شکل مالحظه می

آالیندگی محیط زیست را در قالب گروه تأثیر اسیدیته و 

-اوتریفیکاسیون خشکی در تولید هندوانه به خود اختصاص داده

 است. 
ها به ازای يک تن عملکرد در نظام توليد ندهي. ميزان انتشار انواع آال1جدول 

 گيالن هندوانه در منطقه کياشهر استان

 انتشار )کیلوگرم(میزان  نوع آالینده

NH3 82/1 

SO2 18/1 

N2O 32/1 

NOx 11/1 

CO2 17/12 

CH4 12/1 
 

 

 
 

 

 (ج)الف(                                          )ب(                                                        )                   

 های تأثير الف( گرمايش جهانی، ب( اسيديته وها برای گروهسهم انتشار آالينده -1شکل 

 ( اوتريفيکاسيون خشکی به ازای يک واحد عملکردی در توليد هندوانه در گيالنج
 

 محيطیهای زيستشاخص

بندی گروه تأثیر گرمایش جهانی برای تولید شاخص طبقه

 kgCO2eq38/118برابر با  هندوانه به ازای یک واحد عملکردی

(. مقادیر این شاخص برای تولید بادام1محاسبه شد )جدول 

زمینی در استان گیالن و تولید گندم در مرودشت ایران، چین و 

و  kgCO2eq12/281 ،1/222 ،8/113سوئیس به ترتیب برابر با 

 ,.Charles et al., 2006; Wang et al) گزارش گردید 381

2007; Mirhaje et al., 2013; Nikkhah et al., 2015 شاخص .)

بندی تولید هندوانه در منطقه کیاشهر گیالن از مقادیر طبقه

گزارش شده فوق کمتر است. در این میان، هندوانه محصول 

رقیب بادام زمینی در منطقه کیاشهر گیالن است. شاخص 

هانی تولید هنداونه در این بندی گروه تاثیر گرمایش جطبقه

شده برای بادام زمینی  بندی گزارشمنطقه از شاخص طبقه

(kgCO2eq12/281 کمتر است. در هر صورت، باید توجه داشت )

زمینی در که بخش عمده کمتربودن این شاخص نسبت به بادام

در مقایسه  استان گیالن، تنها مرهون عملکرد باالی این محصول

 زمینی است.  با عملکرد بادام

بندی گروه تأثیر اسیدیته به ازای هر تن شاخص طبقه

CO2 

۰/۳۰ 

N2O 

۰/۶۹ 

CH4 

۰/۰۱ 

NH3 

۰/۹۰ 

Nox 

۰/۰۴ 

SO2 

۰/۰۵ 

NH3 

۰/۹۶ 

Nox 

۰/۰۴ 
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هندوانه در نظام تولید هندوانه در منطقه کیاشهر گیالن برابر با 

kgSO2eq 13/3  بندی (. شاخص طبقه1تعیین گردید )جدول

گروه تأثیر اسیدیته برای تولید یک واحد تن محصول برای بادام

در مناطق مرودشت، گرگان و  زمینی در استان گیالن، گندم

گزارش  1و  kgSO2eq3/7 ،2/8 ،7/2 چین به ترتیب برابر با 

 Charles et al., 2006; Wang et al., 2007; Soltani etشدند )

al., 2010; Mirhaji et al., 2013; Nikkhah et al., 2015.) 

مقایسه نتایج نشان داد که برای تولید یک تن هندوانه در منطقه 

کیاشهر گیالن نسبت به محصوالت ذکر شده، اثرات مخرب 

ایجاد می تری در قالب گروه تاثیر اسیدیتهمحیطی کمزیست

 شود.
 

