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چکیده
ارزیابی چرخه حیات یکی از روش های ارزیابی اثرات محیط زیستی است که بر مبنای فرایند تولید توسعهیافته است.
در ارزیابی چرخه حیات اثرات تحمیلی ناشی از تولید یک محصول و یا یک فرایند و یا یک فعالیت بهوسیله تشخیص و
کمی_سازی انرژی و مواد استفاده_شده و ضایعات و پسماندهای تولیدی که به محیطزیست وارد میکند ،ارزیابی میشود.
در این مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیستی از ابتدا کاشت تا درب مزرعه برای روش کشت رایج و ارگانیک تولید توتفرنگی
با استفاده از چرخه عمر در استان کردستان برآورد شد .اطالعات اولیه از کشاورزان منطقه جمعآوری شد .اثرات
بررسی_شده در این مطالعه گرمایش جهانی ،اسیدی شدن ،سرشارسازی ،اکسیداسیونهای فتوشیمیایی ،سمیت برای
آبهای شیرین ،سمیت برای آبزیان دریایی ،سمیت برای خشکیها ،سمیت برای انسانها ،استفاده از منابع غیرزنده و کاهش
الیه ازون بر اساس روش  CML2 baseline2000 V2/ world1995بود .واحد کارکردی در این مطالعه یک تن توتفرنگی
تولیدی در نظر گرفته شد .ارزیابی اثرات در دو سناریو رایج و ارگانیک نشان داد که در همه طبقات اثر ،اثرات محیط زیستی
کشت رایج توتفرنگی بیشتر از کشت ارگانیک بود و در کشت رایج کودها و الکتریسیته بیشترین اثرات مخرب را به
محیطزیست وارد میکنند.
واژههای کلیدی :اثرات محیطزیستی ،ارزیابی چرخه حی

ات ،توتفرنگی ،کشت ارگانیک ،کشت رایج
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Abstract
Life Cycle Assessment (LCA) is one of the environmental impact assessment methods that has been
developed on the basis of the production process. In the life cycle assessment, the imposed effects resulting
from the production of a product, process or an activity have been investigated by identifying and quantifying
energy, materials used and emissions into the environment. In this study, the environmental impacts of cradleto-farm-gate life cycle assessment (LCA) for the conventional and organic cultivation methods of strawberry
in Kurdistan province of Iran have been estimated. The preliminary data were collected from the farmers of
the studied region during the growing season.

The resulting impacts consisted of the following: Abiotic

Depletion potential, Acidification potential, Eutrophication potential, Global Warming potential, Ozone
Depletion potential, Human Toxicity potential, Freshwater and Marine Aquatic Ecotoxicity potential,
Terrestrial Ecotoxicity potential, and Photochemical Oxidation potential, all of which were selected based
on CML2baseline 2000 V2/world, 1995/characterization method. The functional unit in the present study
revolved around one ton of strawberry. Assessing the impacts of the two scenarios indicated that in all impact
categories, the environmental impacts of the Conventional cultivation method of strawberry are more than
those of organic production system. The results signified that in the Conventional cultivation method,
fertilizers and electricity had the most detrimental impacts on the environment.

Keywords: Conventional Cultivation, Environmental Impact, Organic Cultivation, Life Cycle Assessment,
Strawberry
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مقدمه

اصلی و مقام اول تولید توتفرنگی را در کشور داراست

از دو دههی گذشته محصول توتفرنگی بهعنوان

 با توجه به آنچه گفته.)2109 (وزارت جهاد کشاورزی

یکی از محصوالت اصلی باغی استان کردستان همواره

71 شد و نظر به اینکه استان کردستان با تولید بیش از

-مورد_توجه تولیدکنندگان محصوالت باغی و سیاست

درصد توتفرنگی کشور قطب اصلی کشت توتفرنگی

 استان کردستان.گذاران استان و کشور قرارگرفته است

 بنابراین به یک ارزیابی نیاز،کشور محسوب میشود

03471  عملکرد، هکتار2219 با سطح زیر کشت معادل
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است که شامل همه اثرات محیطزیستی مربوط به توت-

منظر توسعه پایدار را ممکن میسازد (چهب  0447و

فرنگی باشد.

