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بررسی مخاطرات محیط زیستی تولید کیوی در استان گیالن با استفاده از
ارزیابی چرخه حیات
باقر عمادی ،1امین نیکخواه 2و حمزه سلطانعلی

2

 -1دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشگاه فردوسی مشهد
(تاریخ دریافت - 1969 /2/9 :تاریخ تصویب)1969/11/22 :

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی مخاطرات محیط زیستی تولید کیوی در استان گیالن با رهیافت ارزیابی چرخه حیات ( )LCAدر سال زراعی
 1961-62انجام شد .به این منظور حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  44نفر تعیین گردید .اطالعات مربوطه به صورت پرسشنامه و
مصاحبه حضوری از کشاورزان جمعآوری شد .بهمنظور تجزیه و تحلیل اثرات محیط زیستی ،از روش  ISO14141به ازاء یک واحد
کارکردی معادل با تولید یک تن کیوی استفاده شد .اثرات در قالب هفت گروه تاثیر گرمایش جهانی ،اسیدیته ،اوتریفیکاسیون خشکی،
تغییر کاربری اراضی ،تخلیه منابع فسیلی ،تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاس مورد بررسی قرار گرفتند .با تجزیه و تحلیل دادهها
میزان انتشار آالیندههای  CH4،CO2 ،NOx ،N2O ،NH3و  SO2برای تولید یک تن کیوی به ترتیب ،21/21 ،1/24 ،1/91 ،1/66
 1/112و  1/14کیلوگرم به دست آمد .شاخصهای نهایی گروههای تاثیر شامل گرمایش جهانی ،اسیدیته ،اوتریفیکاسیون خشکی ،تغییر
کاربری اراضی ،تخلیه منابع فسیلی ،تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاس به ترتیب معادل  1/41 ،1/99 ، 1/11 ،1/21 ،1/12 ،1/11و
 1/19محاسبه شدند .شاخص زیست محیطی ( )EcoXو تخلیه منابع ( )RDIبه ترتیب  1/94و  1/11بودند .گروههای تاثیر
اوتریفیکاسیون خشکی و تخلیه منابع فسیلی به ترتیب بیشترین پتانسیل آسیب به محیط زیست را در قالب گروههای تاثیر زیست
محیطی و تخلیه منابع داشتند .بدین ترتیب ،جایگزینی منبع تامین نیتروژن از اوره به کودی با پتانسیل آلودگی کمتر محیط زیستی
میتواند به عنوان راهکاری برای کاهش عواقب محیط زیستی تولید کیوی در استان گیالن مدنظر قرار گیرد.
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 -1مقدمه
بحران انرژی در قرن حاضر سبب شده است تاا
بسیاری از کشورهای جهان به انرژیهای ناو باا منشاا
تولیاادات گیاااهی روی آورنااد ( ; Hosseini et al.,
 )Jaruwongwittaya and Chen, 20102013و
بسیاری از محصوالت با هدف تولید انرژی کشت شوند
(Safieddin-Ardebili et al., 2011; Ghobadian,

) ،2012همچنین با افزایش تقاضاا بارای ماواد ذا ایی
توجه بشر به سمت افزایش تولید محصوالت کشاورزی
جلب شده است ،در حالی کاه افازایش ساط اراضای
تحاات کشاات کشاااورزی نیااز محاادود ماایباشااد.
باارایناساااس ،توجااه بااه افاازایش تولیااد محصااوالت
کشاورزی مد نظر قرار گرفته اسات .از جملاه راههاای
افزایش تولید از طریق مکانیزاسیون عملیات کشاورزی
و کاربرد نهاده هایی از جملاه ساوختهاای فسایلی و
کودهااای ش ایمیایی اساات .تاااکنون مطالعاااتی اثاارات
محیط زیستی ناشی از کاربرد ایان نهاادههاا را ماورد
بررسای قارار داده اسات ;(Tzilivakis et al., 2005
;Nguyen et al., 2007; Soltani et al., 2013
) Khojastehpour et al., 2015کااه ایاان مطالع اات

اثرات محیط زیستی تولید محصوالت کشااورزی را در
قالب گروه تاثیر محایط زیساتی خاصای بیاان نماوده
است.
بااه منظااور ارزیااابی اثاارات محیطاای زیسااتی
روشهای مختلفای ماورد اساتفاده