هندوانه در منطقه سازی برای توليد بندی و نرمالهای طبقهشاخص -7جدول 

 کياشهر استان گيالن

های شاخص

 سازینرمال
 های تاثیرگروه بندیطبقهشاخص

111/1 38/118 (kg CO2eq) گرمایش جهانی 

183/1 13/3 (kg SO2eq) اسیدیته 

132/1 31/8 (kg NOxeq) اوتریفیکاسیون خشکی 

113/1 13/112 (MJ) تخلیه منابع فسیلی 

132/1 71/1 (kg P2O5) تخلیه منابع فسفات 

113/1 12/1 (kg K2O) تخلیه منابع پتاسیم 

بندی گروه تأثیر اوتریفیکاسیون خشکی شاخص طبقه
برای یک تن هندوانه محاسبه شد  kgNOxeq31/8 برابر با 
زمینی در گیالن (. این شاخص برای تولید یک تن بادام1)جدول 

گزارش شد. شاخص اوتریفیکاسیون )آبی  kgNOxeq 2/11معادل
ک تن کلزا و آفتابگردان در شیلی به یو خشکی( برای تولید 

 ,.Irriate et alگزارش شدند ) 3و  kgPO4eq2/7 ترتیب برابر با 

2010; Nikkhah et al., 2015در نتیجه اثرات مخرب زیست .)-

محیطی در قالب گروه تأثیر اوتریفیکاسیون خشکی برای تولید 
کلزا در یک تن هندوانه در منطقه کیاشهر استان گیالن از تولید 

تر و از بادام زمینی به عنوان محصول رقیب هندوانه شیلی بیش
 تر بود.در منطقه کیاشهر و آفتابگردان در شیلی کم

محیطی و تخلیه منابع تولید شاخص نهایی اثرات زیست
های تأثیر یک تن هندوانه در استان گیالن در قالب گروه

تخلیه منابع  گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون خشکی،
فسیلی، تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاس به ترتیب 

محاسبه  112/1و  112/1، 113/1، 188/1، 117/1، 118/1
ترتیب، مشخص است که اوتریفیکاسیون (. بدین2شدند )شکل 
محیطی را در تولید هندوانه ترین تأثیر سوء زیستخشکی بیش

پس از این گروه، باالترین  در استان گیالن به همراه داشته است.
زیست در تولید هندوانه در استان  پتانسیل آسیب به محیط

 گیالن مربوط به گروه تأثیر تخلیه منابع فسفات بود.

 

 
 محيطی در توليد يک تن هندوانه در استان گيالنشاخص نهايی اثرات زيست -2شکل 

 

محیطی برای تولید هندوانه در منطقه شاخص زیست

کیاشهر گیالن شامل سه گروه تأثیر گرمایش جهانی، اسیدیته و 

(. 2به دست آمد )شکل  31/1اوتریفیکاسیون خشکی معادل 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار و با  111برای تولید گندم با مصرف 

محیطی این چهار گروه تأثیر، شاخص زیستدر نظر گرفتن 

(. شاخص Brentrup et al., 2004b) محاسبه شد 2/1حدود 

 1.118  

 1.117  

 1.188  

 1.113  

 1.112  

 1.112  
 ۰.۰۰  

 ۰.۰۴  

 ۰.۰۸  

 ۰.۱۲  

 ۰.۱۶  

 ۰.۲۰  

ی
هاي

ص ن
اخ

ش
 

 های تاثير گروه
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زمینی در استان گیالن نیز معادل  محیطی تولید بادامزیست

