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ارزيابی جريان انرژی و اثرات زيستمحيطی توليد گلخانهای گياهان دارويی با رويکرد ارزيابی چرخه زندگی
مطالعه موردی گياه آلوئهورا
مجيد خانعلی ،*1هما حسينزاده بندبافها
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 .1استادیار ،گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت  -1396/3/2 :تاریخ بازنگری  - 1396/4/22:تاریخ تصویب )1396/4/28 :

چکيده
در این مطالعه تولید برگ آلوئهورا گلخانهای در استان خراسانرضوی از نظر الگوی مصرف انرژی و تبعات زیستمحیطی
ناشی از مصرف نهاده های کشاورزی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت .بر اساس نتایج ،کل انرژی مصرفی در تولید برگ
آلوئهورا برابر  102825/19مگاژول بر تن تعیین شد .نتایج تحلیل انرژی نشان داد تأمین گرمایش و سازه گلخانه بیش از
 90درصد انرژی مصرفی را به خود اختصاص دادهاند .براساس نتایج ارزیابی چرخه زندگی ،مقدار کل آالیندههای
زیستمحیطی برای تولید گلخانهای یک تن برگ آلوئهورا برابر با ( 2331/26 )pPt ton-1تعیین شد که سهم فرآیندهای
تولید نهاده در خارج از گلخانه و مصرف نهاده در داخل گلخانه به ترتیب ( 1744/63 )pPt ton-1و (586/63 )pPt ton-1
محاسبه شد .نتایج نشان داد گروههای اثر مسمومیت انسانها و مسمومیت آبهای آزاد به ترتیب با شاخص آالیندگی
( 795/57 )pPt ton-1و ( ،608/538 )pPt ton-1بیشترین سهم را بر میزان آسیب زیستمحیطی کل داشتهاند.
واژههای کليدی :آلوئهورا ،ارزیابی چرخه زندگی ،انرژی ،گلخانه ،گیاهان دارویی.

مقدمه

*

بهدلیل افزایش جمعیت جهان و باال رفتن سطح استانداردهای
زندگی ،نیاز بشر به مواد غذایی مختلف و غیراستراتژیک بیشتر
شده است .از این رو تمایل کشورها در رسیدن به خودکفایی در
زمینه تولیدات این گونه مواد غذایی و حضور در بازارهای جهانی
بهسرعت در حال گسترش است .بهدلیل اختصاص درصد
عمدهای از زمینهای زراعی به کشت محصوالت استراتژیک در
کشورهای مختلف ،استفاده از کشتهای فشرده مانند کشتهای
گلخانهای بیش از سایر روشها در پیشبرد خودکفایی در کشت
محصوالت غیر استراتژیک مؤثر واقع شده است .هدف اولیه
کشت گلخانهای افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی در واحد
سطح است که این افزایش عملکرد میتواند بهواسطه افزایش در
مصرف نهادهها حاصل گردد (.)Khoshnevisan et al ., 2013a
سیستم تولیدات گلخانهای در دنیا بهدلیل وابستگی بیشتر
به کودها و سموم شیمیایی و بذور اصالح شده ،تغییرات قابل
مالحظهای در الگوی مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایجاد
کرده و موجب وابستگی بیشتر به منابع انرژی سوختهای

* نویسنده مسئول khanali@ut.ac.ir :

فسیلی شده است .بهدلیل محدودیت منابع انرژی فسیلی ،بحث
ناپایداری انرژیهای فسیلی مطرح میگردد و در نتیجه چالش
مهمی درباره پایداری تولید محصوالت گلخانهای بهوجود میآید.
زیرا تولید محصوالت زمانی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت
که تولید محصول در گلخانه بهشکل پایدار انجام شود .در این
شرایط کشاورزی پایدار معنا و مفهوم پیدا میکند و از آنجا که
کشاورزی پایدار بهمفهوم تولید محصول کافی با حفاظت کامل از
منابع و محیط زیست است ( ،)Reganold et al ., 2001توجه به
منابع طبیعی محدود و اثرات نامطلوب استفاده نامناسب از منابع
مختلف انرژی روی سالمتی انسان و محیط زیست ،در مرحله
اول ضرورت بررسی الگوهای مصرف انرژی بهمنظور استفاده
مؤثر از آن را در بخش کشاورزی حیاتی ساخته است
( .)Mousavi-Avval et al ., 2011با توجه به این مطلب مهم،
مطالعه و ارزیابی جریان انرژی در تولیدات گلخانهای جهت ارائه
الگوی مصرف انرژی و ارائه روشهایی جهت نیل به پایداری در
تولیدات گلخانهای در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است.
بهعنوان مثال میتوان به مطالعه و بررسی جریان انرژی در
کشت سبزیهای گلخانهای در ترکیه ( Canakci & Akinci,
 ،)2006انگورگلخانهای در ترکیه ( )Ozkan et al ., 2007و خیار
گلخانهای در ایران ( )Khoshnevisan et al ., 2013aاشاره کرد.
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از سوی دیگر مصرف سموم و کودهای شیمیایی در تولید
محصوالت گلخانهای گرچه سبب افزایش عملکرد و ارتقاء
کیفیت محصوالت شده ولی آثار مخربی را بههمراه داشته است
که نمیتوان آنها را نادیده گرفت .آلوده کردن محیط زیست
بهخصوص آبهای زیرزمینی ،تجمع مواد آالینده نظیر نیترات
در اندامهای مصرفی محصوالت کشاورزی و در نتیجه به خطر
افتادن سالمت و بهداشت انسان و دام ،نمونههایی از اثرات مضر
مصرف بیرویه کودهای شیمیایی هستند ( .)Kim, 2001از
آنجایی که کشاورزی و تولید پایدار در ارتباط تنگاتنگ با
محیط زیست قرار دارد ( )Reganold et al ., 2001الزام است که
در تولید محصوالت گلخانهای همانند دیگر تولیدات کشاورزی،
ابعاد زیستمحیطی تولید مورد توجه قرار گیرد.
اطالعات توسعهیافته در زمینه اهمیت حفاظت محیط
زیست و پیامدهای زیستمحیطی احتمـالی مـرتبط بـا تولید
محـصول ،عالقه به توسعه روشهای درک بهتر و شناسایی این
پیامـدها را افـزایش داده اسـت .در سالهای اخیر ارزیابی چرخه
زندگی به ابزار مناسبی جهت بررسی و تعیین میزان تأثیرات
زیستمحیطی در تولیدات کشاورزی و غذایی تبدیل شده است،
به طوری که در بسیاری از کشورها از آن به عنوان ابزاری برای
تصمیمگیریهای کالن در برنامهریزیهای کشاورزی استفاده
میشود .بهطور کلی میتوان گفت ،ارزیابی چرخه زندگی روشی
است برای تعیین تمام تأثیرات محیطی مرتبط با یک محصول،
فرآیند یا خدمات و تمام آالیندههای منتشر شده و مواد زائد رها
شده به طبیعت ( .)Rebitzer et al ., 2004محققان متعددی بر
ایـن باورنـد کـه ارزیابی چرخه زندگی یکی از مناسـبتـرین
رویکـردها بـرای ارزیـابی پایـداری فعالیتهای کشاورزی است
( .)Brentrup et al ., 2004; Cellura et al ., 2012از اینرو
درخصوص ارزیابی زیستمحیطی تولیدات گلخانهای ،مطالعات
مختلفی براین اساس صورت گرفته که در ادامه به برخی از آنها
اشاره شده است .در مطالعهای در اسپانیا بار زیستمحیطی
گلخانههای تولید گوجهفرنگی با در نظر گرفتن ساختار گلخانه،
تجهیزات آبیاری ،کودها ،آفتکشها و آبیاری بهعنوان
زیرسیستم تجزیه و تحلیل شد .نتایج نشان داد که اثرات
زیستمحیطی در هر کیلوگرم گوجهفرنگی تولیدی در مزرعه
بیشتر از هر کیلوگرم گوجه فرنگی تولید شده در گلخانه با توجه
به عواملی از قبیل استفاده از آب ،کود و آفتکش بوده است
( .)Muñoz et al ., 2007در ایتالیا چرخه زندگی چند محصول
گلخانهای از جمله فلفل ،هندوانه و گوجهفرنگی مورد ارزیابی
زیستمحیطی قرار گرفت .مرزهای این مطالعه استخراج مواد
اولیه ،تولید نهادهها ،تولید محصول ،حمل و نقل و بستهبندی

