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 .1دکترای محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2استاد گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .3استادیار گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یزد
 .4دانشیار گروه آنالیز سیستمهای محیط زیست ،دانشگاه فن آوری چالمرز ،گوتنبرگ ،سوئد
(تاریخ دریافت - 5969 /51/01 :تاریخ تصویب)5969/50/6 :

چکیده:
آب یکی از نیازهای اصلی صنعت فرآورده های شیری می باشد و ارزیابی چرخه حیات ( )LCAیکیی از ابزارهیا بیرای ارزییابی محییط زیسیتی
محصوالت و فرآیندهاست .فرایند ارزیابی "گهواره تا دروازه" با جداسازی سیستم تولید محصول به سه مرحله زراعت ،دامداری و فرآوری شییر
انجام شد .دادهها از منابع مختلف مانند پرسشنامه ،مقاالت چاپ شده ،پایگاه داده های ملی و بین المللی و پایگاه داده کارخانه فیرآوری شییر
جمع آوری شدند .در طول مطالعه ،روش پیشنهادی  ISOو «دستورالعمل فدراسیون بین المللی شیر در ارزیابی چرخه حیات» میورد اسیتفاده
قرار گرفتند .در این مطالعه واحد کارکردی ( )FUبرای بیان نتایج یک لیتر شیر پاستوریزه ( 0/1درصد چربی) بسته بندی شده در کیسه هیای
پالستیکی میباشد .در نهایت برای کمی کردن و ارزیابی پیامدهای مصرف آب آبی ،پارامترهای یک مدل بین المللیی اثیرات آب اصیال شید و
برای این مورد استفاده گردید .نتایج نشان داد که برای تولید یک  ،FUحدود  991لیتر آب الزم اسیت کیه عمیدتا در تولیید علوفیه و آبییاری
مصرف میشود .مرحله زراعت به تنهایی حدود  69درصد از کل آب مصرفی را شامل میشود و در طول زنجیره تولید شیرپاستوریزه ،حدود 41
و  02درصد از کل برداشت آب ناشی از آبیاری یونجه و جو مصرفی توسط دامها میباشد .در تولید یک  ،FUبرآورد مدل برای تاثیر بر سیالمت
0

انسان با واحد "سالهای ار کار افتادگی" یا  ،DALYمقیدار  1/91 ×51-9بدست آمد و مقدار تاثیر بر کیفیت بوم سازگان  1/90 m ×yrحاصیل
شد.
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حجیم کیل آب شییرینی کیه بیه طیور مسیتقیم و غییر

 .1مقدمه
مشکالت زیست محیطی ،سیستمی هستند و به همین
دلیل حیل آنهیا نییز مسیتلزم ییک رویکیرد سیسیتمی
می باشد و بر همین اساس روش  LCAچرخهی زندگی
یک محصول را از استخراج و تیامین میواد اولییه ،تولیید
انرژی و تولید محصول تا استفاده و دفن نهیایی بررسیی
میکند ( .)ISO 14040, 2006صینایع لبنیی در اییران
معموال شامل سه بخش متمایز می شوند :زراعت ،تولیید
شیر (دامداری) و فرآوری شیر .مقدار تولید شیر گیاو در
سال  0116در ایران  2411هزار تن بیوده ،کیه معیادل
 5/4درصیید تولییید جهییانی م ییباشیید و مصییرف سییرانه
محصوالت عمده شیری در ایران به این صورت میباشد:
شیر  ،91/5کره  9و پنیر  4/2کیلوگرم در سیال ( IDF,

 .)2010در کل حدود  60درصد از منابع آب کشور هیر
سال در بخش کشاورزی مصرف می شیود و روش هیای
غیر کارا در آبیاری مانند غرقابی موجب هدررفت منیابع
آبیی کشیور میی شیود (.)Emadodin et al., 2012
گاوهای شیری چندین برابر میزان شیردهی به آب نییاز
دارند و برای فرآوری شیر در ایران ،حدود  4تین آب بیه
ازای فرآوری هر تن شیر مصرف می شود کیه بیا مقیدار
 5-0تن پیشینهادی بانیک جهیانی فاصیله زییادی دارد.
شاخصهای متفاوتی بیرای بررسیی وضیعیت مصیرف آب
یک کاال یا یک منطقه وجود دارد بیرای مثیال شیاخ
پتانسییل آبیی کیه نسییبت استحصیال آب بیه آب قابییل
دسترس است یا شاخ

