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ABSTRACT
Energy is one of the main components of the sustainable development strategy of any country. Efficient use of
energy must be considered to support agricultural production; Because in addition to economic savings, it
protects fossil resources. On the other hand, intensive agriculture, which is based on the intensive use of
agricultural inputs, machinery, fossil and non-fossil energy, is itself the cause of many of the world's
environmental problems today. In this study, the energy and environmental impacts of apple production in West
Azarbaijan Province have been evaluated. To collect required data on the production process, a questionnaire
was filled out and interviews were conducted with 141 gardeners in the area. The results showed that the energy
ratio is equal to 1.65, and the net energy added was equal to 27.780 MJ/ha. Among the energy sources, diesel
fuel accounted for the highest share of total energy inputs (61%). To evaluate the environmental impacts of
apple production, the life cycle assessment approach was used and ten parts of the work were examined. The
results of the life cycle assessment showed that chemical pesticides, diesel fuel and nitrogen fertilizer had a
great influence on the parts of the study.
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ارزيابی چرخهی زندگی توليد سيب از ديدگاه انرژی و آاليندههای زيست محيطی
(مطالعهی موردی :شهرستانهای اروميه و مهاباد)
1
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 .1گروه مهندسي ماشينهای كشاورزی دانشكده مهندسي و فناوری كشاورزی،
پردیس كشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه تهران ،كرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/2/9 :تاریخ بازنگری -1398/6/25 :تاریخ تصویب)1398/9/25 :

چکيده
انرژی یكي از اجزای اصلي استراتژی توسعهی پایدار هر كشوری است .برای حمایت از توليدات كشاورزی ،استفادهی كارآمد
از انرژی باید مدنظر قرار گيرد؛ زیرا عالوه بر صرفهجویي اقتصادی باعث حفاظت منابع فسيلي ميشود .از طرف دیگر،
كشاورزی فشرده كه بر پایهی استفادهی فشرده از نهادههای كشاورزی ،ماشينها ،انرژیهای فسيلي و غير فسيلي بنانهاده
شده است خود دليل بسياری از مشكالت زیستمحيطي جهان امروز بهحساب ميآید .در این مطالعه ،انرژی و اثرات
زیست محيطي توليد سيب در استان آذربایجان غربي مورد ارزیابي قرار گرفته است .برای جمعآوری دادههای موردنياز
مربوط به فرآیند توليد ،از تكميل پرسشنامه و مصاحبهی حضوری با  141نفر از باغداران منطقه بهره گرفته شد .نتایج
بهدستآمده نشان داد كه نسبت انرژی برابر با  1/65و افزودهی خالص انرژی برابر با  27740/80مگاژول بر هكتار ميباشد.
از ميان نهادههای انرژی ،سوخت دیزل باالترین سهم از كل انرژی ورودی ( 61درصد) را به خود اختصاص داد .برای ارزیابي
اثرات زیستمحيطي ناشي از توليد سيب ،رویكرد ارزیابي چرخهی زندگي مورداستفاده قرار گرفت و ده بخش اثر مورد
بررسي قرار گرفتند .نتایج ارزیابي چرخهی زندگي نشان داد كه سموم شيميایي ،سوخت دیزل و كود نيتروژن تأثير زیادی
در بخشهای اثر موردمطالعه داشتهاند.
واژههای کليدی :انرژی ،ارزیابي چرخهی زندگي ،سيب ،پتانسيل گرمایش جهاني ،اروميه ،مهاباد

مقدمه
سيب یكي از ميوههای پرمصرف است .این ميوه بخش مهمي از
رژیم غذایي انسان را تشكيل ميدهد؛ زیرا منبع سرشاری از
مونوساكاریدها ،مواد معدني ،فيبر خوراكي و انواع تركيبات فعال
بيولوژیكي از قبيل ویتامين  Cو تركيبات خاص فنلي ميباشد كه
بهعنوان آنتياكسيدانهای طبيعي شناخته ميشوند ( Wu et al.,
 .)2007سيب ،ميوهی گوشت دار درخت سيب از گونهی Malus
 domesticaو متعلق به خانوادهی  Rosaceaeاست.
منشأ درخت سيب ،آسيای مركزی است كه اجداد وحشي
آن امروزه در آنجا یافت ميشوند .بر اساس آمار  ،FAOایران پس
از چين و ایاالت متحدهی آمریكا ،سومين توليدكنندهی بزرگ
سيب در جهان است ( .)FAO, 2016توليد سيب در ایران و در
سال  3696698 ،1396تن بوده و استان آذربایجان غربي با توليد
 1200590تن سيب (حدود  32درصد از كل كشور) ،بيشترین
ميزان توليد را به خود اختصاص داده است ( Anonymous,
.)2017
بيتردید هر كشوری باید راهحل مسئلهی انرژی را در

