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چکیده
این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات زیستمحیطی تولید ذرت علوفهای ) (Zea mays L.در استان خراسان جنوبی انجام شده برای اینن منونور از
رویکرد ارزیابی چرخه حیات ) (LCAاستفاده و برای ارائه نتایج کاربردیتر و همچنین تخمین ظرفیت کاهش اثرات زیست محیطی با تکنین تحلین
فراگیر داده ها ترکیب شد .اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه رو در رو با کشاورزان و کارشناسان کشاورزی گنردآوری و بنا اسنتفاده از
بسته نرمافزاری  DEAP 2.1 , Simapro 7تجزیه و تحلی شد .اثرات زیستمحیطنی بنرای تولیند ین تنن ذرت علوفنهای و بنا اسنتفاده از رو
 IMPACT 2002+که  15شاخص اثر میانی و چهار شاخص اثر پایانی را شام میشود ،ارزیابی شد .نتایج کارایی نشان داد میانگین کنارایی فننی و
کارایی خالص فنی و کارایی مقیاس بهترتیب  0/93 ،0/80و  0/86است .نتایج ارزیابی چرخه حیات نشان داد که بیشنترین بنار محیطنی در کشنت ذرت
علوفهای مربوط به شاخص مواد آلی غیر تنفسی و پس از آن شاخصهای اثر گرمایش جهانی ،انرژی تجدیدناپذیر و مواد سرطانزا در ردههای بعد قنرار
دارند .ارزیابی طبقات آسیب نشان داد که بیشترین تأثیر بر روی شاخص سالمتی انسان بوده و شاخص تغییرات اقلیم و منابع در ردههای بعدی قرار دارند.
نتایج شاخصهای اثر در صورتیکه واحدهای ناکارا با اصالح الگوی مصرف خود را به مرز کارایی برسانند ،بین  3/28درصد (اثر مواد سرطانزا) تا 28/25
(مسمومیت خاکی) درصد کاهش خواهند یافت .شاخصهای اثر استخراج مواد معدنی با  25/01درصد کاهش و اشغال زمنین و امنواج ینونیزه کنننده بنا
 20/81درصد پس از شاخص اثر مواد سرطانزا بیشترین میزان کاهش را نشان دادند .همچنین در بین نهاده های تولید الکتریسیته ،کود حیوانی و انتشار
دورن سیستمی مهمترین نقش را در تأثیرات زیست محیطی تولید ذرت علوفهای در منطقه داشتند .اصالح نوام آبیاری و سیسنتم پمپناژ آب بنه منونور
کاهش مصرف آب و الکتریسیته و همچنین ترغیب و آگاهی بخشی به کشاوزان در جهت استفاده بهینه از کودهای شیمیایی و استفاده از کنود سنبز بنه
جای سایر کودها به منوور کاهش اثرات زیست محیطی تولید ذرت علوفهای در منطقه توصیه میشود.
واژههای کلیدی :ارزیابی چرخه حیات ،تحلی پوششی دادهها ،طبقات آسیب
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میدهد کنه نیازمنند چنارهجنویی و اصنالح اسنت

& (Aghasafari

) .Ghorbani, 2014جهت دستیابی به پاینداری در اینن بخنش الزم
است تا منابع تولید به بهترین وجه ممکنن اسنتفاده شنوند تنا ضنمن
کاهش مصرف منابع ،سودآوری و رفناه کشناورزان نینز افنزایش یابند
) .(Rahmani et al., 2016در مواجه با نیازهای پیچیده این چنیننی،
محققان در سراسر جهان ابزارهای پژوهشی مختلفی را توسعه دادهانند
تا چرخه حیات محصول را تحلی کرده و و اثرات ایجاد شده در فرآیند
تولید محصول را اندازهگینری کنند و پیشننهاداتی بنرای بهبنود تمنام
مراح تولید به جهنت ارتقنا کناریی زیسنت محیطنی داشنته باشند
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) .(Cederberg & Mattsson, 2000ارزیابی چرخه حیات
ی

رو

قوی و مفید برای ارزیابی اثرات زیست محیطی ی

تولیدی است که با ی

1

)(LCA

) .et al., 2015ظرفیت کاهش اثرات زیستمحیطی مزارع دامپنروری

جریان

شده

رویکرد جامع تمام مراح چرخه زندگی تولیند

در اسپانیا با استفاده از ترکیب  LCAو  30 ،DEAدرصد گزار
است ).(Iribarren et al., 2011

را بررسی میکنند ) .(Nikkhah et al.,2014ارزینابی چرخنه حینات

هر چند در ایران نیز طی سالهنای گذشنته مطالعناتی در زمیننه

روشی استاندارد شده بهوسیله ISO2است که با استفاده از سیاهه مواد،

ارزیابی چرخه حیات در بخش کشاورزی انجام شده اسنت ،ولنی اینن

نهادهها و انتشار متناظر با هر مرحله از چرخه زندگی تولید را تعینین و

مطالعات اوالً طیف محدودی از طبقهبندی اثرات را لحاظ کردهاند و

در غالب سهم کمی آنها در طبقه اثر خاص بیان میکند

(Pérez Gil

) et al., 2013و شام چهار مرحله تعریف محدوده ،تحلی و جمنع-
آوری دادهها ،ارزیابی اثرات و تفسیر اسنت

ثانیاً تمرکز آنها اغلب در منطقه شمال و غنرب کشنور بنود و شنر
ایران که آب و هوایی متفاوت دارد کمتر در نور گرفته شده است.

(Khoshnevisan et al.,

استان خراسان جننوبی بنه عننوان شنرقی تنرین اسنتان کشنور،

) .2013یکی از خصوصیات منحصر به فرد  LCAاین است که تمام

قابلیتهایی در زمینه کشاورزی دارد و بخش عمده از درآمد و اشنتغال

اثرات زیست محیطی محصول ینا خندمت را در طنول چرخنه حینات

در این منطقه مربوط به بخش کشاورزی است .بروز پدیده خشکسالی

پیگیری میکند و تمامی اثرات زیست محیطی ممکن کنه در تمنامی

و باال رفتن قیمت علوفه در این منطقنه سنبب شنده تنا کاشنت ذرت

(Mohammadi et

علوفهای در این استان جاذبه اقتصادی باالیی داشته باشد و سطح زیر

ارزیابی چرخه حیات با دیگر

کشت و میزان تولید آن افزایش پیدا کند ) .(Anon, 2015لذا با توجه

مراح تولید محصول مورد توجه قرار منیگینرد
) .al., 2013از سوی دیگر ،ترکیب رو

3

رو های مدیریتی مث تحی فراگیر دادههنا ) (DEAبنه تصنمیم-

به اهمیت پایداری زیستمحیطی در تولیدات کشاورزی الزم است تنا

خواهد کرد تا بتوانند نتایج کاربردیتر و تفسیر پذیرتر

در کنار مسائ اقتصادی ،تولید این محصول از منور زیسنتمحیطنی

گیرندگان کم

از تحقیقات ارائه کننند) . (Khoshnevisan et al., 2015اینن رو

نیز به صورت جامع مورد ارزیابی قرار گیرد تا شناخت جامعتری نسبت

پس از محاسبه کارایی واحدهای تولیدی ،اثرات زیستمحیطنی تولیند

به تولید این محصول بهدست آید .بنابراین ،در این مطالعه سعی شنده

محصول را در حالتی نشان میدهد که تمامی واحدها با تعدی مقندار

است تا بنا اسنتفاده از ترکینب رو

 LCAو  DEAاثنرات زیسنت-

مصرف نهاده به صورت کارا عم کنند .در سالهای گذشته مطالعاتی

محیطی تولید این محصول مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت بهتر از

 DEAو  LCAانجام شده است که بنه طنور

تولید محصول راهکارهایی جهت کاهش اثرات زیسنتمحیطنی ارائنه

در زمینه ترکیب رو

نمونننه م نیتننوان بننه مطالعننات

;(Mohammadi et al., 2015

;Vazquez-Rowe et al., 2012; Mohammadi et al., 2013
Iribarren et al., 2010; Iribarren et al., 2011; Iribarren et
;al., 2013; Vázquez-Rowe & Iribarren, 2011
) Khoshnevisan et al., 2015اشاره کرد .خوشنویسان و همکناران

( )Khoshnevisan et al., 2015بننا اسننتفاده از ترکیننب دو رو

شود.

