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 خلاصه

از عوامل دستيابی به توليد پايدار تواند به عنوان يکی بررسی و مديريت اثرات زيست محيطی می   

های به عنوان يکی از روشزندگی روش ارزيابی چرخه  در اين ميان، محصولات کشاورزی مدنظر قرار گيرد.

 زندگی ارزيابی چرخه کارا در ارزيابی اثرات زيست محيطی توليد محصولات کشاورزی شناخته شده است.

در اين  .آن استطول دوره زندگی يک محصول در کل ابزاری برای سنجش اثرات زيست محيطی توليد 

و فريدونشهر استان  فريدنهای زيست محيطی توليد پياز در دو شهرستان مطالعه ارزيابی و تحليل شاخص

با کشاورزان منطقه حضوری  یاطلاعات مورد نياز از طريق پرسش نامه و گفتگو اصفهان بررسی شده است،

نتايج ار سيماپرو برای ارزيابی چرخه زندگی توليد پياز استفاده شده است. جمع آوری شده است. از نرم افز

های اثر های زيست محيطی در کليه بخشترين نهاده مصرفی در ايجاد پيامدمهماين مطالعه نشان داد که 

-شبخمربوط به  زيست محيطی هایاز پيامد %05بيش از  نتايج نشان داد .مربوط به کود نيتروژن بوده است

کود نيتروژن است. همچنين  کود های آزاد و خاک مربوط به، آبسطحیهای های اثر مسموميت انسان، آب

های زيست محيطی در بخش گرمايش جهانی است. از ترين عامل در ايجاد پيامدمهم %03نيتروژن با سهم 

 بهتر در مديريت بايد بهورزان کشا و  در مزرعه پياز به عنوان يک نقطه داغ عنوان شده است اين رو اين نهاده

 .توجه کنندمصرف اين نهاده 
 

 ، فريدونشهر، آلايندگیارزيابی چرخه زندگی، پياز، فريدنکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  .1
 

 جمعيت افزون روز افزايش دليل به اما است بوده دنيا اقتصادی هایبخش بزرگترين از يکی کشاورزی تاکنون بازدير از

 عملکرد افزايش برای هايیراه جوی و جست در کشاوزان و ندارد وجود گذشته های روش با محصول کافی يدتول امکان ديگر

 سطح افزايش طريق از يا و هانهاده مصرف در افزايش واسطه به تواندمی عملکرد افزايش اين امروزه. هستند خود محصول

 موجب و ايجاد کشاورزی بخش در مصرف الگوی در ایملاحظه قابل تغييرات ها،نهاده بيشتر مصرف دليل به. [0]گردد حاصل

 نامناسب استفاده سوء اثرات و محدود طبيعی منابع به توجه. است شده فسيلی هایسوخت انرژی منابع به بيشتری وابستگی

 از موثر ادهاستف منظور به انرژی مصرف الگوهای بررسی ضرورت زيست،محيط و انسان سلامتی روی انرژی مختلف منابع از

 هاینهاده ديگر و فسيلی های انرژی از زياد استفاده يگرد یاز سو[ 6] است ساخته حياتی کشاورزی بخش در را آن

 گلخانه گازهای انتشار در زراعی بخش سهم که طوری به  است گشته محيطیزيست مخرب تأثيرات بروز به منجر کشاورزی

 از. [7] است جهان در شده منتشر گازهای کل درصد 12 الی 15  کشاوری هایهنهاد ساير و انرژی بيشتر مصرف از ايناشی
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  و شده مطالعه ها آن توليد از ناشی محيطی زيست اثرات کشاورزی، توليدات محيطیزيست پايداری برای است نياز رو اين

 

 حد از بيش انتشار از جلوگيری و کنترل امکان هاآن شناسايی با تا شوند شناسايی ها آلايندگی انتشار در مهم منابع

 .گردد ايجاد محيطی زيست هایآلايندگی

 يا محصول يک توليد در محيطیزيست تأثيرات ميزان تعيين و بررسی جهت مناسبی ابزار زندگی چرخه ارزيابی