محصول را در برمیگرفت .ارزیابی نتایج حاصل از این مطالعه
نشان داد نوع بستهبندی و سازه گلخانهها عمدهترین دالیل
انتشار آالیندگیهای زیستمحیطی بودند .همچنین نتایج نشان
داد ،گلخانههایی که از سیستمهای گرمایشی استفاده
نمیکردند ،از لحاظ زیستمحیطی دارای تأثیرات بهتری بودند
( .)Cellura et al ., 2012در مطالعهای دیگر اثرات زیستمحیطی
گلخانههای خیار و گوجهفرنگی در استان اصفهان مورد بررسی و
مقایسه قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد در تولید
گلخانهای خیار و گوجهفرنگی ،بیشترین آسیب زیستمحیطی در
شاخصهای مختلف زیستمحیطی ناشی از مصرف گاز طبیعی،
الکتریسته و پوشش پالستیکی بوده است .همچنین گزارش شد
که اثرات زیستمحیطی در تولید گلخانهای گوجهفرنگی کمتر از
اثرات زیستمحیطی تولید خیار گلخانهای میباشد
( .)Khoshnevisan et al ., 2014aهمچنین ارزیابی چرخه
زندگی تولید توتفرنگی در دو سیستم کشت باز و گلخانهای در
استان گیالن مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد
برای هر تن توتفرنگی ،سیستم کشت گلخانهای توتفرنگی از
لحاظ زیستمحیطی زیانبارتر بوده و آالیندگی بیشتری را در
شاخصهای مختلف آالیندگی بهجز گروه اثر اسیدیشدن و
اختناق دریاچهای نسبت به سیستم کشت باز محصول داشته
است .همچنین نتایج نشان داد در تولید توتفرنگی گلخانهای،
الکتریسته ،گاز طبیعی و کودهای نیتراته در هر دو مرحله تولید
و کاربرد بیشترین بار آسیبهای زیستمحیطی را به خود
اختصاص دادهاند (.)Khoshnevisan et al ., 2013b
در سال  2006تحقیقی در رابطه با جریان انرژی و
ارزیابی زیستمحیطی کشت قهوه سبز در برزیل صورت گرفت.
نتایج این تحقیق نشان داد مصرف کودهای شیمیایی در مرحله
کشت قهوه سبز ،بیشترین اثرات مخرب زیستمحیطی را درپی
داشته است ( .)Coltro et al ., 2006در تحقیقی اثرات
زیستمحیطی مصرف آب در گروههای مختلف محصوالت
گیاهی از جمله گیاه دارویی دارچین مورد مطالعه قرار گرفت.
براساس نتایج ،تولید دارچین نسبت به اکثر محصوالت مورد
مطالعه ،اثر مخربتری بر منابع آبی داشته است ( Pfister et al .,
 .)2011در تحقیقی در آمریکا ،کشت و فرآوری گیاه دارویی
شاهدانه از لحاظ مصرف انرژی و انتشار دیاکسید کربن مورد
مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد بهازای هر کیلوگرم محصول
فرآوریشده آماده مصرف 4200 ،کیلوگرم دیاکسید کربن
معادل به جو منتشر شده است ( .)Mills, 2012تولید گیاه
دارویی کنجد نیز از لحاظ اثرات زیستمحیطی و مصرف انرژی
در نیجریه مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس نتایج ،مصرف
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بهینه انرژی در تولید کنجد منجر به تولید  21/87کیلوگرم
دیاکسید کربن معادل بهازای هر هکتار کنجد تولیدی شده
است (.)Sadiq et al ., 2016
هر چند تحقیقات مختلفی در رابطه با ارزیابی جریان
انرژی و همچنین اثرات زیستمحیطی محصوالت گلخانهای اعم
از صیفی و سبزی انجام شده است ،اما تاکنون مطالعهای در
رابطه با ارزیابی جریان انرژی و ارزیابی چرخه زندگی تولید
گیاهان دارویی در گلخانه که بهسرعت درحال گسترش هستند،
صورت نگرفته است .از بین گیاهان دارویی ،آلوئهورا ازدیرباز
تاکنون دارای کاربردهای فراوان دارویی بوده است
( )Cheesbrough, 2006و در سالهای اخیر بهطور گستردهای در
مراقبتهای پوستی و مصارف بهداشتی و آرایشی کاربرد داشته
است ( .)Cragg & Newman, 2001نیاز ناچیز به آبیاری ،کود،
آفتکشها ،تجهیزات و ماشینهای گرانقیمت ،هزینه کشت این
محصول را بهطور قابل توجهی کاهش داده است و کشت آلوئهورا
را به یک کسب و کار ارزان با درآمدزایی باال تبدیل کرده است.
این گیاه به لحاظ تحمل دماهای باال بسیار مقاوم است اما نسبت
به دماهای پایین حساس است ،بهگونهای که با کـاهش
میـانگین کمینه دمای هوا ،فعالیت و رشد گیاه کند شده و با
نزدیک شدن میانگین کمینه دمای هوا به صـفر درجـه
سلسیوس ،عالئم مرگ در گیاه پدیدار میشود ( Simal et al .,
 .)2000بنابراین کشت گلخانهای آن بهدلیل کنترل دما و سایر
شرایط محیطی ،رو به گسترش است .از اینرو بهدلیل مصرف
انرژی برای کنترل و بهبود شرایط محیطی در تولید این
محصول ،انرژی بیشتری مصرف میشود که مطالعه جریان انرژی
و شناسایی عواملی که منجر به افزایش مصرف انرژی میشوند را
ضروری ساخته است .از سوی دیگر مصرف بیشتر انرژی
بهخصوص سوختهای فسیلی و ساختار گلخانه منجر به افزایش
قابل تأملی در انتشار آالیندهها در کشت گلخانهای آلوئهورا
نسبت به کشت مزرعهای خواهد شد .از این رو با توجه به
گسترش استفاده از گیاهان دارویی و افزایش سطح زیر کشت
آنها ،هدف از این مطالعه تحلیل جریان انرژی و ارزیابی
زیستمحیطی تولید گلخانهای گیاه دارویی آلوئهورا برای
شناسایی منابع مهم در مصرف انرژی و انتشار آالیندگی تولید
این محصول در استان خراسانرضوی میباشد.

مواد و روشها
جمعآوری دادهها

استان خراسانرضوی نقش عمدهای در تولید گیاهان دارویی از
جمله آلوئهورا دارد .به دلیل وجود زمستانهای سرد و حساسیت
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این گیاه به سرما ،تولید آلوئهورا در این منطقه بهصورت
گلخانهای انجام میشود و به سبب احداث صنایع تبدیلی آلوئهورا
در این استان ،کشت گلخانهای این محصول در این منطقه روبه
گسترش است .براساس اعالم رسمی در حدود 44700هکتار از
اراضی کشاورزی کشور به کشت گیاهان دارویی اختصاص دارد
که سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان خراسان رضوی
برابر  14116است .سهم کشت آلوئهورا در کشور در حدود 400
هکتار گزارش شده است که سهم کمی به کشت گلخانهای
اختصاص دارد .بهدلیل نوپا بودن گلخانههای گیاهان دارویی ،در
زمان جمعآوری اطالعات این مطالعه تنها  27واحد گلخانه فعال
در این زمینه شناسایی شدند هر چند تعداد بیشتری گلخانه در
حال احداث بوده ولیکن هنوز به باردهی نرسیده بودند ( Anon,
 .)2016ولی با توجه به گسترش این نوع کشت گلخانهای
ضروری است که الگوی مصرف انرژی آنها سریعتر شناسایی
شود تا عالوه بر مصرف بهینه انرژی منجر به سودآوری بیشتر
گردد .بنابراین اطالعات مورد نیاز برای این مطالعه از  27واحد
گلخانه پرورش گیاه آلوئهورا در شهرستانهای مختلف استان
خراسانرضوی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری
جمعآوری و مورد بررسی قرارگرفت .اطالعات استخراج شده
شامل سطح زیرکشت ،میزان عملکرد محصول ،نوع و میزان مواد
اولیه احداث سازه گلخانه ،نوع سیستمهای آبیاری و آبرسانی،
نوع سیستمهای گرمایشی ،میزان نهادههای مصرفی از قبیل
کودهای شیمیایی و ارگانیک ،سوخت ،الکتریسیته ،ماشینهای
کشاورزی ،پاجوش آلوئهورا جهت کشت و همچنین میزان نیروی
کارگری مورد استفاده در مراحل مختلف آمادهسازی زمین،
کاشت ،داشت و برداشت محصول بود.
مطالعه جريان انرژی