بهره وری آب که نشان میدهد

به ازای هر واحد تولید ناخال

داخلی (دالر) چه مقیدار

آب مصرف شده است .رد پیای آب ()water footprint
یک شاخ

مبتنی بیر مقدارمصیرف آب اسیت ،کیه بیر

مستقیم توسط یک کشور و یا یک شرکت ،و یا در تولید
یک محصول استفاده می شیود ،داللیت میی کنید .ایین
مفهوم با ارائه یک شاخ

عددی به ظاهر سیاده تیا بیه

حیال موفقییت هییای چشیمگیری در بییاال بیردن سییط
آگییاهی در مییورد اسییتفاده از آب در زنجیییره تییامین
کشاورزی و صنعت ،داشته است.
مطالعات نشان داده اند که گوشیت و محصیوالت لبنیی
معمییوال ردپییای آب بسیییار بیشییتری در مقایسییه بییا
محصوالت گیاهی دارنید و تنیو بسییار زییادی نییز در
بازده مصرف آب بین سیستم های دامداری مختلیف در
سراسییر جهییان وجییود دارد ( Chenoweth et al.,

 .)2013سییازمان جهییانی اسییتاندارد در حییال تییدوین
استانداردی در رابطه با ردپای آب به شماره  54149می
باشد و نکته ای که همه صاحبنظران بر آن توافق کیرده
اند انجام این گونه مطالعات با رویکرد چرخیه ی حییات
می باشد .تا امروز ،انیوا مطالعیات  LCAو رد پیای آب
بییرای تولییید شیییر صییورت گرفتییه اسییت .در بررسییی
 Ridouttو همکاران ( )0116مقدار آب مصیرفی بیرای
تولید یک کیلو شیر در مزرعه  54/4لیتر بهدسیت آمید.
البته منطقیه مطالعیاتی در نیواحی پربیاران اسیترالیا بیا
شاخ

تنش آبی کم واقع شده بود و بخیش کشیاورزی

نیاز به آبیاری مختصیری داشیت .البتیه مطالعیه وی در
مرحله گزارش کمیت آب مصرفی یا ردپیای آب متوقیف
ماند و ارزیابی پیامد انجام نشد .بدلیل پیامدهای منطقیه
ای و حساسیت متفاوت مناطق به برداشت آب ،محاسبه
مقادیر برداشت آب (ردپای آب) به تنهایی نشانگر اثرات
محیط زیستی صنعت فرآورده های شیری نمیی باشید و
الزم است تا ارزیابی اثرات انجام شود .اگرچه هنوز روش
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واحد و قابل اجرا در سط بین المللی برای کمی سیازی

این راستا Pfister ،و همکاران در سال  0116روشیی را

پیامدهای آب مصرفی وجود ندارد و اکثر مطالعات تنهیا

برای بیرآورد آسییبهیا بیر دو حیوزه سیالمت انسیان و

به گیزارش کمییت آب مصیرف شیده اکتفیا میی کننید

کیفیت بوم سازگان پیشنهاد کرده اند کیه بسییار میورد

(Pfister et al., 2009؛ Berger & Finkbeiner,

توجه قرار گرفته اسیت و بیه عنیوان روشیی بیا قابلییت

 .)2010از دالیل نبود روشهای مناسیب بیرای ارزییابی

کاربرد هماهنگ در سراسر جهان به  ISOپیشنهاد شده

پیامدها شکل گیری این مفهوم در اروپیای غربیی اسیت

است ( .)ISO 14046, 2012رویه پیشنهادی بر اسیاس

که منابع آب فراوان است و ضرورت دانسیتن پیامیدهای

مدلسازی قطعی است و در اصل رفتار متوسیط سیسیتم

آب مصرف شده در تولید کاالها کمتر درک شده است و

در تعادل و یا سیسیتم پاییدار را میدل مییکنید .بیدین

از طییرف دیگییر بییدلیل اسییتفاده هییای متنییو از آب،

تینش آبیی،

صورت که از شیاخ هیایی مثیل شیاخ

توسعه انسیانی ( )HDIییا تولیید اولییه خیال

تفاوت های منطقه ای از نظر منابع آب و میزان برداشت،

شاخ

مشکالت تکنیکی و علمی برای توسعه ییک روش واحید

گیاهی استفاده میشود و در زنجیره علت و معلیولی ،بیر

نیز وجود دارد.