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه و جمع آوری دادهها

استان خراسان جنوبی شرقیترین استان ایران با میانگین بارندگی

ارزیابی چرخه حیات ) (LCAو تحلی پوششی دادهها ) (DEAنشان

ساالنه  13۴میلیمتر و میانگین دمای ساالنه 17/5 ،درجه سانتیگنراد

دادند که در صورت استفاده کارآمد از منابع ،اثرات زیستمحیطی تولید

است .این استان بین  57درجه و  1دقیقنه تنا  60درجنه و  57دقیقنه

خربزه ( )Cucumis melo L.در ایران تا هشت درصد کاهش خواهند

طول شرقی و  30درجه و  31دقیقه تا  3۴درجنه و  36دقیقنه عنر

 DEAبنا

شمالی قرار گرفته است .بخش کشاورزی در این استان سنهم مهمنی

 LCAظرفیت کاهش اثرات زیسنتمحیطنی تولیند بنرنج (Oryza

در اشتغال و درآمد ساکنان آن دارد و اخیراً بنا توجنه بنه بنروز پدینده

(Mohammadi

خشکسالی و افزایش قیمت علوفه ،تولید ذرت علوفهای در این منطقه

یافت ) .(Khoshnevisan et al., 2015با ترکینب رو
) sativa L.در ایران را تا  25درصد تخمین زدنند

افزایش داشته اسنت .شهرسنتان سنرایان یکنی از مهمتنرین منناط
1- Life cycle assessment
2- International organization for standardization
3- Data envelopment analyze

کشاورزی استان در شمال غربی این استان به عنوان نمونه انتخناب و
اطالعات مورد نیاز این پژوهش از کشاورزان و کارشناسان کشناورزی
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s

با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه رودرو چمنع آوری شند .حجنم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران تخمنین زده شند

(Salehi et al.,

) .2014نهایتاً  ۴2کشاورز به عنوان نمونه انتخاب شندند و اطالعنات

y ro

معادله ()1

xio

r

u
r 1
m

v

i

MaxE 

i 1

st :

مربوطه از آنها جمع آوری شند و اینن اطالعنات بنا اسنتفاده از ننرم

s

افزارهای  DEAP 2.1و  Simaproتجزیه تحلی شدند.

1

y rj

r

u
r 1
m

 vi xij
i 1

u r  0, vr  0

تحلیل فراگیر دادهها

هدف  DEAاندازهگیری کارایی نسبی هر واحند تصنمیم گینری
 (DMU)1است که با مصرف مقادیر متفناوت نهنادههنای مشنابه بنه
تولیننند محصنننوالت مشنننابه در مقنننادیر متفننناوت منننیپردازنننند
) DEA .(Galanopoulos et al., 2006شام دو مدل مجزاست که
به مدلهای  BCC ،CCRشناخته منیشنوند

(Khoshnevisan et

) .al., 2015مدل  CCRتوسط چارنز و همکاران

که در این معادله y ،و  :xنشاندهننده سنتانده و نهناده

هم نشاندهنده وزن متناظر با هر کدام از ستادهها یا نهنادههنا اسنت.
مدل باال میتواند به شک زیر تبدی شود.
MaxE   u r yro

معادله ()2

s.t :
0

(Charnes et al.,

) 1978معرفی شده و کارایی فنی  (TE)2را در حالت بازدهی ثابت به

دو قسننمت کننارایی فنننی خننالص  (PTE)4و کننارایی مقینناس

rj

i ij

r

s

v x

i io

r 1

ur  0, vi  0

همکاران ) (Banker et al., 1984توسعه داده شد،کارایی فنی را بنه
5

u y  v x
1

مقیاس  (CRS)3اندازهگیری میکند .مدل  BCCنیز که توسط بنکر و
)(SE

و  uو :v

در صورتیکه مجموعهای از وزنهای مثبت برای سنتاده و نهناده
ی

واحد وجود داشته باشد که  E=1باشد میگوییم آن واحد کاراست

تقسیم میکند .کارایی فنی خالص ،کارایی فنی است که اثنر مقیناس

و در غیر این صورت آن واحند ناکنارا خواهند بنود (Azizi & Fathi

فعالیت از آن حذف شنده باشند ).(Mousavi-Avval et al., 2011

) .ajirloo, 2010به منوور ح سادهتر معادلنه  2منیتنوان از شنک

این مدل کارایی واحدها را با فر

بازدهی متغیر به مقیاس

6

)(VRS

اندازهگیری میکند و مهمترین مزیت این مدل این است کنه مقیناس

دوگان آن به صورت زیر استفاده کرد.
MinE  
s.t :
Y  Y0

معادله ()3

مزارع ناکارا تنها با منزارع کنارا بنا انندازه مشنابه مقایسنه منیشنود

X 0  X  0
free,   0

).(Ebrahimi & Salehi, 2015
شک

کلی مندل  CCRبنه صنورت معادلنه  1اسنت & (Azizi

).Wang, 2013

شک کلی مدل  :BCCنیز مشابه مدل  CCRاست ولنی در اینن
مدل ی

قید تحندب

بنه معادلنه  3اضنافه منیشنود و

کنارایی را در وضنعیت بنازدهی متغینر بنه مقیناس نشنان منیدهند
) BCC .(Heidari et al., 2012کارایی فنی را به دو قسمت کناریی
فنی خالص ناشی از عوام مدیریتی و کارایی مقیناس بنرای عوامن
مقیاس تجزیه میکند ).(Mousavi-Avval et al., 2011
بر مبنای کارایی فنی و کارایی فنی خنالص و روابنط بنین آنهنا،
1- Decision making unit
2- Technical efficiency
3- Constant return to scale
4- Pure technical efficiency
5- Scale efficiency
6- Variable return to scale

کارایی مقیاس بهصورت زیر تعریف میشود

(Bolandnazar et al.,

2014).

معادله ()۴

SE= TECCR /TEBCC

کارایی مقیاس نشان میدهد کنه بخشنی از ناکنارایی بنه انندازه
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نامناسب واحد برمیگردد و اگر واحدها به سمت اندازه بهیننه حرکنت

) .2014این مرحله شام چند گام اختیاری و چندگام اجبناری اسنت.

(Ebrahimi & Salehi,

مرحله اجباری شام انتخاب بخشهنای اثنر بنوده و نرمنالسنازی و

کنند میتوانند کارایی کلی را بهبود بخشنند

وزندهی جز مراح اختیاری این گام از مطالعه محسوب منیشنوند.