تولیدات کشاورزی
قرار میگیرد ) . (Schröder et al., 2003اما در تولیاد
محصوالت کشاورزی نیاز به وجود روش مناسبی است
که از طریق آن ،گروه تااثیر باا بایش تارین پتانسایل
آلااودگی محاایط زیسااتی در تولیااد شااناخته شااود.
برایناساس به نظر میرسد روش ارزیابی چرخه حیات
( )LCAروشی مناساب بارای ارزیاابی اثارات محایط
زیستی تولید محصوالت کشاورزی است.
از تحقیقاااتی کااه تاااکنون بااا اسااتفاده از روش
ارزیابی چرخه حیات برای بررسی اثرات محیط زیستی
تولیااد محصااوالت کشاااورزی صااورت گرفتااه اساات،
میتوان به مطالعه  Canalasو همکااران ( )2006بار
روی تولید سیب در نیوزیلند اشاره کرد .آنهاا ساوخت

را به عنوان نهادهای با بیشتارین پتاسایل آسایب باه
محیط زیست در اذلب گروههای تاثیر محایط زیساتی
معرفی نمودند .در یک مطالعه بیشتارین ساهم نظاام
تولیدی ذرت داناهای (باه ازای یاک واحاد کاارکردی
معادل با یک تن دانه) در شرایط آب و هاوایی مشاهد
برای گروه تأثیر اسیدیته حاصل شاد Khorramdel,
) .)2011در یااک مطالعااه دیگاار  Khoshnevisanو
همکاران ( )2013aبا ارزیابی چرخه حیات تولید گوجه
فرنگی و خیار گلخانه ای در اصفهان گزارش نمودند که
اثرات محیط زیستی تولید گوجه فرنگی کمتر از تولید
خیااار در گلخانااه اساات همچنااین گاااز طبیعاای،
الکتریسیته و پالساتیک بارای پوشاش گلخاناه را باه
عنوان نهادههایی باا بایشتارین پتانسایل آسایب باه
محیط زیست در اذلب گروههای تاثیر معرفی نمودناد.
در پاااشوهش مشاااابهی  Khoshnevisanو همکااااران
( )2013bاثرات سوء محیط زیستی تولید تاوتفرنگای
در فضااای باااز را در همااه مااوارد بااه جااز اس ایدیته و
اوتریفیکاسیون خشکی کمتر از میازان ایان اثارات در
تولید توتفرنگی گلخانهای در گیالن گزارش نمودند.
Bojacáو همکاران ( )2014به ارزیابی چرخه حیاات
تولید گوجهفرنگی در کلمبیا پرداختند .آنها اثارات را
در قالب شاش بخاش سااخت گلخاناه ،تهیاه خزاناه،
ماشین ها ،کودهای شیمیایی ،مدیریت آفات و مدیریت
ضایعات بررسی نمودناد و اعاالم نمودناد کاه سااخت
گلخانه بیش ترین اثرات منفی را بر محایط زیسات در
بیشتر گروههای تاثیر مورد بررسی داشت.
کیوی یکی از محصوالتی است که تولیاد آن در
ایران با رشد چشمگیری در حال افزایش است .مقادار
تولید این محصول در جهان در حدود  1/1میلیون تن
است ( .)FAO, 2011میازان تولیاد ایان محصاول در
ایران از  99هازار تان در ساال زراعای  1941-42باه
 212هزار تن در سال  1961رسیده است که بایش از
 2/1برابر در طی این سالها افزایش تولید داشته است
) .(MAJG, 2011این مقدار تولیاد ،ایاران را در رتباه
هشتمین کشور تولید کننده کیوی در جهان قرار داده
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است .استان گیالن نیز باا  4191هکتاار ساط زیار
کشت ایان محصاول ،دوماین تولیدکنناده کیاوی در
ایاران اسات ) .(MAJG, 2011بناابراین ،بارای تولیاد
پایدار این محصاول در اساتان گایالن نیااز باه انجاام
مطالعاتی از منظرهای مختلف از جمله نگرش محایط
زیستی به تولید این محصاول وجاود دارد ،تاا از ایان
طریق راهبردها و اقداماتی بارای کااهش اثارات ساوء
محیط زیستی اتخاذ شود که این امر مای تواناد بارای
تولید پایدار این محصول در منطقه مدنظر قرار گیرد.
در چند سال اخیر به رهیافات ارزیاابی چرخاه
حیااات بااه منظااور بررساای اثاارات محاایط زیسااتی
فرآیندهای مختلف توجه ویشهای شده است .در ایاران
نیااز چنااد مطالعااه بااا ایاان هاادف انجااام شااده اساات
;(Mirhaji et al., 2012; Mirhaji et al., 2013
)Nikkhah et al., 2015; Khorramdel et al., 2014