 آن گيری شکل تا آغاز از محصول يک توليد محيطی زيست هایجنبه سنجش برای آن از که است خدمت يک ارائه

 مرحله از پس و شودمی ارزيابی مختلفی تأثير هایگروه قالب در محيطی زيست اثرات روش اين در[. 8] شود می استفاده

 مقايسه قابليت شاخص اين که شودیمورد مطالعه محاسبه م محصول برای اثرات اين نهايی شاخص دهی،وزن و سازینرمال

  یسر از استانداردها یجزئ یچرخه زندگ يابیمورد استفاده در ارز یهاروش .سازدمی فراهم را تأثير مختلف هایگروه بين

ISO 14000 هستند يستمحيط ز يريتدر زمينه مد. 

نظامهای زراعی مورد کشت و کار قرار  شوند که با اهداف متفاوتی در بومسبزيجات گروهی از گياهان محسوب می

های مختلف سبزيها شامل ريشه، . اندامهستندهـا اکـسيدانهـا و آنتـیينگيرند و سرشار از فيبر، مواد معـدنی، ويتـاممی

زده خشک شده و کنسرو شده در تهيه انواع مواد صورت تازه )خام(، پخته شده، سرخ شده، يخسـاقه، بـرگ، گل و ميوه به

 یسموم و کودها نظيرايی مختلـف مـواد شـيمي از استفاده وآوری توسعه فـن با[. 15]روند کار میغـذايی و دسـرها به

آلات پيشرفته و تأسيسات فرآوری و حمـل و نقل، کاشت سبزيجات از حالت و نيز بذور اصلاح شده و ماشين يميايیش

صورت تجاری در سطوح وسيع کشت شده و از نظر درآمد بـا سـاير تفننی و سنتی خارج شـده و امروزه انواع سبزيجات به

در  یمطالعات مختلف تاکنون يجات،سبز یگسترش کشت تجار يلبه دل[. 2]کنند ـاغی رقابـت میزراعـی و ب گياهـان

 يکادر آمر يقیدر تحق مثال عنوان به. است گرفته صورت جهاندر سراسر  جاتتوليد سبزی محيطیزيست يابیرابطه با ارز

 يزن يادر استرال[. 3] است گرفته قرار مطالعه مورد فرنگی گوجه و پياز هويج، زمينی،سيب يرنظ جاتییسبز یچرخه زندگ

با  يزن يرانهندوانه در ا يددر رابطه با تول. گرفت صورت فرنگیگوجه توليد زندگیچرخه  يابیدر رابطه با ارز یمطالعه مشابه

 [.0] است گرفته صورت ایمطالعه چرخه زندگی يابیارز يکرداستفاده از رو

و  يادر دن شده کشت جاتسبزی ترينقديمی از يکی ،Aliaceaeخانواده  از Allium cepa یبا نام علم یخوراک پياز

-محصول بعد از گوجه اين. باشدمی بدن ضروری املاح و هايتامينفراوان و انواع و يیخواص غذا یاست که دارا يرانالبته ا

-می يدتول يازپ تن ميليون 6/2 ايران در سالانه . [1] جهان است سراسردر  یزراع جاتگروه سبزي ازمحصول  يندوم یفرنگ

 به توجه با [. 1] است داده اختصاص خود به ميزان توليدنظر  ازرا  8رتبه  توليد، تن هزار 838 با اصفهان استان که شود

 قابل کشتزير سطح به توجه با و يرانیا خانوار غذايی سبد درپر مصرف  یسبز يک عنوانبه خوراکی پياز اهميتپر نقش

 اين کشاورزی هایقطب از يکی عنوانبه شهريدونو فر فريدنشهرستان  ويژهدر استان اصفهان و به محصول اين توجه

-آسيب در مصرفی هاینهادهاز  يک هرنقش  يیشناسا یو برا يازپ يدتول يطیمح يستز يابیمطالعه با هدف ارز ينا استان،

 .است شده انجام محصول اين توليد محيطیزيست های
 

 