).2015

رو های متعددی برای ارزیابی اثرات زیستمحیطی از سوی نهادهنا
و کشورهای مختلف ارائنه شنده اسنت .یکنی از اینن رو هنا ،رو

ارزیابی چرخه حیات

هر پروژه ارزیابی چرخه حیات دارای چهار مرحلنه الزامنی شنام

 IMPACT 2002+بوده که ترکیبی از سه رو

IMPACT 2002

تعریف هدف و دامنه ،تحلی سیاهه ،ارزیابی تأثیرات چرخنه زنندگی و

)(Goedkoop Eco-Indicater 99 ،(Pennington et al., 2005

تحلی نتایج است .در مرحله تعریف هدف و دامنه 1چهارچوب کلی کار

) & Spriensma, 2001و رو

(Khoshnevisan et al., CML

تعداد  15شاخص اثر را مورد ارزیابی قرار داده

که شام واحدهای کارکردی (جریانهای مرجنع) ،مرزهنای سنامانه،

) 2014است .این رو

تخصیص منابع و انتخاب بخشهای اثر 2اسنت ،مشنخص منیشنود

و با ترکیب این شاخصهای اثر ،چهار شاخص پاینانی رده (شناخص-

) .(Suh et al., 2004; Phong et al., 2011تمرکز اینن مطالعنه بنر

های ارزیابی آسیب) را نیز مورد ارزیابی قرار میدهند

روی مرحله تولید و فرآیندهای صورت گرفته درون مزرعه گذاشته شنده

).al., 2012

(Humbert et

و اصطالحاً دروازه مزرعه به عنوان مرز سامانه تعیین شده اسنت .یکنی

برای محاسبه هر کدام از طبقات تأثیر ،نیازمند فناکتور مشنخص-

فرایند ینا

سازی هر کدام از آالیندهها هستیم .فاکتورهای مشخصسازی معموال

دیگر از مراحلی که در ی

پروژه ارزیابی چرخه زندگی ی
3

محصول باید صنورت پنذیرد ،تعینین واحند کنارکردی اسنت .واحند

به عنوان فاکتورهای همارزی خوانده میشوند و ارائه کننده ی

کارکردی مبنایی است که تمنامی محاسنبات در طنول چرخنه حینات

برای مقایسه مستقیم نتایج  LCIبا هرکدام از دستههای تنأثیر منی-

و همکنناران

باشد .به عبارت دیگر ،فاکتورهای مشخصسنازی ورودیهنای مننابع

محصننول بننر اسنناس آن انجننام مننیپننذیرد .نمکنن

رو

) (Nemecek et al., 2011سه واحد کارکردی متفاوت برای ارزیابی

مختلف را به شناخص هنای تنأثیر قابن مقایسنه ترجمنه منیکننند

محصوالت زراعی پیشنهاد کردهاند )1( .بر اساس واحد سنطح )2( ،بنر

) .(Brentrup et al., 2004برای مثال ،تمنام گازهنای گلخاننهای را

اساس واحد پول و ( )3بر اساس وزن ماده تولیدی .معموالً واحد سطح

میتوان به صورت معادلهای  CO2بیان نمنود کنه بنا ضنرب نتنایج

مبنا و توده مبننا در مطالعنات  LCAدر بخنش کشناورزی عمومینت

مربوط  LCIدر فاکتورهای مشخصسازی  CO2و سپس ترکیب آنها

بیشتری دارد

;(Knudsen et al., 2010; Dalgaard et al., 2008

) .Iriarte et al., 2010; Heller & Keoleian, 2011در اینن
مطالعه واحد کارکردی به صورت ی

تن محصنول تولیندی در نونر

گرفته شده است ،بدین معنا که تمامی آالیندههای انتشار یافته بر پایه
نهادههای مصرفی بنرای تولیند ین
گزار

تنن ذرت علوفنهای محاسنبه و

شاخصهای تاثیر بهدست میآیند تا بتوانند ی
بنالقوه گرمنایش جهنانی ارائنه دهنند

شاخص کلی از تنوان

(Nguyen & Hermansen,

) .2012فاکتور مشخصسازی برای هر کدام از طبقات تأثیر در رو
+

 IMPACT 2002از نتننایج بننیش  1500مطالعننه مختلننف ارزیننابی

سیاهه چرخه حیات ) (LCIبهدست آمنده و در ننرمافنزار

Simapro

گردآوری شده است ).(PRé, 2016

میشود.
در مرحله تحلی سیاهه منابع استفاده شده و انتشار آالینندههنا در

شاخص سنمیت انسنان در رو

+

 IMPACT 2002بنه دو زینر

ک یا بخشی از دوره زندگی محصول که با توجه به مرزهای سنامانه

بخش سرطانزا و غیر سرطانزا تقسیمبندی شنده اسنت .اینن طبقنه

تعیین میشوند ،در نور گرفته میشود .این مرحله یکنی از مهمتنرین

تمامی اثرات مربوط به سالمتی انسان به جز اثرات تنفسی بنهوسنیله

مراح ارزیابی چرخه حینات اسنت کنه نتنایج آن در مرحلنه ارزینابی

مواد غیرآلی ،تششعات یونیزه کننده ،تخلیه الینه ازون و اکسیداسنیون

(Khoshnevisan et al.,

فتوشیمیایی را در بر گرفته و اثر سمی تجمعی مواد شنیمایی منتشنر

تأثیرات چرخنه حینات اسنتفاده منیشنود

شده در محیطزیست را نشان میدهد که به صورت ماده مرجنع کلنرو
1- Goal and scope definition
2- Impact categories
3- Functional unit

اتیلن ۴منتشر شده در هنوا بینان منیشنود (

(Pennington et al.,
4- Chloroethylene

ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید ذرت علوفهای ) (Zea mays L.در خراسان جنوبی
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) .2006اثر تنفسی اشاره به اثرات تنفسی ایجاد شده بنهوسنیله منواد

بر حسب مترمربع بیان میشود .فاکتورهای مشنخصسنازی شناخص

غیرآلی دارد که بهصورت ذرات ریز منتشر شده در هوا بیان میشنود و

گرمایش جهانی برای انتشار آالیندههنا بنه هنوا تعرینف شنده و بنه

مننوادی مثن  NOx ،SO2و  COدر ایجنناد ایننن اثننر تنأثیر گذارنند

صورت معادل  CO2بیان میشود ) .(IPCC, 2007تخلیه منابع غیر-

) .(Humbert et al., 2011تششعات یونیزه کننده مربوط بنه انتشنار

زنده مانند سوختهای فسیلی یا مواد معدنی به کاهش منداوم و عندم

آالیندهها در آب و خاک است .تاکنون فناکتور مشنخصسنازی بنرای

در دسترس بودن آنها برای نس های آینده می پردازد .برای مطالعات

انتشار آالیندهها در خاک برای این طبقه اثر تعریف نشده است و واحد

 LCAدر تولید محصول زراعی مصرف سوخت هنای فسنیلی و منواد

مرجع آن انتشار کربن1۴-در هوا 1اسنت ).(Humbert et al., 2012

معدنی از قبی فسفات ،پتاس و زیر مجموعه آه

از اهمیت وینژهای

تخلیه الیه ازون تنها انتشار آالیندهها در هوا را شام منیشنود و بنه

برخوردار میباشد ).(Guinée, 2001

صورت واحد مرجع معادل کیلوگرم  CFC-11منتشر شده در هوا بیان
مننیشننود ) .(Goedkoop & Spriensma, 2001اکسیداسننیون