اساس میزان ارتباط ریاضی مییان مصیرف آب ،شیاخ

در ارزیابی پیامدها دو نگرانیی حفیاظتی بیا ارزش بیرای

مربوطه و پیامد نهایی مورد نظر در این مدل ،به کمییت

انسان سالمت انسان و کیفیت بوم سیازگان میی باشیند

میییرسیییم .در مییدل پیشیینهادی  Pfisterو همکییاران

( .)Udo de Haes et al., 1999در صییورت ایجییاد

( )0116از تولییید خییال

اولیییه گیییاهی ،بییه دلیییل

زنجیره علت و معلیولی از فعالیتهیای انسیان تیا ایین دو

همبستگی باال با تنو زیستی گیاهان آوندی ،به عنیوان

مورد ،می توان پیامدهای (اثرات) محیط زیستی را بطور

نماینده ای برای تنو زیسیتی اسیتفاده شیده اسیت .در

کمی ارزیابی کرد .حضور ،تعداد و وضعیت انوا گیاهان،

این مدل زنجیره علیت-معلیولی مییان برداشیت آبهیای

آبزیان و ییا حشیرات مینعکک کننیده کیفییت آن بیوم

سطحی و زیرزمینیی و میوارد سیو تذذییه و در نهاییت

سازگان میباشند .در مکان هایی که رشد گییاه محیدود

سییالهای از کییار افتییادگی نیییز بررسییی شییده اسییت .در

به آب اسیت ،برداشیت آب در نهاییت ممکین اسیت بیه

محاسبات واحد مقادیر پیامد سیالمت بصیورت DALY

کاهش در دسترس بودن آب و در نتیجه کاهش پوشش

 51-9یا سیالهای ازکارافتیادگی و واحید پیامید بیر بیوم

و تنو گیاهی شود .اما بطور کلی دو مسییر مهیم بیرای

سازگان  m0×yrمی باشند.

تاثیر محدودیت آبی بیر سیالمت انسیان مشیاهده شیده
است و هر دو مسیر به طور عمده در کشورهای در حال

بیش از یک ششم بیماریها در جهان ناشی از سو تذذیه

توسعه موضوعیت دارنید ( :)UNESCO, 2003کمبیود

است ،که این رقم در بعضی مناطق محروم ممکن اسیت

آب شیرین برای بهداشت و نوشیدن ،که منجر به شیو

به یک سوم نیز برسد .بررسیی هیای متعیدد تذذییه ای

بیماری های مسری می شود و کمبود آب برای آبییاری

نشان داده است که کشور میا بیا کمبودهیای تذذییه ای

و تولید غذا که می تواند موجب سیو تذذییه گیردد .در

گوناگون از جمله سو تذذیه پروتئین-انرژی ،کم خیونی
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فقر آهن ،اختالالت ناشیی از کمبیود یید ،کمبیود روی،
کلسیم ،کمبود ویتامینهای  B2 ،Aو  Dمواجیه اسیت و
کوتاه قدی و کم وزنی تذذییه ای کودکیان در برخیی از
اسیتانهای کشیور بسییار شیایع اسیت ( & Kimiagar
.)Bajan, 2005

به تازگی مطالعه ای در هلند صورت گرفته است کیه در
آن پیامدها بر سالمت انسان و کیفیت بیوم سیازگان بیر
اساس مدل  Pfisterارزییابی شیده انید ( De Boer et

 .)al., 2013در اییین مطالعییه واحیید کییارکردی یییک
کیلوگرم شیر خام می باشد و نتایج حاصل نشان داد که
تولید یک کیلوگرم شیر خام در هلند معادل DALY

-6

 1/2×51بییر سییالمت انسییان ،و مقییدار m0×yr

-9

 50/6×51بر بیوم سیازگان اثیر نیامطلوب میی گیذارد.
مشکل کمبیود آب در حیال افیزایش فشیار بیر جامعیه،
محیط زیست و تولیید میواد غیذایی اسیت و در همیین
حال FAO ،گزارش کرده است که برای تذذیه مناسیب
مردم جهان نیاز به افزایش تولید محصیوالت کشیاورزی
جهانی به میزان  ٪91تا سال  0111میی باشید .بیدون
آب کشاورزی دستیابی به این هیدف ممکین نیسیت .از

 .2مواد و روشها
روش ارزیابی چرخه حیات یکی از روشهای ارزیابی
محیط زیستی است و شامل مراحل تعیین هدف و
دامنه کاربرد؛ جمع آوری و تحلیل سیاهه (اطالعات) و
مرحله ارزیابی پیامدها می گردد.