چارچوب استراتژی توسعهی اقتصادی خود تعيين كند زیرا انرژی
یكي از اجزای اصلي استراتژی توسعهی پایدار هر كشوری است.
در هر جامعهای از سنتي گرفته تا صنعتي نه هزینههای انرژی،
بلكه قابليت دسترسي به انرژی است كه ایجاد بحران ميكند و
مدیریت انرژی تنها و نزدیکترین راه برای بهرهبرداری بيشتر از
سوختهای موجود و منابع انرژی است (.)Taki et al., 2012
برای حمایت از توليدات كشاورزی ،استفادهی كارآمد از
انرژی باید مدنظر قرار گيرد؛ زیرا عالوه بر صرفهجویي اقتصادی
باعث حفاظت منابع فسيلي ميشود ( Asafu-Adjaye et al.,
 .)2016از طرف دیگر ،كشاورزی فشرده 1كه بر پایهی استفادهی
فشرده از نهادههای كشاورزی ،ماشينها ،انرژیهای فسيلي و غير
فسيلي بنانهاده شده است خود دليل بسياری از مشكالت
زیستمحيطي جهان امروز بهحساب ميآید ( Tilman et al.,
.)2002
مطالعات متعددی پيرامون مصرف انرژی و آالیندههای
زیستمحيطي در توليدات باغي صورت گرفته استRafiee et .
 al., 2010به مدلسازی و تحليل حساسيت نهادههای انرژی برای

* نویسنده مسئولaakram@ut.ac.ir :
1. Intensive agriculture

شريفی و همکاران :ارزيابی چرخه ی زندگی توليد سيب 565 ...

توليد سيب در استان تهران پرداختند .كل انرژی ورودی در این
مطالعه برابر با  42819/25مگاژول بر هكتار به دست آمد .سوخت
دیزل ،كود دامي و الكتریسيته به ترتيب پرمصرفترین نهادهها در
توليد سيب بودند .كارایي مصرف انرژی مقدار  1/16برآورد گردید.
نتایج برآورد مدل اكونومتریک نشان داد كه اثر انرژیهای كود
دامي ،آب آبياری ،الكتریسيته ،كودهای شيميایي و نيروی
كارگری بر روی عملكرد مثبت بود .همچنين نتایج تحليل
حساسيت نشان داد كه مقدار  MPPانرژی آب آبياری ،نيروی
انساني و مواد شيميایي ،به ترتيب بيشترین مقادیر را دارا بوده
است.
در پژوهشي ميزان گازهای گلخانهای توليدی در فرایند
توليد گوجه فرنگي مزرعهای مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان
داد كه با توجه به تغييرات فصلي ،ميزان آالیندگي از  16183تا
 22426كيلوگرم كربن دی اكسيد معادل در هكتار متغير مي-
باشد .همچنين آبياری و كود نيتروژن بيشترین سطوح آالیندگي
را در بين نهادهها به خود اختصاص دادند (.)Jones et al., 2012
 Feyzbakhsh et al., 2019شاخصهای انرژی و پتانسيل
گرمایش جهاني در توليد سيبزميني را در استان گلستان بررسي
كردند .نتایج نشان داد كه كل ميزان انرژی ورودی و خروجي به
مزارع سيبزميني به ترتيب برابر  30/8و  79/2گيگاژول در هكتار
بود .همچنين بيشترین انرژی ورودی مستقيم در مزارع سيب-
زميني مربوط به مصرف سوخت بود و در بخش انرژی ورودی
غيرمستقيم بيشترین ميزان مربوط به كود نيتروژن بهدست آمد.
نسبت انرژی خروجي به ورودی ،بهرهوری انرژی و انرژی ویژه به
ترتيب برابر  0/71 ،2/13كيلوگرم بر مگاژول و ( 1/4مگاژول بر
كيلوگرم) محاسبه شد .همچنين ميزان پتانسيل گرمایش جهاني
در مزارع سيبزميني  1616/22كيلوگرم معادل دی اكسيدكربن
بهدست آمد.
 Haddadi et al., 2015شاخصهای انرژی و اقتصادی در
توليد محصوالت باغي در منطقهی طالقان را مورد ارزیابي قرار
دادند .نتایج آنها نشان داد كه انرژی سوخت و كود برای گيالس،
آلبالو ،سيب و گردو بيشترین سهم را در انرژی ورودی به خود
اختصاص داده است Mohammadshirazi et al., 2015 .شاخص-
های انرژی در توليد ميوه نارنج در مازندران را مورد بررسي قرار
دادند كه نسبت انرژی  ،بهرهوری انرژی و افزودهی خالص انرژی
به ترتيب  0/36 ،0/67كيلوگرم بر مگاژول و  -15962/5مگاژول
به دست آمد.
تاكنون مطالعهی جامعي در مورد ارزیابي انرژی مصرفي و
1. Energy Ratio
2. Energy Productivity