تجزیه و تحلیل انرژی درکشاورزی نقش قابل توجهی در توسعه
دیدگاه انسان نسبت به بوم نظامهای زراعی داشته و موجب ارتقاء
کیفی تصمیمگیریها و برنامهریزیها در مدیریت و توسعه بخش
کشاورزی میشود ( .)Rathke & Diepenbrock, 2006دیگر
مزایای تحلیل انرژی ،تعیین انرژی مصرف شده در هر مرحله از
فرآیند تولید برای فراهمآوردن مبنایی جهت محافظت از منابع و
همچنین مساعدت در زمینه مدیریت پایدار و سیاست
گذاریهای مربوطه است ( .)Chaudhary et al ., 2006تحلیل
سیستم از منظر انرژی ضرورت حیاتی برای منابع کمیاب به
منظور بهبود روشهای تولید محصوالت کشاورزی بوده و از این
طریق فعالیتهای تولیدی کارآمد و اقتصادی مشخص میشوند
( .)Sheikh-Davoodi et al ., 2013در این مطالعه برای مطالعه
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جریان انرژی ،از میزان انرژی معادل هر یک از نهادهها و
ستاندهها که با استفاده از ضرایب انرژی متناظر با آنها برآورد
شده ،استفاده شده است .محتوای انرژی نهادهها و ستانده در
گلخانههای پرورش آلوئهورا در جدول شماره  1ارائه شده است.
بهمنظور محاسبه محتوای انرژی آلوئهورا ،ترکیبات و محتوای
انرژی آنها در نظر گرفته شد .بخش عمدهای از آلوئهورا از آب و
با نسبت  98درصدوزنی تشکیل شده است ( & Ahlawat
 .)Khatkar, 2011بدون احتساب آب درون آلوئهورا و براساس
وزن خشک محصول ،آلوئهورا از کربوهیدرات مانند پلیساکارید و
شکر ( 72درصد) ،مواد معدنی مانند خاکستر ( 16درصد)،
پروتئین ( 7درصد) و چربی ( 5درصد) تشکیل شده است
( .)Ahlawat & Khatkar, 2011; Scala et al ., 2013محتوای
انرژی کربوهیدرات ،مواد معدنی ،پروتئین و چربی به ترتیب برابر
 16 ،10 ،17و  38مگاژول بر کیلوگرم در نظر گرفته شد
( .)Perry, 1984بنابراین محتوای انرژی آلوئهورا با در نظر گرفتن
دو درصد وزنی ماده جامد (بدون احتساب آب موجود در
محصول) و درصد وزنی و محتوای انرژی ترکیبات مختلف برابر
 0/33مگاژول بر کیلوگرم محاسبه شد.
جدول  .1محتوای انرژی نهادهها و ستاندهها در توليد گلخانهای آلوئهورا
)(MJ/Unit

عنوان

واحد

محتوای انرژی
نهادهها

مرجع

نیروی کارگری
ماشینها و ادوات
تراکتور
سایر ماشینها
سوخت دیزل
کود
نیتروژن
فسفر
پتاسیم
کود حیوانی
الکتریسیته
فوالد

h
kg

1/96

()Ozkan et al ., 2004

kg

10-9
8-6
47/8

()Kitani, 1999

kg

kg
L

()Kitani, 1999
()Kitani, 1999

kg

78/1
17/4
13/7
0/3
11/93
62/7

()Chauhan et al ., 2006

پالستیک

kg

79

)Martin-Gorriz et al .,
(2014

پلیاتیلن

kg

46/3

()Kittle, 1993

کارتن بستهبندی

kg

17/28

()Kitani, 1999

برگ آلوئهورا

kg

kg
kg
kg
kg
kWh

()Kitani, 1999
()Kitani, 1999
()Kitani, 1999
()Ozkan et al ., 2004
()Ozkan et al ., 2004

ستانده

0/33

محاسبه شده

برای تولید و مصرف انرژی در تولید محصوالت کشاورزی،
شاخصهایی منظور شده که به کمک این شاخصها میتوان
تولید و مصرف انرژی در قسمتهای گوناگون یک سیستم را با
یکدیگر مقایسه نمود .عالوه برآن امکان مقایسه چند سیستم
تولیدی با یکدیگر نیز میسر خواهد شد .با کمک این شاخصها،

دالیل احتمالی مصرف باالی انرژی در فرآیند و یا سیستم خاصی
بهراحتی کشف شده و به محقق در رفع اشکاالت و مصرف صحیح
انرژی یاری میرساند ،مهمترین این شاخصها به قرار زیر
هستند ( :)Mousavi-Avval et al ., 2011نسبت انرژی یا بازده
انرژی که از تقسیم انرژی خروجی (تولیدی) حاصل از محصول
اصلی و یا محصول اصلی و فرعی بر انرژی ورودی (مصرفی)
بدست میآید .بهرهوری انرژی شاخصی است که بیانگر کیفیت
فرآیند تولید میباشد .بهرهوری انرژی نشان میدهد در مقابل
یک مگاژول انرژی چند کیلوگرم محصول تولید شده است.
شاخص انرژی مخصوص نشان میدهد که برای تولید یک
کیلوگرم /تن محصول چه مقدار انرژی مصرف شده است .در
نهایت افزوده خالص انرژی تفاوت میزان انرژی ورودی و خروجی
را نشان میدهد.
ارزيابی چرخه زندگی

در حال حاضر ،مسائل زیستمحیطی به یکی از مهمترین مسائل
مطرح در سطح جهانی و ملی در بسیاری از کشورها میباشد.
داشتن اطالعات کافی از وضعیت محیط زیست کشورها و
بررسی روند تغییرات محیط زیستی یکی از موضوعات مورد
توجه مجامع جهانی طی سالهای اخیر بوده است .این موضوع
در شناخت و درک صحیح از وضعیت موجود برای تعیین
تغییرات الزم در نحوه مدیریت و ارائه برنامههای مدیریتی نقش
بسیار مهمی ایفا میکند ( .)ISO, 2006از میان روشهای
مختلف برای مطالعه زیستمحیطی فرآیندها و تولید محصوالت
و خدمات ،استفاده از روش ارزیابی چرخه زندگی است که
براساس استاندارد بینالمللی ایزو ،)ISO, 2006( 14040
مجموعهای از روشهای سیستماتیک برای گردآوری و ارزیابی
مواد ،انرژی ورودی و خروجی و اثرات محیط زیستی همراه یک
سیستم تولید محصول در طول چرخه زندگی آن میباشد.
بنابراین ،ارزیابی چرخه زندگی ابزاری برای تجزیه و تحلیل اثرات
محیط زیستی محصوالت در همه مراحل چرخه زندگی آنها از
استخراج منابع تا تولید مواد ،تولید قطعات و تولید نهایی
محصول و استفاده از محصول تا مدیریت پس از دورانداختن آن
شامل بازیافت ،استفاده مجدد و دفع نهایی (بهعبارت دیگر از
گهواره تا گور) میباشد .فرآیند ارزیابی چرخه زندگی میتواند به
تصمیمگیران در انتخاب محصول یا فرآیند با کمترین اثرات
محیط زیستی کمک کند .همچنین ارزیابی چرخه زندگی به
جلوگیری از انتقال مشکالت محیط زیستی از مرحلهای به
مرحله دیگر کمک میکند ( .)SAIC, 2006روش ارزیابی چرخه
زندگی مورد استفاده در این مطالعه به دنبال مراحل مشخص

خانعلی و حسين زاده بندبافها  :ارزيابی جريان انرژی و اثرات زيستمحيطی توليد گلخانهای گياهان ...

شده توسط استاندارد ایزو  14040استوار میباشد .بر اساس این
استاندارد ،هر پروژه ارزیابی چرخه زندگی دارای چهار مرحله
الزامی است :تعریف هدف و دامنه ،تحلیل سیاهه ،ارزیابی اثرات
چرخه زندگی و تفسیر نتایج .در ادامه مراحل ذکر شده به
تفصیل بیان شده است.
تعريف هدف و دامنه

اولین گام در روش ارزیابی چرخه زندگی ،بیان هـدف و
مشـخص کـردن واحـد کارکردی و تعیین مرز سیستم است .در
این مطالعـه ،هـدف بررسـی اثـرات زیسـتمحیطی گروههای
تأثیر (شاخصها) مختلف در بخش پرورش گلخانهای آلوئهورا
است .دامنه ارزیابی یک چرخه زندگی باید بهوضوح کارکرد
(ویژگیهای عملکرد) سیستم مورد مطالعه را مشخص کند.
واحد کارکردی باید با هدف و دامنه مطالعه سازگار باشد ( ISO,
 .)2006در واقع واحد کارکردی یک توصیف کمی از سیستم
خدمات یا محصول فرآیند مورد بررسی میباشد ( Rebitzer et al
.)., 2004

سه واحد کارکردی متفاوت برای ارزیابی محصوالت
کشاورزی بر اساس واحد سطح ،واحد پول و واحد جرم ماده
تولیدی پیشنهاد شده است ( .)Nemecek et al ., 2011در این
تحقیق واحد کارکردی یک تن برگ آلوئهورا تولیدی در
گلخانههای استان خراسان رضوی در نظر گرفته شد .مرز
سیستم ،فرآیندهایی را که باید در ارزیابی چرخه زندگی
قرارگیرند ،تعیین میکند ( .)ISO, 2006انتخاب مرز سیستم باید
با هدف مطالعه سازگار باشد .معیارهای مورد استفاده در برقراری
مرز سیستم باید شناسایی و تشریح شود .تصمیمگیری باید با

 0/01
kg N 2 O  N

(ضریب 
 kg N in fertilizer and manure applied 
انتشار به 


(رابطه)1

ناشی از
مصرف
کود

(رابطه)2

ناشی از
مصرف
کود
ناشی از
مصرف
کود
ناشی از
مصرف
کود
ناشی از

( 0/2ضریب
انتشار به
هوا)
( 0/2ضریب
انتشار به
هوا)
( 0/1ضریب
انتشار به
هوا)
0/03

مصرف
کود

(ضریب
انتشار به
آب)