گرادل  .)0449پوشش کامل چرخه حیات یک محصول،

در چند دهه اخیر تولیدات کشاورزی افزایش

این امکان را میدهد تا نقاط داغ چرخه حیات را با کمترین

چشمگیری داشته است .استفاده از کودها ،ماشینآالت،

تالش و هزینه به دست آوریم .ارزیابی چرخه حیات

آفتکشها و بهبود روشهای تولید باعث افزایش تولید

امکان رسیدگی به بیشترین اثرات محیطزیستی مربوط

شده است؛ بنابراین افزایش تولید و استفاده گسترده از

و همه مراحل چرخه عمر یک محصول را فراهم میکند

نهادهها باعث مشکالت محیطزیستی مثل مردابی شدن

(گواین  2110و سازمان بیناللملی استاندارد  2119الف).

شده است (برنتراپ و همکاران  .)2119بهعنوان_مثال 43

ارزیابی چرخه حیات به سیاستگذاران و ذینفعان این

درصد انتشارات آمونیاک ناشی از فعالیتهای کشاورزی

کمک را خواهد نمود تا فرایندی را انتخاب نمایند تا

است (هاسچلد .)2111

کمترین تأثیر را بر روی محیطزیست داشته باشد .این

بهرهوری از انرژی یکی از مهمترین شاخصها برای

اطالعات میتواند با استفاده از دیگر عوامل ،همچون

افزایش بهرهوری در استفاده از انرژی است؛ اگرچه

هزینه و اطالعات عملکرد بهمنظور انتخاب فرایند تولیدی

آنالیزهای انرژی نشان میدهد روشهایی برای کم کردن

به کار گرفته شود.

استفاده از انرژی ورودی و بنابراین افزایش بهرهوری

پتانسیل رشد برای تولیدات باغی در کشورهای

انرژی وجود دارد (فلوک و بیرد  .)0492با انتشار کتاب

درحالتوسعه باال است .افزایش تولیدات باغی در این

بهار خاموش راشل کارسون در رابطه با اثرات زیانبار

کشورها میتواند باعث خودکفایی در تولیدات غذا و

استفاده از کودها و سموم شیمیایی و نشست محیط-

خوراک ،افزایش درآمد و فقرزدایی شود؛ اما باغبانی به

زیست انسانی سازمان ملل در استکهلم سوئد و طرح

علت استفاده از ماشینهای کشاورزی ،سیستمهای

مقوله بحران آینده کره زمین و مفهوم امنیت محیط

آبیاری ،نهادههای شیمیایی ،حملونقل و سیستمهای

زیستی برای نخستین بار در سال  0472و همچنین طرح

ذخیره محصوالت ،مصرفکننده بخش معنیداری از

مفهوم پایداری در گزارش "آینده مشترک ما" در سال

انرژی و مواد در بخش کشاورزی است .مصرف این

 0497گزارش برونتلند سبب توجه به مسائل محیط-

انرژی و مواد باعث انتشار گازهای گلخانهای مثل

زیستی در عرصههای مختلف مانند کشاورزی و صنعت

دیاکسید کربن ،متان و نیتروز اکسید میشود (هورن و

شد (نمچک و کاگی .)2117

همکاران  .)2114در مقیاس محلی ،مزارع فردی بر کیفیت

ارزیابی چرخه حیات 0یک روش مناسب برای ارزیابی

آبهای نزدیک ،چرخه تغذیه ،کنترل میکرو کلیما و کیفیت

همه اثرات محیطزیستی مربوط به یک محصول ،فرایند یا

بصری از چشمانداز و در مقیاسهای منطقهای و جهانی،

فعالیت است که با شناسایی ،کمیسازی و ارزیابی منابع

کشاورزی میتواند اثرات گستردهای بر کیفیت و در

مصرفشده ،انتشارات و پسماندهای آزادشده به محیط

دسترسی به منابع بزرگ آب ،حفاظت از تنوع زیستی و

زیست ارزیابی جامعی را ارائه میدهد (ربیتزر و همکاران

ترسیب کربن داشته باشد (اسچر و مک نیلی.)2112 ،

 .)2119ارزیابی چرخه حیات این فرصت را فراهم میکند

یوشیکاوا و همکاران ( )2119در مطالعهای انتشار

که ارزیابی کاملی از اثرات متنوع روی محیطزیست

گازهای گلخانهای از تولید توتفرنگی گلخانه را در ژاپن

صورت گیرد و توانایی شناسایی فرصتهای مناسب از

مورد-بررسی قراردادند .مرز سیستم در این مطالعه

1- Life Cycle Assessment
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مزرعه تا بازار در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که

