مهندسی بيوسيستم ايران ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،2تابستان ( 3195ص )151-163

کاهش اثرات زيستمحيطی توليد چغندرقند با افزايش کارايی کشاورزان به کمک روش تحليل پوششی دادهها
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 .1دانشجوی دکترای ،دانشکده مهندسی و فناوری ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .2استاد ،دانشکده مهندسی و فناوری ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .3استادیار ،دانشکده مهندسی و فناوری ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1331/11/5 :تاریخ تصویب)1331/11/21:

چکيده
ارزیابی اثرات زیستمحیطی یکی از روشهای مهم در دستیابی توسعهی پایدار میباشد .در این مطالعه تالش شده است
با روش تحلیل پوششی دادهها و شناسایی واحدهای کارا در تولید چغندرقند ،روشهایی برای کاهش اثرات زیستمحیطی
ارایه شود .با تجزیهوتحلیل دادهها ،شاخص نهایی برای تولید یک تن چغندرقند در منطقه برای گروههای تأثیر گرمایش
جهانی ،اسیدیته ،هوپرورش خشکی ،تخلیه منابع فسیلی و تخلیه منابع آبی به ترتیب برابر ،2/155 ،2/353 ،1/131
 1/131و  2/371محاسبه گردید .در بین گروههای تاثیر مورد بررسی ،تخلیه منابع آبی بیشترین اثرات زیستمحیطی و
گرمایش جهانی کمترین اثر زیستمحیطی را داشتهاند .روش تحلیل پوششی دادهها قادر است با شناسایی واحدهای
ناکارا و ارایه الگوی مناسب از نظر مقیاس یا میزان مصرف نهادهها ،این شاخصها را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد.
نتایج نشان میهد توانایی مدل  CCRدر کاهش شاخصهای مورد مطالعه از مدل  BCCبیشتر میباشد که نشان از
نامناسب بودن مقیاس تولید واحدها میباشد.
واژههای کليدی :ارزیابی چرخهی حیات ،گرمایش جهانی ،اسیدی شدن ،تخلیه منابع ،همدان

مقدمه

*

پیامدهای ناگوار زیستمحیطی که جهان کنونی با آن
روبهروست ناشی از برخورد غیرمعقول انسان با محیطزیست و
استفاده از منابع پایه است؛ بهطوری که بهجای ژرفاندیشی و در
نظرگیری منافع درازمدت ،با هجوم بیوقفه و تاراج منابع ،عواید
کوتاهمدت را ترجیح داده و با تداوم این خطمشی ،مسیر
قهقرایی و زوال آنرا برای خویش رقم زده است (Nejati-
 .)Moghaddam and Buzarjomehri, 2013این امر بیش از هر
چیز ناشی از ظهور مدرنیته با دستاورد غلبهی انسان بر طبیعت
به کمک عقل تقلیلگرا بود .نگرهی تقلیلگرا در کشاورزی تا
جایی رسید که انسان ،اکوسیستم را از یک ماهیت یکپارچه به
مجموعهای پراکنده از اجزا تقلیل داد که هدف آن ،فقط و فقط
تأمین نیازهای انسان بهویژه نیازهای کوتاهمدت بود .پیامد این
امر بیتوجهی به سایر کارکردهای اکوسیستم ،غفلت از اثرات
منفی فعالیتهای انسانی بر سامانههای کشاورزی و طبیعی و
زوال منابع طبیعی بوده است .با این تفاسیر امروزه برای رسیدن
به توسعه پایدار توجه به روشهایی از تولید است که ضمن
* نویسنده مسئولmajidnamdari@ut.ac.ir :