برای تکمی این مرحله از مطالعه ،دو سری از دادهها منورد نیناز
۴

است .این دو سری از دادهها با عنوان دادههای پنسزمیننه و پنیش-
5

فتوشیمیایی در دو شاخص آسیب سالمت انسان و کیفیت اکوسیسنتم

زمینه شناخته میشوند .و دادههای پنیشزمیننه شنام مینزان منواد

تأثیرگذار است .شاخص اثر اکسیداسیون فتوشیمیایی کنه بنر سنالمت

مصرفی و فرآیندهای صورت گرفته در مرز منورد مطالعنه بنر اسناس

انسان تأثیرگذار است بیشتر به اثنر تنفسنی آلنی مربنوط شنده و بنه

پرسشنامه و مصاحبه رودرو با کشناورزان و کارشناسنان کشناورزی در

(Humbert et al.,

منطقه مورد بررسی تهیه شنده اسنت .اینن اطالعنات شنام تمنامی

) .2012فاکتورهای مشخصسازی برای محاسبه سمیت آبنی مربنوط

نهادههای مورد مصنرف کشناورزان از جملنه مینزان و ننوع کودهنای

به انتشار آالیندهها به هوا ،آب و خاک اسنت و سنمیت را در آبهنای

شیمیایی ،کود حیوانی ،ساعات کار و نوع ماشینآالت و تجهیزات آن-

سطحی و آبهای جاری نشان میدهد به صورت انتشار تری گلیکون

ها ،آب ،سوخت و الکتریسیته برای تولیند ین

تنن محصنول اسنت.

به آب محاسبه میشود .2شاخص سمیت خاکی نیز مانند سنمیت آبنی

انتشار درون مزرعه را میتوان بر اساس کاربرد هر کندام از نهنادههنا

به انتشار فلزات سنگین در آب ،خناک و هنوا مربنوط منیشنود و بنه

محاسبه کرد که در بخش بعدی توضیح داده شده است و انتشار خارج

صورت معنادل تنری اتیلنین گلیکنون در خناک 3محاسنبه منیشنود.

از مزرعه نیز بر اساس دادههنای پنسزمیننه شنام تولیند هرین

از

اسیدیسازی آبی از انتشار آالیندهها به آب ،خاک و هوا ناشی شنده و

نهادههای مصرفی از پایگاه داده اکواینونت 6و ننرمافنزار  Simaproو

صورت اتیلن منتشر شده در هوا بینان منیشنود

به صورت معادل  SO2منتشر شده به هوا بیان میشنود

(Guinée et

استخراج شده ).(PRé, 2016

) .al., 2002فاکتورهای مشخص سازی برای یوتریفیکاسیون آبنی از

پس از تعیین شاخص طبقهبندی هر گروه تأثیر برای درک بهتر از

انتشار آالیندهها به آب ،خاک و هوا بهدسنت آمنده و محاسنبه آن بنه

اهمیت مقادیر بهدست آمده از مرحله نرمالسنازی و شناخص طبقنه-

صورت معادل  PO4منتشر شده در آب است .فناکتورهنای مشنخص-

بندی هر گروه با شاخصهای مرجع مقایسه میشنود .در واقنع هندف

سازی اسیدیسازی خاکی تنها بر اساس آالیندههای منتشنر شنده در

این مرحله بی بعد کردن دادهها اسنت) . (Brentrup et al., 2004در

هوا بوده و به صورت  SO2منتشنر شنده در هنوا محاسنبه منیشنود.

مرحله نرمالسازی سهم تأثیرات زیستمحیطی سامانه منورد مطالعنه

شاخص اشغال زمنین در رو

 IMPACT 2002+مسنتقیماً از رو

 Eco- indicator99اقتباس شده است و اشاره بنه زمنینهنای قابن
کشت اشغال شده و همچنین تغییر کاربری زمنین دارد .اینن شناخص

در ک آثار زیستمحیطی ی

منطقه تعیین میشود .شاخص نرمنال-

سازی هر گروه تأثیر از معادله  5محاسبه شد.
معادله ()5

Ni= ICIi ÷ NVi

تأثیر کاهش گوننههنای گیناهی در اثنر انتشنار مربنوط بنه کودهنای

که در این رابطه  :ICIشاخص طبقهبندی گروه تأثیر :i ،کنه در

شیمیایی و سموم را نیز در بر میگیرد که به صورت زمین قاب کشت

مرحله قب محاسبه شده و  :NVفاکتور نرمنالسنازی بنرای منطقنه

1- Carbon-14
2- Triethylene glycol into water
3- Triethylene glycol into soil

4- Background
5- Foreground
6 - Ecoinvent
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مرجع برای هر گروه تأثیر  iو

 :Niشاخص نرمالسازی گنروه تناثیر i

است .در واقع ،هدف این مرحله بی بعد کردن دادههاسنت

(Rafiee

شده است .آخرین مرحله نیز تمام نتایج به منوور نتیجه گیری و ارائنه
راهکارها مورد تحلی قرار میگیرد .در این مرحله مسائ مهم تعرینف

) .et al., 2016شاخص نرمالسازی برای هر کدام از طبقات تنأثیر و

شده و در رابطه با تأثیر آنها بر نتایج  LCAمورد ارزیابی قنرار منی-

اثرگذاری آنها در هر کدام از طبقات آسنیب در جندول  1نشنان داده

گیرد ).(Buonocore et al., 2015

جدول  -1شاخص نرمال سازی ،طبقات آسیب و طبقات تاثیر مربوطه در روش Impact 2002+
Table1- Normalization factors , Damage category and related impact category in impact2002 + method

شاخص نرمال سازی

طبقات آسیب

Normalization
factors

Damage categories

سالمت انسان

45.5

Human health

سالمت انسان
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Human health

سالمت انسان

8.80

Human health

سالمت انسان

5.33E+5

کیفیت اکوسیستم

سالمت انسان

Ecosystem quality

Human health

کیفیت اکوسیستم

سالمت انسان

Ecosystem quality

Human health

کیفیت اکوسیستم
کیفیت اکوسیستم
Ecosystem quality

کیفیت اکوسیستم
Ecosystem quality

کیفیت اکوسیستم
Ecosystem quality

کیفیت اکوسیستم
Ecosystem quality

کیفیت اکوسیستم
Ecosystem quality

تغییرات آب و هوایی
Climate change

تخلیه منابع
Resources

تخلیه منابع
Resources

انتشار داخل مزرعه

Unit/ton

Impact categories

کیلوگرم معادل کلرو اتیلن

مواد سرطانزا

kg C2H3Cl eq

Carcinogens

کیلوگرم معادل کلرو اتیلن

غیر سرطانزا

kg C2H3Cl eq

Non-carcinogens

کیلوگرم معادل ذرات جامد<2/5
میکرون

Respiratory inorganics

کیلوگرم معادل کربن1۴ -

تشعشعات یونیزه کننده

Bq C-14 eq

Ionizing radiation

kg PM2.5 eq

Human health

Ecosystem quality

واحد  /تن

طبقات تأثیر

0.204

کیلوگرم معادل کلروفلوئوروکربن

تخلیه الیه ازون

kg CFC-11 eq

Ozone layer depletion

12.4
1.36E+6

1.2E+6

کیلوگرم معادل اتیلن

مواد تنفسی آلی

kg C2H4 eq

Respiratory organics

کیلوگرم تری اتیلن گلیکول آب

سمیت آبی

kg TEG water

Aquatic ecotoxicity

کیلوگرم تری اتیلین گلیکول
خاک

سمیت خاکی
Terrestrial ecotoxicity

کیلوگرم معادل دی اکسید گوگرد

اسیدی سازی خاکی

kg SO2 eq

Terrestrial acid/nutri

kg TEG soil
315
3460
66.2
11.8
11600

زمین قاب کشت

اشغال زمین

m2org.arable

Land occupation

کیلوگرم معادل دی اکسید گوگرد

اسیدی سازی آبی

kg SO2 eq

Aquatic acidification

کیلوگرم معادل فسفات

یوتریفیکاسیون آبی

kg PO4 P-lim

Aquatic eutrophication

کیلوگرم معادل دی اکسید کربن

گرمایش جهانی

kg CO2 eq

Global warming

15200
5730

1

تنفسی غیر آلی

مگاژول انرژی اولیه

انرژی تجدید ناپذیر

MJ primary

Non-renewable energy

مگاژول انرژی مازاد

تخلیه مواد معدنی

MJ surplus

Mineral extraction

محاسبه گردیده و در ارزیابیها لحاظ گردنند ).(Keyes et al., 2014

مصرف نهادهها درون مرز سامانهی منورد مطالعنه سنبب انتشنار

انتشار آمونیوم از مصرف کودههای شیمیایی بر اساس روابط ارائه شده

مستقیم آالیندهها به هوا ،آب و خاک خواهد شد که اینن انتشنار بایند

و همکاران ) (Nemecek et al., 2014محاسنبه شنده

توسط نمک
است:

1- Field emissions

ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید ذرت علوفهای ) (Zea mays L.در خراسان جنوبی

معادله ()6

))NH3  17.14  N min  (EFa  p  EFb  (1 - p

در این معادله :NH3 ،بیانگر میزان انتشار آمونیوم ناشی از مصرف
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به آب نیز طبن مندل  SQCB-NO3ارائنه شنده توسنط نمکن

و

همکاران ) (Nemecek et al., 2014محاسبه شد.

کودهای شیمیایی بهصورت کیلوگرم بنهازای واحند کنارکردی اسنت،

مصرف کود اوره سبب انتشار مستقیم  CO2به هوا میشود .بنرای

EFb

این منوور پیشنهاد شده است تا به ازای هر کیلو نیتنروژن موجنود در

 :Nminمعرف میزان نیتروژن موجود در کودهای معدنی EFa ،و

ضرایب انتشار برای خاک بنا  pHزینر  7و بناالی  7منیباشنند (

kg

کننود اوره ) (Urea-Nضننریب انتشننار  1/57در نوننر گرفتننه شننود

 )NH3-N/kg Nو  :pسهم خاک با  pHکمتر از هفت میباشد که به

) .(Nemecek et al., 2014; Rafiee et al., 2016جهت محاسنبه

صورت درصد بیان میشود.

میزان انتشار فسفات به آبهای زینر زمیننی از ضنریب انتشنار 0/07

یکی دیگر از منابع انتشار  NH3مصرف کودهنای حینوانی اسنت.
برای محاسبه میزان آمونیوم منتشر شنده در اثنر مصنرف کنودههنای
NH3-N = TAN × (er + c_app) ×cx

در این رابطه  :NH3-Nبیانگر میزان نیتروژن منتشر شده به فنرم
 NH3و با واحد کیلوگرم بنه ازای

مصرف سنوخت دینزل در موتنور تراکتنور و سنایر ماشنینهنای
کشاورزی سبب انتشار آالیندههای زیسنتمحیطنی مختلفنی بنه هنوا

حیوانی از معادله ( )7استفاده شده است:
معادله ()7

استفاده شده است ).(Nemecek & Kagi, 2007

واحند کنارکردی منیباشندTAN .

خواهند گردیند .خوشنویسنان و همکناران

(Khoshnevisan et al.,

) 2014در مطالعه خود با مقایسه انتشار ناشی از احترا سوخت دینزل
در دو پایگاه داده مختلف نشان دادند که پایگاه اطالعنات اکواینوننت

1

معرف آمونیوم نیتروژن ک بوده که معادل محتوای نیتنروژن محلنول

طبقات بیشتری از انتشار را در بر میگیرد .لذا در این مطالعنه انتشنار

بوده و به صورت حاص ضرب میزان کود حیوانی در محتوای نیتروژن

ارائه شده در پایگاه داده اکواینونت استفاده شد.

محلول بهدست میآید ) :er .(Nemecek et al., 2014ننرخ انتشنار
بوده که با توجه به نوع کود حیوانی مصرفی تعیین

میشنود:c_app .

ضریب تصحیح بوده که به میزان کود مصرف شده و میزان رقنت آن

نتایج و بحث
تحلیل کارایی

بستگی دارد (بنرای کودهنای منایع) .همچننین  :cxبنه پنارامترهنای

میانگین کارایی واحدها در جدول  2نشان داده شده است .همان-

متعددی مانند فص پخنش کنود حینوانی و فاصنله زمنانی پخنش و

طورکه در این جدول مشاهده میشود میانگین کارایی فننی و کنارایی

اختالط با خاک وابسته است.(Nemecek & Schnetzer, 2011) .

خالص فنی و کارایی مقیاس بهترتینب  0/93 ،0/80و  0/86اسنت .در

برای محاسبه میزان  NOxمنتشر شده ناشی از مصرف کودهنای

حالت بازدهی ثابت به مقیاس  13واحد و در حالت بنازدهی متغینر بنه

شیمایی و حیوانی ،ضریب انتشار  0/012 kg NOx-Nدر نور گرفتنه

مقیاس  22واحد کارا هستند .کارایی فنی در بازه  0/33و  1با انحراف

شده است ) . (Rafiee et al., 2016برای محاسبه مینزان منواکسنید

معیار  0/20قرار داشت .کمترین مقدار کارایی فنی خالص  0/6۴بود.

نیتروژن از معادله زیر استفاده شده است (IPCC, 2006; Nemecek

):et al., 2014; Faist Emmenegger et al., 2009

معادله ()8

 N 2 O  44.28  (0.01 

 ( N  N  14/17  NH  
tot
cr
3


) 14.46  NO x



)  0.0075  14.62  NO 3


گننزار

واسننکوئزه و همکنناران

(Vazquez-Rowe et al.,

) 2012برای تولید انگنور ) (Vitis vinifera L.در اسنپانیا نشنان داد
که  60درصد تولید کنندگان به صورت کارا عمن منیکننند و درجنه
کارایی برای کشاورزان ناکارا بین  36تا  71درصند اسنت .نبنوی پلنه
سنرایی و همکناران ) (Nabavi-Pelesaraei et al., 2014مینانگین
کارایی فنی ،خالص و مقیاس را برای تولید پرتقال ( Citrus sinensis

 )L.را بهترتیب  0/925 ،0/89۴و  0/922گزار

کردند .با توجنه بنه

در معادله ( :N2O ،)8بیانگر میزان انتشار بهازای واحد کارکردی،

روابط میان انواع کارایی ،به نور میرسد کنارایی فننی پنایین در اینن

موجود در کودهای آلی و معدنی:Ncr ،

مطالعه نسبت به سایر مطالعات انجام شده در بخش کشاورزی بیشنتر

 :Ntotبیانگر میزان نیتروژن ک

معرف میزان نیتروژن موجود در بقایای گیاهی و  :NO3بیانگر مینزان
نیتروژن از دست رفته به شک نیترات میباشد .میزان انتشنار نیتنرات

1- Ecoinvent
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معلول پایین بودن کارایی مقیاس باشد .لذا تعیین اندازه بهیننه مزرعنه

باشد.