کشت رایج و ارگانیک در چارچوب ارزیابی چرخه حیات

بیشترین سهم انتشار به سوخت ،برق و آب  71/4درصد،

به شرح زیر جمعآوری شد:

کودها  9/3درصد و ماشینآالت و تجهیزات  1/3درصد
بود .آنها نتیجه گرفتند که سوختن نفت خام عامل اصلی

کشت رایج

انتشار گازهای گلخانهای (بهخصوص  )CO2است .در

این نوع از کشت در منطقه کردستان بیشترین نوع

مطالعه دیگر ،پتانسیل گرم شدن جهانی ناشی از تولید

کشت را به خود اختصاص میدهد .در این نوع کشت

کاهو ،قارچ تکمهای و توتفرنگی توسط گاوندی و

بیشترین کودهای شیمیایی استفادهشده شامل کودهای

همکاران ( )2102ارزیابی گردید .واحد عملکردی برای

نیتراته ،فسفاتدار و پتاسه است .آبیاری مزارع بهصورت

توتفرنگی  1/3کیلوگرم و برای کاهو و قارچ تکمهای 1/1

قطرهای و بارانی صورت میگیرد ،بهطوری که تا مرحله

کیلوگرم در نظر گرفته شد .محققین مرز سیستم را کل

گلدهی از آبیاری بارانی و بعد از آن از آبیاری قطرهای

چرخه عمر که شامل مطالعه قبل از مزرعه ،مزرعه و پس

برای جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی استفاده می-

از مزرعه بود ،انتخاب کردند .اثرات محیطزیستی پس از

شود .از نیروی الکتریسیته برای پمپاژ آب آبیاری و برای

مزرعه ناشی از انتشار گازهای گلخانهای ماشینآالت،

مقابله با علفهای هرز موجود در مزرعه از آفتکشهای

تولید مواد شیمیایی و حملونقل مواد اولیه بود .عوامل

انتخابی و عمومی استفاده میشود .در هنگام آمادهسازی

مربوط به مزرعه شامل عملیات کشاورزی استفاده از

زمین کود دامی را با خاک برای حاصلخیزی بیشتر

مواد شیمیایی ،آب آبیاری ،مصرف برق و انرژی بود و

مخلوط میکنند.

اثرات محیطزیستی پس از مزرعه شامل حمل محصوالت
به مرکز پخش و انتقال به خردهفروشیها بود .نقاط داغ

کشت ارگانیک

برای هر سه محصول مشخص شد و در نهایت نتایج آن-

در استان کردستان تولید توتفرنگی ارگانیک نسبت

ها نشان داد که انتشارات توتفرنگی و کاهو بیشتر بود

به توتفرنگی رایج از مقدار کمتری برخوردار است .در

که این ناشی از عملیات کشاورزی در مرحله مزرعه بود.

این نوع کشت از کود شیمیایی و آفتکشها استفاده

هدف از این تحقیق ارزیابی اثرات محیط زیستی تولید

نمیشود و بهجای آن از کود دامی و روشهای بیولوژیک

توتفرنگی در استان کردستان با استفاده از ارزیابی

برای مقابله با آفات استفاده میشود .آبیاری به هر دو

چرخه حیات میباشد.

