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 خالصه

-فاده از آن در ارزیــابي اـــراز زیسـ و اســت ارزیابي چرخه زندگي  هـدف از ایـن تحقيـق معرفـي روش

 شده مصرف انرژي و ورودي مواد شامل اوليه هايداده .بـودشهرستان البرز در  ايذرز علوفهمحيطي توليد 
 مـورد هـاينهـاده توليـد بـراي هـاداده .شد آوريجمع مطالعه مورد منطقه در کشاورز 33 از توليد فصل در

 اوليـه هايداده تحليل و تجزیه براي سيماپرو افزارنرم از و شده اس  گرفته  اکواینون داده پایگاه از استفاده
 اختنـا  شـدن، اسـيدي آلي، تقليل منابع فسيلي،غير منابع تقليل از جمله اـر گروه 11 .شده اس  استفاده
 مسـمومي  سـطحي، هـايآب مسمومي  ها،انسان مسمومي  ،ازون الیه نقصان جهاني،گرمایش اي،دریاچه

  .شـدند بررسي CML2 baselineمدل  اساس بر شيميایيخاک و  اکسيداسيون فتو آزاد، مسمومي  هايآب
سازي زمـين مرز مطالعه از آماده و کارکردي واحد عنوان به شده توليد ايذرز علوفه تن یکدر این مطالعه 

اي ذرز علوفه توليد موردي عهمطال در گرمایش جهاني ميانگين نتایج .شد انتخاباي تا برداش  ذرز علوفه
 کـه داد نشـان سـازينرمـال نتـایج .کيلوگرم دي اکسيد کربن معادل بـراي هـر تـن نشـان داد 97/121 را

 بيشـترین فسـفاته کود کاهش .هاي اـر داش بيشترین مقدار را در ميان دیگر گروه هاي آزادآبمسمومي  
ارگانيک  کود کشاورزان که شد توصيه بنابراین، .داش  دهاي آزاگروه اـر مسمومي  آب کاهش براي را تأـير
 .براي کوددهي انتخاب کنندرا 

 .هاي آزادمسمومي  آب ،گرمایش جهاني، اي، ذرز علوفهرزیابي چرخه زندگيا :کلمات کلیدی

 
 

  مقدمه .1
 

تقاء کيفي  محصوالز افزایش عملکرد و ار موجبسموم و کودهاي شيميایي در توليد محصوالز کشاورزي گرچه  کاربرد

هاي زیرزميني، تجمع مواد آب خصوصبهآلوده کردن محيط زیس  و  از جملهدنبال خود آـار مخربي  به اماکشاورزي شده 

را در هاي مصرفي محصوالز زراعي و در نتيجه به خطر افتادن سالم  و بهداش  انسان و دام آالینده نظير نيتراز در اندام

هاي کالن جهاني بوده و بسياري از هاي اصلي در سياس مؤلفهزیس  یکي از  ر حال حاضر محيطد .[8]پي داشته اس  

محيطي اي به تجزیه و تحليل اـراز زیس طور گستردهمحققان بهبنابراین  .یگر را تح  تاـير قرار داده اس هاي دمؤلفه

هاي توليـدي سـبب دستيابي به اهداف توسعه سامانهمحيطي زیرا بررسي اـراز زیس  .اندتوليد محصول کشاورزي پرداخته

 چرخه زندگي ارزیابي .[3]گردد زندگي محصوالز محقق مي در واقع ایـن امـر از طریـق ارزیـابي چرخـه .گرددپایدار مي

 توليد تا منابع استخراج از –ها آن چرخه زندگي مراحل همه در محصوالز محيطيزیس  اـراز تحليل و تجزیه براي ابزاري

 و مجدد استفاده بازیاف ، شامل آن دفع از پس مدیری  تا محصول از استفاده و محصول نهایي توليد و قطعاز توليد مواد،

هاي اخير ارزیابي چرخه زندگي به ابزار مناسبي در سال .[9] باشدمي( گور تا گهواره رویکرد دیگر عبارز به) نهایي دفع