میتواند از عوام مؤثر در ارتقا کارایی و استفاده بهینه از عوام تولید
جدول  -2آمار توصیفی کارایی مزارع ذرت علوفهای
Table 2- Descriptive statistics for efficiency scores of corn silage farms

درصد واحدهای کارا

تعداد واحدهای

حداکثر

حداقل

S.E

Mean

Maximum

Minimum

31

13

0.20

0.80

1.00

0.33

52

22

0.10

0.93

1.00

0.64

36

15

0.18

0.86

1.00

0.36

)Efficient DMU (%

کارا
Efficient DMU

انحراف معیار میانگین

ارزیابی طبقات تأثیر

شاخصهای زیستمحیطی محاسبه شده بنرای کشنت محصنول
ذرت علوفهای در دو وضعیت مصرف نهادهها در شرایط کنونی و بهینه
در جدول  2نشان داده شده است .همانطور که نتنایج ارائنه شنده در

کارایی فنی
TE

کارایی فنی خالص
PTE

کارایی مقیاس
STE

بیشترین بارهای محیطی را در چهار بخش اثر (شام بخشهنای اثنر
تشعشعات یونیزه کننده ،مواد آلی تنفسی ،مسنمومیت خناکی ،اشنغال
زمین و استخراج مواد معدنی) به محیط تحمی نموده است.
الکتریسیته ،کود حیوانی و انتشار دورن سیستمی مهمتنرین نقنش

جدول  3نشان میدهد ،اگر واحدهای ناکارا با اصالح الگنوی مصنرف

را در تأثیرات زیستمحیطی تولید ذرت علوفهای در منطقه دارد (شک

خود را به مرز کارایی برسانند نتایج شاخصهای اثر بین  3/28درصند

 .)3خوشنویسننان و همکنناران

تا  28/25درصد کاهش خواهند یافت .کمترین میزان کاهش بنا 3/28

) Khoshnevisan et al., 2013نیز در مطالعه خود بنه نقنش کلیند

درصد برای شاخص اثر مواد سرطانزا مشاهده شد و بیشترین مینزان

الکتریسیته در اثرات زیستمحیطی تولیدات کشاورزی در ایران اشناره

کاهش با مقدار  28/25درصد به شاخص اثر مسمومیت خناکی تعلن

کردند .پمپاز آبهای زیرزمینی مهمترین مورد مصرف الکتریسنیته در

داشته است و پس از آن شاخصهای اثر اسنتخراج معندنی بنا 25/01

تولید است .بنابراین ،بهبود کارایی مصرف آب 1میتوانند سنهم قابن

درصد کاهش و اشغال زمین و امواج ینونیزه کنننده بنا  20/81درصند

توجهی در کاهش انتشار و اثرات زیستمحیطی داشته باشد .در منطقه

بیشترین میزان کاهش را نشان دادند.

;(Khoshnevisan et al., 2015

مورد مطالعه بهنور میرسد به سبب استفاده از رو

آبیاری غرقابی و

نتایج نرمال شده نیز در شک  1نشان داده شده است .از آنجا که

تجهیننزات فرسننوده ،کننارایی مصننرف آب پننایین باشنند .لننذا ترغیننب

این شاخصها بی بعد شدهاند ،لذا این امکان وجود دارد تا بزرگی آنها

کشاورزان در جهت تغییر سیستم آبیاری و استفاده از رو های نوین

با هم مقایسه گردد .همانگونه که دیده میشود ،شاخص مواد تنفسی

آبیاری بارانی تا حد زیادی میتواند به افزایش کارایی مصرف آب و به

غیرآلی بیشترین بار محیطی را در کشت ذرت سیلویی از خنود نشنان

عالوه کاهش مصرف آب و الکتریسنیته منجنر شنود .اینن مسنئله در

داده و پس از آن شاخص اثر گرمایش جهانی ،اننرژی تجدیدناپنذیر و

مطالعات دیگر نیز تأیید شده است ).(Mohammadi et al., 2014

مواد سرطانزا در ردههای بعد قرار دارند.
همانطور که در شک  2و  3مشاهده میشود در پنج شاخص اثر
(شام بخشهای اثر مواد سرطانزا ،مواد غیر سنرطانزا ،مسنمومیت
آبی ،گرمایش جهانی و انرژیهای تجدیدناپذیر) ،بار محیطی ناشنی از
تولید الکتریسیته در نیروگاه بیشترین تأثیر را در آالینندگی محنیط بنه
همراه داشته است .پس از آن ،آالیندگی ناشی از تولیند کنود حینوانی
1- Water use efficiency

ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید ذرت علوفهای ) (Zea mays L.در خراسان جنوبی
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جدول  - 3مقایسه شاخصهای اثر برای کشت ذرت سیلویی در شرایط کنونی و بهینه مصرف نهادهها
Table 3- Comparisons of results of impact indicators for corn silage cultivation under current conditions and optimum input
use

بهبود (درصد)
Improvement
)(%

شرایط بهینه

شرایط جاری

واحد  /تن

شاخصهای اثر

Optimum condition

Current condition

Unit/ton

Impact indicators

3.28

25.53

26.40

8.81

3.96

4.34

12.04

0.27

0.30

20.81

819.23

1034.52

9.26

0.00

0.00

12.72

0.08

0.09

12.94

16721.88

19208.01

28.25

4197.86

5851.00

13.37

17.14

19.78

20.81

12.72

16.07

13.19

2.90

3.34

13.47

0.11

0.13

13.18

140.41

161.72

11.10

2077.24

2336.51

25.01

1.93

2.57

کیلوگرم معادل کلرو اتیلن

مواد سرطانزا

kg C2H3Cl eq.

Carcinogens

کیلوگرم معادل کلرو اتیلن

غیر سرطانزا

kg C2H3Cl eq.

Non-carcinogens

کیلوگرم معادل ذرات
جامد< 2/5میکرون

تنفسی غیر آلی
Respiratory inorganics

کیلوگرم معادل کربن1۴ -

تشعشعات یونیزه کننده

Bq C-14 eq.

Ionizing radiation

کیلوگرم معادل
کلروفلوئوروکربن

تخلیه الیه اوزن

kg PM2.5 eq.

kg CFC-11 eq.

Ozone layer depletion

کیلوگرم معادل اتیلن

مواد تنفسی آلی

kg C2H4 eq.

Respiratory organics

کیلوگرم تری اتیلن گلیکول آب

سمیت آبی

kg TEG water

Aquatic ecotoxicity

کیلوگرم تری اتیلین گلیکول
خاک

سمیت خاکی

kg TEG soil

کیلوگرم معادل دی اکسید
گوگرد
kg SO2 eq.

Terrestrial ecotoxicity

اسیدی سازی خاکی
Terrestrial acid/nutri

زمین قاب کشت

اشغال زمین

m2org.arable

Land occupation

کیلوگرم معادل دی اکسید
گوگرد

اسیدیسازی آبی
Aquatic acidification

kg SO2 eq.

کیلوگرم معادل فسفات

یوتریفیکاسیون آبی

kg PO4 P-lim

Aquatic eutrophication

کیلوگرم معادل دی اکسید
کربن

گرمایش جهانی
Global warming

kg CO2 eq.