اثرات زیستمحيطي توليد سيب در ایران صورت نگرفته است .در
این مطالعه ،انرژی و اثرات زیستمحيطي توليد سيب در استان
آذربایجان غربي (شهرستانهای اروميه و مهاباد) مورد ارزیابي قرار
گرفته است.

مواد و روشها
منطقهی مطالعاتی

این مطالعه در استان آذربایجان غربي و در دو شهرستان اروميه و
مهاباد انجام شده است .شهرستانهای اروميه و مهاباد ،از نظر
ميزان توليد سيبدرختي در استان به ترتيب دارای رتبهی اول و
سوم هستند .اطالعات موردنياز این پژوهش از طریق تكميل
پرسشنامه و مصاحبهی حضوری با  141نفر از توليدكنندگان
سيبدرختي در مناطق مذكور به دست آمد .برای برآورد تعداد
نمونهی موردنياز از فرمول كوكران (رابطه  )1استفاده شده است
( :)Kizilaslan, 2009, Yousefinejad et al., 2015

N (S * t ) 2
( N  1)d 2  (S * t ) 2

n

(رابطه )1
در این رابطه N ،اندازهی جامعهی آماری t ،ضریب اطمينان
قابلقبول S2 ،برآورد واریانس صفت موردمطالعه در جامعه d ،دقت
احتمالي مطلوب و  nحجم نمونه است.
تحليل شاخصهای انرژی

بر اساس همارزهای انرژی ورودی و خروجي (جدول  ،)1نسبت
انرژی ،(ER) 1بهرهوری انرژی ،(EP) 2انرژی مخصوص (SE) 3و
افزودهی خالص انرژی (NEG) 4با استفاده از معادلههای  2تا  5به
دست آمد (.)Kitani, 1999; Yousefinejad et al., 2015
نسبت انرژی از تقسيم انرژی خروجي) توليدی ( حاصل از
محصول اصلي و یا محصول اصلي و فرعي بر انرژی ورودی
)مصرفي( بدست ميآید .بهرهوری انرژی شاخصي است كه بيانگر
كيفيت فرآیند توليد ميباشد و نشان ميدهد در مقابل یک
مگاژول انرژی چند كيلوگرم محصول توليد شده است .شاخص
انرژی مخصوص نشان ميدهد كه برای توليد یک كيلوگرم یا تن
محصول چه مقدار انرژی مصرف شده است .همچنين افزوده
خالص انرژی ،تفاوت ميزان انرژی ورودی و خروجي را نشان مي-
دهد). (Khanali & hosseinzadeh-bandbafha, 2017
E
ER  out
(رابطه )2
Ein

3. Specific Energy
4. Net Energy Gain
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Y
Ein
E
SE  in
Y
NEG  Eout  Ein

EP 

(رابطه )3
(رابطه )4

(رابطه )5
در این روابط Eout ،انرژی خروجي ) Ein ،(MJ/haانرژی
ورودی ) (MJ/haو  Yعملكرد محصول ) (kg/haميباشدER .

بدون بعد EP ،برحسب  SE ،kg/MJبرحسب  MJ/kgو
برحسب  MJ/haميباشند .مجموعه محتوای انرژی نهادههای
مصرف شده و توليدشده در طي فرآیند توليد را انرژی ورودی و
خروجي برای یک سامانهی توليدی گویند .انرژی ورودی برای
انجام عمليات مختلف زراعي یا توليد نهادههای مصرفي مورد
استفاده قرار ميگيرد و انرژی خروجي محتوای انرژی محصول
است.
NEG