واحد فرآیندهایی که در مطالعه وارد شدهاند ،سازگار باشد
و جزئیات واحد-فرآیندها نیز باید مورد مطالعه قرارگیرند .در این
سیستم مرزهای مطالعه از آمادهسازی زمین و ساخت سازه
گلخانه شروع و به برداشت و بستهبندی آلوئهورا ختم شده است.
تحليل سياهه

در این مرحله ،میزان مصرف نهادهها تعیین و بر حسب واحد
کارکردی محاسبه میشود .کیفیت دادههای جمعآوری شده به
منظور تحلیل سیاهه در اجرای موفق ارزیابی چرخه زندگی
همواره یک عامل بحرانی محسوب میشود .دستیابی به دادههای
معتبر عامل مهمی در پیشرفت و استفاده از ارزیابی چرخه
زندگی در مدیریت محیط زیست است (.)Curran et al ., 2005
نتیجه اصلی این مرحله ،ارائه جدولی از فهرست ورودیها (مواد
و انرژی) و خروجیها (انتشار به محیط زیست) بهازای واحد
کارکردی میباشد که به عنوان ورودی برای مرحله ارزیابی اثر
محسوب میشود ( .)Guinée et al ., 2002برای محاسبه میزان
انتشار آالیندههای زیستمحیطی غیرمستقیم (خارج از گلخانه)
ناشی از مصرف نهادهها (مواد اولیه سازه گلخانه ،کودهای
شیمیایی و دامی ،سوخت دیزل و الکتریسیته تولیدی از
نیروگاههای گاز طبیعی ( )Kouchaki-Penchah et al., 2016از
دادههای موجود در پایگاه داده اکواینونت استفاده شد .از سوی
دیگر برای محاسبه میزان انتشار آالیندهها ناشی از مصرف
نهادهها ،از روابط استاندارد ارائه شده توسط هیئت بین دولتی
تغییرات آب و هوا استفاده شده است که در ادامه این روابط ذکر
شدهاند (:)IPCC, 2006; Mousavi-Avval et al ., 2017a
(رابطه)6

ناشی از
مصرف
کود

هوا)

(رابطه)3

(رابطه)4

(رابطه)5

365
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(ضریب
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آب)

 kg CO2  C 


 kg Urea 


kg NH 3 N


 kg N in ma n u re a p p lied 



(رابطه)7

ناشی از
تجزیه
اتمسفری
کودها

0/1×0/01
(ضریب
انتشار به
هوا)

(رابطه)8
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0/2×0/01
(ضریب
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(رابطه)9

NOx
مستقیم
از کود و
خاک

0/21
(ضریب
انتشار به
هوا)

 kg NH 3 N



 kg N in fertilizer applied 


kg NO3  N


kg
N

in fertilizer and manure applied 


انتشار ناشی از تنفس نیروی انسانی نیز با استفاده از رابطه
زیر محاسبه شده است (:)Nguyen & Hermansen, 2012



kg N 2O  N


 kg N in chemical fertilizer applied 


 kg N 2O  N



kg
N


in manure applied 



kg NOx


 kg N 2OFrom fertilisers and soil 

(رابطه )10ناشی از نیروی کارگری ( 0/7ضریب انتشار به هوا)
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همچنین ضرایبی برای تبدیل آالیندهها محاسبه شده
توسط روابط باال به مقدار کاربردی آنها در جدول شماره  2ارائه
شده است .در جدول شماره  3نیز تحلیل سیاهه برای انتشار
مواد مختلف برای هر مگاژول سوخت دیزل ذکر شده است.
جدول  .2ضرايب تبديل آاليندهها به مقدار کاربردی
()IPCC, 2006; Mousavi-Avval et al ., 2017a

تبدیل  kg CO2-Cبه
تبدیل

kg N2O-N

به

kg N2O

تبدیل

kg NH3-N

به

kg NH3

تبدیل  kg NO3--Nبه

kg NO3

تبدیل  kg P2O5به

















kg CO2

kg phosphorus

















جدول  .3تحليل سياهه مواد مختلف در احتراق ناشی از سوخت ديزل
(.)Nemecek et al, 2007
-1

(g MJ-1

(g MJ

ماده

مقدار)diesel

ماده

مقدار)diesel

دیاکسید کربن
دیاکسید سولفور
متان
بنزن

74/5
2/41×10-2
3/08×10-3
1/74×10-4

کادمیم
کروم

2/39×10-7
1/19×10-6

مس
دی نیتروژن
منوکسید

4/06×10-5

روی
بنزو
آمونیوم
سلنیم
هیدروکربنهای
چند حلقه
هیدروکربنها
اکسیدهای
نیتروژن

2/39×10-5
7/16×10-7
4/77×10-4
2/39×10-7

2/86×10-3

نیکل

1/67×10-6

منوکسید کربن
ذرات معلق
(کوچکتر از 2/5
میکرومتر)

7/85×10-5
6/8×10-2
1/06
1/5×10-1

1/07×10-1

ارزيابی اثرات چرخه زندگی

ارزیابی اثرات چرخه زندگی ،مرحلهای است که در آن مجموعه
نتایج مرحله قبل (جدول سیاهه) بر اساس اثرات محیط زیستی
تفسیر میشود .در پایان این مرحله ،فهرستی از گروههای اثر
تعریف شده و برای مداخالت محیط زیستی مرتبط به
شاخصهای مناسب گروههای اثر ،مدلسازی میشوند .این
مرحله دارای چندین زیر بخش به شرح زیر میباشد ( Guinée et
:)al ., 2002

طبقهبندی یا گروهبندی :در این گام ،مداخالت محیط
زیستی توصیفی و کمی در تجزیه و تحلیل سیاهه بر اساس
کمیت خالص به گروههای اثر از پیش انتخاب شده اختصاص
مییابد ( .)Guinée et al ., 2002در گروهبندی اثرات ،مداخالت

محیط زیستی به طبقه اثرات پیشنهادی اختصاص مییابد .در
این مطالعه روش ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی بر اساس مدل
 CML2 baselineانجام شد .این مدل در تحقیقات گسترده ای
در زمینه تولیدات کشاورزی استفاده شده است .بر این اساس،
 11گروه اثر شامل تقلیل منابع غیرآلی ،تقلیل منابع فسیلی،
اسیدیشدن ،اختناق دریاچهای ،گرمایشجهانی ،نقصان الیه
ازن ،مسمومیت انسانها ،مسمومیت آبهای سطحی ،مسمومیت
آبهای آزاد ،مسمومیت خاک و اکسیداسیون فتوشیمیایی در
گلخانه تولید آلوئهورا مورد بررسی قرارگرفت .بهدلیل گستردگی
بحث و عدم امکان ارائه کامل آن ،برای دریافت اطالعات بیشتر
در رابطه با تعاریف و ویژگیهای گروههای اثر ،به منابع معتبر
مراجعه شود ( .)Guinée et al ., 2002به در گام تعیین ویژگی
ارزیابی اثرات ،مداخالت محیط زیستی تخصیص داده شده به
یک گروه اثر مشخص در بخش گروهبندی بر اساس واحد
متعارف برای همان طبقه کمی میشوند و مجموع به صورت یک
نمره (نتیجه شاخص) ارائه میشود .نتیجه برای هر گروه اثر
مشخص به یک نتیجه شاخص اشاره داشته و مجموعه کامل
نتایج شاخصها بهعنوان پروفایل محیط زیستی مطرح میشود
(.)Guinée et al ., 2002

نرمالسازی :این مرحله در ارزیابی چرخه زندگی اختیاری
است ،از آنجا که پس از انجام مرحلـه گروهبنـدی نمـیتـوان
بـه اهمیت مقادیر بدست آمده پیبـرد ،لـذا در ایـن مرحلـه
سـهم اثـرات زیست محیطی سیستم مورد مطالعه در کـل
اثـرات زیسـت محیطی یک منطقه تعیین میشود .به عبارت
دیگر در این بخش اهمیت یا بزرگی شاخصهای محاسبه شده با
توجه به اطالعات مرجع محاسبه میشود (.)ISO, 2006
وزندهی :این مرحله نیز در ارزیابی چرخه زندگی
اختیـاری میباشد .در این بخش به هر اثر زیستمحیطی بر
اساس کارایی کـه برای آسیبزدن به محیط زیست دارند یک
وزن داده میشـود و هـر گروه اثر که دارای کارایی آسیب زدن
بیشتری باشد ،مقدار وزن بیشتری بـه آن اختصاص مییابد.
وزندهی امکان مقایسه و درک بهتر نتایج را فراهم میسازد
(.)ISO, 2006

به منظور انجام محاسبات ارزیابی چرخه زندگی از نرمافزار
سیماپرو استفاده شد .یکی از نقاط ضعف مدل CML2 baseline
عدم ارائه نتایج بهصورت نرمالشده و وزندارشده میباشد.
بنابراین برای مدل  CML2 baselineدر نرمافزار سیماپرو ضرایب
نرمالسازی و وزندهی اختصاص داده شد و نتایج بهصورت
نرمال شده و وزندارشده نیز ارائه گردید.
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نتايج و بحث