و با توجه به این که مطالعات مستند چندانی بار روی
بررسی اثرات محیط زیساتی تولیاد محصاوالت بااذی
انجام نشده است .هدف از این مطالعاه بررسای اثارات
محیط زیستی تولید کیوی در استان گیالن با رهیافت
ارزیابی چرخه حیات بود.

 -2مواد و روشها
 1-2مشخصااات منطقااه مااورد بررساای و
نمونهگیری
منطقه مورد مطالعه شهرستان تالش در اساتان
گیالن بود .این شهرستان با رطوبت نسبی متوسط 22
درصد ،درجه حرارت متوسط  16درجه سانتی گاراد و
میزان بارندگی  1141میلیمتر ،از طرف ذرب همجوار
شهرستان خلخال ،از ناحیاه جناوب باا رضوانشاهر ،از
شمال به آستارا و از طرف شرق به دریای خزر (باا 21
کیلومتر نوار ساحلی) متصل اسات .بخاش کشااورزی
 44درصااد اشااتغال مسااتقیم شهرسااتان را بااه خااود
اختصاا داده اسات ) .(MAJG, 2012بارای تعیاین
تعداد افراد نمونه از فرمول کاوکران بهاره گرفتاه شاد
) .(Snedecor and Cochran, 1989بااراین اساااس
تعداد افراد نمونه  44نفر تعیین شد .اطالعات مربوطاه

توسط پرسشانامه و طای مصااحبههاایی حضاوری از
کشاورزان طی سال زراعی  1961-62جمعآوری شد.

 2-2ارزیابی چرخه حیات
ارزیابی چرخه حیات روشی است که در سالیان اخیر
برای تولید محصوالت در بخشهای مختلف به کار
;(Sherwani et al., 2010
گرفته شده است
) .Björklund, 2012; Zhou et al., 2013این روش به
طور کلی شامل چهار مرحله می باشد Iriarte et al.,
2010; Mirhaji et al., 2012; Khorramde et al.,
):)2014

• بیان هدف و تعیین واحد کارکردی
• ممیزی چرخاه حیاات (تعیاین ورودیهاا و
خروجیهای سامانه)
• ارزیابی اثرات
• تفسیر نتایج
روش ارزیابی چرخه حیات بر پایه استاندارد
 ISO14141اجرا شد ) Brentrup .(ISO, 2006و
همکاران ( )2004aنیز بر پایه این استاندارد
دستورالعملی را برای بررسی اثرات محیط زیستی
تولید محصوالت کشاورزی مطابق روش ارزیابی چرخه
حیات ارائه نمودند .براین اساس ،در گام اول اهداف و
حوزه عمل مطالعه مشخص شد که در این مطالعه
اثرات محیط زیستی تولید کیوی در استان گیالن در
قالب گروههای تاثیر محیط زیستی گرمایش جهانی،
اسیدیته ،اوتریفیکاسیون خشکی ،تغییر کاربری
اراضی ،تخلیه منابع فسیلی ،تخلیه منابع فسفات و
تخلیه منابع پتاس مورد بررسی قرار گرفتند .در
آالیندهها به

مرحله بعد میزان مصرف نهادهها و انتشار
ازاء یک واحد کارکردی تعیین شدند که واحد
کارکردی در این مطالعه تولید یک تن کیوی بود .در
این مطالعه مصرف سوخت دیزل و کودهای شیمیایی
نیتروژن ،فسفات و پتاس به عنوان ورودیهای سامانه
با پتانسیل آلودگی محیط زیستی در تولید کیوی در
استان گیالن شناخته شدند .مقدار مصرف این نهادهها

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،96شماره  ،1بهار  1961صفحه 191

برای تولید کیوی در استان گیالن در جدول  1ارائه

شده است.