حفظ اصول محیطزیست ،موجب بهبود زندگی افراد جامعه
شده ،با بهرهبرداری اصولی از منابع ،مخاطرات جدی برای نسل
آینده را به دنبال نداشته باشد.
انتشار گازهای گلخانهای و گرم شدن کرهی زمین،
بارانهای اسیدی ،بیابانزایی ،افت سطح آبهای زیرزمینی،
تخلیه منابع انرژی بهخصوص انرژیهای تجدیدناپذیر مثالهایی
از اثرات جهانی زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای انسان و
بهخصوص در عرصهی کشاورزی هستند .ایران با توجه به شرایط
اقلیمی خشک و نیمهخشک ،توزیع نامناسب جمعیت ،رقابت
بخشهای مختلف تولید در استفاده از منابع پایه ،در زمره
کشورهایی قرار دارد که مسایل زیستمحیطی در آنها از
اهمیت مضاعفی برخوردار است ( ;Mirhaji et al., 2012
.)Mohammadi et al., 2013
یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در زمینه ارتقای
بهرهوری ،تحلیل پوششی دادهها )DEA( 1بوده که به عنوان یک
روش غیرپارامتری بهمنظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم
گیرنده استفاده میشود ( .)Khoshnevisan et al., 2013در این
1..Data Envelopment Analysis
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مطالعه شاخصهای زیستمحیطی در تولید چغندرقند در استان
همدان مورد بررسی قرار گرفته ،برای بهینهسازی این شاخصها
از روش تحلیل پوششی دادهها استفاده شده است.
در سطح جهانی ،اثرات زیستمحیطی برای محصوالت
مختلفی بررسی شده است ( Abeliotis et al., 2013; Mouron
 .)et al., 2006; Renouf et al., 2008در ایران نیز مطالعاتی
برای بررسی اثرات زیستمحیطی تولیدات کشاورزی صورت
گرفته است Mirhaji et al. (2012) .از روش ارزیابی اثرات
زیستمحیطی در تولید چغندرقند در استان خراسان جنوبی
استفاده کردند .آنها شاخصهای گرمایش جهانی ،اسیدیته،
تخلیه منابع فسیلی و تخلیه منابع آبی را مورد مطالعه قرار
دادند .نتایج آنها نشان داد که مقادیر نهایی زیستمحیطی برای
این شاخصها به ترتیب  1/125 ،1/112 ،1/1113و 1/173
میباشد .بدین معنی که اثر زیستمحیطی شاخص تخلیه منابع
آبی اثر بیشتری در مقایسه با شاخصهای دیگر داشته است.
) Mirhaji et al. (2013اثرات زیست محیطی تولید گندم در
مرودشت را نیز برآورد کردهاند .نتایج آنها نشان داد که
ترکیبات نیتروژنهی ناشی از مصرف اوره ،مهمترین عامل در
ایجاد تاثیرات زیستمحیطی برای تولید گندم در منطقه مورد
مطالعه بوده است Soltani et al. (2010) .نیز برای محصول
گندم در استان گرگان ،اثرات زیستمحیطی شامل گرمایش
جهانی ،هوپرورش خشکی ،اکسیداسیون فتوشیمیایی ،اسیدی
شدن ،تخلیه اوزون و تخلیه انرژی غیرتجدیدشونده را مورد
بررسی قرار دادند Nikkhah et al. (2014) .اثرات زیستمحیطی
تولید بادامزمینی در استان گیالن را مورد مطالعه قرار دادند.
آنها شش گروه تاثیر شامل گرمایش جهانی ،اسیدیته،
هوپرورش خشکی ،تخلیه منابع فسیلی ،تخلیه منابع فسفات و
تخلیه منابع پتاسیم را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان
داد که شاخص تخلیه منابع فسیلی در تولید یک تن بادامزمینی
در استان گیالن دارای پتانسیل بیشتری برای آسیب به
محیطزیست است.
در کشاورزی از روش تحلیل پوششی دادهها به دفعات
برای بهینهسازی شاخصهای مختلفی نظیر شاخص انتشار
گازهای گلخانهای استفاده شده است ( Mohammadi et al.,
2013; Nabavi-PeleSaraei et al., 2014; Qasemi;Khoshnevisan Kordkheili and Nabavi-Pelesaraei, 2014
 .)et al., 2013; Nabavi-PeleSaraei and Amid, 2014برای

شاخصهای زیستمحیطی نیز این روش نتایج مناسبی نشان
داده است (.)Vázquez-Rowe et al., 2012
در این مطالعه ،چند شاخص زیستمحیطی برای تولید
چغندرقند استان همدان برآورد شده ،تالش شده است با روش

تحلیل پوششی دادهها ،این شاخصها به حد بهینه رسیده تا
اثرات زیستمحیطی حاصل از زراعت چغندرقند تقلیل یابد.