باال تنوع در مصرف این نهادهها در گلخانههای مختلف است .به

تحليل جريان انرژی

این ترتیب که در برخی از گلخانهها از الکتریسیته برای

در جدول شماره  4میزان انرژی معادل هر یک از نهادهها و
همچنین ستانده خروجی بهتفکیک ذکر شده است .بر اساس
نتایج ،کل انرژی ورودی برای تولید هر تن برگ آلوئهورا در
گلخانه برابر  102825/19مگاژول برآورد شده است .سوخت
دیزل مصرفی بیش از  84درصد این میزان مصرف انرژی را به
خود اختصاص داده است .این میزان سوخت مصرفی بیشتر
صرف گرمایش گلخانه شده است .همچنین در تحقیقی دیگر در
رابطه با تجزیه و تحلیل انرژی در گلخانههای تولید خیار در
استان اصفهان ،سوخت دیزل با  54/17درصد از کل انرژی
مصرفی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده بود ( Heidari et

 .)al ., 2012در گلخانههای خیار

( Khoshnevisan et al .,

 )2013aو توتفرنگی ( )Khoshnevisan et al ., 2014bسوخت
مصرفی (گازطبیعی) بیشترین سهم را در میزان مصرف انرژی
داشت .این نتیجه نشان میدهد در گلخانههای ایران عمده
مصرف انرژی مربوط به گرمایش گلخانه است .در جایگاه بعدی
فوالد و پالستیک مصرفی در سازه گلخانه با انرژی مصرفی
معادل  11059/12و  3996/91مگاژول بر تن قرار دارند که
بیانگر این موضوع است که سازه گلخانه از لحاظ انرژی مصرفی
سهم عمدهای را بهخود اختصاص داده است .از آنجا که آلوئهورا
گیاهی دارویی است در کشت آن از کود و سموم شیمیایی
استفاده نمیشود (در صورتیکه زمین بسیار فقیر باشد قبل از
احداث سازه و هنگام آمادهسازی زمین مقدار کمی کود
شیمیایی به زمین اضافه میشود) ،بنابراین بر خالف سایر
محصوالت گلخانهای

( Canakci & Akinci, 2006; Heidari et

 )al ., 2012; Khoshnevisan et al ., 2013a; 2014bاین
نهادهها نقش چندانی در مصرف انرژی در این گلخانهها ندارند.
در نتیجه عمده مصرف انرژی مربوط به سوخت مصرفی گلخانه
خواهد شد که نتایج این تحقیق (سهم  84درصدی سوخت
مصرفی از کل انرژی مصرفی) گویای این مطلب است .در این
مطالعه ،کمترین مصرف انرژی مربوط به نهاده تراکتور و
ماشینهای کشاورزی بود .باید توجه داشت که استفاده از
ماشین فقط به منظور آمادهسازی زمین گلخانه استفاده میشود.
براساس نتایج مندرج در جدول شماره  ،4مصرف انرژی ناشی از
نهادههای مانند سوخت دیزل ،الکتریسته و پالستیک ،دارای
مقادیر باالیی از انحراف معیار میباشند .دلیل این انحراف معیار

راهاندازی پمپ آبیاری استفاده نشده و تنها برای تأمین روشنایی
بهکار رفته است و سوخت دیزل جایگزین آن شده است.
همچنین در برخی از گلخانهها از هیترهای الکتریکی به جای
هیترهای دیزلی استفاده شده است .از سوی دیگر تنها برخی از
گلخانهها از پالستیک بهعنوان مالچ استفاده کردهاند و بهدلیل
تفاوت در میزان و نوع پالستیک مصرفی و تک الیه بودن یا دو
الیه بودن روکش ،انحراف معیار مقدار باالیی را در مصرف این
نهاده نشان داده است.
نتایج شاخصهای انرژی برای گلخانههای آلوئهورا در
جدول شماره  5ارائه شده است .نسبت انرژی به عنوان شاخصی
برای بررسی کارایی انرژی در تولید محصول برابر 0/003
محاسبه شد .به عبارت دیگر ،بهازای مصرف یک مگاژول انرژی
ورودی 0/003 ،مگاژول انرژی تولید شده است .شاخص نسبت
انرژی در تولید گلخانهای سبزیجات در ترکیه از قبیل خیار،
گوجه فرنگی ،فلفل و بادمجان به ترتیب برابر ،0/32 ،0/31
 0/19و  0/23محاسبه شد

(.)Canakci & Akinci, 2006

این

شاخص در ایران برای تولید گلخانهای خیار برابر 0/12
( )Khoshnevisan et al ., 2013aو در تولید گلخانهای توتفرنگی
نیز برابر  )Khoshnevisan et al ., 2014b( 0/12محاسبه شد .پایین
بودن این نسبت در گلخانههای تولید آلوئهورا در درجه اول به
عملکرد بسیار کمتر آلوئهورا نسبت به سایر محصوالت ذکر شده
است که بر این اساس ،مصرف انرژی برای هر تن /کیلوگرم
محصول تولیدی بیشتر شده است (عالوه بر عملکرد باالتر سایر
محصوالت ،امکان کشت چندباره آنها در سال وجود دارد که
این امر نیز عملکرد گلخانه را چندین برابر میکند در حالیکه
آلوئهورا این ویژگی را ندارد) .دلیل دیگر نیز پایین بودن محتوی
انرژی این محصول نسبت به سایر محصوالت ذکر شده است .از
آنجایی که بخش عمده انرژی ورودی به گلخانه آلوئهورا ناشی
از مصرف سوخت است ،با کاهش مصرف در این نهاده میتوان
به شدت این نسبت را افزایش داد.
بهرهوری انرژی برابر 0/01کیلوگرم بر مگاژول محاسبه
شد .در گلخانههای توتفرنگی اصفهان ،این شاخص
0/06کیلوگرم بر ژول محاسبه شد

( Khoshnevisan et al .,

 .)2014bنتایج نشان میدهد به نسبت سایر محصوالت گلخانه
ای ،در گلخانه آلوئهورا بهازای تولید هر کیلوگرم محصول ،انرژی

 368مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،48شماره  ،3پاييز 1396

بیشتری مصرف میشود ،دلیل اصلی را میتوان به عملکرد کمتر

آلوئهورا نسبت به سایر محصوالت گلخانهای نسبت داد.

جدول .4محتوای انرژی نهادهها و ستاندهها در توليد گلخانهای برگ آلوئهورا

ميانگين انرژی

عنوان

ماکزيمم انرژی

-1

مينيمم انرژی

-1

) (MJ ton

انحراف معيار

-1

) (MJ ton

) (MJ ton

سهم هر يک از
نهادهها در
انرژی مصرفی
()%

نهادهها
نیروی کارگری
ماشینها و ادوات
سوخت دیزل
کود
نیتروژن
فسفر
پتاسیم
کود حیوانی
الکتریسیته
فوالد
پالستیک
پلیاتیلن
کارتن بستهبندی
مجموع انرژی ورودی
ستانده
برگ آلوئهورا

49/69
0/23
86255/64

50/64
0/23
111182/41

42/73
0/22
39865/52

1/90
0
13783/93

0/048
0
83/886

8/42
1/68
0/63
90/36
791/59
11059/12
3996/91
127/41
443/50
102825/19

20/28
3/33
3/45
108/91
970/08
11621/86
4727/75
189/60
601/17
130119/73

0
0
0
65/86
150/61
11003/01
3456/25
66/65
347/15
54995/98

9/63
1/65
1/23
18/33
301/67
113/80
520/98
28/42
20/09
-

0/008
0/002
0/001
0/088
0/77
10/755
3/887
0/124
0/431
100

330

جدول . 5شاخصهای انرژی در گلخانه توليد الوئه ورا
در استان خراسانرضوی

عنوان
نسبت انرژی
بهرهوری انرژی
شدت انرژی
افزوده خالص انرژی

واحد

مقدار

-

0/003
0/01
102/82
-102495/19

-1

kg MJ

MJ kg-1
MJ ton-1

تحليل شاخصهای زيستمحيطی توليد گلخانهای
برگ آلوئهورا

به منظور ارزیابی زیستمحیطی تولید آلوئهورا گلخانهای ،چرخه
زندگی این محصول از مرحله استخراج مواد اولیه تا بستهبندی
محصول مورد مطالعه قرار گرفت .محاسبات بر اساس یک تن
برگ آلوئهورا تولیدی در گلخانه انجام شد .شاخصهای زیست-
محیطی محاسبه شده برای تولید آلوئهورا گلخانهای در جدول
شماره  6ارائه شده است .براساس نتایج ،گرمایشجهانی
 8160/239کیلوگرم دیاکسیدکربن معادل گزارش شده است
که  80/44درصد آن ناشی از فعالیتهای داخل گلخانه (انتشار
مستقیم) است .در دیگر تحقیقات برای تولید هر تن
گوجهفرنگی 9400 ،کیلوگرم دیاکسیدکربن معادل آزاد شده