جدول  :1میانگین میزان مصرف نهادههای سوخت دیزل ،نیتروژن ،فسفات و پتاس برای تولید کیوی در استان گیالن

منابع مورد استفاده میزان مصرف (واحد بر هکتار) میزان مصرف (واحد بر تن)
سوخت دیزل )(l
نیتروژن ()kg
فسفات )(kg
پتاس )(kg

216/29
144/14
164/14
192/12

آالیندههای انتشار یافتاه ناشای از مصارف ایان
نهاادههاا  CH4،CO2 ،NOx ،N2O ،NH3و  SO2بودناد
که ضرایب انتشار براسااس مطالعاات (Brentrup et

6/49
6/29
11/24
2/69

al., 2005; Dehghani, 2007; Snyder et al.,
) 2009تعیین شدند .کارایی هر ترکیب در گاروههاای

تاثیر تعریف شده در جدول  2ارائه شده است.

al., 2000; Goebes et al., 2005; Tzilivakis et
جدول  :1کارایی هر آالینده در پتانسیل آسیب به محیط زیست در قالب گروههای تاثیر مختلف

گروه تأثیر (واحد)

کارایی هر ترکیب

منبع

گرمایش جهانی
اسیدیته
اوتریفیکاسیون
تغییر کاربری اراضی
تخلیه منابع فسیلی )(MJ
تخلیه منابع فسفات ()Kg
تخلیه منابع پتاس ()Kg

CO2=1, CH4=21, N2O=310
SO2=1.2, NOX=0.5, NH3=1.6
NH3=4.4, NOX=1.2
1/4
42/49
1/21
1/111

)(Fallahpour et al., 2012
()Brentrup et al., 2004a
()Brentrup et al., 2004a
()Brentrup et al., 2004a
()Brentrup et al., 2004a
()Brentrup et al., 2004a
()Brentrup et al., 2004a

در مرحلااه سااوم ،شاااخصهااای طبقااهبناادی
محاسبه شد .با تقسیم شاخص طبقهبندی بار فااکتور
نرمالسازی ،شااخص نرماالساازی محاسابه گردیاد.
سپس با ضرب این عدد در فاکتور وزندهای ،شااخص
وزندهای محاساابه مایشااود (Fallahpour et al.,
) Mirhaji .2012و همکاااااران ( )2013فاکتورهااااای
نرمالسازی گروههای تاثیر گرمایش جهانی ،اسایدیته
و اوتریفیکاسیون خشکی را برای کشور ایران محاسابه
و مقدار آن را به ترتیب معادل kg ،4149 kg CO2eq
 12SO2eqو  99 kg NOxeqگزارش نمودناد .فااکتور
وزندهی در این گروههای تاثیر به ترتیاب 1/4 ،1/11
و  1/4مادنظر قارار گرفات ).(Mirhaji et al., 2013
فاکتور نرمالساازی گاروههاای تااثیر تغییار کااربری

اراضی ،تخلیه منابع فسایلی ،تخلیاه مناابع فسافات و
تخلیااه منااابع پتاااس براساااس مطالعااه  Brentrupو
همکاااااران ( )2004aبااااه ترتیااااب معااااادل ha
4
 2/99 kg P2O5eq ،96192 MJ ،1/49*11و kg
 4/14 K2Oeqاعالم شدند .فااکتور وزندهای در ایان
گروههای تاثیر نیز به ترتیاب  1/21 ،1/14 ،1و 1/91
گزارش شدند.
1
شاااخص زیساات محیطاای ( )EcoXاز طریااق
جمع نماودن شااخص هاای نهاایی گاروههاای تااثیر
گرمایش جهانی ،اسایدیته و اوتریفیکاسایون خشاکی
محاساابه شااد .همچنااین از طریااق جمااع نمااودن
Environmental index

