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ABSTRACT
The present study analyzed the energy flow of this product by the cumulative energy demand (CED) and
cumulative exergy demand (CExD) method by providing a life cycle inventory of greenhouse Primrose
production. The required data through interviews and questionnaires were collected from greenhouse owners
in Savojbolagh. Based on the results, the total CED and CExD values for one bush of Primrose were calculated
as 8.45 and 8.24 MJ eq., respectively. Among the impact categories of the CED method, non-renewable-fossil
had the largest share with 8.43 MJ eq. that 66% of it was related to direct energy consumption in the greenhouse.
Also, 8.20 MJ eq. CExD was related to the non-renewable-fossil impact category that direct energy consumption
in the greenhouse had the most important role in it. The energy consumption for the production of one bush of
Primrose resulted in the emission of 0.20576 kg of carbon dioxide equivalent.
Keywords: Environmental impacts, Energy, Cumulative exergy demand, Cumulative energy demand,
Ornamental flower.
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بررسی اثرات زيستمحيطی و ارزيابی جريان انرژی در توليد پامچال گلخانهای با رويکرد تقاضای انرژی تجمعی
و تقاضای اکسرژی تجمعی
طاهره صالح پور ،1مجيد خانعلی ،*1علی رجبی

پور1

 .1گروه مهندسي ماشينهاي کشاورزي ،دانشکده مهندسي و فناوري کشاورزي ،پرديس کشاورزي و
منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
(تاريخ دريافت -1397/11/18 :تاريخ بازنگري -1398/6/10 :تاريخ تصويب)1398/7/15 :

چکيده
مطالعه حاضر با فراهم آوردن فهرست موجودي چرخه زندگي توليد گل پامچال گلخانهاي به تجزيه و تحليل جريان انرژي
توليد اين محصول با استفاده از روش تقاضاي انرژي و اکسرژي تجمعي پرداخته است .دادههاي الزم از طريق پرسشنامه و
مصاحبه حضوري از گلخانهداران در ساوجبالغ جمعآوري شد .بر اساس نتايج ،ميزان کل شاخص تقاضاي انرژي و اکسرژي
تجمعي براي توليد يک بوته گل پامچال بهترتيب  8/45و  8/24مگاژول محاسبه شد .در بين گروههاي اثر روش تقاضاي
انرژي تجمعي ،گروه اثر منابع غيرتجديدپذير -فسيلي با  8/43مگاژول بيشترين سهم را به خود اختصاص داده بود که 66
درصد ناشي از مصرف انرژي مستقيم درون گلخانه بوده است .همچنين 8/20مگاژول از تقاضاي اکسرژي تجمعي ،ناشي از
گروه اثر منابع غيرتجديدپذير-فسيلي بود که مصرف انرژي مستقيم درون گلخانه ،مهمترين نقش را در آن داشت .مصرف
انرژي بهازاي توليد يک بوته گل پامچال منجربه نشر  0/20576کيلوگرم معادل کربن دياکسيد شده است.
واژههای کليدی :اثرات زيستمحيطي ،انرژي ،تقاضاي اکسرژي تجمعي ،تقاضاي انرژي تجمعي ،گلزينتي.

مقدمه
در دهههاي اخير گرايش به سمت استراتﮋيها و راهبردهاي مهم
جهت توسعه صادرات ،جهشهاي مهم صادراتي را درپي داشته
است .اتخاذ برخي از سياستهاي حمايتي از طرف دولت در زمينه
هاي کشاورزي و صادرات کاالها ،بهجاي اﻗتصاد تکمحصولي و
وابسته به نفت ،بهويﮋه پرورش گلهاي زينتي بهﻋنوان يک راهبرد
در جهت ايجاد فرصتهاي شﻐلي و کسب درآمدهاي ارزي مدنﻈر
ﻗرارگرفته است .همچنين با توجه به اهميت کاهش وابستگي
اﻗتصاد کشور به درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام و
جايگاه صادرات کاالهاي غيرنفتي ،پرورش گلهاي زينتي بهﻋنوان
يک راهکار فرا روي برنامهريزان کشور ﻗرار گرفته است .با توجه به
موﻗعيت طبيعي ايران بهدليل تنوع اﻗليم ،وجود نور و شرايط آب
و هوايي مناسب و همچنين نزديکي به بازار بزرگ مصرف گل
(کشورهاي حوضه خليج فارس) ،توليد گلها و گياهان زينتي در
اکﺜر نقاط ايران بهسرﻋت در حال گسترش است .از طرفي صنعت
پرورش گلها و گياهان زينتي ،ﻗابل رﻗابت در ﻋرصههاي جهاني
ميباشند و پتانسيل بالقوهاي در کسب درآمد ارزي حاصل از
صادرات دارند .همچنين ميتوانند در ترکيب با صادرات ساير
کاالهاي غيرنفتي نقش بسيار مهمي را در تدوين برنامه اﻗتصادي
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بدون نفت و تنوع بخشي به صادرات کشور داشته باشند .بر اين
اساس ،ايران در سال ،2011بيش از 87000تن در متر گل تازه و
 200ميليون گل شاخه بريده را صادر کرده است که نشان از رشد
شديد توليد نسبت به ده سال ﻗبل از آن دارد ( Mostashar
 .)Nezami et al., 2011; Razaeii, 2012کشت گلها و گياهان
زينتي در ايران به دو صورت فضاي باز و گلخانهاي صورت مي-
گيرد .اما از آن جا که هدف از کشت گياهان زينتي ﻋملکرد تزئيني
آنها است ،اين نوع گياهان براي حفظ کيفيت بيشتر در سطح
وسيع در گلخانهها کشت ميشوند (.)Lazzerini et al., 2014
از مزاياي کشت گلخانهاي ميتوان به افزايش کيفيت
محصول توليدي ،استفاده کاراتر از منابع آب وخاک ،ﻋرضه دائمي،
اشتﻐالزايي و ﻋملکرد باالتر اشاره کرد .در مقابل نياز سرمايه
باالتر ،دانش فني بيشتر ،مسائل زيستمحيطي ،مصرف انرژي باال
و وابستگي به سوختهاي فسيلي و منابع ﻋﻈيم انرژي از معايب
اين نوع کشت بهشمار ميآيد ( & Mehrabi Boshrabadi
 .)Zeinalzadeh 2006; Taki et al .,2012aزيرا سامانه توليد
گلخانهاي بهدليل کمبود دانش و اطالﻋات در مورد استفاده بهينه
از وروديها مانند :ديزل ،گاز طبيعي ،آفتکشهاي شيميايي،
الکتريسته ،بذرهاي اصالح شده و غيره سبب تﻐييرات ﻗابل توجهي

صالح پور و همکاران :بررسی اثرات زيست محيطی و ارزيابی جريان 773 ...

در الگوي مصرف انرژي در بخش کشاورزي شده و منجر به
وابستگي بيشتر به منابع انرژي سوختهاي فسيلي شده است
( .)Golzar et al., 2018توليد ،توزيع و استفاده از اين وروديها
ﻋمدتاً بر مقدار زيادي انرژي غير ﻗابل تجديد تکيه ميکند
( .)Ozkan et el., 2004از آنجايي که مصرف باالي انرژي در
بخش کشاورزي سبب افزايش انتشار گازهاي گلخانهاي مي شود،
اين موضوع ميتواند براي نسلهاي آينده به يک چالش بسيار
جدي تبديل شود ( .)Khoshnevisan et al., 2013بنابراين ارزيابي
انرژي در توليدات کشاورزي بسيار مهم است و در فرآيند توليد،
اولين گام براي استفاده بهينه از منابع موجود است (Taki et al.,
.)2012b
تجزيه و تحليل انرژي براي مطالعه کارايي نهايي و اثرات
زيستمحيطي محصوالت کشاورزي ،يک رويکرد مهم در
کشاورزي ميباشد .امروزه با پيشرفت صنايع و کشاورزي و
افزايش نياز بشر به بهرهبرداري از منابع انرژي ،تالش براي بهينه-
سازي مصرف انرژي به يک هدف اصلي تبديل گرديده است.
آشنايي با مهمترين ابزار اين کار ميتواند در توسعهي آن سودمند
واﻗع شود .بههمين دليل ،امروزه مفهوم انرژي و اکسرژي از نﻈر
دانشمندان ،محققان و مهندسان بسياري ،مورد توجه ﻗرار گرفته
است.
استفاده درست از انرژي در همهي بخشهاي مصرفکننده
از جمله کشاورزي و صنايع گلخانهاي ميتواند سبب توليد پايدار
شود .همچنين توليد اﻗتصادي ،کندشدن روند اتمام ذخاير فسيلي
و جلوگيري از آلودگي هوا را در پي دارد .تجزيه و تحليل انرژي
براي مطالعه کارايي و اثرات زيستمحيطي محصوالت کشاورزي
يک رويکرد مهم در کشاورزي است و ميتواند نقش مهمي در
بهبود کيفيت تصميمگيري ،مديريت و توسعه اين بخش ايفا کند
).(Taki et al., 2012c