(. از دالیل شاخص Nikkhah et al., 2015گزارش گردید ) 88/1

تولید هندوانه در استان گیالن،  محیطی نسبتاً باالیزیست

زیاد کودهای شیمیایی است. با توجه به پتانسیل  ف نسبتاًمصر

آلودگی زیاد تأمین نیتروژن از منبع کود اوره پیشنهاد می

گرددکه برای تولید هندوانه در منطقه از کودهای آلی، کودهای 

محیطی کمتر و یا از گیاهان با پتانسیل آلودگی زیست 1زیستی

نه به منظور تامین خانواده بقوالت در تناوب کشت با هندوا

 & Graham)استفاده شود  هندوانه بخشی از نیاز نیتروژن

Vance, 2000 .)ها بیانگر آن است که اغلب بررسی ،به عالوه

کار در منطقه کیاشهر، از مقدار مصرف بهینه کشاورزان هندوانه

های اند. بنابراین، اجرای برنامهاطالعکودهای شیمیایی بی

رسانی در زمینه ب، به منظور اطالعآموزشی ترویجی مناس

اهمیت آزمایش خاك و نیاز کودی هندوانه، تاثیر چشمگیری بر 

محیطی این محصول جالیزی پرطرفدار در کاهش خطرات زیست

 استان گیالن خواهد داشت. 

 و فسفات ،یلیفس منابع هیتخل) منابع هیتخل شاخص

 به 12/1 النیگ استان در هندوانه تن کی دیتولی برا( پتاس

 هندوانه دیتول در سوخت ترکم مصرف به توجه با. آمد دست

ی برا شاخص نیا الن،یگ استان دری نیزم بادام دیتول به نسبت

 با Gasol et al. (2007). بود ترکم منطقه در هندوانه دیتول

 دری ستیزی انرژ دیتول منظور به کلزا اتیح چرخةی بزیاار

 از ادیز استفاده لیدل به رای طیمحستیز اثر نیشتریب، ایاسپان

 منابع هیتخل به تروژنهینی کودها ژهیو بهیی ایمیشی کودها انواع

ی ابیارزدر  al. (2007)  Wang et. دادند نسبت دیتجدرقابلیغ

 نیچیی هوا و آب طیشرا دری ادانه ذرت دیتول اتیح چرخة
                                                                                             
1. Bio-fertilizers  

 کاربردی برای طیمحستیز اثر نیترمهم که داشتند انیب

 زین Brentrup et al. (2004b). شد مشاهده دارتروژنینی کودها

 طیشرا در گندم دیتولی هانظامبومی برا اتیح چرخةی ابیارز با

 که بردندی پ دارتروژنینیی ایمیش کود مختلف سطوح از استفاده

 راتیتأث نیشتریب کود، نیا مصرفی باال و نییپا سطوح در

ی برا بیترت به گندمعملکردی  واحد کی دیتولی طیمحستیز

ی خشک ونیکاسیفیاوتر و نیزمی رکاربرییتغی تاثیر هاگروه

 . شد مشاهده

 یريگجهينت

 منطقه در هندوانه دیتولی طیمحستیز اثراتی ابیارز جینتا

 نشان اتیح چرخهی ابیارز از استفاده با النیگ استان اشهریک

ی هاگروه به بیترتبهی طیمحستیز اثرات سهم نیشتریب که داد

 فسفات منابع هیتخل و( 188/1) یخشک ونیکاسیفیاوتر ریتأث

ی ریبکارگ با گرددیم شنهادیپ ن،یبنابرا. بود مربوط( 112/1)

 نهیبه مصرفی مبنا بری زراع نظام تیریمد مختلفی هاروش

 بایی ایمیشی کودها انواع کردن نیگزیجا وی کشاورزی هانهاده

 بهبود منظوربهی ستیزی کودها از استفاده وی آلی هانهاده انواع

ی طیمحستیز اثرات کاهش به خاك، تروژنین کود جذب تیقابل

 ونیکاسیفیاوتر ریتاثی هاگروه بر محصول نیا دیتول ازی ناش

 . گردد کمکی جهان شیگرما وی خشک

 یسپاسگزار
 نیا ازی مال تیحمای برا رشت واحدی آزاداسالم دانشگاه از

 خود بر مقاله، سندگانینو نیهمچن. گرددیمی قدردان پژوهش،

 سازمان محترم پرسنل و نیمسئول مساعدت از دانندیم الزم

ی کشاورز جهاد تیریمد و النیگ استانی کشاورز جهاد

 .ندینما تشکر مانهیصم ه،یاشرف آستانه شهرستان
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