طوري که در محيطي در توليداز کشاورزي و صنایع غذایي تبدیل گردیده بهيراز زیس ـأجه  بررسي و تعيين ميزان ت

استان در  کلزاتوليد  محيطيزیس توان به ارزیابي از آن جمله مي .مطالعاز از این روش استفاده شده اس بسياري از 
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 توليد یونجه خشک در اسپانيا، ارزیابي چرخه زندگي [11] استان گيالندر  برنج، ارزیابي چرخه زندگي توليد [7]ران دازنم

و ارزیابي زیس  محيطي چرخه  [2]اي در ایتاليا هاي کش  دوگانه گندم و ذرز علوفهمحيطي سيستمارزیابي زیس  ،[3]

محيطي در توليد محصوالز ه به اهمي  ارزیابي زیس با توج .اشاره کرد [3]گردان در شمال آمریکا کش  آفتاب زندگي

در  محيطي توليد ذرز علوفه اي با رویکرد چرخه زندگيکشاورزي و عدم وجود مطالعه کافي در رابطه با ارزیابي زیس 

ي محيطي مورد تحليل و بررساي در شهرستان البرز از لحاظ زیس ، در این مطالعه چرخه زندگي توليد ذرز علوفهایران

 .قرار گرفته اس 

 هامواد و روش         .2

 منطقه مورد مطالعه  .1. 2

 داردقرار  ایراناي در در جایگاه چهارم توليد ذرز علوفهاي کشور، ذرز علوفهاز  درصد 17/12 ساالنه توليد قزوین با استان

اي در استان براي مطالعه و بررسي انتخاب هاي توليد ذرز علوفهعنوان یکي از قطب، شهرستان البرز بهدر این مطالعه .[1]

هزار  81که در حدود  دداراي اختصاص اراضي کشاورزي این شهرستان به کش  ذرز علوفه هکتار از 1131 .ه اس شد

اطالعاز الزم براي این  .[1]برداش  شده اس  اي ذرز علوفهاي از این ميزان سطح زیر کش  تن ذرز علوفه 811و

کش ، ميزان عملکرد اطالعاز استخراج شده شامل سطح زیر .به دس  آمد کشاورز 33مصاحبه مستقيم با مطالعه از طریق 

هاي مصرفي از قبيل نوع و ميزان نهاده هاي آبياري و آبرساني،محصول، نوع و ميزان سموم شيميایي مصرفي، نوع سيستم

رزي، ميزان بذرمورد استفاده جه  کش  و همچنين هاي کشاوهاي شيميایي و ارگانيک، سوخ ، الکتریسيته، ماشينکود

 .سازي زمين، کاش ، داش  و برداش  محصول بودميزان نيروي کارگري مورد استفاده در مراحل مختلف آماده

 ارزیابی چرخه زندگی       .2. 2

ها از ه زندگي آنمحصوالز در همه مراحل چرخ يطيمحزیس ارزیابي چرخه زندگي ابزاري براي تجزیه و تحليل اـراز 

استخراج منابع تا توليد مواد، توليد قطعاز و توليد نهایي محصول و استفاده از محصول تا مدیری  پس از دورانداختن آن 

فرآیند ارزیابي چرخه زندگي  .[9] باشدشامل بازیاف ، استفاده مجدد و دفع نهایي )به عبارز دیگر از گهواره تا گور( مي

روش ارزیابي چرخه زندگي  .در انتخاب محصول یا فرآیند با کمترین اـراز محيط زیستي کمک کند مدیرانتواند به مي

  .گرفته اس مورد بررسي قرار 14141 ایزو مورد استفاده در این مطالعه به دنبال مراحل مشخص شده توسط استاندارد

ارزیابي  ،تحليل سياهه، تعریف هدف و دامنه س :هر پروژه ارزیابي چرخه زندگي داراي چهار مرحله الزامي ا براین اساس،