صورت قطرهای و بارانی و از الکتریسیته برای پمپاژ آن

مواد و روشها
منطقه پژوهش و جمعآوری دادهها
این پژوهش در استان کردستان که بین طول
جغرافیایی  99درجه و  12دقیقه شرقی تا  97درجه و 00
دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  39درجه و  90دقیقه تا
 31درجه و  21دقیقه واقع شده است ،انجام شد .دادههای
اولیه مطالعه حاضر از طریق مصاحبه رو در رو با
کشاورزان منطقه در سال زراعی  43-49در دو نظام

استفاده میشود.
ارزیابی چرخه حیات
ارزیابی چرخه حیات روشيييی اسيييت که بهوسيييیله
سيازمان بینالمللی اسيتاندارد  ISO 14040-تأیید شييده
اسيييت (سيييازمان بینالمللی اسيييتاندارد  .)2119ارزیابی
چرخه حیات در سالهای اخیر برای مقایسه تولیدات،
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شکل  -1چارچوب ارزیابی چرخه حیات )(ISO, 2006

فرایندها و محصوالت محیطزیست دوست با موفقیت در

مشخص میشود (سدربرگ و متسون  .)2111هدف از

کشاورزی استفاده شده است (اسچاو و فیت  .)2119این

مطالعه حاضر مقایسه اثرات محیط زیستی تولید

رویکرد بر شيناسایی و مقدار اثرات محیط زیستی تأکید

توتفرنگی کشت رایج و کشت ارگانیک در کردستان

دارد .در مطيالعيه حياضييير از ارزیيابی چرخه حیات بر

است .مرز سیستم در این مطالعه مزرعه انتخاب شده

اسييياس روش ارائه-شيييده در ( ISO14044برنتراپ و

است؛ یعنی از ساخت مواد اولیه تا مرحله تولید

همکياران  2119الف و سيييازمان بینالمللی اسيييتاندارد

توتفرنگی در مزرعه را شامل میشود (شکل  .)2واحد

 )2119که شاامل  9مرحله اصلی تعریف هدف و حوزه،

ساختاری یکتن توتفرنگی تولیدی در نظر گرفتهشده

تفسیر9

است .هدف از تعریف واحد عملیاتی فراهم آوردن واحدی

نتایج میباشييد اسييتفاده شييد که در شييکل  0نشييان داده

مرجع برای این امر است که دادههای بهدستآمده در

شده است.

بخش صورتبرداری نرمالسازی شوند .تعریف واحد

صيورتبرداری 2چرخه حیات ،ارزیابی اثرات 3و

عملیاتی بستگی به نوع اثرات و هدف مطالعه دارد .واحد
عملیاتی اغلب بر اساس جرم محصول تولیدی در شرایط

تعریف هدف و حوزه
تعریف هدف و حوزه اساس و مهمترین بخش در

مطالعه تعریف میشود (کوران .)0449

ارزیابی چرخه حیات است .در این مرحله اهداف مطالعه،
محصول نهایی مورد انتظار ،مرزهای سیستم مورد-
مطالعه ،واحد عملیاتی و درنهایت پیشفرضهای مطالعه
Inventory

2

Impact Assessment

3

Interpretation

4
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شکل  -2مرز سیستم تولیدی توتفرنگی در رهیافت ارزیابی چرخه حیات

صورتبرداری چرخه حیات

اما در کشت ارگانیک از هیچگونه کود شیمیایی استفاده

بعد از تعریف هدف و حوزه سیستم ،صورتبرداری

نمیشود و بهجای آن از کود دامی استفاده میشود .در

زنجیره تولید توتفرنگی صورت گرفت .این مرحله از

مرحله صورتبرداری برای تولید کودها از پایگاه دادهای

ارزیابی چرخه حیات نسبت به مراحل دیگر زمانبر است.

 Ecoinvent3.0استفاده شد .محاسبه انتشارات حاصل

این زمانبر بودن اغلب به خاطر زمانی است که در جمع-

از کودهای نیتروژنه با روش برنتراپ و همکاران ()2111

آوری اطالعات در این مرحله صرف میشود .داده اولیه

انجام شد .انتشارات حاصل از کودهای فسفات دار به

مورد نیاز بهصورت مستقیم از کشاورزان توتفرنگی

کمک روش نمچک و همکاران ( )2117محاسبه شد.

کار منطقه و جهاد کشاورزی استان کردستان جمعآوری
شد .دادههای ثانویه برای تحلیل اثرات محیطزیستی از

آفتکشها

پایگاه دادهای ٍ Ecoinvent3.0گرفته شد .این دادهها

بررسیهای میدانی نشان داد که در کشت ارگانیک

شامل انواع گازهای گلخانهای ،کودها ،آفتکشها،

از هیچگونه آفتکشی استفاده نمیشود؛ اما در کشت رایج

الکتریسیته و انرژی استفاده شده است .جزئیات

از انواع آفتکشهای عمومی و اختصاصی استفاده

صورتبرداری برای سامانههای کشت رایج و کشت

میگردد .در این رابطه ،محاسبه انتشارات آفتکشها بر

ارگانیک در جدول  0آورده شده است.