1
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شاخصهای نهایی گروههای تاثیر تخلیه منابع فسیلی،
تخلیه منابع فسفات و تخلیاه مناابع پتااس ،شااخص
تخلیااااه منااااابع ( 2)RDIبااااه دساااات آمااااد
) .(Brentrup et al., 2004aباه طاور کلای اثارات
گروههای زیست محیطای مرباوب بار محایط زیسات
میباشد .گروه های تاثیر تخلیه مناابع عمادتا تااثیرات
منفی بر تولید در آینده میگ ارند (Nikkhah et al.,
.)2015

 -3نتایج
مقدار مصرف سوخت دیزل و کودهای شیمیایی
نیتروژن ،فسفات و پتاس برای تولید یک تن کیوی باه
ترتیااب  6/49لیتاار و  11/24 ،6/29و  2/69کیلااوگرم
بود (جدول  .)1مقدار انتشار آالینادههاای ،CH4،CO2
 N2O ،SO2و  NOxاز منبع سوخت دیزل به ازاء یاک
واحااد کااارکردی بااه ترتیااب ،1/99* 11-9 ،21/21
 1/21 ،1/14و  1/21*11-4کیلوگرم برآورد گردید و از
منبع نیتروژن نیز آالیندههای  N2O ،NH3و  NOxباه
ترتیب معاادل  1/91 ،1/66و  1/19کیلاوگرم انتشاار
یافتنااد .شاااخصهااای طبقااهبناادی گااروههااای تاااثیر
گرمایش جهانی ،اسایدیته ،اوتریفیکاسایون خشاکی و
تغییر کاربری اراضی به ازای تولید یک واحد کارکردی
باه ترتیاب معاادل kg SO2eq ،116/29 kg CO2eq
 6/19 kg NOxeq ،9/91و  224/16haبودند (جادول
 .)9شاخص طبقهبندی گروههای تااثیر تخلیاه مناابع
فسیلی ،تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتااس باه
ترتیب معاادل  2/12 kg P2O5 ،22294/92 MJو kg
 1/49K2Oبه دست آمد (جدول .)4
شااخصهااای نهااایی گااروههااای تاااثیر زیساات
محیطی گرماایش جهاانی ،اسایدیته ،اوتریفیکاسایون
خشکی ،تغییر کاربری اراضای ،تخلیاه مناابع فسایلی،
تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتااس باه ترتیاب
معاااااادل  1/41 ،1/99 ،1/11 ،1/21 ،1/12 ،1/11و
Resource depletion index

2

 1/19به دست آماد (شاکل  1و جادول  .)4شااخص
زیست محیطی تولید کیوی در استان گیالن با در نظر
گرفتن چهار گروه تااثیر گرماایش جهاانی ،اسایدیته،
اوتریفیکاسیون خشکی و تغییر کاربری اراضی معاادل
 1/94محاسبه شد .شاخص تخلیه منابع نیز با در نظار
گرفتن سه گروه تااثیر تخلیاه مناابع فسایلی ،تخلیاه
منابع فسفات و تخلیه مناابع پتااس معاادل  1/11باه
دست آمد.
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جدول  :9نتایج ارزیابی اثرات زیست محیطی نظامهای تولید کیوی در استان
گیالن به ازاء یک واحد کارکردی در گروههای مختلف تأثیر

گروه تأثیر

شاخص طبقهبندی

شاخص نرمال سازی

116/29 kg CO2 eq
گرمایش جهانی
9/91 kg SO2 eq
اسیدیته
اوتریفیکاسیون خشکی 6/19 kg NOx eq
تغییر کاربری اراضی

224/16 ha

1/114
1/194
1/144
1/11

جدول  :1ارزیابی چرخه حیات تولید کیوی در استان گیالن به ازای تولید یک واحد کارکردی

شاخص نهایی
1/99
1/41
1/19

شاخص نرمال سازی
1/14
1/99
1/11

شاخص طبقهبندی
)22294/92 (in MJ
)2/12 (in kg P2O5
)1/49 (in kg K2O

گروه تأثیر
تخلیه منابع فسیلی
تخلیه منابع فسفات
تخلیه منابع پتاس

شکل  :1شاخصهای نهایی گروههای تاثیر زیست محیطی برای تولید یک تن کیوی در استان گیالن

 -4بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با اساتفاده از روش ارزیاابی چرخاه
حیات به بررسی عواقب محیط زیستی تولید کیوی در