مواد و روشها
در این مطالعه ،شاخصهای زیستمحیطی شامل گرمایش
جهانی ،اسیدی شدن ،هوپرورش خشکی ،تخلیه منابع فسیلی و
تخلیه منابع آبی در تولید چغندرقند ( )Beta vulgaris L.در
استان همدان محاسبه شد .دادههای مطالعه بهکمک پرسشنامه
و از  11کشاورز از کل استان بهدست آمد .پرسشنامه بهگونهای
طراحی شده بود که در آن تمام ورودیها (شامل انواع کودهای
شیمیایی ،انواع سموم شیمیایی ،ماشینها ،نیروی انسانی ،بذر،
سوخت ،الکتریسیته ،میزان آب مصرفی و کود دامی) و
خروجیها (شامل غدهها و شاخ و برگ) در سال زراعی 1332
ثبت میگردید .اطالعات از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان
بهدست آمد .تعداد کشاورزان با استفاده از رابطهی ( )1بهدست
آمد:

Nt 2 S 2
(رابطۀ )1
Nd 2  t 2 S 2
که در آن  ،Nاندازه جامعه آماری یا تعداد پیمانکاران
چغندرقند منطقه مورد مطالعه t ،ضریب اطمینان قابل قبول که
با فرض نرمال بودن توزیع صفت مورد نظر از جدول -tاستیودنت
بهدست میآید S2 .برآورد واریانس صفت مورد مطالعه در جامعه،
 dدقت احتمالی مطلوب (نصف فاصله اطمینان) و  nحجم نمونه
است .برای تخمین انحراف معیار جامعه یک نمونه اولیه از 25
مزرعه به طور تصادفی انتخاب شد .سپس نسبت انرژی به عنوان
یکی از پارامترهای مهم مورد بررسی در این تحقیق انتخاب شده
و انحراف معیار آن بهدست آمد .تعداد کل پیمانکاران در سال
زراعی مورد مطالعه  1213ثبت شده بود.
نوع مطالعهی شاخصهای زیستمحیطی در این مطالعه،
ارزیابی چرخهی حیات )LCA( 1میباشد .در مطالعه ارزیابی
n

چرخه حیات چهار مرحله وجود دارد (:)ISO 14044, 2006
الف) مرحله تعریف هدف و دامنه .ب) مرحله تجزیه و
تحلیل سیاهه .پ) مرحله ارزیابی پیامد .ت) مرحله تفسیر
دامنه کاربرد ،شامل مرز سامانه و سطح جزییات در یک
ارزیابی چرخه حیات به موضوع و استفاده مورد نظر در مطالعه
بستگی دارد .عمق و وسعت ارزیابی چرخه حیات به طور عمده
بسته به هدف خاص ارزیابی چرخه خیات میتواند متفاوت باشد.
مرحله تجزیه و تحلیل سیاهه چرخه حیات ( )LCIدومین
1. Life Cycle Assessment
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جدول  -3گروههای تاثير و طبقهبندی آنها

ترکیبات

فاکتور طبقهبندی

منبع

گروه تاثیر
گرمایش جهانی ()kg CO2 eq

CO2, N2O, CH4

N2O=311 ،CH4=21 ،CO2=1

Mirhaji et al., 2012

اسیدیته ()kg SO2 eq

SO2, NOx, NH3

NH3=1/6 ،SO2=1/2 ،NOx=1/5

Mirhaji et al., 2012

NOx, NH3

NH3=1/6 ،NOx=1/2

Mirhaji et al., 2013

مصرف گازوییل
مصرف آب

12/16
1

Mirhaji et al., 2012
Mirhaji et al., 2012

هوپرورش خشکی ()kg NOx eq
تخلیه منابع فسیلی ()MJ
تخلیه منابع آبی ()m3

جدول  -2فاکتورهای وزندهی و نرمالسازی

گروه تاثیر(واحد)
گرمایش جهانی ()kg CO2 eq
اسیدیته ()kg SO2 eq
هوپرورش خشکی ()kg NOx eq
تخلیه منابع فسیلی ()MJ
تخلیه منابع آبی ()m3

فاکتور نرمالسازی

فاکتور وزندهی

منبع

1113
52
63
33167
626/36

1/15
1/1
1/1
1/11
1/21

Mirhaji et al., 2013
Mirhaji et al., 2013
Mirhaji et al., 2013
Mirhaji et al., 2013
Mirhaji et al., 2012