مگاژول انرژی اولیه

انرژی تجدیدناپذیر

MJ primary

Non-renewable energy

مگاژول انرژی مازاد

تخلیه مواد معدنی

MJ surplus

Mineral extraction
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شکل  -1شاخصهای اثر نرمال شده در کشت ذرت سیلویی
Fig. 1- Normalized impact indicators studied for corn silage production

یکی دیگر از عوام مصرف باالی الکتریسیته اسنتفاده از پمن -

سمت استفاده کارآمد از این نهاده انجام گیرد .ذکنر اینن نکتنه قابن

های فرسوده و با کارایی پایین است که تغییر این پم هنا نینز سنبب

توجه است که تنها درصد کمی از نیتروژن معدنی استفاده شده توسنط

(Tabatabaie et al.,

گیاه جذب میشود که میزان دقی آن به بافت خاک ،درجه حنرارت و

) .2012; Nabavi-Pelesaraei et al., 2014در زمینه کود حینوانی

میزان بارندگی بستگی دارد .تکنی ها و رو های دقین کشناورزی،

باید گفت چون کنود حینوانی بنه عننوان محصنول فرعنی در بخنش

تناوب زراعی و بهبود مدیریت آب میتوانند نقنش منؤثری در بهبنود

دامپروری تولید میشود ،میتوان اثرات زیستمحیطی آن را مربوط به

کارایی کودهای کشاورزی و کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از آن

بخش دامپنروری دانسنت و از محاسنبه آن در تولیند ذرت علوفنهای

داشننته باشنند ) .(Safa & Samarasinghe, 2012کمبننود دانننش

چشمپوشی کرد ) .(Knudsen et al., 2010ذکر این نکتنه ضنروری

کشاورزان از نحوه بهکنارگیری کودهنای شنیمیایی و همچننین عندم

است که هر چند کود حیوانی نسبت به کودهنای شنیمیایی سنازگاری

انجام آزمایش خاک به منونور تعینین دقین مینزان مصنرف کنود از

بیشتری با محیطزیست دارد ،ولی باید توجه داشت کنه مصنرف اینن

عوام استفاده ناکارامد از کودهای شیمیایی عنوان شده که این موارد

نهاده در مزرعه سبب انتشار برخی آالیندهها در مرز سیستم منیشنود

کاهش مصرف و اثرات زیست محیطی مربوط به کودهای شیمیایی را

که استفاده بهینه از این کود را ضروری میسازد .عمنده انتشنار درون

بنه دنبنال خواهند داشنت (Tabatabaie et al., 2013; Pishgar-

سیستمی نیز ناشی از مصرف کودهای شیمیایی ،کود حیوانی و سوخت

) .Komleh et al., 2012همچنین استفاده از کودهای سبز و گیاهان

بوده که استفاده بهینه از این نهادههای منیتوانند منجنر بنه کناهش

پوششی با ظرفیت جذب نیترات باال بنه عننوان راهنی جهنت تنأمین

آالیندههای زیستمحیطی شود .نتایج مطالعه انجنام شنده در بخنش

نیتروژن خاک توصیه منیشنود

کشاورزی ایران نیز بر مصرف باال و ناکارآمد و اهمیت اصالح الگنوی

) .Keyes et al., 2014استفاده از کود سبز به سبب اینکه قادر است

کناهش اثنرات زیسنت محیطنی خواهند شند

مصرف کودهنای شنیمایی تأکیند کنرده اسنت

(Mobtaker et al.,

;(Pishgar Komleh et al., 2011

نیتروژن اتمسفر را تثبیت کند ،در بسیاری از نوامهای زراعی به عنوان

) .2012; Yousefi et al., 2014; Soltani et al., 2013بهبنود

ی

استفاده از کودهای شیمیایی باید در منوازات حفنک کیفینت و کمینت

).2009; Mohammadi et al., 2015

محصول بوده و سبب کاهش آنها نشود ،بنابراین برنامهریزی باید بنه

منبع نیتروژن استفاده منیشنود

(Faist Emmenegger et al.,

ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید ذرت علوفهای ) (Zea mays L.در خراسان جنوبی
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شکل  -2شاخصهای اثر مورد مطالعه در کشت ذرت سیلویی و میزان تأثیر نهادههای مختلف بر روی هر یک از شاخصها
Fig. 2- Impact categories studied for corn silage production and the extent of different inputs’ effect on each category

شکل  -3تأثیر هر یک از نهادهها بر روی شاخصهای اثر مورد ارزیابی در کشت ذرت سیلویی
Fig. 3- Effect of each input on the assessed impact indicators in corn silage production

292

نشریه بوم شناسی کشاورزی ،جلد  ،10شماره  ، 1بهار 1397

طبقات آسیب

1

مهمی دارد ،الکتریسیته است که بهبنود رو هنای آبیناری و کناهش

نتایج تجمیع شده شناخصهنای اثنر ،در چهنار شناخص ارزینابی
طبقات آسیب شام سالمتی انسنان ،2کیفینت اکوسیسنتم ،3تغیینرات
اقلیم ۴و منابع 5در شک  ۴بهصورت نرمنال شنده در حالنت جناری و
بهینه تولید نشان داده شده است .همانطور که به وضوح دینده منی-
شود ،کشت ذرت سیلویی در منطقه و تحنت شنرایط کننونی مصنرف
نهادهها دارای بیشترین تأثیر بر روی شاخص آسنیب سنالمتی انسنان
بوده و پس از آن بیشترین تأثیر متعل به شاخصهنای آسنیب اثنرات
تغییرات اقلیم و منابع اسنت .طبقنات اثنر سنرطانی و غینر سنرطانی،
سمیت ،تشعشعات یونیز ،تخلیه الیه ازون و مواد تنفسی آلی و غیرآلی
بر شاخص آسیب سالمتی انسان اثرگذار هسنتند کنه برنامنهرینزی و
شناخت بیشتر عوام مؤثر در این طبقات اثر میتواند نقش کلیدی در
کاهش شاخص آسیب سالمتی انسان داشته باشد .با توجه به شک 1
مشاهده میشود که از بین اینن طبقنات تنأثیر بیشنترین اثنر را منواد
تنفسی غینر آلنی و منواد سنرطانزا دارنند .رجنایی فنر و همکناران
) (Rajaeifar et al., 2015و رفیعنی و همکناران

(Rafiee et al.,

) 2016نیز نتایج مشابهی بهدست آوردند .در مواد تنفسی غیر آلی به-
ترتیب انتشار درون سیستمی ،کود حیوانی و الکتریسیته بیشترین اثر را
داشتند و در منواد سنرطانزا الکتریسنیته بیشنترین اثنر را داشنت .در
مطالعنه رفیعننی و همکنناران ) (Rafiee et al., 2016انتشننار درون
سیستمی و الکتریسیته را برای طبقه تنأثیر منواد تنفسنی غینر آلنی و
الکتریسیته در طبقه تأثیر مواد سرطانزا بیشترین اثر را داشته است .در
مطالعنه خوشنویسنان و همکناران )(Khoshnevisan et al., 2014

کودهای شیمیایی اوره و فسفات بیشترین اثنر را در شناخص سنمیت
انسان داشتند .با توجه به اینکه تولید کود دامی در دامپنروریهنا بنه
عنوان ی

محصول فرعی انجام میگیرد ،لذا میتوان اثرات زیسنت-

محیطی تولید کود دامی را نیز مربوط به همان بخش دانست ،ولی باید
به این نکته توجه داشت که کاربرد کود دامی در مزرعه سنبب انتشنار
برخی آالینده ها میشود که به سبب جلوگیری از این اثرات زیسنت-
محیطی باید نسبت به استفاده کارآمد و بهینه از کود دامنی در مزرعنه
توجه داشت .دومین عاملی که در شاخص آسیب سالمتی انسان نقش
1- Damage category
2- Human health
3- Ecosystem quality
4- Climate change
5- Resources

مصرف آب مهمترین رو
محسوب میشود.

برای صرفهجویی در مصنرف الکتریسنیته

ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید ذرت علوفهای ) (Zea mays L.در خراسان جنوبی
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شکل  -4طبقات آسیب تولید ذرت علوفهای در خراسان جنوبی
Fig. 4- Damage category of corn silage production in south Khorasan

دومین طبقه آسیب مربوط به تغییر اقلیم اسنت کنه طبقنه تنأثیر

در مسمومیت خاکی نشان داده است.