  واد و روشم .1

 
 ی مورد مطالعهمنطقه 1.2

ثانيه شرقی و  ۰5 دقيقه و 3۳ درجه و 01 اصفهان با طول جغرافيايی شهرستان فريدن و فريدون شهر در استان

 6/2. از کل تهران و مشهد سومين شهر بزرگ ايران است  ثانيه شمالی بعد از 35 دقيقه و 38 درجه و 32 عرض جغرافيايی

از پياز توليد شده در کشور  %8۰/۰را در کشور دارد که  8هزار تن توليد رتبه  838د شده در ايران، اصفهان با تن پياز تولي

 [.1]شود را شامل می
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 زندگی ارزیابی چرخه 2.2

 آورده شده است پيروی ميکند. روند ارزيابی چرخه ISO14044زندگی از روندی که در استاندارد  ارزيابی چرخه

 ی تعيين هدف و دامنه، تحليل سياهه، ارزيابی اثرات و تفسير نتايج. در مرحله چهار مرحله تشکيل شده است: زندگی از

 

شود. تعيين زندگی بحث می ی ارزيابی چرخهتعيين هدف و دامنه در مورد چگونگی)دامنه( و چرايی )هدف( يک مطالعه

عيين دامنه در رابطه با توصيف واحد عملکردی محصول مورد هدف، نتيجه و عوايد حاصل از مطالعه را مشخص ميکند و ت

-ها و بخش های اثر زيست محيطی مورد نظر میهای توليد و مرزهای آن، روند جمع آوری و پردازش دادهمطالعه، سامانه

وجی ها در هر ها و ساير خری تحليل سياهه، منابع طبيعی و ديگر ورودی های سامانه و انتشارات آلايندهباشد. در مرحله

ی ارزيابی اثرات، ورودی های منابع طبيعی و انتشارات زيست ی توليد مورد بررسی قرار ميگيرد. در مرحلهفرايند از سامانه

ی نهايی نتايج مراحل قبلی شود و در مرحلهی بخش های اثر منتخب ارائه میمحيطی به صورت سهم آنها در محدوده

 [.0]شود. تفصير می

ی توليدات و خدمات باشد که مقايسهردی يک مفهوم کليدی در مطالعات ارزيابی چرخه زندگی میواحد عملک

باشد و به صورت توليد يک تن پياز ی جرم می. واحد عملکردی در پژوهش حاضر بر پايه[۰]سازدمختلف را امکان پذير می

 شود.در طول يک سال زراعی تعيين می

ی تعيين هدف و دامنه، انتخاب مرز سامانه است. تعيين مرز مطالعه به امی در مرحلهيکی ديگر از اقدامات مهم و الز

ناشی از مصرف درون مزرعه و يا پس از برداشت و خروج از مزرعه و در طی  تر مواد منتشر شدهمنظور محاسبه دقيق

باشد اما اين امکان فراهم می« گورگهواره تا »زندگی يک نگرش  . ارزيابی چرخه[۳]باشد های فراوری ضروری میفرايند

ها، مرز سامانه به صورت بخشی از کل سامانه در نظر گرفته شود و نتايج شده است تا به منظور تمرکز بيشتر روی فراورده

. مرز سامانه در اين مطالعه استخراج و حمل و نقل [0]بر اساس مرز انتخاب شده و برای يک مقياس کوچکتر بيان شوند. 

هدف از اين باشد. اوليه، قبل از ورود به مزرعه و استفاده منابع در مزرعه تا مرحله برداشت و خروجی مزرعه میمنابع 

 باشد.شهر استان اصفهان می فريدونفريدن منطقه دو مطالعه مقايسه اثرات زيست محيطی توليد پياز در 

در اين مرحله بايد کليه منابع )وروديها(  ،ستا  LCAپرکارترين و زمانبرترين مرحله انجام ی تحليل سياههمرحله

ها( در فرآيند توليد و فرآيندهای وابسته تعيين و فهرست برداری شوند. برای مورد نياز و انتشارات زيست محيطی )خروجی