تقاضاي انرژي تجمعي شاخصي است که انرژي اوليه يک
محصول يا خدمات را در طول مراحل چرخه زندگي که شامل
مصرف انرژي مستقيم و غيرمستقيم (انرژي مرتبط با مصرف مواد)
است ،را اندازهگيري ميکند .از آنجايي که بسياري از اثرات
زيستمحيطي با بررسي چرخه زندگي (ارزيابي چرخه زندگي)
مرتبط با تقاضاي انرژي اوليه هستند ،تجزيه و تحليل تقاضاي
انرژي تجمعي بهﻋنوان يک فرم کوتاه ارزيابي چرخه زندگي ديده
ميشود ( .)Duschl et al., 2003همچنين ،تقاضاي انرژي تجمعي
ميتواند بهﻋنوان يک شاخص غربالگري مؤثر براي ﻋملکرد
محيطي مورد استفاده ﻗرار گيرد ( .)Huijbregts et al., 2010از
طرفي ،تجزيه و تحليل اکسرژي براي تحليل استفاده از انرژي در
يک کشور براي درک بهتر کارايي بهرهبرداري انرژي مورد استفاده

ﻗرار گرفته است و ميتواند استفاده مفيدتري از منابع انرژي را
فراهم کند .تقاضاي اکسرژي تجمعي يک ابزار مهم در ارزيابي
پايداري توليدات کشاورزي است .تقاضاي اکسرژي تجمعي مقدار
کل اکسرژي اوليه تجديدپذير و تجديدناپذير است که يک
محصول يا خدمات براي توليد به آن نياز دارند ( Bösch et al.,
.)2007
با توجه به اين مطالب مهم ،مطالعات مختلفي از منﻈر
تقاضاي انرژي تجمعي و تقاضاي اکسرژي تجمعي در نقاط مختلف
جهان صورت گرفته است .بهﻋنوان مﺜال ،شاخص تقاضاي انرژي
تجمعي براي سامانههاي کشت گوجه فرنگي به دو صورت باز و
گلخانهاي در هفت سناريو مورد بررسي ﻗرار گرفت .نتايج نشان
داد که تقاضاي انرژي تجمعي ساالنه از  0/8به 160/5مگاژول بر
کيلوگرم تﻐيير ميکند .همچنين ،در همهي موارد ،دسته
"غيرتجديدپذير-فسيلي" داراي باالترين مقدار مصرف انرژي بود
(.)Ntinas et al., 2017
در سال  2017مطالعهاي در رابطه با توليد خيار و گوجه
فرنگي در دو سامانه فضاي باز و گلخانه از بعد چرخه زيست-
محيطي و شاخص تقاضاي اکسرژي تجمعي در استان فارس
صورت گرفت .بر اساس نتايج ،کل شاخص تقاضاي اکسرژي
تجمعي براي توليد يک تن خيار و گوجه فرنگي در گلخانه به-
ترتيب  2159/19و  1934/14مگاژول معادل محاسبه شد.
همچنين ،ميزان شاخص تقاضاي اکسرژي تجمعي يک تن خيار
و گوجه فرنگي در فضاي باز بهترتيب  2649/59و 1222/69
مگاژول معادل برآورد شد (.)Zarei et al., 2018
در سال  2018در مطالعهاي که بر روي روند توليد گوجه
فرنگي به روش ميدان باز در مرمرهي جنوبي و توکات ،و همچنين
توليد گلخانهاي در آنتالياي ترکيه با استفاده از رويکرد مصرف
اکسرژي مورد بررسي ﻗرار گرفت ،گزارش گرديد که بيشترين
مصرف اکسرژي تجمعي در فضاي باز ناشي از مصرف آب و در
فضاي گلخانهاي ناشي از الکتريسته مصرفي درون گلخانهها مي-
باشد ( .)Yildizhan and Taki, 2018در مطالعهاي ديگر توليد
گلخانه اي خيار جهت تعيين ارزيابي انرژي با استفاده از مفهوم
مصرف اکسرژي تجمعي در منطقه گلشن استان اصفهان مورد
بررسي ﻗرار گرفت .نتايج اين مطالعه حاکي از آن بود که بيشترين
مصرف اکسرژي تجمعي مربوط به سوخت ديزل مورد استفاده در
سامانههاي گرمايشي و پمپهاي ديزلي براي آبياري بوده است
( .)Taki and Yildizhan, 2018همچنين در سال  2018توليد
توتفرنگي در دو سامانه کشت باز و گلخانهاي از منﻈر انرژي و
اکسرژي تجمعي مورد مطالعه و مقايسه ﻗرار گرفت .نتايج نشان
داد کل مصرف انرژي تجمعي براي توليد هر تن توتفرنگي در
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کشت باز و گلخانهاي بهترتيب  6703/042و  4200/881مگاژول
محاسبه شد .بيشترين ميزان مصرف انرژي تجمعي در کشت باز
ناشي ازکود نيتروژن ( )48%بوده است و بهدنبال آن آفتکشها
در جايگاه دوم ﻗرار داشتند .بهﻋبارت ديگر کودهاي شيميايي و
آفتکشها  %91از کل مصرف انرژي تجمعي را به خود اختصاص
داده بودند .همچنين ميزان مصرف اکسرژي تجمعي در کشت
گلخانهاي بهدليل استفاده از الکتريسيته بيشتر از کشت باز برآورد
شد (.)Yildizhan, 2018
همچنين مطالعات مختلفي اثرات زيست محيطي ناشي از
تقاضاي انرژي را در توليدات گلخانهاي مورد بررسي ﻗرار دادند.
محققان مطالعهاي بر روي پرورش گلهاي زينتي به روش ارزيابي
چرخه زندگي انجام دادند و دريافتند که سوختي که براي سامانه
گرمايش در گلخانهها استفاده ميشود ،بيشترين تأثير را بر روي
پديده گرمايش جهاني دارد .در حقيقت ميتوان گفت که 80
درصد ﻋلت بروز پديده گرمايش جهاني ناشي از سوخت ميباشد
و مابقي مربوط به استفاده از سموم و آفت کشها است

(Russo

) .et al., 2008محققان همچنين چرخه زندگي چند محصول
گلخانهاي شامل فلفل ،هندوانه و گوجهفرنگي را در کشور ايتاليا
مورد بررسي ﻗرار دادند .مطالعه آنها شامل مراحل استخراج مواد
اوليه ،توليد نهادهها ،توليد محصول ،حملونقل و بستهبندي را در
بر ميگرفت .ارزيابي آنها نشان داد که بيشترين آاليندگيها به
دو ﻋامل نوع بستهبندي و ساختار گلخانهها وابسته است .به ﻋالوه
گلخانههايي که نياز به سامانه گرمايش نداشتند داراي اثرات
زيستمحيطي بهتري بودهاند ) .(Cellura et al., 2012محققان در
سال  2013به بررسي کشت گلخانهاي گل رز در اتيوپي با استفاده
از ارزيابي چرخه زندگي پرداختند .نتايج مطالعه آنها حاکي از
اين بود که دادهها به استفاده شديد از کود ،سموم دفع آفات و
پالستيک گلخانهاي اشاره دارند .توليد و استفاده از اين وروديها
نمايندههاي اصلي در همه مقولههاي تأثيرگذار زيستمحيطي
است .بزرگترين سهم از توليد کودهاي استفاده شده ،مربوط به
کودهاي حاوي نيتروژن است که آن هم بر روي سالمت انسان
تأثيرگذار است ) .(Sahle and Potting, 2013همچنين در
مطالعهي ديگري ،زارﻋي و همکاران در سال  2017در استان
فارس به بررسي توليد خيار و گوجهفرنگي در فضاي باز و کشت
گلخانهاي از منﻈر ارزيابي چرخه زندگي پرداختند و طي آن ﻋنوان