اساس روش پیشنهادی وان دن برگ و همکاران ()0444
صورت گرفت .بر اساس روش پیشنهادی  11-31درصد
از کل آفتکشها به هوا انتشار مییابد .اسپری کردن آ-

کودها
در کشت رایج منطقه کردستان بیشتر کودهای
نیتروژنه K2O ،و  P2O5مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین از کود دامی نیز قبل از کاشت استفاده میشود؛

فتکش هنگام استفاده و تبخیر از مهمترین عوامل انتشار
آفتکشها هستند.
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جدول  -1صورتبرداری چرخه حیات به ازای یک تن توتفرنگی
ورودی

واحد

کشت رایج

کشت ارگانیک

آبیاری
کود

مترمکعب)(m3
کیلوگرم )(Kg
کیلوگرم )(Kg
کیلوگرم )(Kg
تن )(ton
تن )(ton
کیلوگرم )(Kg
لیتر )(L

965.5
12
9.5
8
1.54
0.15
0.7
5.1

1234
0.9
4.12

کیلووات )(KW

530

623

اوره
تریپل فسفات
پتاسیم سولفات

کود دامی
کود مرغی
آفتکشها
سوخت مصرفی (گازوئیل)
الکتریسیته
خروجی
انتشارات

NO3
PO4
NH3

کیلوگرم )(Kg
کیلوگرم )(Kg
کیلوگرم )(Kg

1.6
0.3
1.9

0.44
0.1
0.04

CO2
CO
N2O
NOx
N2

کیلوگرم )(Kg
کیلوگرم )(Kg
کیلوگرم )(Kg
کیلوگرم )(Kg
کیلوگرم )(Kg

13.3
0.99
0.18
0.0018
1.23

11.6
0.128
0.08
0.0005
0.64

الکتریسیته
در مطالعه حاضر کشاورزان برای پمپاژ کردن
آب جهت آبیاری از نیروی برق استفاده میکردند.
استفاده از الکتریسیته در حقیقت باعث اثرات محیط
زیستی میشود.

تفسیر چرخه حیات
در این مرحله نتایج مراحل صورتبرداری و
ارزیابی تأثیر ارزشیابی میگردد تا مراحل یا نقاط داغ و
بحرانی در مسیر تولید و مصرف محصول که بیشترین

سوخت دیزل
در هر دو سیستم تولیدی از گازوییل برای عملیات
کشاورزی ماشینآالت استفاده میشود .انتشارات ناشی

اثرات سوء محیطزیستی را دارند شناسایی شوند و نیز
محصول و گزینه دارای اثرات سوء کمتر برای
محیطزیست مشخص گردند.

از سوختن گازوییل بر اساس روش ) IPCC (1996و
ساحل و پوتینگ ( )2103محاسبه شد .طبق روش

ارزیابی اثر و طبقات اثر مورد مطالعه

پیشنهادی به ازای هر کیلوگرم سوخت مصرفی  1/0گرم

در این مرحله ابتدا باید طبقات اثر 1و روشهای

 1/2 ،N2Oگرم  3091 ،CH4گرم  39 , CO2گرم  COو

ارزیابی آنها مشخص شود (پننگتون و همکاران .)2119

 92گرم  NOxبه داخل هوا انتشار مییابد.

در این رابطه در این مطالعه ده طبقه اثر شامل تخلیه منابع
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مفاخری ،ویسی و ....