 .در ادامه مراحل ذکر شده به تفصيل بيان شده اس  .تفسير نتایج و  اـراز چرخه زندگي

 .کارکردي و تعيين مرز سيستم اس ، بيان هـدف و مشـخص کـردن واحـد زندگياولين گام در روش ارزیابي چرخه 

 .اس اي توليد ذرز علوفهدر  مختلف ها()شاخص هاي تأـيرمحيطي گروهزیسـ هـدف بررسـي اــراز  ،در این مطالعـه

تحقيق واحد کارکردي یک تن در این  .[9] باشد گيري اندازه قابل و شود تعریف وضوح به باید کارکردي واحدهمچنين 

قرار گيرند،  زندگيابي چرخه مرز سيستم، فرآیندهایي را که باید در ارزیاز سوي دیگر  .اي در نظر گرفته شدذرز علوفه

 .اي ختم شده اس سازي زمين شروع و به برداش  ذرز علوفهاز آمادهسيستم  مرزمطالعه در این  که [9] کندمي تعيين

گروه اول اطالعاز مرتبط با ميزان مصرف  .اطالعاز مورد نياز براي تهيه تحليل سياهه به دوگروه تقسيم شدند 

براي دستي( اس  که هاي مصرفي )فرآیندهاي باالعاز مربو  به ساخ  و حمل و نقل نهادهها و گروه دوم اطالنهاده

کودهاي شيميایي و دامي،  سموم وها )نهاده (مزرعهمستقيم )خارج ازغير محيطيزیس هاي محاسبه ميزان انتشار آالینده

 مستقيمبراي محاسبه ميزان انتشار  .استفاده شد اکواینون پایگاه داده  در هاي موجوداز داده (سوخ  دیزل و الکتریسيته

، اکسيد نيتروژن (3NH)انتشار مستقيم آمونياک مقادیر ناشي از فرآیندهاي شيميایي در مزرعه  محيطيهاي زیس آالینده

(O2Nو آالینده ،) هاي)x(NO، اکسيدکربن انتشار دي(2CO)، نيتراز ) ازانتشار-
3NO )رف ناشي از مصانتشار فسفر  و

محيطي زیس  هايآالیندهبراي برآورد ميزان انتشار  .[1]کودهاي شيميایي و آلي با استفاده از روابط استاندارد محاسبه شد 
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 براي محاسبه .[12] مورد استفاده قرار گرف  9/1( h-/man2 eqkg COبه دليل استفاده از نيروي کار انساني، ضریب انتشار )

انتشاراز ناشي از  مصرف  .[11]ارائه شده توسط محققين استفاده شد اطالعاز  از ،  دیزلانتشاراز حاصل از احترا  سوخ

اي اس  که در ارزیابي اـراز چرخه زندگي، مرحله .برآورد شد ،سموم نيز با فرض اینکه مواد سمي به خاک منقل مي شوند

روش  در این مطالعه .[4] شودسير ميسياهه( بر اساس اـراز محيط زیستي تف تحليلآن مجموعه نتایج مرحله قبل )

 منابع گروه اـر شامل تقليل 11بر این اساس،  .انجام شد CML2 baselineمدل محيطي بر اساس ارزیابي تأـيراز زیس 

 ها،انسان مسمومي  ،ازون الیه نقصان جهاني،گرمایش اي،دریاچه اختنا  شدن، اسيدي آلي، تقليل منابع فسيلي،غير

 ايتوليد ذرز علوفهشيميایي در اکسيداسيون فتو خاک و  آزاد، مسمومي  هايآب مسمومي  سطحي، هايآب مسمومي 

 .گرف مورد بررسي قرار

 نتایج و بحث           .3

 ایمحیطی تولید ذرت علوفهارزیابی زیست.       1. 3

براساس نتایج، گرمایش  .ندان داده شدهنشا 1در جدول  ايذرز علوفهبراي توليد محيطي محاسبه شده هاي زیس شاخص

هاي داخل درصد آن ناشي از فعالي  19در حدود اکسيدکربن معادل گزارش شده اس  که کيلوگرم دي 97/121 جهاني

اکسيدکربن کيلوگرم دي 411ايازاي هر تن ذرز علوفهاي در ایتاليا بهدر توليد ذرز علوفه .)انتشاراز مستقيم( اس  مزرعه

 اکسيدکربن محاسبه شده اس کيلوگرم دي 331اي در کانادا این شاخص در کش  ذرز علوفه .[2] شده اس منتشر 

[13].   