مرحله ارزیابی چرخه حیات است .این مرحله شامل
سیاهه دادههای درونداد/برونداد در ارتباط با سامانه مورد
مطالعه است .این مرحله جمعآوری دادههای الزم برای مطابقت
با اهداف تعریف شده مطالعه را دربرمیگیرد.
مرحله ارزیابی پیامد چرخه حیات ( )LCIAسومین مرحله
ارزیابی چرخه حیات است .هدف از ارزیابی پیامد چرخه حیات،
فراهم کردن اطالعات اضافی برای کمک به ارزیابی نتایج سیاهه
چرخه حیات یک سامانه تولید محصول برای درک بهتر اهمیت
زیستمحیطی آنها است.
تفسیر چرخه حیات مرحله نهایی روش اجرایی ارزیابی
چرخه حیات است که در آن نتایج یک سیاهه چرخه حیات
( )LCIیا ارزیابی پیامد چرخه حیات ( )LCIAیا هر دو با هم به
عنوان پایهای برای نتیجهگیریها ،پیشنهادها و تصمیمگیریها
مطابق با تعریف هدف و دامنه ،خالصه شده و مورد بحث قرار
میگیرند.
1
مرزهای سامانه در این مطالعه ،دروازه تا دروازه در نظر
گرفته شد؛ یعنی مرزهای سامانه از دروازههای ورودی مزرعه تا
دروازههای خروجی مزرعه در نظر گرفته شد .شاخصهای مورد
مطالعه نیز شامل گرمایش جهانی ،اسیدی شدن ،هوپرورش
خشکی ،تخلیه منابع فسیلی و تخلیه منابع آبی در نظر گرفته
شد.
برای محاسبه این شاخصها ،ورودیهای سامانه شامل
کودهای شیمیایی ،سوخت دیزل و میزان مصرف آب مورد
1. gate to gate

بررسی قرار گرفته و انتشار گازهای ،SO2 ،CH4 ،N2O ،CO2
 NH3 ،NOxو میزان مصرف آب و مصرف سوخت محاسبه گردید
(جدول  .)1در این تحقیق مصرف کودهای شیمیایی ،گازوئیل و
آب برای تولید چغندرقند به عنوان نهادههای اصلی ورودی به
سامانه تولید که موجب اثرات سوء زیست محیطی می شوند،
مورد مطالعه قرار گرفتند (.)Nikkhah et al., 2014
در مرحله ی بعد اثرات انتشار هر کدام از این گازها و
مصرف سوخت و آب توسط شاخصهای پتانسیل گرمایش
جهانی ( ،)GWPپتانسیل اسیدی شدن ( ،)APپتانسیل
هوپرورش خشکی ،)EP( 2تخلیه منابع فسیلی ( )FDو تخلیه
منابع آبی ( )ADارزیابی شد .در این مرحله عالوه بر محاسبه
گروه تاثیر ،به منظور قابل مقایسه بودن و رسیدن به یک
شاخص نهایی ،مراحل نرمالسازی و وزندهی نیز براساس
جدول ( )2انجام شد.
با استفاده از رابطهی ( )2شاخص نرمالسازی هر گروه
تاثیر  iرا میتوان بهدست آورد (:)Mirhaji et al., 2013
(رابطۀ )2
ICI i
Ni 
NFi
 ICIiشاخص طبقهبندی گروه تاثیر  NFi ،iفاکتور
نرمالسازی برای منطقهی مرجع برای هر گروه تاثیر  iو Ni
شاخص نرمالسازی گروه تاثیر  iاست.
در مرحله وزندهی به هر اثر زیستمحیطی براساس
کارایی که برای آسیب زدن به محیطزیست دارند یک وزن داده
2. Eutrophication
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میشود و هر گروه تاثیر که دارای کارایی آسیب بیشتری باشد
مقدار بیشتری به آن اختصاص مییابد (.)Mirhaji et al., 2012
شاخص نرمال شده حاصل از مرحله قبل برای هر گروه
تاثیر در فاکتور وزندهی 1آن گروه ضرب میشود تا شاخص
نهایی برای هر اثر زیستمحیطی بهدست آید.
معادله کاربردی سه مرحله ارزیابی طبقهبندی ،نرمالسازی و
وزندهی به صورت معادله ( )3می باشد (:)Mirhaji et al., 2012
  j ( E j orR j )  CFij