غیرزنده ،پتانسیل اسیدی شدن ،9پتانسیل مردابی شدن،

اسيييیيدی شيييدن که تأثیر مواد اسيييیدزا آزادشيييده به

پتانسیل گرمایش جهانی ،پتانسیل کاهش الیه اوزون،

اکوسييیسييتمها را نشييان میدهد بیانگر این اسييت که به

پتانسیل سمیت برای انسان ،پتانسیل سمیت برای آبزیان

ازای تولید هر تن توتفرنگی در اسيييتان کردسيييتان به

آبهای شیرین ،پتانسیل سمیت برای آبزیان آبهای

ترتیيب در کشيييت رایج  9/340کیلوگرم  SO2و کشيييت

دریایی ،پتانسیل سمیت برای اکوسیستمهای خشکی،

ارگانیک  0/10کیلوگرم  ،SO2به محیطزیسيييت منتشييير

پتانسیل تشکیل اکسیداسیون فتوشیمیایی بهمنظور تعیین

میشيود .در این رابطه ،انتشيارات مستقیم از مزرعه 97

اثرات محیطزیستی ناشی از تولید توتفرنگی تعیین شد.

درصييد و کودها  21درصييد بیشييترین سيييهم را روی

برای ارزیابی و برآورد این اثرات دادههای مرحله

اسيیدی شيدن داشيتند که مقادیر اثر اسیدی شدن کشت

صورتبرداری وارد نرمافزار سیماپرو گردید و در این

ارگيانیيک با نتایج خرمدل و همکاران ( )2101برای نظام

نرمافزار بر اساس سطوح استاندارد و تعیین شده در

تولید جو آبی معادل  0/99کیلوگرم  SO2به ازای یکتن

پایگاه دادهای  Ecoinvent3.0این اثرات محاسبه شد که

دانه برای مقدار  091-091کیلوگرم نیتروژن در هکتار و

نتایج آن در ادامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

برای گنييدم دیم معييادل بيا  0/31کیلوگرم  SO2بييه ازای
یکتن دانه برای سييطح  91-31کیلوگرم نیتروژن نزدیک
بود.