آفت  د،کو عمليات مزرعه ای و مصرف سوخت مرتبط با آنها، برداشت، های کاشت،های مورد نياز مانند دادهاين منظور داده

شهر به  فريدونفريدن و منطقه  دو ای از طريق پرسش نامه و به روش چهره به چهره درای و جادهحمل ونقل مزرعه کشها،

های مزرعه به ازای توليد ميزان ورودی قابل مشاهده است. 1که در جدول  دست آمده و سپس پردازش و دسته بندی شد

انتشارات حاصل از فرايند توليد در هر مزرعه و همچنين اطلاعات پيش زمينه مورد نياز در  باشد.کيلوگرم پياز می 11۳685

. ميزان انتشارات فلزات سنگين بر اساس استخراج شد coinventE  2.2هایه با توليد، توزيع و مصرف برق از پايگاه دادهطراب

آبشويی و  ،ج از خاک )توسط برداشت محصولبذر و رسوب( وخرو سموم، ،ورد سالانه ورود به خاک )از محل کودآبر

 .تفاده شده استسا CML2 baseline افزار سيما پرو و روش ها نيز از نرمبرای تحليل داده فرسايش( محاسبه شد.
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 ها در کشت پیازها و خروجیمقادیر ورودی -1جدول

 مقدار واحد ورودی

 kg 265.3597 سوخت ديزل

 kg 6712.6712 کود دامی

 kg 2.75 آفت کش

 kg 365.9 کود نيتروژن

 kg 245.7 کود فسفات

 kg 102.1 کود پتاسيم

 kg 120.120 های کشاورزیماشين

 Kwh 475.35978 الکتريسيته

   خروجی

 kg 119860 پياز

مسموميت  ،ای، اسيدی شدن، نقصان لايه ازونشامل گرمايش جهانی،اختناق درياچه زندگی،در چرخه  اثراتارزيابی 

اکسيداسيون شيميايی و تقليل منابع غير های آزاد،مسموميت خاک، مسموميت آب ،های سطحیمسموميت آب ،انسانی

 اشد.بمی  آلی

 

 نتایج و بحث           .3

های اثر ارزيابی اثرات توليد پياز در مناطق مورد مطالعه بررسی شده است و نتايج مربوط به هريک از بخش

های مصرفی در بخش سهم توليد هريک از نهاده همچنين خلاصه شده است. 2وليد يک تن پياز در جدولبه ازای ت

 آمده است. 1های زيست محيطی بررسی گرديد که در شکلهای اثر آلاينده

 

 های اثرهای تولید یک تن پیاز در هریک از بخشپیامد-2جدول

 مقدار واحد اثر بخش

 kg Sb eq. 0.266 تقليل منابع غير آلی

 kg SO2 eq. 0.541 اسيدی شدن

 kg PO-3 اختناق درياچه ای
4 eq. 0.811 

 kg CO2 eq. 61.1 گرمايش جهانی

 kg CFC11 eq. 4.95 E-6 نقصان لايه ازون

 kg 1,4-DB eq. 35 مسموميت انسان

سطحیهای مسموميت آب  kg 1,4-DB eq. 14.7 

های آزادمسموميت آب  kg 1,4-DB eq. 2.37 E4 

 kg 1,4-DB eq. 0.373 مسموميت خاک

 kg C2H4 eq. 0.0156 اکسيداسيون شيميايی

 
باشد، در بخش اثر تقليل منابع غير آلی مهم ترين عوامل مصرف کود نيتروژن و سوخت ديزل می 1با توجه به شکل

عمده دليل آن انرژی زياد  شود و مهم ترين عامل بوده کهاز کل عوامل بخش اثر را شامل می %۰5مصرف کود نيتروژن 

تاثير به سبب مصرف زياد ماشين آلات و  %1۳باشد، در مرتبه دوم سوخت ديزل با مصرفی جهت توليد اين کود می

-باشد. در بخش اثر اسيدی شدن عمده دليل مربوط به عمل کشت پياز میمی استاندارد نبودن آنها در منطقه مورد مطالعه