(رابطۀ )3





WFi

NFi




FI  i

 :Ej or Rjانتشار ترکیب  jیا مصرف منبع  jبر هر واحد
مرجع CFi,j ،فاکتور طبقهبندی برای ترکیب  jیا منبع  jسهیم
در گروه تاثیر  NFi ،iفاکتور نرمالیزه برای گروه تاثیر  iو WFi
فاکتور وزندهی برای گروه تاثیر  iمیباشد ،در نتیجه  FIنیز
شاخص نهایی برای گروه تاثیر  iمیشود.
مرحلهی تفسیر چرخه حیات در یک مطالعه ارزیابی
چرخه حیات یا یک سیاهه چرخه حیات ،به شرح زیر است
(:)ISO 14044, 2006
شناسایی مسایل مهم مبتنی بر نتایج حاصل از مراحل
سیاهه چرخه حیات و ارزیابی سیاهه چرخه حیات در ارزیابی
چرخه حیات
یک ارزیابی که بررسی کامل بودن ،حساسیت و سازگاری
را مورد توجه قرار دهد
نتیجهگیریها ،محدودیتها و توصیهها.
بعد از بهدست آوردن شاخصهای زیستمحیطی تالش
شد با روش تحلیل پوششی دادهها ( ،)DEAشاخصهای مورد
مطالعه بهینه شوند .در این مطالعه از جامعترین مدلهای DEA
که مدل بازگشت به مقیاس ثابت (به نام  CCRهم شناخته
میشود) و مدل بازگشت به مقیاس متغیر (که با نام  BCCنیز
شناخته میشود) است ،برای محاسبه کارایی استفاده شده است.
هر یک از مدلهای فوق دارای دو جهت خروجی محور و ورودی
محور میباشد .که دراین مطالعه از نوع ورودی محور استفاده
شد .برای محاسبه کارایی از رابطه ( )1استفاده شد:
(رابطه )1
*u1 y1j*  u 2 y 2j*  ...  u N y Nj
=کارایی
*u1 x1j*  u 2 x2j*  ...  u M x Mj
که در این معادله  uوزن خروجیها n ،تعداد خروجیها
(Nو...و2و y ،)n=1مقدار خروجیهای  v ،DMUوزن ورودی-
ها m ،تعداد ورودیها (Mو...و2و x ،) m=1مقدار ورودیهای
1. Weighting Factor

DMUهای تحت بررسی هستند (
 .)2013در این تحقیق برای محاسبه کارایی و تحلیل دادهها از
نرم افزار  EMSاستفاده شد.
Khoshnevisan et al.,

نتايج و بحث
با توجه به اینکه کشاورزان مورد مطالعه بهصورت تصادفی
انتخاب شده بودند ،طیف وسیعی از روشهای کاشت و
روشهای مدیریتی را دربرمیگرفتند .میانگین سطح زیرکشت
مزراع مورد مطالعه حدودا سه هکتار با عملکرد  53تن بر هکتار
بود .غالب روش آبیاری در مزارع مورد مطالعه به صورت غرقابی
بوده که به کمک پمپهای برقی استحصال آب از چاه صورت
میگرفت .میانگین مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه ،فسفاته و
پتاسه بهترتیب حدودا برابر با  211 ،331و  111کیلوگرم
برهکتار بود.
در جدول ( )3انواع مختلف گازهای منتشر شده در هر
هکتار از زراعت چغندرقند نشان داده شده است .در این جدول
مشخص شده است که گازهای منتشره در اثر کدامیک از
نهادهها میباشد.
جدول  -1انتشار گازهای گلخانهای در توليد چغندرقند

ترکیبات
انتشاریافته
NH3
N2O
NOx
CO2
CH4
SO2

میزان انتشار
(کیلوگرم به ازای هر هکتار)

منبع انتشار

11/36
2/13
2/13
311/13
1/12
1/17

اوره
اوره و گازوییل
اوره و گازوییل
گازوییل
گازوییل
گازوییل

با توجه به اطالعات جدول ( )3و همچنین اطالعات
جمعآوری شده از پرسشنامهها ،شاخصهای زیستمحیطی
شامل گرمایش جهانی ،اسیدی شدن ،هوپرورش خشکی ،تخلیه
منابع فسیلی و تخلیه منابع آبی بهدست آمده و در جدول ()1
گزارش شد.
جدول  -7شاخصهای زيستمحيطی در مزرعه برای توليد چغندرقند

واحد

واحدهای کارکردی
بر پایه جرم
(عملکرد)

واحدهای
کارکردی بر
پایه سطح

گرمایش جهانی
اسیدیته
هوپرورش خشکی

kg CO2eq
kg SO2eq
kg NOx eq

1/121
1/111
1/111

1173/73
61/15
111/23

تخلیه منابع فسیلی

MJ

1/151

6563/37

تخلیه منابع آبی

3

1/211

گروه تاثیر

m

1153/61
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در جدول ( )1گروههای تاثیر در واحدهای کارکردی بر
پایه عملکرد و همچنین بر پایهی سطح بیان شدهاند .شکل ()1
سهم هر یک از گازهای گلخانهای در گرمایش جهانی ( )GWPرا
نشان می دهد .هر کدام از این گازها براساس کارایی که دارند در
گرمایش جهانی تاثیر میگذارند .براساس شکل ( )1در گرمایش
جهانی سهم  N2Oبا میزان انتشار  751/12 kgCO2eqبیشتر از

گازهای  CO2و  CH4میباشد .در مطالعهی
) (2012برای محصول چغندرقند در استان خراسان رضوی نیز
مشابه نتیجه مطالعهی حاضر ،سهم  N2Oبیشتر از  CO2بوده و
سهم این دو نوع نیز به مقدار قابل توجهی بیشتر از  CH4گزارش
شده است.
Mirhaji et al.