نتایج و بحث
در این تحقیق ارزیابی اثرات دو سيييامانه تولیدی

در طبقه اثر سرشارسازی یا مردابی شدن یا

توتفرنگی بررسيييی شيييد که نتایج حاصيييل از هرکدام

اتروفیکاسیون که داللت بر افزایش ناخواسته تولید

سيیسييتمهای کشييت در جدول  2اشيياره شييده اسييت .بر

بیوماس در اکوسیستمهای خشکی و آبی به علت ورود

اساس نتایج جدول  2در همه طبقات اثر بررسیشده ،اثر

عناصر غذایی دارد و میتواند باعث تغییر در ترکیب

محیط زیسيييتی تولیيد توتفرنگی با روش کشيييت رایج

گونهای رستنیها به علت تشدید رشد جلبکهاو متعاقب

بیشتر از کشت ارگانیک بود .در کشت رایج مصرف کود

آن اختناق دریاچهها شود (برنتراپ و همکاران )2119

شيييیمیایی و الکتریسيييیته بیشيييترین اثرات را بر طبقات

نتایج نشان داد که مقدار بهدستآمده در شرایط کشت

مورد-مطالعه داشييتند .طبقه تخلیه منابع غیرزنده مربوط

رایج  1/940و کشت ارگانیک  1/0کیلوگرم  PO4-بود که

به استفاده از منابعی مانند سوخت های فسیلی و یا مواد

 11درصد آن به انتشارات مستقیم از مزرعه در نتیجه

معدنی است که دسترسی نسلهای آینده به این منابع را

مصرف کودها بود .پتانسیل گرمایش جهانی طبقه اثر

کياهش میدهيد .مقيدار این طبقيه اثر برای کشيييت رایج

دیگری بود که بر توانایی گرمایش جهانی ایجادشده در

معادل با  9/34کیلوگرم  sbو برای کشت ارگانیک معادل

طول یک دوره  011ساله توسط مواد انتشاریافته در

 2/10کیلوگرم  sbبرای یکتن توتفرنگی بود (جدول .)2

جریان تولید محصول داللت دارد .نتایج نشان داد که در

تجزیهوتحلیل نتایج نشييان داد که کودها بیشييترین اثر را

تحقیق حاضر به ازای هر تن توتفرنگی تولیدی در استان

در کشت رایج مزرعه با  99درصد و بعد آن الکتریسیته

کردستان در شرایط کشت مزرعهای رایج معادل 900/14

با  23درصييد در تخلیه منابع غیرزنده داشييتند .مقایسييه

کیلوگرم دیاکسید کربن و در کشت ارگانیک معادل

این طبقه اثر با تحقیق خوشيينویسييان و همکاران ()2103

 321/2کیلوگرم دیاکسید کربن تولید میشود که با

در اسيتان گیالن نشيان داد که منابع بیشييتری نسبت به

نتایج

مسترلینگ و همکاران ( )2114و میودری و

گیالن مصيييرف میشيييود .نتایج تحقیق درباره طبقه اثر

همکاران ( )2103مبنی بر کمتر بودن میزان تولید مستقیم

Acidification Potential

6

722

ارزیابی اثرات محیط زیستی تولید توتفرنگی در دو سیستم ارگانیک و مرسوم ....
و غیرمستقیم دی اکسید کربن در نظام ارگانیک نسبت به

اثر مطابق با نتایج کوپر و همکاران (-)2100در تحقیق

کشت رایج به دلیل کاهش خاکورزی و عدم مصرف

حاضر نیز کودها و بعد از آن الکتریسیته بیشترین تأثیر

نیتروژن مطابقت داشت .شایان ذکر است که در این طبقه

را در کشت رایج داشتند.

جدول  -2مقدار اثرات محیط زیستی تولید یک تن تولید توتفرنگی
واحد

کشت ارگانیک

کشت رایج

طبقه اثر
کاهش منابع غیرزنده

Kg Sb eq

2.51

4.39

اسیدی شدن

Kg SO2 eq

1.5

5.52

گرمایش جهانی

Kg CO2 eq

320.2

611.09

کاهش الیه اوزون

Kg CFC-11 eq

0.000033

0.000149

سمیت برای انسان

Kg 1,4-DB eq

25.1

105.24

سمیت آبزیان آب شیرین

Kg 1,4DB eq

8.02

36.3

سمیت آبزیان دریایی

Kg 1,4DB eq

12152.2

29861.41

سمیت برای خاکزیان

Kg 1,4DB eq

0.11

0.4501

اکسیداسیون فتوشیمیایی

Kg C2H4 eq

0.01

0.092

مردابی شدن

Kg PO4- eq

0.1

0.891

طبقه اثر کاهش الیه اوزون تأثیر مواد انتشاریافته در

اثر سمیت برای انسان ،آبزیان و خاکزیان سایر

از بین بردن الیه اوزون را کمی میکند که بیشتر مرتبط

طبقات اثری بودند که مقایسه آنها برای کشتهای

با کلروفلوروکربنها است (گواین و همکاران  2110و

ارگانیک و رایج در شکل 3آمده است .نتایج نشان داد اثر

کروتزن  ) 0490و اثراتی مثل سرطان پوست ،ورود

سمیت برای انسان برای کشت رایج معادل 011/29

خسارتهای مولکولی به مواد ،صدمه به گیاهان و

کیلوگرم  1,4-DBو برای کشت ارگانیک معادل 21/0

حیوانات به علت افزایش عبور اشعه ماوراءبنفش را به

کیلوگرم  1,4-DBبود که انتشارات مستقیم از مزرعه،

دنبال دارد (بار و همکاران  .)2113در رابطه با این طبقه

کودها و آفتکشها بیشترین سهم را داشتند .مقدار اثر

اثر ،نتایج تحقیق حاضر بیانگر این است که در دو نظام

سمیت برای آبزیان آب شیرین نیز برای کشت رایج

تولیدی توتفرنگی در کردستان برای کشت ارگانیک و
کشت رایج مقدار عددی به ترتیب معادل ،1/111133
 1/111094کیلوگرم  CFC-11بود که در آن سوخت
مصرفی دیزل و کود شیمیایی بیشترین سهم را در کشت
رایج داشتند .که از مقادیر بهدستآمده در تحقیق
طباطبایی و همکاران ( )2109در امریکا بیشتر بود.