 باشد.ها به هوا، خاک و آب میشود و به سبب انتشار آلايندهرا شامل میاز کل عوامل  %۰7باشد که 
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 های اثر در کشت پیازهای مصرفی از بخشسهم هر یک از نهاده -1شکل

 

ها، اتمسفر باشد به افزايش تدريجی حرارت اقيانوسگرمايش جهانی که يکی از مهم ترين اثرات زيست محيطی می

تاثير  %03شود و با توجه به شکل، مهم ترين عامل در اين اثر نيتروژن با سهم  ين گفته میی زمو گرم شدن سطح کره

باشد. نقصان لايه ازون بطور کلی متاثر از دو عامل سوخت ديزل به می 3NHو  O2Nباشد که به دليل انشار گاز های می

ز احتراق سوخت های فسيلی و نيز توليد مواد باشد که به دليل گازها توليد شده امی %37و نيتروژن به سهم  %35سهم 

در مجموعه تاثيرات مسموميت انسان، آب های شيرين، آب های آزاد و خاک عمده ترين عامل کود  باشد.شيميايی می

باشد. اين آلودگی های محيطی به طور می %67و %0۰، %03،  %05نيتروژن است که سهم آن در اين چهار اثر به ترتيب 

  xNOيق آبشويی کود نيتروژن و نفوذ آن به آب های سطحی و زيرزمينی و تجمع نيتروژن در خاک و يا انتشار عمده از طر

-می %31و نيتروژن با  %27شود. در اکسيداسيون شيميايی عمده ترين عوامل ماشين آلات کشاورزی با به محيط ايجاد می

 باشد.ها میليد الکتريسيته، سوخت، کود و ديگر نهادهباشد که عمدتاً به سبب فرايند های پس زمينه ای مانند تو

 

 

 گیرینتیجه       .4

در ارزيابی چرخه زندگی توليد پياز در دو منطقه فريدن و فريدون شهر استان اصفهان مشخص شد که بيشترين 

به منظور بهينه سازی  عامل در ايجاد پيامد های زيست محيطی مربوط به مصرف کود نيتروژن بوده که انجام اقدامات لازم

ها ،الگوريتم ژنتيک و ديگر الگوريتم های بهينه سازی مصرف با استفاده از روش های مختلف از قبيل تحليل پوششی داده

ها های مربوط به اين نهادهبهترين ميزان مصرف نيتروژن مشخص شود تا علاوه بر کاهش اثرات زيست محيطی، در هزينه

نين تشويق کشاورزان به رويکرد های کشاورزی پايدار و کاهش مصرف کودهای شيميايی و به نيز صرفه جويی شود. همچ

تواند انتشار آلايندگی ها را به ميزان چشم گيری کاهش دنبال آن جايگزين کردن آن ها با کودهای ارگانيک و کود سبز می

 دهد.
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Abstract 
 

Investigation and management of environmental impacts can be considered as one of the 

factors for achieving sustainable agricultural production. Meanwhile, the life cycle assessment 

method is known as one of the most effective methods for assessing the environmental impacts of 

agricultural production. Life cycle assessment is a tool for assessing the environmental impacts of 

producing a product throughout its life cycle. In this study, the evaluation and analysis of 

environmental indicators of onion production in Friedan and Fereydonshahr provinces of Isfahan 

province have been investigated and the required information has been collected through 

questionnaires and interviews with farmers in the region. The SimaPro software has been used to 

evaluate the life cycle of onion production. The results of this study showed that the most important 

inputs used to create environmental impacts in all impact categories was related to nitrogen 

fertilizer. The result showed that more than 50% of the related environmental effects to Human 

Toxicity, Freshwater Aquatic Ecotoxicity, Marine Aquatic Ecotoxicity and Terrestrial Ecotoxicity 

were related to nitrogen fertilizer. Also nitrogen fertilizer with 53% share was the most important 

factor in creating environmental impacts in the Global Warming. Hence, this input is put on the 

onion field as a hotspot and the farmers should attend to better manage in consumption of this 

input.  
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