 .1.2هدف و دامنه کاربرد
هدف از ارزیابی چرخه حیات شیر بسته بندی شده،
برآورد پیامدهای ناشی از مصرف آب آبی (سطحی و
زیرزمینی) در فرایندهای مختلف در زنجیره تولید این
محصول می باشد .در مرحله اول مهمترین تصمیم،
واحد کارکردی میباشد و تمام محاسبات بر مبنای
واحد کارکردی صورت میگیرند وگزارش می شوند .در
این مطالعه یک کیلو شیر با پروتئین-چربی اصال شده
یا ( FPCMچربی  %4/0و پروتئین  )%9/9به عنوان
شیرخام در نظر گرفته شده است و شیرهای متفرقه بر
اساس معادله  5پیشنهادی  IDFتبدیل میشوند.
(معادله :)5

اینرو ،دو هدف اصلی این مطالعه از این قرار می باشیند:

FPCM (kg) = raw milk (kg) × (1/999 +

 .5بررسی مصارف آب توسط هر یک از فرایندهای تولید

1/559 * fat content (%) + 1/19 × protein

در چرخه حیات یک لیتر شیر بسته بندی شده که میی

))content (%

تواند به عنوان معییار توسیط دیگیر صینایع شییر میورد

در بخش فرآوری واحد کارکردی ،یک کیلوگرم شیر با

استفاده قرار گیرد و  .0ارزیابی پیامدهای محیط زیستی

چربی متوسط ( ،)1/0%پاستوریزه و بسته بندی شده در

بالقوه ناشی از مصرف آب در کل چرخه حیات یک لیتیر

کیسه های پالستیکی  LDPEو آماده مصرف توسط

شیر بسته بندی شده بر سیالمت انسیان و کیفییت بیوم

مشتری میباشد ( .)Daneshi et al., 2014برای بیان

سازگان.

دامنه کاربرد ،جمع آوری سیاهه ،مقایسه میان مراحل
مختلف تولید و همچنین ارائه نتایج ،محدود مورد
مطالعه به سه مرحله زراعت ،دامداری و کارخانه فرآوری
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تقسیم شد که در شکل  5نمایش داده شده است .برای

 Simapro 7.3استفاده گردید.

مدیریت اطالعات فرایندها در زنجیره تولید از نرم افزار

محصوالت جانبی

زراعت
واحد ار ردی

کارخانه فرآوری

بسته بندی

شیرخام

دامداری

یونجه ،ذرت سیلو ،جو ،گندم ،سویا،
پرتقال ،پنبه ،چذندر قند ،منداب،
جیره
نیشکر ،ذرت دانه ای

شوینده ها

کود شیمیایی

سم
بذر

آب ،برق ،سوخت و حمل و نقل

شکل  :1سیستم تحت مطالعه

شیر ،بدلیل آلودگی باال و مقادیر باالی مواد آلی ،این

 .2.2جمع آوری سیاهه

آبها عمال دیگر قابلیت استفاده مجدد در فرایند تولید
ندارند .آب مصرفی برای تولید سایر ورودی ها به

 .1.2.2مرحله زراعت

مقادیر نیاز آبیاری از پایگاه داده "نیاز آبی محصوالت
عمده زراعی و باغی ایران" با توجه به استان و منطقه
مورد نظر برداشت شده که در آن عالوه بر فرمولها و
مدل فائو از اطالعات اقلیمی منطقه و نتایج تحقیقات
الیسیمتری و مزرعه ای نیز برای اصال مقادیر استفاده
شده است ( .)Farshi et al., 1997محاسبه نیاز آبیاری
گیاه

برای

رشد

امری

پیچیده

می باشد .به عنوان مثال از کل آبی که برای گیاه مهیا
می شود مقدار زیادی بخار و مقداری نیز به اعماق می
رود .در این پژوهش فرض شده است که قسمت عمده
مقادیر اضافی آب آبیاری بصورت بخار از دست رفته
است و مقادیر دیگری که به اعماق فرورفته است بدلیل
آلوده شدن به سموم و کودهای شیمیایی کیفیت خود
را از دست داده است و قابل استفاده نمی باشد .در مورد
مقادیر آب مصرفی در دامداری ها و کارخانه فرآوری