حيطي به تفکيک نشان داده شده مهاي زیس منابع ایجاد پتانسيل گرمایش جهاني و سایر شاخص 1در شکل 

انتشاراز ناشي از سوختن سوخ  دیزل و همچنين ناشي از مصرف کودهاي شيميایي و  در گروه اـر گرمایش جهاني .اس 

در رابطه با  .اس اکسيد کربن معادل در مزرعه عامل اصلي در توليد هر کيلوگرم دي و سموم شيميایي هاي داميکود

 ايذرز علوفهگرمایش جهاني در توليد  ایجادسهم بيشتري در  کود نيتراتههاي مصرفي نيز انتشاراز ناشي از توليد نهاده

را هم به خود اختصاص داده اي هاي اسيدي شدن و اختنا  دریاچهشاخصانتشاراز مستقيم بيشترین اـر در  .اس  داشته

هاي در دیگر گروه .، سوخ  دیزل بيشترین نقش را داشته اس ازونآلي و نقصان الیه در گروه اـر تقليل منابع غير .اس 

حد امکان باید از مصرف بيش از بر این اساس تا  .اندانواع کودها نقش اصلي در ميزان انتشار را به خود اختصاص داده ،اـر

همچنين الزم اس  مدیری   .آید جلوگيري نمودهاي کودپاش به وجود ميحد کود که در اـر آبشویي و عدم تنظيم دستگاه

در ایتاليا نيز  يادر کش  ذرز علوفه .صحيح و دقيقي را در نگهداري و ذخيره و همچنين زمان مصرف کود اعمال کرد

اي ها نقش عمدهدهي، کود اوره و کود فسفاته در گروه اـر مربو  به سمي  انسانکه در مرحله کود نشان داده شده اس 

  ایذرت علوفه تنیک  ید تولمحیطی های زیستشاخص -1جدول 

 مزرعهداخل  مزرعهخارج از  کل واحد گروه اـر

 eqkg Sb  0.000448 0.000448 0 تقليل منابع غيرآلي

 MJ 706.0571 706.0571 0 هاي فسيلي(ابع غيرآلي )سوخ تقليل من

 2 eqkg CO 125.7956 53.81233 71.98332 (GWP100a) گرمایش جهاني

 eq11 -kg CFC 8.33 × 10-8 8.33 × 10-8 0 ازوننقصان الیه 

 eq DB-kg 1,4 11.2311 10.85879 0.372312 هامسمومي  انسان

 eqDB -kg 1,4 2.199685 2.199647 3.8 × 10-5 هاي سطحيمسمومي  آب

 eq DB-kg 1,4 22244.1 22243.93 0.174666 هاي آزادمسمومي  آب

 eq DB-kg 1,4 0.185052 0.185049 2.81 × 10-6 مسمومي  خاک

 eqH2kg C 0.019685 0.019666 1.86 × 10-5 4 فتوشيميایين سيواکسيدا

 eqkg SO 5.252403 0.326451 4.925952 2 اسيدي شدن

 eq اياختنا  دریاچه
-3

4kg PO 1.720179 0.070554 1.649625 
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شود کودهاي ارگانيک جایگزین دار محيط زیس  توصيه مياز این رو براي توليد محصوالز پاک و دوس  .[2] داشته اس 

  .کودهاي شيميایي شوند

 
 CML2 baselineبا روش ای تن ذرت علوفهمحیطی برای تولید یک ستهای زیشاخص منابع ایجاد درصد -1شکل 