است ( .)Williams et al ., 2006در گلخانههای کشور سوئد این
میزان برابر  3300کیلوگرم دیاکسیدکربن معادل برای هر تن
گوجهفرنگی بوده است ( .)Carlsson-Kanyama, 1998در شکل
شماره  1منابع ایجاد گرمایشجهانی و سایر شاخصهای
زیستمحیطی به تفکیک نشان داده شده است .همانطور که
مشاهده میشود ،درحدود  80درصد گرمایشجهانی ناشی از
انتشار مستقیم داخل گلخانه میباشد .این انتشار ناشی از
سوختن سوخت دیزل و همچنین ناشی از مصرف کودهای
شیمیایی و کودهای دامی است .در رابطه با انتشار ناشی از تولید
نهادههای مصرفی نیز سوخت دیزل و پالستیک سهم بیشتری
در گرمایشجهانی در تولید آلوئهورا گلخانهای داشتهاند.
همچنین انتشار مستقیم بیشترین اثر را در شاخصهای اسیدی-
شدن و اختناق دریاچهای داشتهاند .در شاخصهای تخلیه منابع
غیرآلی ،نقصان الیه ازن ،مسمویت آبهای سطحی و مسمومیت
آبهای آزاد عمده دلیل انتشار مربوط به سوخت دیزل بوده
است .با توجه به عوارض نامطلوب شاخصهای ذکر شده باید تا
حد امکان از سوخت دیزل به میزان بهینه استفاده کرد (عدم
استفاده از تجهیزات گرمایشی مستهلک) و یا نوع سوخت
مصرفی گلخانهها را با سوخت پاکتری (تجدیدپذیر) عوض کرد
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تا از اثرات نامطلوب استفاده از سوخت دیزل کاسته شود.
همچنین بیشترین عامل در ایجاد شاخصهای تقلیل منابع آلی،
مسمویت انسانها و مسمومیت خاک مربوط به تولید فوالد
مصرفی برای احداث سازه گلخانه بوده است .هر چند استحکام
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سازه برای گلخانهداران بسیار مهم و اساسی است اما میتوان
گلخانهها را بهنحوی طراحی کرد که میزان فوالد کمتری در آن
استفاده شود و یا از موادی استفاده شود که عالوه بر تأمین
استحکام گلخانه ،آالیندگیهای کمتری داشته باشند.

جدول  .6شاخصهای زيستمحيطی توليد گلخانهای يک تن برگ آلوئهورا

گروه اثر

واحد

تقلیل منابع غیرآلی
تقلیل منابع غیرآلی (سوختهای فسیلی)
گرمایشجهانی
نقصان الیه ازن
مسمومیت انسانها
مسمومیت آبهای سطحی
مسمومیت آبهای آزاد
مسمومیت خاک
اکسیداسیون فتوشیمیایی
اسیدیشدن
اختناق دریاچهای

kg Sb eq
MJ
kg CO2 eq
kg CFC-11 eq
kg 1,4-DB eq
kg 1,4-DB eq
kg 1,4-DB eq
kg 1,4-DB eq
kg C2H4 eq
kg SO2 eq
kg PO43- eq

کل

خارج از گلخانه

داخل گلخانه

0/007
94950/26
8160/239
0/001
2050/425
29/267
357375/002
2/862
1/264
71/502
16/362

0/007
94950/26
1595/516
0/001
1879/393
28/340
333107/371
2/793
0/810
11/761
1/601

0
0
6564/723
0
171/042
0/927
4267/631
0/069
0/454
59/741
14/761

% 100
% 80
% 60
% 40
% 20
%0

کود اوره
کود مرغی

الکتريسته
کود دامی

سوخت ديزل
کود پتاسه

انتشارات مستقيم
کود فسفاته

شکل  .1سهم نهادههای مختلف در شاخصهای زيستمحيطی توليد گلخانهای يک تن
برگ آلوئهورا با روش CML2 baseline

نرمالسازی و وزندهی شاخصهای اثرات زيستمحيطی

در مدل  CML2 baselineبرای تبدیل مقادیر واقعی اثرات
زیستمحیطی به مقادیر نرمالشده مربوط به شاخصهای
زیستمحیطی از ضرایب خاصی استفاده میشود که این ضرایب
از نرمافزار سیماپرو استخراج شده و در جدول شماره  7ارائه
شده است .با ضرب این ضرایب در مقدار هر شاخص ،مقدار
نرمال شده هر شاخص محاسبه شده است .از سوی دیگر برای
اینکه بتوان شاخصهای زیستمحیطی را با واحدهای مربوطه با

یکدیگر جمع کرد و شاخص کلی برآورد کرد الزم است ضرایب
وزنی برای این شاخصها وجود داشته باشد .در مدل CML2
 baselineبرای تبدیل مقادیر واقعی اثرات زیستمحیطی به
مقادیر وزندار شده شاخصها ،از ضرایب وزندهی ارائه شده در
جدول شماره  7استفاده شد .از حاصلضرب این ضرایب در
مقدار مصرف نهادهها برای تولید هر تن محصول ،میزان انتشار
آالیندههای وزندار شده با واحد  pPtبهدست میآید (Mousavi-
 .)Avval et al ., 2017bبا توجه به یکسان بودن واحد مربوط به
هر گروه اثر میتوان مقادیر را برای گروههای اثر مختلف جمع
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کرد و مقدار انتشار آالیندهها را بهصورت یک مقدار عددی و
شاخصی نهایی بیان نمود .همانطور که در جدول مشاهده می-
شود ضرایب وزندهی و ضرایب نرمالسازی برای کلیه
شاخصهای زیستمحیطی غیر از شاخصهای مسمومیت
آبهای سطحی ،مسمومیت آبهای آزاد و مسمومیت خاک
یکسان است .به عبارت دیگر میتوان گفت برای تبدیل مقادیر
نرمالشده به مقادیر وزندارشده از ضریب یک استفاده شده
است بهجز در مورد شاخصهای مسمومیت آبهای سطحی،

مسمومیت آبهای آزاد و مسمومیت خاک؛ ضرایب نرمالسازی
و وزندهی برای سایر شاخصها برابر میباشند .دلیل این امر
این است که در وزندهی ،این سه شاخص در مجموع با هم در
نظر گرفته شدهاند .هدف از نرمالسازی امکان مقایسه شخص-
های مختلف با هم و وزندهی برای ارائه مقدار کل آسیب
زیستمحیطی ایجاد شده در اثر کشت محصول میباشد
(.)Mousavi-Avval et al ., 2017b

جدول  .7ضرايب نرمالسازی و وزندهی و مقادير نرمال شده و وزندار شده برای توليد هر تن آلوئهورای گلخانهای
ضرايب نرمال
گروه اثر

تقلیل منابع غیرآلی
تقلیل منابع غیرآلی
(سوختهای فسیلی)
گرمایشجهانی
نقصان الیه ازن
مسمومیت انسانها
مسمومیت آبهای سطحی
مسمومیت آبهای آزاد
مسمومیت خاک
اکسیداسیون فتوشیمیایی
اسیدیشدن
اختناق دریاچهای
کل

شاخص

سازی

نرمالشده (کل)

()×10-12

()×10-12

شاخص نرمال
شده (داخل
گلخانه)
()×10-12

ضرايب
وزندهی
()pPt

شاخص
وزندار شده
(کل)

شاخص وزندار شده
(داخل گلخانه)
)(pPt ton-1

4780
0/003

35/44
249/7

0
0

4780
0/003

)(pPt ton-1
35/44
249/7

0
0

0/02
4410

195/03
4/608

156/90
0

0/02
4410

195/03
4/608

156/90
0

0/39
0/42
0/01
0/92
27/20
4/19
6/32
-

795/57
12/4
1840
2/62
34/398
299/594
103/41
-

66/36
0/39
22
0/06
12/35
250/31
93/29
-

0/39
0/141
0/002
0/305
27/20
4/19
6/32
-

795/57
4/085
608/538
0/864
34/398
299/594
103/41
2331/26

66/36
0/13
7/27
0/02
12/35
250/31
93/29
586/63

در شکلهای شماره  2و  3مقادیر آالیندههای
زیستمحیطی تولید گلخانهای یک تن برگ آلوئهورا بهصورت
نرمال و وزندار نشان داده شده است .نتایج نرمالسازی (شکل
شماره  2و جدول شماره  )7نشان میدهد مسمویت آبهای
آزاد بیشترین میزان آالیندگی را به خود اختصاص داده است که
تولید سوخت دیزل مهمترین عامل ایجاد آن میباشد و تولید
فوالد نیز در جایگاه بعدی قرار دارد .در دیگر تحقیقات در رابطه
با تولید گلخانهای محصوالت خیار و گوجهفرنگی نیز نشان داده
شد که شاخص مسمویت آبهای آزاد بیشترین میزان آالیندگی
را داراست ( .)Khoshnevisan et al ., 2014aمشابه این نتیجه
برای تولید توتفرنگی گلخانهای نیز به دست آمده است
( .)Khoshnevisan et al ., 2013bبعد از این گروه اثر،
مسمومیت انسانها دارای بیشترین میزان آالیندگی است .در
این شاخص نیز تولید فوالد اصلیترین عامل ایجاد آالیندگی
است .با توجه به اینکه این دو شاخص هر دو بر روی تخریب
اکوسیستم مؤثرند باید از انتشار آنها به شدت جلوگیری کرد.
نتایج وزندهی نشان داد که مقدار کل آالیندههای زیست