استفاده از سوخت ديزل و گاز طبيعي مورد نياز در سامانههاي
گرمايشي در گلخانهها ،اثرات زيستمحيطي بيشتري نسبت به
گوجهفرنگي توليد شده در فضاي باز داشت .همچنين ،سوخت
ديزل و گاز طبيعي در گلخانهها و الکتريسيته و کود نيتروژن در
کشت فضاي باز به ﻋنوان مشارکتکنندگان اصلي در همه گروه-
هاي تأثيرگذاري شناخته شده بودند ) .(Zarei et al., 2017در
تحقيقي ديگر اثرات زيستمحيطي توليد گوجهفرنگي گلخانهاي
را در کانادا مورد بررسي ﻗرار گرفت و طي آن ﻋنوان شد که
سوخت مورد استفاده براي گرمايش گلخانهها بين  50تا  85درصد
بهﻋنوان مهمترين آسيب زيستمحيطي در چرخه زندگي توليد
گوجهفرنگي است .همچنين فرآيند توليد مقوا براي بستهبندي
گوجهفرنگي ،به ﻋنوان دومين ﻋامل تأثيرگزار شناخته شد

(Dias

).et al., 2017
گل پامچال يکي از گلهاي زيباي بهاري است که جنبهي
تزييني دارد .از آنجايي که زمان کاشت اين گياه از اواخر تابستان
شروع شده و در فصل بهار شکوفا ميشود و همچنين جهت
افزايش کيفيت گلهاي توليد شده ،اين گلها در گلخانهها کشت
ميشوند .بهدليل وجود شرايط مناسب جهت تأسيس واحدهاي
گلخانهاي در شهرستان ساوجبالغ ،تعداد واحدهاي گلخانهاي در
اين شهرستان رو به افزايش است .از اينرو بهدليل مصرف انرژي
جهت کنترل و بهبود شرايط محيطي براي توليد محصول ،انرژي
بيشتري مصرف ميشود که مطالعه جريان انرژي و اکسرژي ،و
شناسايي ﻋواملي که منجر به افزايش مصرف انرژي و اکسرژي
ميشوند را ضروري ساخته است .از سوي ديگر مرور منابع مرتبط
نشان داد که با وجود گستردگي تحقيقات در زمينهي انرژي و
اکسرژي مصرفي محصوالت کشاورزي ،هيچ مطالعهاي در رابطه با
انرژي و اکسرژي مصرفي گياهان زينتي گلخانهاي صورت نگرفته
است .لذا مطالعه حاضر ،ترکيبي از فهرست موجودي چرخه
زندگي توليد پامچال گلخانهاي با مفهوم انرژي و اکسرژي و
بررسي اثر آن با ميزان آسيبهاي زيستمحيطي ناشي از مصرف
نهادهها در اين شهرستان است که به بررسي انرژي مصرفي و
فرصتهاي کاهش مصرف انرژي به منﻈور بيان راهکارهاي بهينه-
سازي مصرف انرژي از ديدگاه شاخص تقاضاي انرژي و اکسرژي
تجمعي در توليد پامچال گلخانهاي ميباشد.

کردند که خيار توليد شده در فضاي باز بهﻋلت ﻋملکرد بيشتر،

مواد و روش

داراي اثرات زيستمحيطي بيشتري نسبت به خيار توليد شده در

جمع آوری داده

گلخانه دارد؛ اما در مقابل آن ،توليد گوجهفرنگي گلخانهاي بهﻋلت

اين مطالعه در شهرستان ساوجبالغ استان البرز صورت گرفته
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است .شهرستان ساوجبالغ بهدليل وجود تعداد واحدهاي گلخانه-

توليد محصول مانند آماده سازي زمين ،آبياري ،سوخت،

اي متعدد ،نقش بسيار مهمي در توليد گياهان زينتي اين استان

الکتريسيته ،برداشت و حمل و نقل وروديهاي کشاورزي مورد

دارد .بر اساس اﻋالم رسمي سازمان جهاد کشاورزي استان البرز،

نياز تا توليد است و انرژي غير مستقيم شامل بذرها ،ماشينها،

سطح زيرکشت گلخانه هاي استان البرز  3000هکتار است که

کود و مواد شيميايي هستند (.)Mohammadi et al., 2008

بخش ﻋمده آن ( )75%مربوط به شهرستان ساوجبالغ ميباشد.

شاخص تقاضاي انرژي تجمعي براي منابع انرژي ،به دو دسته

الزم به ذکر است که ﻗسمت ﻋمدهي گلخانههاي اين شهرستان

تجديدپذير و تجديدناپذير تقسيم ميشود .دسته تجديدپذير

به کشت گلهاي زينتي اختصاص دارد .اطالﻋات مورد نياز براي

شامل زيستتوده ،باد ،خورشيد ،زمين گرمايي ،آب و دسته

اين مطالعه از گلخانهداران و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه

تجديدناپذير شامل انرژي فسيلي و جنگلها ميباشد که در جدول

حضوري از  30واحد گلخانهاي در سال زراﻋي  96-97جمعآوري

 2نشان داده شده است.

و مورد بررسي ﻗرار گرفت .ميزان نهادههاي مصرفي در منطقهي

ضرايب شاخص تقاضاي انرژي تجمعي براي هر يک از

مورد مطالعه شامل بذر مصرفي ،کودهاي شيميايي (نيتروژن ،اوره،

نهادهها در جدول  3ذکر شده است (ضرايب از نرمافزار سيماپرو

پتاسيم و فسفات) ،کود دامي ،سموم شيميايي (ﻋلفکش ،ﻗارچ-

استخراج شده است).

کش و حشرهکش) ،سوخت ديزل ،گاز طبيعي ،نيروي کارگري،

جدول  .1ميزان نهادههای ورودی به گلخانه برای توليد هر بوته گل پامچال در
شهرستان ساوجبالغ.

آب آبياري ،الکتريسيته ،پلياتيلن مصرفي بهﻋنوان پوشش سقف
گلخانهها و ستانده در حکم ﻋملکرد گل پامچال بر حسب يک بوته

نهادهها

گل محاسبه شد .مقدار ميانگين هر يک از نهادههاي مصرفي در

 .1نيروي کارگري
 .2سوخت ديزل
 .3کودهاي شيميايي
الف) نيتروژن
ب) فسفر
ج)پتاسيم
د) فسفات
و) اوره
 .4کود حيواني
 .5سموم
الف) آفتکش
ب) ﻗارچکش
 .6الکتريسيته
 .7گاز
 .8پالستيک
 .9آب آبياري

جدول  1ارائه شده است.
شاخص تقاضای انرژی تجمعی

تقاضاي انرژي تجمعي فرصتي براي ارزيابي و پايداري يک
محصول يا يک سرويس بر اساس انرژي است .در حقيقت اين
موضوع " ،مقدار کل انرژي اوليه که براي استخراج ،توليد ،استفاده
و فروش محصول الزم است" را توصيف ميکند .همچنين ،ﻗادر
به ارزيابي و مقايسه محصوالت و خدمات با توجه به معيارهاي
انرژي است ( .)Frischknecht et al., 2015مفهوم تقاضاي انرژي
تجمعي ممکن است براي ارزيابي مصرف کل انرژي در طول چرخه
زندگي توليد يک فرآيند واحد که شامل مصرف انرژي مستقيم و
غير مستقيم (انرژي مرتبط با مصرف مواد) است را مطرح کند.
انرژي مستقيم براي انجام وظايف مختلف مربوط به فرآيندهاي