استان گیالن پرداخت .باراین اسااس ،میازان مصارف
آالیندهها به ازای یک واحد کارکردی

نهادهها و انتشار
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(تولید یک تن کیوی) تعیین شادند .در مرحلاه بعاد،
ارزیابی تأثیر چرخه حیات انجاام گرفات و بار اسااس
شاخصهایی اطالعات مرحله قبل در قالب هفت گاروه

تأثیر شامل گرمایش جهانی ،اسیدیته ،اوتریفیکاسایون
بومنظامخشکی ،تغییر کاربری اراضای ،تخلیاه مناابع

فسیلی ،تخلیه مناابع فسافات و تخلیاه مناابع پتااس
دستهبندی شادند .در نهایات ،بعاد از نرماالساازی و
دادهها ،شاخص های نهاایی ایان گاروه هاای
وزندهی 

تاثیر محاسبه شد .میزان مصرف ورودیهاای ساوخت
دیزل و کودهای شیمیایی نیتاروژن ،فسافات و پتااس
برای تولیدیک تن کیوی به ترتیب  6/49لیتر و ،6/29
 11/24و  2/69کیلوگرم محاسبه شد .در یاک مطالعاه
 Nikkhahو همکاران ( )2014میزان مصرف نهادههای
سوخت ،کودهای شیمیایی نیتروژن ،فسفر و پتااس را
برای تولید چای در استان گیالن به ترتیب  91/9لیتر
و  11/2 ،22/4و  14/94کیلوگرم به ازای تولیاد یاک
واحد کاارکردی اعاالم نمودناد Pishgar- Komleh .و
همکاران ( )2011نیز سوخت مصرفی برای تولید یاک
تن برنج در استان گیالن را  21/1لیتر گزارش نمودند.
برای تولیاد کیاوی در اساتان گایالن در تماامی ایان
موارد ،نهاادههاایی کامتاری بارای تولیاد یاک واحاد
کارکردی از محصول مصرف میشود.
مقدار انتشاار آالیناده  N2Oباه ازاء یاک واحاد
کارکردی معادل  1/91کیلوگرم بود که  66/64درصاد
آن از منبع کود شیمیایی اوره باود .توجاه باه میازان
انتشار این آالینده از دو جهت قابل اهمیات اسات ،در
حدود  41درصد انتشار ایان آالیناده در کشاور ایاران
مربوب باه بخاش کشااورزی اسات ( )MOE, 2008و
افزون بر این ،براساس مطالعه  Tzilivakisو همکااران
( )2005پتانساایل ایاان آالینااده در گرمااایش جهااانی
حدود  911برابر گاز  CO2است.
شاخص طبقهبندی گروه تاثیر گرمایش جهاانی
باارای تولیااد یااک واحااد کااارکردی از محصااوالت
بادامزمینی در استان گیالن ،گندم در مناطق گرگاان،
مرودشاات ،سااوئیس و چااین بااه ترتیااب kg CO2eq
 941 ،292/2 ،921 ،911/2و  116/1گاازارش شااد
;(Charles et al., 2006; Wang et al., 2007

;Soltani et al., 2010; Mirhaji et al., 2013
) .Nikkhah et al., 2015شاخص طبقهبنادی گاروه