جدول .1همارز انرژی نهادهها و ستانده در توليد سيب

نهادهها و ستانده

واحد

الف -نهادهها
 -1ماشينهای كشاورزی
 -2سوخت دیزل
 -3كودهای شيميایي
نيتروژن
فسفر
پتاسيم
 -4سموم شيميایي
 -5كود حيواني
 -6نيروی كارگری

hr

ب -ستانده
سيب

kg

kg
L

همارز انرژی ()MJ/unit
62/7
56/31

منبع
)(Rafiee et al., 2010

()Kouchaki-Penchah et al., 2016b

kg

kg
kg

66/14
12/44
11/15
120
0/3
1/96
2/4

انرژی موردنياز در فعاليتهای كشاورزی به دو گروه
مستقيم و غيرمستقيم تقسيم ميشود .در این پژوهش ،انرژی
مستقيم شامل نيروی كارگری و سوخت دیزل و انرژی غيرمستقيم
شامل كود دامي ،كودهای شيميایي ،سموم شيميایي و
ماشينهای كشاورزی ميشود .همچنين ،انرژی به دو نوع
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر نيز تقسيم ميشود .انرژی تجدیدناپذیر
شامل سوخت دیزل ،كودهای شيميایي ،سموم شيميایي و
ماشينها ميشود درحاليكه انرژی نيروی انساني و كود دامي
بهعنوان انرژیهای تجدیدپذیر ميباشند ( Kouchaki-Penchah
.)et al., 2016a
ارزيابی چرخهی زندگی

ارزیابي چرخهی زندگي بهعنوان یک روش قابل استناد و كاربردی
برای بررسي اثرات زیستمحيطي در فرآیند توليد محصوالت
كشاورزی معرفي شده است كه به جنبههای عملي و بالقوهی
زیستمحيطي در سراسر چرخهی زندگي یک محصول یا یک
1- Functional unit

()Mousavi-Avval et al., 2011
()Unakitan et al., 2010
()Pahlavan et al., 2011
()Kitani, 1999
()Demircan et al., 2006
()Nabavi-Pelesaraei et al., 2012
)(Rafiee et al., 2010

مرحله از مادهی خام فرآوری شده تا توليد ،مصرف ،پایان اعمال
زیستي ،بازیافت و دفع نهایي ميپردازد .بر اساس استاندارد ایزو
 ،14040ارزیابي چرخهی زندگي دارای چهار بخش تعریف هدف
و دامنه ،تعيين ورودیها و خروجيهای سامانه ،ارزیابي اثرات
زیستمحيطي و تفسير آنها ميباشد ( ;Iriarte et al., 2010
.)ISO, 2006
تعریف هدف و دامنه ،توصيف مرزهای سامانه و انتخاب یک
واحد كاركردی ( )FU1است .بنابراین با توجه به اهميت مباحث
زیستمحيطي در سامانههای كشاورزی ،در این تحقيق سعي شده
است تا شاخصهای اصلي محيطزیستي با روش ارزیابي چرخهی
زندگي برآورد گردد .در این تحقيق بهمنظور ارزیابي چرخهی
زندگي اثرات زیستمحيطي توليد سيب ،از روش CML 2
 baseline 2000 V2.04 / World, 1990 / characterizationدر
نرمافزار سيما پرو استفاده شد و ده شاخص انتشار آالیندهها برای
توليد محاسبه شد.
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نتايج و بحث
مقدار انرژی نهادهها و ستانده در توليد سيب ،در جدول  2خالصه
شده است .انرژی كل نهادهها برابر با  42759/20مگاژول بر هكتار
بوده و سوخت دیزل باالترین سهم انرژی نهادهها را به خود
اختصاص داده است .شاخصهای انرژی محاسبهشده در توليد
سيب ،در جدول  3ارائه شده است .نسبت انرژی  1/65و افزودهی
خالص انرژی  27720/80مگاژول بر هكتار محاسبه شده است و
نشاندهندهی این است كه توليد محصول از كارایي خوبي
برخوردار بوده است Rafiee et al., 2010 .كارایي انرژی و افزودهی
خالص انرژی در توليد سيب در استان تهران را به ترتيب برابر با
 1/16و  7038/18مگاژول بر هكتار برآورد نمودند.

بهرهوری انرژی و انرژی ویژه به ترتيب برابر با 0/69
كيلوگرم بر مگاژول و  1/46مگاژول بر كيلوگرم به دست آمدند.
به این معني كه به ازای هر مگاژول انرژی ورودی 0/69 ،كيلوگرم
محصول توليد شده و یا برای توليد هر كيلوگرم محصول1/46 ،
مگاژول انرژی مصرف شده است ،Rafiee et al., 2010 .بهرهوری
انرژی و انرژی ویژه در توليد سيب را به ترتيب برابر با 0/49
كيلوگرم بر مگاژول و  2/06مگاژول بر كيلوگرم به دست آوردند.
انواع انرژی و سهم آنها از كل انرژی ورودی در توليد سيب،
در جدول  4ارائه شده است .سهم انرژیهای مستقيم،
غيرمستقيم ،تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر از كل انرژی ورودی به
ترتيب برابر با  16/40 ،38/47 ،61/53و  83/60درصد بود.