واحد

مقدار مصرف
بهازای يک بوته

h
l

0/0857
0/1748

kg
kg
kg
kg
kg
kg

0/0006
0/0002
0/0002
0/0002
0/0003
0/0212

kg
kg
kWh
m3
kg
m3

0/0004
0/0004
0/043
0/0869
0/00924
0/00028

جدول  .2دستهبندی عوامل مشخصه شاخص تقاضای انرژی تجمعی (.)Renewable Energy and Energy Efficiency Organization, 2019

دستهبندی

زيرشاخه

موارد

منابع تجديدپذير

زيستتوده
باد
خورشيد
زمين گرمايي
آب

چوب ،محصوالت غذايي ،زيستتودههاي کشاورزي ،بهﻋنوان مﺜال کاه
انرژي باد
انرژي خورشيدي (گرما و برق)
انرژي زمين گرمايي (کم ﻋمق 100-300 :ميليمتر)
انرژي برق آبي

منابع تجديدناپذير

انرژي فسيلي
جنگلها

زغال سنگ ،زغال ﻗهوهاي ،نفت خام ،گازطبيعي ،معدن زغال سنگ ،زغال سنگ
نارس ،پيت
چوب و زيستتوده از جنگلهاي اوليه
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جدول  .3ضرايب شاخص تقاضای انرژی تجمعی برای هر يک از نهادههای مصرفی در توليد گل پامچال.

منابع
نهاده

غير

تجديدپذير،
فسيلی ()MJ

آفتکش ()kg
کود نيتروژن ()kg
کود فسفات ()kg
کود پتاسيم ()kg
کود اوره ()kg
پلياتيلن ()kg
ديازينون ()kg
آترازين ()kg
کود دامي ()kg
الکتريسته ()kWh
گاز طبيعي ()m3
ديزل ()l
مصرف مستقيم انرژي
در گلخانه

منابع غير تجديدپذير،

منابع

زيست توده ()MJ

زيست توده ()MJ

2-

تجديدپذير،

منابع

تجديدپذير،

باد،

خورشيد ،زمين گرمايی
()MJ

منابع
تجديدپذير ،آب
()MJ

1-

1/72×102
6/06×101
2/85×101
5/93
5/83×101
7/16×101
2/03×102
1/29×102
3/66×2-10
1/36×101
4/24×101
4/65×101

1/15× 10
9/31×2-10
5/29×2-10
1/04×1-10
1/83×4-10
4/70×6-10
8/76×3-10
1/82×3-10
4/95×8-10
7/68×6-10
0
0

2/74
3/51
1/16
6/81
2/85×1-10
3/91×1-10
3/81
1/52
5/57×5-10
3/52×3-10
0
0

9/42× 10
9/27×2-10
2/09×1-10
3/41×2-10
7/12×2-10
1/23×3-10
1/49
6/94×1-10
3/68×5-10
5/51×3-10
0
0

4/47
4/35×1-10
1/11
1/84×1-10
3/55×1-10
9/30×1-10
7/42
3/34
1/95×4-10
1/12×1-10
0
0

2

0

0

0

0

در حال حاضر مفهوم اکسرژي مورد توجه بسياري از دانشمندان
ﻗرار گرفته است .تجزيه و تحليل اکسرژي براي تجزيه و تحليل
استفاده از انرژي در يک کشور براي درک بهتر کارايي بهرهبرداري
انرژي مورد استفاده ﻗرار گرفته است .ﻋبارت اکسرژي براي اولين
بار در سال  1956توسط زورانت رنت 1با استفاده از دو واژه يوناني
 exو  ergonمطرح شد ( )Rant, 1956و سپس براي اولين بار
توسط ريستاد مورد 2استفاده شد ( .)Reistad, 1975اکسرژي يک
مقدار مفيد است که از ﻗانون دوم ترموديناميک استنتاج ميشود
و بخشي از انرژي است که ميتواند پس از تعادل بين سامانه و
محيط اطراف به کار مفيد تبديل شود .همچنين به تجزيه و تحليل
انرژي و ساير سامانهها و فرآيندها کمک ميکند .از طرفي ميتواند
از مزاياي زيستمحيطي و اﻗتصاد تکنولوژي هاي انرژي ،بهتر از
انرژي استفاده کند ( .)Bilgen, 2014اکسرژي سامانه ،بيشترين
کار مفيد ممکن طي يک فرآيند است که سامانه را به تعادل با
چشمه گرمايي ميرساند .هنگاميکه محيط اطراف چشمه است،
اکسرژي ،پتانسيل سامانه براي ايجاد يک تﻐيير است .زماني که
اين سامانه به تعادل با محيط برسد ،اکسرژي ،انرژي موجود براي
استفاده است و پس از تعادل سامانه و محيط اطراف ،مقدار
اکسرژي به صفر خواهد رسيد .تفاوت بين انرژي و اکسرژي در زير
به اختصار ذکر شده است ( Dincer and Rosen,2007; Wall,
 .)2013انرژي برطبق ﻗانون اول ترموديناميک به معناي حرکت يا
توانايي حرکت است و وسيلهي اندازهگيري کميت ميباشد .در

مقابل ،اکسرژي ترکيبي از ﻗانون اول و دوم ترموديناميک و بيانگر
کار يا توانايي توليد کار است و وسيلهي اندازهگيري کميت و
کيفيت ميباشد .همچنين ،انرژي تنها به خواص جريان ماده و
انرژي سامانه وابسته است درحاليکه که اکسرژي به خواص جريان
ماده ،انرژي سامانه و شرايط محيط وابسته است .از طرفي ،انرژي
در اشکال مختلف (پتانسيل ،جنبشي ،کار و گرما) کمي ميشود
اما اکسرژي در اشکال مختلف انرژي وجود دارد و بر اساس توليد
کار کمي ميشود .در شرايط تعادل با محيط ،انرژي کميت غير
صفري دارد ،در حاليکه اکسرژي در شرايطي که سامانه در تعادل
با خودش و محيط باشد ،کميت برابر صفر دارد.
شاخص تقاضاي اکسرژي تجمعي ،بهﻋنوان مجموع اکسرژي
تمام منابع مصرف شده در طول مراحل يک محصول و يا فراهم
آوردن يک خدمت بيان ميشود .شاخص تقاضاي اکسرژي تجمعي
مشابه شاخص تقاضاي انرژي تجمعي ميباشد ،با اين تفاوت که
تقاضاي اکسرژي تجمعي کيفيت منابع انرژي و همچنين منابع
غيرانرژي مانند فلزات و مواد معدني را نيز محاسبه ميکند
( .)Bösch et al., 2007شاخص اکسرژي تجمعي به نه زيرگروه
منابع فسيلي ،جنبشي ،خورشيدي ،پتانسيل ،اوليه ،زيستتوده،
آب ،فلزات و موادمعدني تقسيم شده و با استفاده از معادله زير
محاسبه ميشود و به صورت مگاژول معادل ( )MJ eq.تعريف مي-
شود ( .)Dewulf, 2007ضرايب شاخص تقاضاي اکسرژي تجمعي
براي هر يک از نهادهها در جدول  4ذکر شده است (ضرايب از
نرمافزار سيماپرو استخراج شده است).

1. Zoran rant

2. Reistad mourd

شاخص تقاضای اکسرژی تجمعی
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جدول  .4ضرايب شاخص تقاضاي اکسرژي تجمعي براي هر يک از نهادههاي مصرفي در توليد گل پامچال.