محیطی برای تولید گلخانهای یک تن برگ آلوئهورا برابر با
 2331/26 )ton-1است که از این مقدار1744/63)pPt ton-1( ،
مربوط به فرآیندهای تولید نهادهها در خارج از گلخانه و ( pPt
 586/63 )ton-1مربوط به مرحله مصرف نهادهها در داخل گلخانه
میباشد .براساس نتایج شکل شماره  ،3گروه اثر مسمومیت
انسانها بیشترین میزان آالیندگی را به خود اختصاص داده است
که تولید فوالد عامل اصلی آن بوده است .در نهایت میتوان
گفت در تولید آلوئهورا گلخانهای ،گرمایش گلخانه (انتشار
مستقیم و غیرمستقیم) و سازه گلخانه به عنوان نقاط داغ
زیستمحیطی محسوب میشوند .همانطور که ذکر شد
پیشنهاد میشود برای کاهش اثرات مخرب زیستمحیطی در
تولید این محصول ،مصرف سوخت و فوالد بهینه شود و یا از
نهادههای جایگزین با آالیندگی کمتر استفاده شود.
این شاخص برای تولید هر تن کلزا در شمال ایران ( pPt
 1198/80)ton-1محاسبه شده است که (857/32 )pPt ton-1
مربوط به فرآیندهای تولید نهادهها در خارج از مزرعه و ( pPt
 341/48 )ton-1مربوط به مرحله مصرف نهادهها در داخل مزرعه
( pPt

خانعلی و حسين زاده بندبافها  :ارزيابی جريان انرژی و اثرات زيستمحيطی توليد گلخانهای گياهان ...

است ( .)Mousavi-Avval et al ., 2017bمقایسه نتایج نشان
میدهد تولید هر تن آلوئهورا اثر تخریبی در حدود  2برابر نسبت
به تولید کلزا دارد .مطالعه شاخص وزندهی در تولید کلزا نشان
داد آبهای آزاد بیشترین اثر مخرب زیست محیطی را در تولید
این محصول داشته است که کود تریپل فسفات سهم عمدهای
در این مقدار داشته است .میزان این شاخص برای هر تن کلزا
( 723/53)pPt ton-1محاسبه شده است که در حدود  15درصد
بیشتر از این شاخص برای تولید آلوئهورا است .بنابراین می توان
گفت بهدلیل مصرف کم کودهای شیمیایی ،تولید آلوئهورا نسبت
به کلزا تخریب کمتری را برای منابع آب های آزاد درپی دارد
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( .)Mousavi-Avval et al ., 2017bمیزان آسیب زیستمحیطی
انتشار گازهای گلخانهای بر حسب ( )Ptدر فعالیتهای کشاورزی
و دامپروری برای تولید هر کیلوگرم شیر گوسفند (با احتساب
کاشت علوفه) در مزارع ایتالیا بین ( 300)mPtتا ( 480ماده
اصلی منتشره متان بوده است) محاسبه شد که نشان میدهد
تولید گلخانهای آلوئهورا نسبت به تولید شیر گوسفند آسیب
زیست محیطی بسیار کمتری را به محیط زیست میرساند
(.)Vagnoni et al ., 2014
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شکل  .2مقدار آاليندههای زيستمحيطی برای توليد يک تن برگ آلوئهورا گلخانهای با روش  CML2 baselineبه صورت نرمال شده
()pPt ton-1

کود پتاسه
کارتن

کود فسفاته
پلی اتلين

کود اوره
فوالد

الکتريسته
پالستيک

سوخت ديزل
کود مرغی

انتشارات مستقيم
کود دامی

شکل  .3مقدار آاليندههای زيستمحيطی برای توليد يک تن برگ آلوئهورا گلخانهای با روش  CML2 baselineبهصورت وزن دارشده

با توجه به اینکه گروه اثر مسمومیت انسانها و همچنین
مسمومیت آبهای آزاد بیشترین میزان آسیب به محیط زیست
را داشتند ،در ادامه توضیحات بیشتری در رابطه با مواد ایجاد

کننده آنها ذکر شده است .نتایج خروجی نرمافزار نشان داد در
ایجاد مسمومیت انسانها در گلخانههای آلوئهورا 174 ،ماده
نقش داشتند که به آب ،هوا و خاک وارد شده و منجر به ایجاد
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مسمومیت برای انسانها شدهاند .از میزان (795/57 )pPt ton-1
مربوط به این گروه اثر ،بیش از  94درصد مربوط به انتشار نه
ماده سمی ذکر شده در جدول شماره  8میباشند .بر اساس

نتایج ،انتشار مواد به هوا و آب به ترتیب برابر  97و  3درصد
میباشند .در ضمن ،سهم عمدهای از این مواد (بیش از 83
درصد) مربوط به تولید نهادهها در خارج از گلخانه میباشد.

جدول  .8مواد سمی منتشره مربوط به گروه اثر مسموميت انسانها

ماده

نوع انتشار

کروم
بنزن
اکسیدهای نیتروژن
نیکل
باریم
مس
هیدروژن فلوراید
کادمیم
بنزن
کبالت

به هوا
به هوا
به هوا
به هوا
به آب
به هوا
به هوا
به هوا
به آب
به هوا

کل

داخل گلخانه
-1

خارج از گلخانه

()pPt ton-1

( )pPt ton

( )pPt ton

621/043
47/502
44/375
21/611
21/237
7/991
7/114
5/381
1/166
2/2

0
11/064
42/584
1/956
0
5/843
0
1/160
0
0

621/043
36/438
1/792
19/655
21/237

با توجه به مسئله سالمت انسانها ،شناسایی منابع انتشار
این مواد از اهمیت خاصی برخوردار است .چرا که با شناسایی
منابع انتشار میتوان از مصرف بیرویه نهادههای که منجر به
انتشار این مواد سمی میشوند جلوگیری کرد و یا آنها را با
موادی که خطرات کمتری برای سالمت انسانها دارند ،جایگزین
نمود .در شکل شماره  4درصد انتشار این مواد برای هر نهاده
مصرفی که سهم بیشتری در میزان کروم تولیدی داشته و
همچنین فعالیتهای داخل گلخانه بهتفکیک نشان داده شده
است .همانطور که مشاهده میشود ،فوالد مصرفی منجر به
تولید و انتشار مقدار زیادی کروم به هوا میشود.پس از فوالد،
بیشترین میزان کروم منتشر شده مربوط است به کود پتاسه
( 38درصد) ،کارتن ( 28درصد) و کود مرغی ( 18درصد)
میباشد .این نتیجه نشان میدهد برای کاهش انتشار کروم به
هوا و جلوگیری از افزایش سمیت آن میتوان مصرف این نهاده
ها را به حداقل رساند و یا با مواد دیگر جایگزین کرد .بهطور
مثال میتوان کود مرغی را تا حد امکان با کود دامی که کروم
کمتری منتشر میکند ،جایگزین نمود .عمده ماده منتشر شده
از فعالیتهای داخل گلخانه مربوط به گروه اثر مسمومیت
انسانها ،اکسیدهای نیتروژن هستند که ناشی از احتراق دیزل
جهت گرمایش گلخانه است .با تغییر نوع سوخت و استفاده از
منابع انرژی تجدیدپذیر ،این مشکل تا حد زیادی مرتفع خواهد
شد .در مطالعهای درباره ارزیابی چرخه زندگی تولید ترهفرنگی،
سم بوسکالید بهدلیل انتشار مستقیم کلر و اکسیدهای نیتروژن
ماده مهمی در ایجاد مسمومیت برای انسانها بوده است ( De