معادل  39/3کیلوگرم  1,4-DBو برای کشت ارگانیک
 9/12کیلوگرم  1,4-DBبه دست آمد .که انتشارات
مستقیم از مزرعه ،کودها و الکتریسیته بیشترین تأثیر را
در کشت رایج داشتند .همچنین در شرایط کردستان برای
تولید توتفرنگی مقدار سمیت برای آبزیان دریایی در
شرایط کشت رایج معادل  24990/90کیلوگرم  1,4-DBو
برای کشت ارگانیک معادل  02012/2کیلوگرم 1,4-DB

به دست آمد که ابتدا کودهای شیمیایی و بعد آفتکشها

مفاخری ،ویسی و ....
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بیشترین سهم را در سامانه تولیدی کشت رایج داشتند.

ارگانیک معادل  1/10کیلوگرم  C2H4به دست آمد که در

در رابطه با سمیت برای خاکزیان نتایج نشان داد که

مقایسه با نتایج خوشنویسان و همکاران ( )2103در

مقدار آن در کشت رایج معادل  1/9110کیلوگرم 1,4-DB

مورد کشت بومهای رایج توتفرنگی و گلخانه که به

و در شرایط کشت ارگانیک معادل  1/00کیلوگرم 1,4-

ترتیب  1/17و  1/009کیلوگرم  C2H4را گزارش کردهاند،

 DBبود و بیشترین تأثیر را بر روی این طبقه اثر مربوط

مقدار محاسبه شدن برای کشت ارگانیک کمتر بود .شایان

به انتشارات مستقیم از تولید و بعد از آن کودها و

ذکر است که در این طبقه اثر کودها بهخصوص کود

الکتریسیته داشتند .پتانسیل اکسیداسیون فتوشیمیایی

فسفات و بعد از آن انتشارات مستقیم از تولید بیشترین

آخرین طبقه اثر موردبررسی بود که مقدار آن برای

تأثیر را داشتند.

کشت رایج معادل  1/142کیلوگرم  C2H4و برای کشت

011
01
01
01
61
01
41
31
21
01
1

شکل  -3ارزیابی اثرات محیط زیستی کشت رایج و ارگانیک

نتیجهگیری

ارگانیک بود .در تطابق با نتایج گونادی و همکاران

این مطالعه با هدف مقایسه ارزیابی اثرات محیط

( )2102در کشت رایج بیشترین اثرات مربوط به کودهای

زیستی کشت رایج و کشت ارگانیک توتفرنگی با استفاده

شیمیایی و بعد از آن الکتریسیته بود؛ اما در کشت

از رهیافت چرخه حیات در استان کردستان انجام گرفت.

ارگانیک بیشترین اثرات مربوط به الکتریسیته بود که با

در این رابطه از روششناسی ارزیابی چرخه حیات به

نتایج مطالعه کوپر و همکاران ( )2100همخوانی دارد .با

عنوان روش استاندارد جهانی استفاده شد تا ضمن تبیین

عنایت به نتایج فوقالذکر ،سه استراتژی استفاده از

اثرات محیطزیستی ناشی از تولیدات توتفرنگی ،با ارائه

انرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی برای تولید

پیشنهادات مناسب بار محیط زیستی تولید توتفرنگی را

الکتریسیته و بهینهسازیفنی از طریق فعالیتهایی نظیر

کاهش دهد .نتایج تحقیق که از تحلیل دادههای

متناسبسازی تجهیزات مورد استفاده توسط کشاورزان

بهدستآمده از پیمایش مزارع و مصاحبه رودررو با

مانند پمپهای آب کممصرفتر و با قدرت کمتر و

کشاورزان با استفاده از نرمافزار سیماپرو و پایگاه

همچنین بهینهسازی زراعی در چارچوب مدیریت تلفیقی

دادهای  Ecoinvent3.0نشان داد که در یکتن توتفرنگی

مواد مغذی مانند تقسیط کود دهی ،برای کاهش اثرات

تولیدی ،اثرات محیطزیستی کشت رایج بیشتر از کشت

محیط زیستی تولید توتفرنگی پیشنهاد میشود .همچنین
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.... ارزیابی اثرات محیط زیستی تولید توتفرنگی در دو سیستم ارگانیک و مرسوم

 کمکهای فنی و مالی خود را در،است که بخش دولتی

با توجه به کم بودن اثرات محیطزیستی کشت ارگانیک

.این زمینه افزایش دهد

توصیه میشود که توسعه و ترویج کشت ارگانیک
 بدین منظور الزم.بهجای کشت رایج در اولویت قرار گیرد
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