سیستم های کشاورزی از نتایج مطالعات داخلی سیاهه
استخراج گردید که از آن جمله ذرت ،یونجه ،جو ،گندم،
تفاله چذندر قند و تفاله مرکبات میباشند .این اقالم
خوراک ،بیش از  ٪21از ماده خشک موجود در جیره
غذایی را تشکیل میدهند .دلیل استفاده از نتایج
مطالعات خارجی این است که ایران یک وارد کننده
عمده جیره دام ،به ویژه کنجاله سویا و دانه ذرت از
کشورهایی مانند برزیل ،ایاالت متحده آمریکا ،روسیه و
هند میباشد .برای موارد دیگر خوراک ،به دلیل عدم
وجود اطالعات ملی ،فرآیندهای اصال

شده

 ecoinventایجاد و مورد استفاده قرار گرفت
( .)Ecoinvent, 2010مراجع مورد استفاده برای
استخراج اطالعات مورد نیاز برای هر خوراک در جدول
 5ارائه شده است .اطالعات واردات و صادرات مربوط به
اقالم جیره و کشور مبدا و یا دیگر نهاده های کشاورزی
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(برای مثال کود شیمیایی) از گزارشهای آماری وزارت

تهران ( )TCCIM, 2012گرفته شده است.

کشاورزی ( )Anonymous, 2010و اتاق بازرگانی
جدول  :1مراجع مورد استفاده در جمع آوری سیاهه

جیره
ذرت سیلو

منبع اطالعات خام
()Pishgar Komleh et al., 2011

یونجه
جو

()Mobtaker et al., 2012
()Azarpour, 2012

گندم

()Shahan et al., 2008

چغندر قند

()Bazrgar et al., 2011

مرکبات

()Namdari et al., 2011

سویا

ecoinvent

ذرت دانه ای

ecoinvent

کلزا

Modified ecoinvent

پنبه دانه

Modified ecoinvent

نیشکر

Modified ecoinvent

هر گله به شش طبقه گاو شیری ،گاو خشک ،تلیسه،
 .2.2.2مرحله دامداری

گاو گوشتی 9-50 ،ماه و کمتر از  9ماه طبقه بندی شد.

از میان بیش از  11دامداری که روزانه شیر کارخانه را

دادهها با استفاده از پرسشنامه در سال  0155جمع

تامین میکنند ،هفت دامداری بر اساس تمایل به

آوری شد .پرسشنامه شامل سواالتی در مورد ترکیب

همکاری انتخاب شدند .تمامی دامداریها از نو محصور

گله و جیره متوسط در هر گروه ،منشأ اقالم غذا ،وزن

و بدون چرا در مرتع بودند .در اغلب موارد ،دامداران به

شیر (کیلوگرم در روز) و درصد چربی و پروتئین آن

عملیات کشت و کار در مزار خود نمیپرداختند و

( ،)٪گوشت (وزن فروش) ،کود فروش رفته (مترمکعب

ترکیبات غذا را از دیگر کشاورزان تهیه میکردند .هفت

در سال) ،فاصله حمل و نقل شیر (کیلومتر) ،مصرف

دامداری انتخاب شده از نو دامداری های صنعتی با

برق (کیلووات ساعت) ،مصرف دیزل ( )Lو نرخ

سیستم شیر دوشی ،تراکتور ،دامپزشک و آسیاب بودند.

جایگزینی ( )٪بود .متوسط مقدار خوراک (وزن خشک)
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بین غذای اصلی و محصوالت جانبی مبتنی بر