منابع
نهاده

منابع

منابع

تجديدپذير -تجديدپذير -تجديدپذير-

غيرتجديدپذير-
خورشيدی
جنبشی
فسيلی ()MJ
()MJ
()MJ
2/27×10-10 3/86×7-10
1/68×4-10
8/68×10-10 4/41×8-10
6×5-10
1/97×10-10 6/56×8-10
2/85×5-10
1086/50× 10 1/44× 10
5/90×6-10
7/04×11-10 2/74×8-10
5/68×5-10
4/10×12-10 5/04×10-10
7/05×5-10
3/08×10-10 5/85×7-10
2/01×4-10
1071/25× 10 2/83× 10
1/27×4-10
8/55×14-10 1/55×11-10
3/71×8-10
6/95×12-10 4/62×9-10
1/31×5-10
0
0
3/99×5-10
0
0
4/71×5-10

آفتکش ()kg
کود نيتروژن ()kg
کود فسفات ()kg
کود پتاسيم ()kg
کود اوره ()kg
پلياتيلن ()kg
ديازينون ()kg
آترازين ()kg
کود دامي ()kg
الکتريسته ()kWh
گاز طبيعي ()m3
ديزل ()l
مصرف مستقيم انرژي
1/96×6-10
در گلخانه

منابع

0

0

منابع
غيرتجديدپذير-

پتانسيل
()MJ
4/47×6-10
4/35×7-10
1/11×6-10
1/84×7-10
3/55×7-10
9/30×7-10
427×6-10
3/34×6-10
1/95×10-10
1/12×7-10
0
0

1/20×8-10
9/87×8-10
5/65×8-10
1/10×8-10
1/92×10-10
4/93×12-10
9/20×9-10
1/91×9-10
5/20×14-10
8/06×12-10
0
0

0

0

ارزيابی چرخه زندگی

در حال حاضر مسائل زيستمحيطي ناشي از تقاضاي انرژي به
يکي از مهمترين مسائل مطرح در سطح جهاني و ملي در بسياري
از کشورها تبديل شده است .داشتن اطالﻋات کافي از وضعيت
محيطزيست کشورها و بررسي روند تﻐييرات محيطزيستي يکي
از موضوﻋات مورد توجه مجامع جهاني طي سالهاي اخير بوده
است .اين موضوع در شناخت و درک صحيح از وضعيت موجود
براي تعيين تﻐييرات الزم در نحوه مديريت و ارائه برنامههاي
مديريتي نقش بسيار مهمي ايفا ميکند ) .(ISO, 2006اطالﻋات
توسعهيافته ،درزمينه اهميت حفاظت زيستمحيطي و اثرات
احتمـالي مـرتبط بـا محـصول توليدشده و مصرفي ،ﻋالﻗه به
توسعه روشهاي درک بهتر و شناسايي اين اثرات را افـزايش داده
اسـت ) .(Wallard and Grimble, 1997از ميان روشهاي مختلف
براي مطالعه زيستمحيطي فرآيندها و توليد محصوالت و خدمات،
روش ارزيابي چرخه زندگي يکي از آن روشها است .در حقيقت
ارزيابي چرخه زندگي يک تکنيک براي ارزيابي جنبههاي زيست-
محيطي و اثرات بالقوه مرتبط به يک محصول با استفاده از جمع-
آوري فهرستي از وروديها و خروجيهاي يک سامانه ،محصول و
يا خدمات و ارزيابي اثرات زيستمحيطي مرتبط با آن ،و در نهايت
تفسير نتايج مطابق با اهداف دامنه ميباشد ) .(ISO, 2006به-
ﻋبارت ديگر ،در يک پروژه ارزيابي چرخه زندگي تمام فرآيندهاي

اوليه ()MJ

منابع
تجديدپذير-

منابع

منابع

تجديدپذير -غيرتجديدپذير-

زيستتوده
()MJ
2/88×6-10
3/68×6-10
1/22×6-10
7/15×6-10
1/19×7-10
4/11×7-10
4/01×6-10
1/59×6-10
5/85×11-10
3/69×9-10
0
0

1/89×7-10 -4/36×6-10
3/91×8-10 4/91×6-10
1/87×7-10 2/43×6-10
7/04×9-10 2/30×6-10
2/42×8-10 8/62×6-10
3/15×9-10 8/78×7-10
4/70×7-10 -1/31×5-10
6/17×8-10 2/42×6-10
7/14×13-10 -4/21×11-10
2/53×9-10 7/23×8-10
0
0
0
0

0

5×5-10

آب ( )MJفلزات ()MJ

0

منابع

غير

تجديدپذير-
موادمعدنی
()MJ
2/28×6-10
1/18×6-10
5/81×6-10
9/75×8-10
1/15×9-10
4/75×9-10
2/25×6-10
4/87×7-10
1/32×13-10
7/41×11-10
0
0
0

توليد يک محصول از مرحله استخراج مواد اوليه تا دفع پسماند-
هاي باﻗيمانده از مصرف آن محصول (بهﻋبارت ديگر گهواره تا
گور) مورد بررسي ﻗرار گرفته و نتايج حاصل از آن فرآيند ميتواند
به تصميمگيران در انتخاب محصول يا فرآيند با کمترين اثرات
محيط زيستي کمک کند .در حقيقت نياز اصلي براي ايجاد يک
مطالعه ارزيابي چرخه زندگي ،شناسايي فرصتها براي بهبود
سامانه مورد مطالعه ميباشد تا ميزان اثرات زيستمحيطي و
مصرف منابع در طول کل دوره ﻋمر توليد آن محصول مديريت
شود .همچنين ارزيابي چرخه زندگي به جلوگيري از انتقال
مشکالت محيطزيستي از مرحلهاي به مرحله ديگر کمک ميکند.
مراحل انجام مطالعه

مراحل اصلي در روش مطالعه ارزيابي چرخه زندگي و همچنين
شاخص تقاضاي انرژي و اکسرژي تجمعي ،مشخص کردن هدف،
تعيين مرز سامانه و مشخص کردن واحد ﻋملکردي ميباشد .در
اين مطالعه ،هدف بررسي تقاضاي انرژي و اکسرژي در توليد گل
پامچال بر اساس نهادههاي مصرفي ورودي براي شناسايي کيفيت
انرژي مصرف شده در چرخه زندگي گل پامچال و ارائه برنامههايي
براي کاهش مصرف آنها در صورت امکان ميباشد .همچنين اين
مطالعه با هدف آگاهي از ميزان آسيبهاي زيستمحيطي ناشي
از تقاضاي تجمعي انرژي ،اثرات زيستمحيطي ناشي از توليد گل
پامچال را نيز مورد بررسي ﻗرار داد.
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واحد کارکردي يک توصيف کمي از سامانه خدمات يا
محصول فرآيند مورد بررسي ميباشد ( )Rebitzer, 2004که در
اين مطالعه واحد کارکردي يک بوته گل پامچال در نﻈر گرفته
شده است .از سوي ديگر ،انتخاب مرز سامانه بايد با هدف مطالعه
مورد نﻈر سازگار باشد و جزييات واحد فرآيندهاي موجود در

مطالعه مورد بررسي ﻗرار گيرد .در اين مطالعه مرزهاي سامانه،
ازکاشت بذر تا گلدهي در نﻈر گرفته شده است (شکل  .)1منابع
استفاده شده با توجه به واحد کارکردي و مرز سامانه تعيين شده
و در نهايت فهرست موجودي با توجه به اطالﻋاتي در مورد
وروديها و خروجيهاي فيزيکي فرآيندهاي سامانه تهيه شد.

شکل .1مرز سامانه توليد گل پامچال در گلخانه.

بهطور کلي سه بخش مهم در مرحله تهيه فهرست موجودي
چرخه زندگي شامل جمعآوري ،محاسبه و تخصيص دادهها
ميباشد .دادههاي کمي و کيفي که در فهرست موجودي وارد
ميشوند ،بايد براي هر واحد -فرآيندي که در مرز سامانه واردشده
است ،جمعآوري شود .دادههاي جمعآوري شده ،خواه اندازهگيري
شده باشند ،خواه محاسبه يا برآورد شده باشند ،براي کمي کردن
وروديها و خروجيهاي يک واحد-فرآيند مورد استفاده ﻗرار
ميگيرند .اگر دادهها از منابع ﻋمومي جمعآوري شوند ،بايد مرجع
آنها مشخص شود .براي آن دادههايي که ممکن است براي
نتيجهگيري مطالعه حائز اهميت باشند ،بايد به جزئيات فرآيند
جمعآوري دادههاي مرتبط ،مدت زماني که دادهها جمعآوري
ميشوند و اطالﻋات بيشتر درباره شاخصهاي کيفي دادهها اشاره
شود .اگر اينگونه دادهها ،الزامات کيفي دادهها را برآورده نميکند،
بايد بيان شود براي کم کردن خطر سوءتفاهمها (مانند موارد
منجر به شمارش مجدد به هنگام صحهگذاري يا استفاده مجدد از
دادههاي جمعآوري شده) شرح هر واحد -فرآيند بايد ثبت شود.
اطالﻋات مورد نياز در اين مطالعه به دوگروه تقسيم شدند.
گروه اول اطالﻋات مرتبط با ميزان مصرف نهادهها و گروه دوم
اطالﻋات مربوط به ساخت و حمل و نقل نهادههاي مصرفي
(فرآيندهاي باال دستي) است که اطالﻋات مربوط به مقدار نهاده-
هاي مصرفي از مصاحبه مستقيم با گلخانهداران بهدست آمد .اما