محيطي توليد ا بتوان نتيجه بهتري از ارزیابي زیس تهاي اـر مختلف با یکدیگر قابل مقایسه گردند براي اینکه گروه

محيطي از زیس در ایـن مرحلـه سـهم اــر .سازي شدندشاخص هاي مورد مطالعه نرمال ،اي به دس  آوردذرز علوفه

به عبارز دیگر در این بخش اهمي  یا  .شودمحيطي یک منطقه تعيين ميسيستم مورد مطالعه در کـل اــراز زیسـ 

-( نشان مي2سازي )شکل نتایج نرمال .[9] شودهاي محاسبه شده با توجه به اطالعاز مرجع محاسبه ميبزرگي شاخص

آزاد بيشترین ميزان آالیندگي را به خود اختصاص داده اس  که توليد کود  هاياي مسموی  آبدهد در توليد ذرز علوفه

بعد از این  .مرغي در جایگاه بعدي قرار داردترین عامل ایجاد آن بوده و توليد و فرآوري کوددستي( مهمفسفاته )فرآیند باال

داراي  (اس  ز کاربرد کود در مزرعهانتشاراز مستقيم ناشي ا از آن مربو  به شاخص، شاخص اسيدي شدن )درصد باالیي

  .بيشترین ميزان آالیندگي اس 

 
 CML2 baselineبا روش ای تن ذرت علوفهبرای تولید یک  شدهنرمال محیطیهای زیستشاخص -2شکل 
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 گیرینتیجه .4

العه و بررسي قرار محيطي در چرخه زندگي این محصول مورد مطاي از لحاظ اـراز زیس توليد ذرز علوفهدر این تحقيق 

اي نتایج این بررسي که براساس اصول چهارگانه ارزیابي زندگي صورز گرف  نشان داد به ازاي هر تن ذرز علوفه .گرف 

درصد آن مربو  به انتشار مستقيم در مزرعه  19کربن معادل منتشر شده اس  که در حدود اکسيدکيلوگرم دي 97/121

اي عامل اصلي و عمده هاي اـر اسيدي شدن و اختنا  دریاچهد انتشار مستقيم در گروههمچنين نتایج نشان دا .شودمي

محيطي را هاي آزاد بيشترین ميزان آسيب زیس هاي اـر نشان داد مسمومي  آبسازي گروهنتایج نرمال .محسوب مي شود

این نتيجه به کاهش در مصرف  .بوده اس  به خود اختصاص داده اس  که تأـيرگذارترین نهاده در این گروه اـر کود فسفاته

 .کندشيميایي و جایگزیني آن با کودهاي ارگانيک براي آسيب کمتر منابع آبي تأکيد ميکود

 منابع  .5
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ABSTRACT 
The objective of this study was to introduce LCA and use from it in assessment of environmental impact of 

maize production in Alborz city. The initial data including input materials and energy inputs exercised during 

production season was collected from 63 farmers in the studied region. Data for the production of used inputs 

were taken from the EcoInvent database, and SimaPro software was employed to analyze primary data. 11 

impact categories including Abiotic Depletion, Abiotic Depletion (fossil fuel), Acidification, Eutrophication, 

Global Warming, Ozone Depletion, Human Toxicity, Freshwater Aquatic Ecotoxicity, Marine Aquatic 

Ecotoxicity, Terrestrial Ecotoxicity, and Photochemical Oxidation were selected based on CML 2 baseline 

method. In this study, one ton of produced maize was chosen as the functional unit and the boundary of study 

selected from ground preparation to harvesting maize. The results revealed mean Global Warming in a case 

study of maize production of 125.79 kg CO2 eq. ton−1. The normalization results showed Marine Aquatic 

Ecotoxicity had most value among other impact categories. The depletion of phosphate fertilizer had the 

greatest effects for depletion of Marine Aquatic Ecotoxicity different impact categories. So, it recommended 

that farmers choose fertilizer bio-fertilizers for fertilizing.  
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