گرمایش جهانی تنها عام مؤثر در آن است .همانطورکه در شک ۴
مشاهده میشود الکتریسیته و کود حیوانی بیشترین اثر را در این طبقه
تأثیر دارند و در صورتیکه از نهادهها بهصنورت بهیننه اسنتفاده شنود
میتوان این شاخص را تا  13درصد کاهش داد .در مطالعنه

(Rafiee

نتیجهگیری

) et al., 2016; Mohammadi et al., 2013انتشار درون سیسمتی

با این مطالعه با هندف ارزینابی اثنرات زیسنتمحیطنی و بنرآورد

و الکتریسیته مهمترین عوام گرمنایش جهنانی بنرای تولیند یونجنه

ظرفیت کاهش این اثرات انجام شد .با استفاده از نتایج کارایی و میزان

شنده

مصرف بهینه نهادههای تولید ،نشان داده شد کنه در صنورت اسنتفاده

است .همچنین نقش مهم الکتریسیته در مطالعات مربوط به گرمنایش

کارآمد از منابع میتوان اثرات زیستمحیطی را بندون کناهش مقندار

جهانی در تولید محصوالت کشناورزی در مطالعنات مختلنف گنزار

محصول کاهش داد .در حالت بهیننه تولیند کمتنرین مینزان کناهش

( )Medicago sativa L.و سویا ( )Glycine max L.گنزار

شده است

.(Khoshnevisan et al., 2014; hoshnevisan et al.,

)2013; Yousefi et al., 2014

استفاده از انرژی تجدیدناپذیر و تخلیه مواد معدنی دو جز تشکی -
دهنده طبقه آسیب تخلیه مننابع هسنتند کنه بناز هنم در اینن مینان
الکتریسیته مهمترین نقش را ایفا منیکنند .خوشنویسنان و همکناران
) (Khoshnevisan et al., 2015نینز نشنان دادنند کنه الکتریسنیته
بیشترین سهم را در انرژی تجدید ناپذیردارد.
در بین طبقات آسیب کیفیت اکوسیستم کمترین مقدار را دارا بنود
که نتیجه این مطالعه با نتیجه مطالعه مهمد و همکناران

(Mohmad

) et al., 2014قاب مقایسه است .در طبقه آسیب کیفیت اکوسیسنتم
نیز بیشترین تأثیر مربوط به مسمومیت خاکی میشود کنه در آن کنود
حیوانی و الکتریسیته مهمتنرین نقنش را دارنند .در مطالعنه رفیعنی و
همکاران ) (Rafiee et al., 2016انتشار دامپروری بیشترین تنأثیر را

طبقات اثر برای شاخص اثر مواد سرطانزا مشاهده گردیده و بیشترین
میزان کاهش به شاخص اثر مسمومیت خاکی و پنس از آن شناخص-
های اثر استخراج مواد آلی و اشغال زمین و امواج یونیزه کنننده تعلن
داشت .نتایج این مطالعنه نشنان داد کنه بیشنترین تنأثیر تولیند ذرت
علوفهای در منطقه بر روی طبقنه آسنیب سنالمت انسنان اسنت .بنه
صورت کلی و با توجه به تمامی طبقات تاثیر الکتریسیته ،کود حینوانی
و انتشار درون سیستمی (عمدتاً انتشار مربوط بنه کودهنای شنیمیایی)
بیشترین سهم را در اثرات زیستمحیطی تولید ذرت علوفهای داشتند.
با توجه به نتایج اینن مطالعنه از ین

طنرف و لنزوم تولیند ذرت

علوفهای در منطقه به منوور تأمین نیاز بخش دامپروی ،اصالح نونام
آبیاری و سیستم پمپاژ آب به منوور کاهش مصرف آب و الکتریسنیته
و همچنین ترغیب کشاورزان جهت انجام آزمایش خاک جهت تعینین
میزان بهینه مصنرف کودهنای شنیمیایی همچننین افنزایش آگناهی
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کشاورزان در باره چگونگی بهکارگینری اینن نهنادههنای شنیمیایی از
مهمترین عواملی است که سبب کاهش اثرات زیسنتمحیطنی تولیند
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Introduction
The discussions on environmental sustainability have eventually come to include agricultural products in
recent years. LCA is an ISO-standardized method, in which an inventory is used to determine the inputs and
emissions associated with each stage of production life cycle and to express their quantitative share in a specific
impact category. Southern Khorasan Province is the most eastern province in Iran. Drought and increased price
of forage in this province have turned the growing of silage corn into an economical attraction for this province.
Consequently, it is necessary to environmentally evaluate this crop in order to have more comprehensive
understanding of its production, in addition to its economical evaluation. In this study was tried to examine the
environmental impacts of silage corn production by an integrated LCA and DEA method to better understand its
production and to recommend approaches for mitigating its environmental impacts.

Materials and Methods
Data were collected by questionnaire and face-to-face interviews with farmers and agriculture experts and
analyzed using DEAP2.1 and Simapro software. An LCA project has four phases include goal and scope
definition, life cycle inventory analysis, life cycle impact assessment, and Interpretation. An important part of
goal and scope definition is to select system boundaries. The focus of the present study is on production phase
and on-farm processes. In fact, farm gate is selected as system boundary and all of environmental impact
estimated for the production of one tone of product. Various methods have been introduced by different
institutions and countries for environmental impacts assessment. One of them is IMPACT 2002+ method which
is a combination of three methods of IMPACT 2002, Eco-Indicater 99andCML. This method is selected because
it assesses 15 impact indicators, and it assesses four end point indicators (damage category) by combining these
impact indicators. The consumption of inputs within the studied system boundary will result in direct emission of
pollutants into air, water and soil. These emissions have been calculated according to the literature .

Results and Discussion
Results for efficiency showed that mean technical efficiency, pure technical efficiency and scale efficiency
were 0.80, 0.93, and 0.86, respectively. In CCR mode, 13 units and in BCC mode, 22 units were efficient.
Technical efficiency varied in 0.33-1 range with 0.20 SE. The lowest pure technical efficiency was 0.64 with
0.10 SE. If inefficient units could approach efficiency boundary by adjusting their consumption pattern, the
results for impact categories could be reduced by 3.2-28.2%. The lowest reduction (3.3%) was the indicator of
carcinogens, and the highest reduction ( 28.2%) was terrestrial ecotoxicity followed by mineral extraction with
25.01% reduction and land occupation and ionizing radiation with 20.8% reduction. Normalized results showed
that the highest environmental burden in silage corn production was related to Respiratory inorganics followed
by global warming, non-renewable energy and carcinogens. Environmental burden of electricity had the highest
impact on environment pollution in five impact indicators (carcinogens, non-carcinogens, aquatic toxicity, global
warming, and non-renewable energies). The assessment of damage categories revealed that the highest effect
was on human health and then, on climate change and resources. Electricity, manure and on system emissions
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also played the most important role in environmental impacts of silage corn production in this region.

Conclusion
According to the results of the present study on the one hand and the necessity for silage corn production in
the region to meet livestock sector’s demand on the other hand, reform in irrigation system and water pumping
system to reduce water and electricity use as well as motivating farmers to analyze soil to determine the
optimum fertilization rate and increasing their understanding of how to apply this input are the most important
factors to reduce environmental impacts of silage corn production in the region.
Keywords: Data envelopment analyzes, Life cycle assessment, Silage corn, South Khorasan.