شکل  -3سهم هر يک از گازهای گلخانهای در گروه تاثير گرمايش جهانی

شکل ( )2نیز سهم گازهای  NH3 ،NOxو  SO2را در
شاخص اسیدی شدن نشان میدهد .براساس این شکل نقش
 NH3با میزان انتشار  66/17 kgSO2eqبیشتر از دو گاز دیگر
میباشد .سهم هر کدام از گازهای  CO2 ،N2Oو  CH4بهتریتب
 2 ،37و  1درصد میباشد .نتایج مشابهی توسط Mirhaji et al.
) (2012در تولید چغندرقند گزارش شده است .البته آنها در
محاسبات خود منبعی برای انتشار گاز  SO2در نظر نگرفته
بودند .اسیدیشدن دارای اثرات زیانبار برای گیاهان و حیوانات
بهویژه به اکوسیستمها بوده و به ساختمانها نیز خسارت وارد
میآورد (.)Soltani et al., 2010

شکل  3سهم هر یک از گازهای  NH3و  NOxرا در
هوپرورش خشکی نشان میدهد .براساس این شکل  NH3با 31
درصد و  NOxبا دو درصد در هوپرورش خشکی تاثیر دارند.
هوپرورش خشکی عبارت از افزایش ناخواسته در تولید بیوماس
در اکوسیستمهای زمینی و آبی بهعلت ورود عناصر غذایی است
که میتواند باعث تغییر در ترکیب رستنیها شود .هوپرورش
خشکی بهویژه در آبهای سطحی خطرناک است چون میتواند
رشد جلبک را تشدید نموده و سرانجام به از بین رفتن حیات
برکهها و دریاچهها منجر گردد (.)Soltani et al., 2010

شکل  -1سهم هر يک از گازهای گلخانهای در گروه تاثير هوپرورش

شکل  -2سهم هر يک از گازهای گلخانهای در گروه تاثير اسيدی شدن

جدول  5مقادیر این شاخصها بعد از وزندهی را نشان
میدهد .این جدول همچنین شاخص نهایی را نیز نشان میدهد.
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نتایج این جدول بیان کنندهی این است که مقادیر شاخصهای
گرمایش جهانی ،اسیدی شدن ،هوپرورش خشکی ،تخلیه منابع
فسیلی و تخلیه منابع آبی بعد از نرمالسازی و وزندهی به
ترتیب برابر با  1/131 ،2/155 ،2/353 ،1/131و 2/371
میباشد .این شاخصها در واقع مقدار نهایی شاخصهای مورد
مطالعه میباشد.
جدول  -5شاخصهای زيستمحيطی نرمال شده و وزندهی شده بر پايهی
سطح

گروه تاثیر

واحد

نرمال شده

شاخص نهایی

گرمایش جهانی
اسیدیته
هوپرورش خشکی
تخلیه منابع فسیلی
تخلیه منابع آبی

-

1/132
1/311
2/177
1/161
11/115

1/131
2/353
2/155
1/131
2/371

نتایج نشان میدهد که در تولید یک تن چغندرقند تخلیه
منابع آبی نسبت به سایر اثرات ،دارای کارایی آسیب
زیستمحیطی بیشتری میباشد .در بین شاخص های مورد
مطالعه ،کمترین اثر نیز مربوط به گرمایش جهانی با میزان
 1/131میباشد Mirhaji et al. (2012) .نتایج مشابهی برای
چغندرقند خراسان رضوی گزارش کردند .نتایج آنها نشان داد
که شاخص نهایی در تولید یک تن از چغندرقند برای گرمایش
جهانی ،اسیدیته ،تخلیه منابع فسیلی و تخلیه منابع آبی به
ترتیب  1/125 ،1/112 ،1/1113و  1/173میباشد.
در فرایند تولید ،نهادههای مختلف بهمانند حلقههای یک
زنجیر ،در کنار هم باعث تولید محصول نهایی میشود .براساس
شرایط هر منطقه ،این حلقهها محدویتهایی دارند .در بین
حلقههای مختلف یک زنجیر ،ضعیفترین حلقه قدرت آن
زنجیره را مشخص میکند .بنابراین وقتی از زنجیری برای کاری
استفاده میشود ،احتمال بریده شدن زنجیر از ناحیهی حلقهی
ضعیفتر ،بیش از سایر حلقهها میباشد .در تولید محصوالت
کشاورزی هم شرایط مشابه هست .نهادههای مختلف کشاورزی
مانند حلقههای زنجیری هستند که محصول نهایی را تولید
میکنند .با توجه به اینکه ایران در کمربند خشک و نیمه