-1

2/148
7/114
4/221
1/166
2/2

 .)Backer et al ., 2009در کشت ذرت نیز انتشار مستقیم کلر و
اکسیدهای نیتروژن ناشی از سم آکتاچلور و انتشار مستقیم
ترکیبات گوگرد و فسفر و همچنین کلر ناشی از سم
کلرپیریفوس نقش اصلی را در گروه اثر مسمومیت انسانها
داشتهاند ( .)Xue et al ., 2015مقایسه نتایج نشان میدهد در
تولید محصوالت کشاوزی مواد منتشره از سموم مصرفی نقش
اصلی را مسمومیت انسانها داشتهاند اما در تولید آلوئهورا به-
دلیل عدم مصرف سموم ،نتایج متفاوتی بهدست آمده است.
نتایج خروجی نرمافزار برای گروه اثر مسمومیت آبهای آزاد،
 175ماده سمی را معرفی نمود که بیش از  99درصد از ( pPt
 608/538 )ton-1مربوط به هفت ماده سمی (هیدروژن فلوراید،
باریم ،نیکل ،مس ،برلیم ،کبالت ،سلنیم) بود که در جدول
شماره  9ذکر شدهاند .براساس نتایج ،میزان آسیب زیست
محیطی این مواد ( 470/549 )pPt ton-1ناشی از انتشار مواد به
هوا و ( 137/988 )pPt ton-1ناشی از انتشار مواد به آب بوده
است .نیکل ،برلیم و سلنیم هم از طریق هوا و هم از طریق آب
منجر به افزایش میزان آسیب زیستمحیطی این گروه اثر بوده
که باید بهطور جدی در رابطه با کاهش انتشار آنها تالش کرد.
نیکل ،همچنین به عنوان یکی از مواد مؤثر در شاخص
مسمومیت انسانها مشخص شد .هیدروژن فلوراید بیشترین
مقدار را در این گروه اثر به خود اختصاص داده است (بیش از
 73درصد) ،بنابراین شناسایی عوامل انتشار این ماده بسیار
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کود پتاسه

اکسیدهای
نیتروژن
%2

کبالت
%2
کروم
%38

داخل گلخانه

کادمیم
 %2هیدروژن
فلوراید
%19

بنزن (به
هوا)
%18

کادمیم مس
%9 %2

نیکل
%3

اکسیدهای
نیتروژن
%68

مس
%3

بنزن (به هوا)
%11

نیکل
%14

باریم
%8

کود مرغی

کروم
%18
بنزن (به هوا)
%19

[ CATEGORY
( ]NAMEبه
هوا)
[
PERCENTAG
]E

اکسیدهای
نیتروژن
نیکل
%2
%12

کادمیم
%2
هیدروژن
فلوراید
%37
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%2 %7

شکل  .4سهم مواد سمی گروه اثر مسموميت انسانها در فعاليتهای داخل و نهاد های داری بيشترين اثر در گلخانههای آلوئهورا

مختلف بهینهسازی میتوان الگوی مصرف مناسبی ارائه کرد.
همچنین باید در فرآیند ساخت نهادههای مصرفی نیز تجدیدنظر
نمود تا از انتشار این ماده مضر تا حد امکان کاسته شود .استفاده
از روشهای جدید و تجهیزات کارا در ساخت و حمل و نقل
نهادهها و استخراج مواد اولیه توصیه میشود .در نهایت در
جدول شماره  10ضرایبی برای محاسبه شاخصهای
زیستمحیطی وزندار شده جهت تولید نهادههای مصرفی
(خارج از گلخانه) در کشت آلوئهورا ارائه شده است که میتوان
برای ارزیابی زیستمحیطی چرخه زندگی محصول بهصورت
مستقیم و بدون استفاده از نرمافزارسیماپرو از این ضرایب
استفاده نمود.

ضروری است .در شکل شماره  5درصد مواد سمی منتشره
ناشی از نهادههای مصرفی که سهم بیشتری در میزان انتشار
هیدروژن فلوراید تولیدی داشتهاند و همچنین فعالیتهای داخل
گلخانه بهتفکیک نشان داده شده است.
براساس نتایج شکل شماره  ،5هیدروژن فلوراید سهم
عمدهای (بیش از  95درصد) در ایجاد گروه اثر مسمومیت
آبهای آزاد در تولید کود فسفاته ،کود مرغی و پلیاتلین و
همچنین سهم  74درصدی در فعالیتهای داخل گلخانه داشته
است .این ماده همچنین سهم عمده ای در سایر نهادهها (بهجز
الکتریسته) داشته است بنابراین باید تجدید نظری جدی در
نحوه میزان مصرف این نهادهها داشت که با استفاده از روشهای

جدول  .9مواد سمی منتشره مربوط به گروه اثر مسموميت آبهای آزاد
ماده

هیدروژن فلوراید
باریم
نیکل
مس
نیکل
برلیم
کبالت
سلنیم
سلنیم
برلیم

نوع انتشار

به هوا
به آب
به هوا
به هوا
به آب
به آب
به هوا
به هوا
به آب
به هوا

کل

داخل گلخانه

خارج از گلخانه ( pPt

()pPt ton-1

()pPt ton-1

)ton-1

455/866
123/425
10/189
7/283
3/514
3/310
3/001
2/868
2/419

0
0
0/922
5/325
0
0
0
0/744
0

1/322

0

455/866
123/425
9/267
1/958
3/514
3/310
3/001
2/124
2/419
1/322
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داخل گلخانه برلیم (به
آب)
کبالت
%%11

کود فسفاته

نیکل (به
آّب)
%1
هیدروژن
فلوراید
%99
پلی اتلين
سلنیم (به
آب)
%2

نیکل (به مس
آّب) %1
%1

باریم
%20

هیدروژن
فلوراید
%74
کود مرغی
هیدروژن
فلوراید
%98

نیکل (به
هوا)
%2

باریم
%2

برلیم (به
هوا)
%1

هیدروژن
فلوراید
%97
شکل  .5سهم مواد سمی گروه اثر مسموميت آبهای آزاد در فعاليتهای داخل و نهاد های داری بيشترين اثر در گلخانههای آلوئهورا
جدول  .10ضرايب وزندهی محاسبه شاخصهای زيستمحيطی وزن دارشده توليد نهادههای مصرفی درخارج از گلخانه يک تن برگ آلوئهورا

نهاده مصرفی

ضریب وزندهی برای تولید
واحد نهاده مصرفی ()pPt/Unit

مقدار مصرف شده
نهاده ()Unit

سوخت دیزل
الکتریسته
کود اوره
کود فسفاته
کود پتاسه
کود دامی
کود مرغی
پالستیک
فوالد
پلی اتلین
کارتن
کل

0/416786
0/106777
1/558802
13/13901
1/24
0/000943
0/154194
1/546182
5/573183
0/493981
1/688531

)1501/353 (kg
)66/353(kWh
)0/108 (kg
)0/096 (kg
)0/046 (kg
)276/341 (kg
)24/874 (kg
)50/594 (kg
)176/382 (kg
)3/326 (kg
)25/666 (kg

نتيجهگيری
در این تحقیق انرژی ورودی و خروجی تولید گلخانهای برگ
آلوئهورا در استان خراسانرضوی مورد بررسی قرار گرفت و
سپس ارزیابی چرخه زندگی تولید این محصول برای تخمین
اثرات زیستمحیطی فرآیند تولید انجام شد .دادههای مورد نیاز
از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان بهدست آمد .بر اساس
نتایج تحلیل انرژی ،کل انرژی مورد نیاز برابر 102825/19
مگاژول برای هر تن برگ آلوئهورا ،انرژی خروجی برابر 330
مگاژول برای هر تن برگ محصول و نسبت انرژی برابر با

شاخص وزندار شده (خارج از گلخانه)
)(pPt ton-1

625/7429
7/084936
0/167982
1/26628
0/056999
0/260531
3/835436
78/22722
983/0065
1/642892
43/33731
1744/6289

0/003محاسبه شدند .سوخت دیزل و فوالد مهمترین نهادههای
مصرفکننده انرژی بودند .نتایج تحلیل انرژی نشان داد تأمین
گرمایش و سازه گلخانه بیش از  90درصد انرژی مصرفی را به
خود اختصاص دادهاند که با بهینهسازی مصرف و همچنین تغییر
در نوع نهاده مصرفی در صورت امکان میتوان از این میزان
کاست و نسبت انرژی را افزایش داد .نتایج ارزیابی چرخه زندگی
نشان داد در سه گروه اثر گرمایشجهانی ،اسیدیشدن و اختناق
دریاچهای ،انتشار مستقیم ناشی از احتراق سوخت و مصرف
کودهای شیمیایی نقش عمدهای داشتهاند .این در حالی است
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انسانها بهدلیل تولید فوالد و گروه اثر مسمومیت آبهای آزاد
بهدلیل تولید سوخت دیزل و فوالد در خارج از گلخانه قابل
 نتایج نشان داد اصلیترین ماده سمی در ایجاد این.توجه است
دو گروه اثر به ترتیب مربوط به کروم و هیدرژن فلوراید بوده
است که با تغییر در میزان مصرف و نوع نهادههای مصرفی و در
نهایت با تغییر در نحوه ساخت و حمل و نقل نهادهها میتوان از
.انتشار بیشتر این مواد جلوگیری نمود

 عمده دلیل آالیندگی تولید سوخت،که در سایر گروههای اثر
 نتایج وزندهی در ارزیابی چرخه.دیزل و تولید فوالد بوده است
زندگی نشان داد کل انتشار آالیندههای زیستمحیطی برابر با
 مربوط به%74/84  بوده که از این مقدار2331/26(pPt ton )
 مربوط به%25/16 مرحله تولید نهادهها در خارج گلخانه و
 همچنین.مرحله مصرف نهادهها در داخل گلخانه بوده است
نتایج وزندهی شاخصها نشان داد که گروه اثر مسمومیت
-1
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