تاثیر اسیدیته نیز برای تولید این محصوالت به ترتیب
 2/4،2/9 ،9/2 ،1/9kg SO2eqو  4اعااالم شااد .قاباال
انتظار بود که با توجه باه عملکارد بایشتار در واحاد
سط کیوی نسابت باه محصاوالت ما کور ،شااخص
طبقهبندی گروههای تاثیر گرمایش جهانی و اسایدیته
کمتر به دست آید .این در حالی است که  Mirhahjiو
همکاران ( )2012شاخص طبقهبندی گروههاای تااثیر
گرمایش جهانی و اسیدیته برای تولیاد چغندرقناد در
خراسان جنوبی را باه ترتیاب  22/6 kg CO2eqو kg
 1/41 SO2eqاعالم نمودند که در این ماورد ،شااخص
طبقهبندی این گاروههاای تااثیر بارای تولیاد کیاوی
بیشتر بود.
 Brentrupو همکاران ( )2004bشاخص زیسات
محیطی تولید گندم با مصرف  144کیلوگرم نیتاروژن
در هکتااار را  1/2گاازارش نمودنااد .ایاان شاااخص در
مطالعه بر روی تولیاد باادامزمینای در اساتان گایالن
توسط  Nikkhahو همکاران ( 1/92 )2015اعالم شاد
که شاخص زیسات محیطای تولیاد کیاوی در اساتان
گیالن از تولید گندم بیشتر و از تولید بادامزمینای در
استان گیالن کمتر بود .در بین گروههای تاثیر محایط
زیستی اوتریفیکاساون خشاکی بایشتارین پتانسایل
آسیب به محیط زیست را در تولیاد کیاوی در اساتان
گاایالن داشاات Nikkhah .و همکاااران ( )2015نیااز
اوتریفیکاسیون خشکی را به عناوان گاروه تااثیری باا
بیشترین پتانسیل آسیب به محیط زیسات در تولیاد
بادامزمینی در گیالن گزارش نمودند .از دالیال اثارات
منفاای محاایط زیسااتی گااروه تاااثیر اوتریفیکاساایون
خشکی مقدار زیاد کود نیتروژن مصرفی از منباع کاود
اوره برای تولید کیاوی در ایان منطقاه مایباشاد باه
نحااوی کااه  Bojacaو همکاااران ( )2014در مطالعااه
مشابهی بر روی تولیاد گوجاه فرنگای در کلمبیاا نیاز
اظهار داشتند که کوددهی اثرات محیط زیساتی قابال
توجهی در قالاب گاروه هاای تااثیر اوتریفیکاسایون و
اسیدیته داشت .نتایج ارزیابی چرخه حیات تولیاد گالبای
در چاین در مطالعاه  Liuو همکااران ( )2010و مطالعاه
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مشابهی توسط  Abeliotisو همکااران ( )2013بار روی
تولید لوبیا در یوناان نشاان داد کاه اساتفاده از کشااورزی
ارگانیک موجب کاهش اثرات زیسات محیطای مرباوب باه
تخلیه منابع میشود .براین اسااس ،باا توجاه باه ساهم

عمده کود اوره در آالیندههای این گروه تاثیر ،توجه به
نحوه و مدیریت مصرف ایان نهااده ضاروری باه نظار
میرسد .ل ا پیشنهاد مایشاود ،حمایاتهاای الزم در
جهت جایگزینی منبع نیتروژن مصارفی در منطقاه از

اوره به کودی با پتانسیل آلودگی محیط زیستی کمتار
انجام گیرد.
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از دانشگاه فردوسی مشهد برای حمایت از این تحقیق
در قالب طرح پشوهشی کد  26612تشاکر و قادردانی
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Abstract
This study aimed to evaluate the environmental consequences of kiwifruit production in Guilan province of Iran
by the life cycle assessment (LCA) methodology during growing season of 2011-2012. Data were obtained from
84 kiwifruit producers using a face to face questionnaire method. For this purpose, a functional unit equal to one
ton kiwifruit was assumed based on ISO 14040 method. Impacts of emissions in seven impact categories; such
as global warming, acidification, terrestrial eutrophication, land use, depletion of fossil resources, the depletion
of potash and the depletion of phosphate were investigated. Data analysis suggested that the amount of emission
including NH3, N2O, NOx, CO2, CH4 and SO2 for one ton production of kiwifruit were calculated as 1.99, 0.30,
0.24, 25.75, 0.002 and 0.04, respectively. Final index of global warming, acidification, terrestrial eutrophication,
land use, depletion of fossil resources, the depletion of phosphate and the depletion of potash were obtained 0.01,
0.12, 0.20, 0.01, 0.66, 0.40 and 0.03 kg, respectively. Environmental index (EcoX) and resource depletion index
(RDI) Indicators were obtained 0.34 and 1.10, respectively. The highest potential for environmental impact of
production was estimated for depletion of fossil resources and eutrophication category in RDI and EcoX
indicators, respectively. Replacing source of nitrogen from urea fertilizer with the nitrogen fertilizer with less
pollution potential can be considered as a strategy to reduce the environmental consequences of kiwifruit
production in Guilan province.
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