بهدليل نبود اطالﻋات کافي در رابطه با توليد فرآيندهاي باالدستي
از اطالﻋات موجود در پايگاه داده اکواينونت و يو اس ال سي آي
موجود در نرمافزار سيماپرو استفاده شده است.
براي محاسبه ميزان انتشار آاليندههاي زيستمحيطي غير
مستقيم (خارج از گلخانه) ناشي از مصرف نهادهها مواد اوليه سازه
گلخانه ،کودهاي شيميايي و دامي ،سوخت ديزل و الکتريسيته
توليدي از نيروگاههاي گاز طبيعي (Kouchaki-Penchah et al.,
) 2016از دادههاي موجود در پايگاه داده اکواينونت استفاده شد.
استفاده از کودهاي شيميايي و آلي منجر به انتشار تعدادي از
گازهاي گلخانهاي مهم ميشود که سبب گرم شدن کره زمين،
اسيدي شدن ،انباشت و ساير ﻋوامل تأثيرگذار ميگردد
) .(Mousavi-Avval et al., 2017مقادير انتشار مستقيم آمونياک
( ،)NH3اکسيد نيتروژن ( ،)N2Oو آاليندههاي  ،NOxانتشار کربن
دياکسيد ( ،)CO2انتشارات نيترات ( )NO3-و انتشار فسفر ناشي
از مصرف کودهاي شيميايي و آلي با استفاده از روابط استاندارد
محاسبه شد ) .(IPCC, 2006براي برآورد ميزان انتشار آاليندههاي
زيستمحيطي بهدليل استفاده از نيروي کار انساني ،ضريب انتشار
( 0/7 )kg CO2 eq/man-hمورد استفاده ﻗرار گرفت (Nguyen and
) .Hermansen, 2012براي محاسبه انتشارات حاصل از احتراق
سوخت ديزل و همچنين نشر فلزات سنگين موجود در کود به
خاک از اطالﻋات ارائه شده توسط محققين استفاده شد
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) .(Nemecek et al., 2007نتيجه اصلي اين مرحله ،ارائه جدولي
از فهرست وروديها (مواد و انرژي) و خروجيها (انتشار به محيط
زيست) بهازاي واحد کارکردي ميباشد که بهﻋنوان ورودي براي
مرحله ارزيابي اثر محسوب ميشود ) .(Guinée, 2002نتايج جمع-
آوري شده در فهرست موجودي براساس روش ايمپکت +2002
ارزيابي و در نهايت مورد تفسير ﻗرار گرفت.

نتايج و بحث
تعيين انواع انرژی مصرفی براساس تقاضای انرژی تجمعی

نتايج تقاضاي انرژي تجمعي براي گروههاي اثر مورد بررسي در
اين مطالعه در جدول  5نشان داده شده است .بر اين اساس ميزان
کل تقاضاي انرژي تجمعي براي پنج گروه اثر مورد بررسي براي
توليد يک بوته گل پامچال  8/45مگاژول برآورد شده است که از
اين مقدار ،منابع غير تجديدپذير -فسيلي بيشترين ميزان
تقاضاي انرژي تجمعي ( )8/43را به خود اختصاص داده اند که
مربوط به مصرف انرژي مستقيم درون گلخانهها ،يعني استفاده از
سوختهاي فسيلي (ديزل و گاز طبيعي) در سامانههاي گرمايش
گلخانهها و پمپهاي آب ميباشد .براي کاهش ميزان انرژي ناشي
از بکارگيري سوختهاي فسيلي درون گلخانهها ،در درجه اول
ميتوان با ﻋايق نمودن گلخانهها و همچنين تجهيزات سامانههاي
گرمايشي (بويلر) ،تا حد زيادي از هدر رفت و اتالف انرژي

جلوگيري نمود .همچنين جايگزيني تجهيزات فرسوده و مستهلک
با تجهيزات جديدي که ميزان سوخت کمتري مصرف ميکنند،
ميتواند باﻋث کاهش ميزان سوخت و در نتيجه انرژي مصرفي
شوند .از طرفي با بهکارگيري روشهاي متداول بهينهسازي مانند
تحليل پوششي دادهها و يا الگوريتم ژنتيک ميتوان مصرف
سوختها را بهينهسازي نمود .در واﻗع با استفاده از اين روشها
ميتوان ضمن شناسايي ﻋملکرد واحدهاي ضعيف ،راهکارهايي را
جهت بهبود ﻋملکرد آنان و کاهش مصرف سوخت ارائه داد.
همچنين ،افزايش سرمايهگذاري و استفاده از منابع انرژيهاي
تجديدپذير مانند انرژي خورشيدي ،ميتواند راهکار مؤثر ديگري
در کاهش مصرف انرژي تجديد ناپذير در گلخانههاي مورد مطالعه
باشد .در اين منطقه به ﻋلت تراکم باالي انرژي خورشيدي،
استفاده از گلخانههاي خورشيدي بايد توسعه يابد .در حقيقت با
بهکارگيري صفحه نمايش حرارتي در سقف گلخانهها ميتوان
مصرف سوختهاي فسيلي را براي گرم کردن گلخانهها در فصول
سرد سال در اين منطقه کاهش داد.
نتايج تحقيقات مشابه نشان ميدهد در توليد گوجهفرنگي
به صورت باز و گلخانهاي نيز منابع غير تجديدپذير -فسيلي ﻋمده-
ترين سهم را در تقاضاي انرژي تجمعي به خود اختصاص دادهاند
( .)Ntinas et al., 2017اين مطلب بر استفاده از منابع تجديدپذير
انرژي جهت سوخت مصرفي در توليدات و خدمات مختلف تاکيد
ميکند.

جدول  .5مقادير انواع انرژی براساس روش تقاضای انرژی تجمعی در توليد پامچال گلخانهای

گروه اثر

تقاضای انرژی تجمعی(مگاژول بر بوته)

اثرگذارترين نهاده

منابع غير تجديدپذير ،فسيلي
منابع غير تجديدپذير ،زيست توده
منابع تجديدپذير ،زيست توده
منابع تجديدپذير ،باد ،خورشيد ،زمين گرمايي
منابع تجديدپذير ،آب

8/43
0/00005
0/00515
0/00622
0/00937

مصرف مستقيم انرژي در گلخانه (ديزل و گاز طبيعي)
کود نيتروژنه
پلي اتيلن
آفت کش
پلياتيلن

همچنين در شکل  ،2سهم هر يک از نهادههاي مصرفي در
منابع انرژي مورد بررسي نشان داده شده است .براين اساس ،در
دسته منابع غيرتجديدپذير-فسيلي ،مصرف انرژي مستقيم در
داخل گلخانهها بيش از  60درصد را به خود اختصاص داده است
که در درجه اول ناشي از بکارگيري ديزل و گاز طبيعي مورد
استفاده جهت گرمايش گلخانههاي مورد مطالعه و همچنين پمپاژ
آب توسط پمپهاي ديزلي که در برخي از گلخانهها مورد استفاده
ﻗرار ميگرفت ،بود .لذا جهت کاهش مقدار انرژي غيرتجديدپذير-
فسيلي ،پيشنهاد ميشود که تا حد امکان از سوختهاي فسيلي
(ديزل و گاز طبيعي) به مقدار بهينه مصرف کرد (ﻋدم استفاده از