خشک قرار گرفته است ،ابن مطالعه نشان داد که ضعیفترین
حلقهی تولید محصوالت کشاورزی نهادهی آب میتواند باشد .لذا
احتمال آسیب رسیدن به این حلقه نسبت به سایرین بیشتر
است .از این رو الزم است در هر منطقه میزان کشت محصوالت
کشاورزی براساس توان آبی هر منطقه صورت بگیرد نه براساس
میزان زمینهای زراعی موجود .متاسفانه در شرایط کنونی کشور
شاهد آن هستیم که به دلیل رعایت نکردن این موضوع ،سالیانه
سطح آبهای زیرزمینی در حال فروکش کردن 1میباشد .حفر
چاههای غیرمجاز ،عدم کنترل چاهها برای میزان استحصال
تعیین شده ،غفلت از مقولهی تجارت مجازی آب و عدم
قیمتگذاری مناسب آب از مسایلی است که باعث شده صدمات
بخش کشاورزی در تخلیه منابع آبی مضاعف گردد.
با انجام تحلیل پوششی دادهها ،تمام محاسبات قبلی در
شرایط جدید و براساس کارایی مزراع ،مجدد محاسبه و در
جداول ( )6تا ( )1گزارش شده است.
جدول ( )6نشان میدهد که بهکمک روش تحلیل
پوششی داده ها ،کشاورزان با الگو قرار دادن کشاورزان کارا
می توانند به مقدار قابل توجهی از میزان انتشار گازهای
گلخانهای بکاهند .مقایسه نتایج قبل و بعد از  DEAنشان
میدهد که بهعنوان مثال در مورد گاز  ،NH3مدل  CCRو مدل
 BCCبه ترتیب  12/36و  11/22درصد باعث کاهش انتشار این
گاز شده است .شکل ( )1میزان انتشار گازهای گلخانهای مورد
مطالعه را قبل و بعد از تحلیل پوششی دادهها مورد مقایسه قرار
داده است.
شکل ( )1نشان میدهد که در تمام گازهای مورد مطالعه،
کمترین میزان انتشار در مدل  CCRمیباشد.
جدول ( )7گروههای تاثیر مورد مطالعه را در مدلهای
 CCRو  BCCرا نشان میدهد .در این جدول نیز مشاهده
میشود که گروههای تاثیر با مدلهای تحلیل پوششی دادهها
کاهش یافته که در مدل  CCRمیزان کاهش بیشتری را شاهد
هستیم.
1. Drawdown

جدول  -6انتشار گازهای گلخانهای در توليد چغندرقند بعد از تحليل پوششی دادهها

ترکیبات انتشاریافته
NH3
N 2O
NOx
CO2
CH4
SO2

قبل از DEA
11/36
2/13
2/13
311/13
1/12
1/17

میزان انتشار (کیلوگرم به ازای هر هکتار)
مدل CCR

درصد

مدل BCC

درصد

23/131
1/113
1/553
173/713
1/111
1/251

12/36
12/26
15/12
15/13
15/11
15/36

33/121
1/331
2/131
215/135
1/115
1/361

11/22
11/17
22/33
22/11
25/11
23/11

منبع انتشار
اوره
اوره و گازوییل
اوره و گازوییل
گازوییل
گازوییل
گازوییل
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100%
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60%
40%
20%
0%
CH4

SO2

CO2
BCC
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CCR

NH3

N2O

قبل از DEA

شکل  -7ميزان انتشار گازهای مورد مطالعه قبل و بعد از تحليل پوششی دادهها
جدول  -4شاخصهای زيستمحيطی توليد چغندرقند بعد از تحليل پوششی دادهها

مدل CCR
گروه تاثیر
گرمایش جهانی
اسیدیته
هوپرورش خشکی
تخلیه منابع فسیلی
تخلیه منابع آبی