جدول  .2مقدار انرژی نهادهها و ستانده در توليد سيب

نهاده یا ستانده

انرژی (مگاژول بر هكتار)

درصد از كل

الف -نهادهها (ورودی)
 -1ماشينها و ادوات
 -2سوخت دیزل
 -3كودهای شيميایي
نيتروژن
فسفر
پتاسيم
 -4سموم
 -5كود دامي
 -6نيروی انساني

3062/90
26184/15

7/16
61/24

3726/99
751/07
582/59
1440
6885
126/52

8/72
1/76
1/36
3/37
16/10
0/30

ب -ستانده (خروجي)
سيب

70500

100

جدول  .3شاخصهای انرژی در توليد سيب

شاخص انرژی
نسبت انرژی )(ER

واحد

مقدار برآورد شده

بدون بعد

1/65
0/69
1/46
27720/80

بهرهوری انرژی )(EP

kg/MJ

انرژی مخصوص )(SE

MJ/kg

افزودهی خالص انرژی )(NEG

MJ/ha

جدول  .4انواع انرژی در توليد سيب

نوع انرژی
مستقيم
غيرمستقيم
تجدیدپذیر
تجدیدناپذیر

مقدار ()MJ/ha

سهم از كل ()%

26310/67
16448/54
7011/52
35747/69

61/53
38/47
16/40
83/60
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شيميایي ،دارای بيشترین تأثير بودهاند .در بخش اثر اختناق
دریاچهای نيز كود نيتروژن دارای بيشترین تأثيرگذاری بوده و در
سایر بخشهای اثر ،سوخت دیزل و سموم شيميایي باالترین سهم
را داشتهاند.

بخشهای اثر مورد بررسي در این مطالعه ،نماد آنها ،واحد
اندازهگيری هركدام و مقدار محاسبه شده به ازای واحد عملكردی
(یک تن سيب) در جدول  5ارائه شده است .سهم نهادههای
مختلف در این بخشهای اثر ،در شكل  1نشان داده شده است.
در بخش اثر گرمایش جهاني ،كود نيتروژن ،سوخت دیزل و سموم

جدول  .5بخشهای اثر موردبررسی در ارزيابی چرخهی زندگی سيب

بخشهای اثر

نماد

واحد اندازهگيری

مقدار به ازای یک تن سيب

تقليل مواد غير آلي
اسيدی شدن
اختناق دریاچهای

AD

kg Sb eq

AC

kg SO2 eq
kg PO4 eq

0/532
0/209
0/0313

W
OL
D
HT

kg CO2 eq a

63/3

kg CFC-11 eq

0/0000155

kg 1,4-DCB eq b

16/3

FE

kg 1,4-DCB eq b

2/4

ME

kg 1,4-DCB eq b

TE

b

10100
0/0467
0/0105

3-

EP
G

گرمایش جهاني
نقصان الیهی ازن
مسموميت انسانها
آبهای
مسموميت
سطحي
مسموميت آبهای آزاد
مسموميت خاک
اكسيداسيون فتوشيميایي

PO

kg 1,4-DCB eq
kg C2H4 eq

a. Considering 100 years
b. DCB= dichlorobenzene

شکل  .1سهم نهادهها از بخشهای اثر آاليندههای زيستمحيطی

نتيجهگيری
در این مطالعه ،انرژی و اثرات زیستمحيطي ناشي از توليد سيب
در استان آذربایجان غربي مورد ارزیابي قرار گرفت .نتایج به دست
آمده نشان داد كه نسبت انرژی مقداری بيشتر از یک ( )1/65و
افزودهی خالص انرژی مقداری مثبت ( 27740/80مگاژول بر

هكتار) است .این مقادیر نشاندهندهی این است كه توليد سيب
در منطقه از كارایي خوبي برخوردار است .از ميان نهادههای انرژی،
سوخت دیزل باالترین سهم از كل انرژی ( 61درصد) را به خود
اختصاص داد .استفاده از سوخت دیزل برای كشيدن آب از چاه
بهمنظور آبياری باغ سبب افزایش چشمگير انرژی موردنياز برای
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 از راههای،استفاده از سموم شيميایي و مبارزهی بيولوژیک با آفات
مناسب برای كاهش آالیندههای زیستمحيطي در توليد سيب
.ميباشد
.هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

 نتایج ارزیابي اثرات زیستمحيطي نيز.سوخت دیزل شده است
نشان داد كه سوخت دیزل تأثير زیادی در بخشهای اثر
 سموم شيميایي و كود نيتروژن نيز در.موردمطالعه داشته است
 مدیریت بهينه در.بخشهای اثر مختلف تأثير بسزایي داشتند
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