تجهيزات گرمايشي فرسوده و مستهلک) و يا نوع سوخت مصرفي
درون گلخانهها را با سوخت پاکتري (تجديد پذير) ﻋوض کرد تا
از ميزان انرژي مصرفي کاسته شود.
از سوي ديگر پلي اتيلن ،دليل اصلي تقاضاي انرژي تجمعي
در منابع تجديدپذير -زيستتوده و منابع تجديدپذير-آب است.
هر چند پلياتيلن براي ساخت سازهي گلخانه يک جز اساسي و
مهم بهشمار ميآيد ،اما ميتوان از مواد جايگزين مانند ورقهاي
دوجدارهي پليکربنات براي پوشش سقف استفاده نمود که ﻋالوه
بر شفافيت و سبکي نسبت به پلياتيلن ،گزينهي بسيار مناسبي
جهت جلوگيري از اتالف انرژي بهشمار ميآيد .همچنين ،اين
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در شکل  3تقاضاي انرژي تجمعي براي هر نهاده مصرفي
در توليد گل پامچال گلخانهاي نشان داده شده است .همانطور
که ديده ميشود توليد مستقيم گل پامچال در داخل گلخانهها
بهدليل استفاده از سوختهاي فسيلي (ديزل و گاز طبيعي) در
سامانههاي گرمايش گلخانهها و پمپهاي آب ،بيشترين ميزان
تقاضاي انرژي تجمعي را در بين ساير نهادههاي مصرفي به خود
اختصاص داده است .اين نتيجه لزوم استفاده بهينه از نهادههاي
مربوطه را در توليد پامچال گلخانهاي نشان ميدهد .همچنين
استخراج و توليد ديزل ،در رتبه دوم تقاضاي انرژي تجمعي ﻗرار
دارد.

ورقها از ﻋمر و دوام باالتري نسبت به پلياتيلن برخوردار هستند
و از نﻈر اﻗتصادي نيز مقرون به صرفهتر از پلياتيلن ميباشند.
مهم ترين نهادهها در منابع غير تجديدپذير-زيستتوده،
کود نيتروژن و فسفات ميباشد .همچنين درمنابع تجديدپذير
(باد ،خورشيد ،زمين گرمايي) ،آفت کش و ديازينون نقش بسيار
مهمي را ايفا کردند .لذا ميتوان ميزان مصرف کودها و سموم
شيميايي در شرايط گلخانهاي را از طريق آموزش و آگاهي دادن
به گلخانهداران ،مديريت نمود تا ﻋالوه بر جنبهي انرژي ،در جنبه-
هاي زيستمحيطي و اﻗتصادي نيز موجب پايداري گردد.
همچنين ميتوان با استفاده از کنترل بيولوژيکي ،از مصرف بيش
از اندازه آفتکشها در شرايط گلخانهاي جلوگيري نمود.
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الکتريسيته
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شکل  .2سهم نهادههای مصرفی در انواع انرژی مصرفی در تقاضای انرژی تجمعی توليد پامچال گلخانهای
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شکل .3تقاضای انرژی تجمعی برای هر نهاده مصرفی در توليد پامچال گلخانهای براساس منابع انرژی.
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تعيين انواع انرژی مصرفی براساس تقاضای اکسرژی تجمعی

کارا جهت تامين آب مورد نياز گلخانههاي پرورش گل و گياهان

جدول  6و شکل  4نتايج تقاضاي اکسرژي تجمعي را براي گروه-
هاي اثر مورد بررسي در اين مطالعه نشان داده است .همان طور
که در جدول  6مشاهده ميشود ،اساس ميزان کل تقاضاي
اکسرژي تجمعي براي توليد يک بوته گل پامچال  8/24مگاژول
برآورد شده است که از اين مقدار ،بيشترين ميزان تقاضاي انرژي
تجمعي مربوط به منابع غير تجديدپذير -فسيلي ميباشد که ناشي
از بهکارگيري ديزل و گاز طبيعي جهت گرمايش و پمپاژ آب مورد
نياز براي گياهان داخل گلخانه ميباشد.
همچنين از شکل  4سهم هر يک از نهادههاي مصرفي در
منابع انرژي مورد بررسي را ميتوان دريافت کرد .بر اساس شکل
موجود ،در دستهي منابع غيرتجديدپذير-فسيلي ،مصرف مستقيم
انرژي داخل گلخانهها بيشترين سهم را به خود اختصاص داده
است که همانطور که گفته شد بهدليل استفاده از سوختهاي
فسيلي جهت سامانههاي گرمايشي ميباشد .لذا ميتوان با
راهکارهايي همچون ﻋايق بندي گلخانهها ،استفاده از روشهايي
جهت بهينهسازي سوخت مصرفي ،جايگزيني تجهيزات نو و
همچنين جايگزيني انرژيهاي تجديد پذير از ميزان مصرف
مستقيم انرژي داخل گلخانهها کاست.
در دستههاي منابع غيرتجديدپذير-فلزات و منابع
تجديدپذير-جنبشي ،الکتريسيته مصرفي که جهت پمپاژ آب مورد
نياز گلهاي داخل گلخانه و سامانه تهويه مورد استفاده ﻗرار مي-
گرفت ،رتبه نخست تقاضاي اکسرژي تجمعي را به خود اختصاص
داده بودند .لذا بهبود سامانههاي آبياري ميتواند تا حد زيادي از
مصرف انرژي الکتريکي بکاهد .بهﻋنوان مﺜال ،سامانه آبياري
ﻗطرهاي کارآمدترين روش براي کاهش مصرف برق است.

زينتي ميباشد که سبب پخش يکنواخت ذرات بسيار ريز آب در
کل محيط ميباشند و سبب صرفهجويي در مصرف آب ميشوند.
در آخر ،کود فسفات ﻋلت اصلي توليد دستهي منابع غير
تجديدپذير-مواد معدني بوده است که جهت جلوگيري از مصرف
بيش از اندازهي اين نهادهي شيميايي در گلخانههاي مورد مطالعه،
بايد به گلخانهداران در زمينهي استفادهي بهينهي کودهاي
شيميايي آموزش داد.
تقاضاي اکسرژي تجمعي براي هر نهاده مصرفي در توليد
گل پامچال در شکل  5نشان داده شده است .بر اين اساس
بيشترين ميزان تقاضاي اکسرژي تجمعي در بين ساير نهادههاي
مصرفي ،متعلق به توليد مستقيم گل پامچال در داخل گلخانهها
ميباشد که ﻋلت اصلي آن ديزل و گاز طبيعي در سامانههاي
گرمايش گلخانهها و پمپهاي آب ميباشد.
تعيين ميزان آسيبهای زيستمحيطی ناشی از مصرف انرژی در
توليد پامچال در گلخانه

ميزان آسيب زيستمحيطي در هر بخش اثر و به ازاي توليد يک
بوته گل پامچال گلخانهاي در جدول  7نشان داده شده است .يکي
از مهمترين بخشهاي اثر مورد بررسي در اين مطالعه ،پتانسيل
گرمايش جهاني ميباشد .در اين مطالعه ميزان پتانسيل گرمايش
جهاني به ازاي توليد يک بوته گل پامچال برابر  0/20576کيلوگرم
معادل کربن دياکسيد برآورد شده است.
سهم نهادههاي مصرفي بر ميزان آسيبهاي زيستمحيطي
در شکل  6نشان داده شده است .براساس شکل  ،6توليد ،توزيع
و انتقال الکتريسيته در روند پس زمينه بيشترين تأثير را در
شاخصهاي مواد سرطانزا و تابش يونيزه داشته است .همچنين،

از سوي ديگر کود نيتروژن ،دليل اصلي تقاضاي اکسرژي
تجمعي در منابع تجديدپذير-خورشيدي و منابع غيرتجديدپذير-
اوليه است .مهم ترين نهادهها در منابع تجديدپذير-پتانسيل و
منابع تجديدپذير-زيستتوده ،پلي اتيلن ميباشد .لذا جهت
رسيدن به يک توليد پايدار ميتوان با کاهش پلي اتيلن مصرفي
از ميزان انرژي در دستههاي تجديدپذير-پتانسيل و تجديدپذير-
زيستتوده کاست و سبب صرفهجويي و ذخيرهي منابع
تجديدپذير شد.
در منابع تجديدپذير-آب ،آبياري گياهان در گلخانهها ﻋلت

ﻋوض کرد تا از اثرات نامطلوب استفاده از سوخت ديزل کاسته

اصلي تقاضاي اکسرژي تجمعي بوده است .جهت کاهش مصرف

شود .همچنين ،ﻋمده دليل انتشار در شاخص تخريب اليه اوزون

آب و راندمان آبياري ميتوان از آبياري ﻗطرهاي استفاده نمود.