مدل BCC

واحد

واحدهای کارکردی بر
پایه جرم (عملکرد)

واحدهای کارکردی بر
پایه سطح

واحدهای کارکردی بر
پایه جرم (عملکرد)

واحدهای کارکردی بر
پایه سطح

kg CO2eq
kg SO2eq
kg NOx eq
MJ
m3

1/112
1/111
1/112
1/167
1/116

613/11
33/22
111/36
3511/61
5671/61

1/111
1/111
1/113
1/111
1/161

163/16
55/65
111/11
5171/611
7313/111

جدول  -3شاخصهای زيستمحيطی نرمال شده و وزندهی شده بر پايهی سطح بعد از تحليل پوششی دادهها

واحد

گروه تاثیر
گرمایش جهانی
اسیدیته
هوپرورش خشکی
تخلیه منابع فسیلی
تخلیه منابع آبی

مدل BCC

مدل CCR
نرمال شده

نرمال و وزندهی شده

نرمال شده

نرمال و وزندهی شده

1/175
1/751
1/657
1/132
3/15

1/171
1/351
1/113
1/111
1/311

1/116
1/171
2/351
1/123
11/661

1/111
1/326
1/673
1/111
2/113

-

جدول ( )1شاخص نرمال شده و شاخص نهایی گروههای
تاثیر را نشان میدهد .براساس این جدول شاخص نهایی تمام
گروههای تاثیر با تکنیک تحلیل پوششی دادهها ،کاهش
BCC

چشمگیری داشته است .به منظور قابل مقایسه بودن شاخص
نهایی هر کدام از گروههای تاثیر ،قبل و بعد از تحلیل پوششی
دادهها ،شکل ( )5ارایه شده است.

CCR

قبل از DEA

2.449

2.97
1.901

1.183

1.679

2.055

1.926

2.359
1.358

0.148

0.104

0.191

0.111

0.078

0.138

شکل  -5مقايسه شاخص نهايی قبل و بعد از تحليل پوششی دادهها (مدلهای  CCRو )BCC

شاخص نهایی زیست محیطی

AD

FD

EP

AP

GWP
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استفاده از کودهای دامی ندارند و دلیل آن نیز نیاز بیشتر به
عملیات وجین در مزراعی است که از کودهای دامی استفاده
 کودهای فرآوری شده که به صورت پلیت در بازار عرضه،شده
 گزینه خوب و جایگزین مناسبی برای کودهای دامی و،میشود
کودهای شیمیایی میباشد که نتیجه آن کاهش اثرات نامطلوب
.زیستمحیطی میباشد
کشاورزان و مسئوالن باید توجه داشته باشند که در
 عملکرد باال،شرایطی که در تامین نهادهها محدودیت وجود دارد
 بلکه،در کشاورزی به معنای کشاورزی مطلوب و مناسب نیست
 بسیاری از جنبههای،به جای علمکرد اگر از کارایی استفاده شود
دیگر نظیر مسایل زیستمحیطی نیز مورد توجه قرار خواهد
 کشاورزانی موفق هستند که کارایی بهتری داشته باشد و.گرفت
صرف استفاده بیشتر از نهادهها که ضمن صدمه زدن به
محیطزیست عملکرد باالیی داشته باشد کشاورزی مطلوب به
.شمار نمیآید
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نتيجهگيری

این مطالعه نشان داد که کشاورزان با الگو قرار دادن کشاورزان
 میزان آسیبهای، میتوانند در کشت چغندرقند،کارا
BCC  وCCR  در بین دو مدل.زیستمحیطی را کاهش دهند
 قادر است با ارایه راهکارهای مناسبتر برایCCR نیز مدل
 اثرات،افزایش کارایی مزراعی که در مرز کارایی تولید نیستند
 روش تحلیل.زیستمحیطی را به مقدار بیشتری کاهش دهد
پوششی دادهها نشان میدهد که کشاورزان در مرز کارایی
زیستمحیطی نمیباشند و اکثر فعالیتهای آنها نهادههای
 این مصرف بیشتر از نیاز نهتنها.بیشتر از نیاز مصرف میکند
باعث باال رفتن هزینهها شده بلکه اثرات نامطوبی بر
.محیطزیست گذاشته و باعث از بین رفتن منابع پایه میشود
 نشان از نامناسب بودن مقیاس تولیدCCR عملکرد بهتر مدل
.واحدها در زراعت چغندرقند میباشد
با توجه به اینکه کشاورزان چغندرکار تمایل چندانی به
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