مربوط به توليد آفتکشها ،توليد ديازينون و روند توليد

همچنين استفاده از سامانههاي مهپاش ،يک ابزار بسيار مؤثر و

الکتريسيته در پسزمينه ميباشد .در شاخصهاي مسموميت

توليد تا احتراق سوخت ديزل بيشترين اثر را در شاخصهاي مواد
غيرسرطان زا ،مواد معدني تنفسي ،تأثيرات تنفسي ،اسيدي شدن
خاک ،مسموميت آبي ،گرمايش جهاني و مصرف انرژيهاي تجديد
ناپذير داشته است .با توجه به ﻋوارض نامطلوب شاخصهاي ذکر
شده بايد تا حد امکان از سوخت ديزل به ميزان بهينه استفاده
کرد (ﻋدم استفاده از تجهيزات گرمايشي مستهلک) و يا نوع
سوخت مصرفي گلخانهها را با سوخت پاکتري (تجديدپذير)
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آبزيان و مسموميت زمين ،انتشارات مستقيم ناشي از مصرف

از تأثيرات انتشارات ناشي از توليد ديازينون و توليد پتاسيم بوده

کودها و آفتکشها تأثير بهسزايي گذاشتهاند .شاخصهاي

است .همچنين توليد کود نيتروژن و فسفات ﻋامل اصلي ايجاد

استخراج معادن و اختناق درياچهاي به صورت ﻗابل توجهي متأثر

شاخص اشﻐال اراضي شناخته شده است.

جدول  ..6مقادير انواع انرژی براساس روش تقاضای اکسرژی تجمعی در توليد پامچال گلخانهای

گروه اثر

تقاضای اکسرژی تجمعی(مگاژول بر بوته)
8/20
0/0029
0/000006
0/0093
0/00005
0/0054
0/0152
0/00022
0/0024

منابع غيرتجديدپذير-فسيلي
منابع تجديدپذير-جنبشي
منابع تجديدپذير-خورشيدي
منابع تجديدپذير-پتانسيل
منابع غيرتجديدپذير-اوليه
منابع تجديدپذير-زيستتوده
منابع تجديدپذير-آب
منابع غيرتجديدپذير-فلزات
منابع غير تجديدپذير-موادمعدني

اثرگذارترين نهاده
مصرف مستقيم انرژي در گلخانه (ديزل و گاز طبيعي)
الکتريسيته
کود نيتروژن
پلي اتيلن
کود نيتروژن
پلي اتيلن
مصرف مستقيم انرژي در گلخانه (آبياري)
الکتريسيته
کود فسفات
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شکل  .4تقاضای اکسرژی تجمعی برای هر نهاده مصرفی در توليد پامچال گلخانهای براساس منابع انرژی
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شکل  .5تقاضای اکسرژی تجمعی برای هر نهاده مصرفی در توليد پامچال گلخانهای براساس منابع انرژی.
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جدول  .7شاخصهای ارزيابی چرخه زندگی در توليد گل پامچال

بخشهای اثر

واحد اندازه گيری

مقدار به ازای يک بوته گل

kg C2H3Cl eq.

2/91×3-10
1/38×2-10
1/45×4-10
7/68×2-10
6/58×9-10
5/78×5-10
1/97×102
4/11×101
5/30×3-10
2/23×4-10
1/09×3-10
8/35×6-10
2/06×1-10
2/49
6/05×5-10

 -1مواد سرطانزا
 -2مواد غيرسرطانزا
 -3مواد معدني تنفسي
 -4تابش يونيزه
 -5تخريب اليه اوزون
 -6تأثيرات تنفسي
 -7مسموميت آبزيان
 -8مسموميت زمين
 -9اسيدي شدن خاک
 -10اشﻐال اراضي
 -11مسموميت آبي
 -12اختناق درياچه اي
 -13گرمايش جهاني
 -14مصرف انرژيهاي تجديد ناپذير
 -15استخراج معادن

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 SO2 eq.
kg PO4 P-lim
kg CO2 eq.
MJ primary
MJ surplus

100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

انتشارت مستقیم ناشی از مصرف کودها و آفت کش ها
آفت کش
کود نیتروژن
کود پتاسیم
کود فسفات
کود اوره
پالستیک
دیازینون
آترازین
کود دامی
الکتریسیته
گاز طبیعی
شکل  .6سهم نهادههای مصرفی و انتشارات مربوطه در بخشهای اثر آاليندههای زيستمحيطی در توليد گل پامچال

نتيجهگيری
در اين تحقيق تقاضاي انرژي و اکسرژي تجمعي توليد گل پامچال
گلخانه اي در شهرستان ساوجبالغ استان البرز مورد بررسي ﻗرار
گرفت .دادههاي مورد نياز از طريق مصاحبه حضوري و پرسشنامه
با گلخانهداران بهدست آمد .پرسشنامهها حاوي سواالتي از ﻗبيل
سطح زيرکشت ،مقدار ديزل مصرفي ،گاز طبيعي ،سموم ،کودهاي
شيميايي و غيره بود .همچنين دادههاي موردنياز براي توليد
نهادههاي مورد استفاده از پايگاه داده اکواينونت و يو اس ال سي

آي گرفته شده است .نتايج اين تحقيق نشان داد که در توليد
پامچال گلخانهاي تقاضاي انرژي و اکسرژي تجمعي بهترتيب برابر
 8/45و  8/24مگاژول بر بوته ميباشد که سهم منابع
غيرتجديدپذير-فسيلي از ساير گروههاي اثر بيشتر است .از طرفي
انرژي تجمعي براي هر نهاده مصرفي در توليد پامچال گلخانهاي
براساس منابع انرژي نشان داد که  66درصد اين مقدار ،ناشي از
مصرف انرژي مستقيم درون گلخانه و  21درصد ناشي از استخراج
و توليد سوخت ديزل بوده است .همچنين تقاضاي اکسرژي
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نيز ميتواند بهطور چشمگيري از مقدار تقاضاي انرژي و اکسرژي
مصرفي بکاهد و بايد جز برنامههاي کاربردي صنايع گلخانهاي در
 آب با- منابع تجديدپذير، همچنين.اين منطقه ﻗرار گيرد
 مگاژول در جايگاه دوم تقاضاي انرژي و0/0152  و0/00937
اکسرژي تجمعي ﻗرار داشت که ناشي از مصرف آب داخل
 لذا استفاده از. جهت رفع نيازهاي آبي گياهان ميباشد،گلخانهها
روشهاي نوين آبياري مانند آبياري ﻗطرهاي و يا استفاده از
مهپاشها ميتواند تا حد زيادي از ميزان مصرف آب و در نتيجه
 در پايان نتايج نشان داد.از ميزان انرژي و اکسرژي تجمعي بکاهد
که توليد هر بوته گل پامچال بهازاي مصرف انرژي در چرخه
- کيلوگرم معادل کربن دي0/20576 زندگي خود منجر به نشر
.اکسيد شده است
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تجمعي براي هر نهاده مصرفي نشان داد که مصرف انرژي مستقيم
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 اين نتيجه بهدليل مصرف.وروديهاي تأثيرگذار شناخته شدند
،باالي مستقيم انرژي در توليد گل پامچال است که ﻋلت اصلي آن
مصرف ديزل و گاز طبيعي جهت گرمايش و پمپاژ آب درون
 لذا جهت رسيدن به پايداري در سامانههاي.گلخانهها ميباشد
گلخانهاي در ﻗدم اول ميتوان با ﻋايق بندي گلخانهها و تجهيزات
 همچنين جايگزيني.گرمايشي از اتالف انرژي جلوگيري نمود
تجهيزات مستهلک و فرسوده و بهينهسازي مصرف سوخت
ميتواند اﻗدامات مؤثر ديگري جهت کاهش انرژي مصرفي در
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