در جیره غذایی گاو شیری (گرم ماده خشک در

تخصی

کیلوگرم شیر) بدین صورت میباشند :سیلوی ذرت

روش تخصی

( ،)591یونجه ( ،)596جو ( ،)511دانه ذرت ( ،)66کاه

ساله در بازار ایران صورت گرفت ( Anonymous,

گندم ( ،)19کنجاله سویا ( ،)49کنجاله کلزا ( ،)49تفاله

 .)2010برای دامداریها ،روش بیوفیزیکی پیشنهاد

چذندر قند ( ،)99تفاله نیشکر ( ،)9کنجاله پنبه دانه

شده توسط  IDFبرای تخصی

بار زیست محیطی بین

( )49و تفاله مرکبات ( .)9در تمامی دامداری های مورد

گوشت (وزن) و شیر بکار رفت .این روش بر اساس

مطالعه ،نژاد گاوهای شیری هلشتاین ،معمولترین نژاد

انرژی مورد نیاز بیولوژیک برای تولید شیر و وزن زنده

شیری با وزن بالغ  911تا  911کیلوگرم بود .خروجی

میباشد .در کارخانه فرآوری ،به طور معمول در هر روز

اصلی از دامداری شیر ،وزن زنده حیوانی (گوشت) و

محصوالت مختلفی تولید میشوند .در این مورد،

کود بود .خروجی گوشت شامل گوساله های اضافی و

تخصی

بر اساس روش ماده خشک شیر پیشنهاد شده

گاوهای شیری حذفی بود .متوسط نرخ جایگزینی گاو

توسط  Feitzو همکاران ( )0119انجام شد .رویکرد

کشتار شده با تلیسه های جدید به طور متوسط  01تا

بسط سیستم برای در نظر گرفتن کود دامی خارج شده

 ٪01بود.

از سیستم مورد استفاده قرار گرفت زیرا کود خارج شده

اقتصادی با استفاده از قیمت متوسط دو

موجب کاهش نیاز به کود در سیستم های دیگر
 .3.2.2مرحله فرآوری شیر

محصوالت کشاورزی میشود ،از این رو ،مقدار مصرف

برای فرآوری شیر ،کارخانه پگاه تهران ،با ظرفیت 911

منابع در این سیستمها را کاهش میدهد .برای تبدیل

تن در روز برای فرآوری شیر به عنوان پایلوت انتخاب

کود دامی به کودهای مصنوعی ،هر تن کود مدیریت

شد .شیر خام سرد شده به طور مستقیم از مزار و یا از

شده در حالت جامد معادل  1کیلوگرم  0/9 ،Nکیلوگرم

مراکز جمع آوری شیر توسط تانکر عایق دار به کارخانه

 P2O5و  1کیلوگرم  K2Oدر نظر گرفته شد .کود

تحویل داده میشود .پک از فرآیند پاستوریزهسازی،

فروخته شده معموال برای باغبانی و سبزیکاری استفاده

شیر در شش گرم از نوار بسته بندی  LDPEبسته

میشودPenington et al., 2009( .؛ Pouryousef et

بندی شده و آماده برای توزیع به فروشندگان بود .داده

 .)al., 2010حذفیات مطالعه شامل کار انسان،

های مورد نیاز از این مرحله از پایگاه داده داخلی

زیرساختها ،ماشین آالت و تعمیر و نگهداری بودند .از

کارخانه پگاه تهران استخراج شد.

میان تمام شوینده هایی که برای تمیز کردن در

 .4.2.2تخصیص و حذفیات

بسیاری از فرایندهای فنی بیش از یک کاال تولید
میکنند ،پک بار محیط زیستی چنین فرایندهایی می-
باید تخصی

داده شود ،در مرحله تولید غذای دام،

کارخانه های لبنی استفاده میشود ،تنها پاک کننده
های اسیدی (اسید نیتریک) و قلیایی (هیدروکسید
سدیم) به دلیل مقدار غالب آنها در نظر گرفته شدند.
الزم به ذکر است که تمامی مناطق مطالعاتی
(دامداریها) در محدوده استانهای تهران و البرز قرار

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،96شماره  ،4زمستان  5961صفحه 5114
 WTAاستانها ابتدا

دارند .منطقه تهران (استانهای تهران و البرز) ایران

انسانی است .برای محاسبه شاخ

دارای  54/9میلیون جمعیت در سال  0155بود و

الیه اطالعاتی آبریزها و مرز استانها رویهم اندازی و بر

 ٪9/1شیر گاو کشور را تولید میکند (.)SCI, 2012

اساس مساحت حضور هر حوزه آبریز در هر استان
میانگین هر استان محاسبه گردید.

 .3.2ارزیابی پیامدهای آب مصرفی
برای انجام یک ارزیابی چرخه حیات کامل الزم است تا
دیگر پیامدهای محیط زیستی ناشی از تولید آن
فرآورده غذایی از جمله گرمایش جهانی ،پرغذایی،
اسیدی شدن و از بین رفتن خاک نیز مورد ارزیابی قرار
گیرند .در این مطالعه اما هدف تنها اصال

مدل

پیشنهادی توسط  Pfisterو همکاران ( )0116و ارزیابی
پیامدهای ناشی از آب مصرف شده در تولید شیر بسته
بندی شده می باشد .در این مدل پیامدهای مصرف آب
در زنجیره تولید کاال بر سالمت انسان و کیفیت بوم
سازگان برآورد می شوند .از این رو ،ابتدا مدل به اجزا
آن تجزیه شد و سپک در محیط  Arcmap 9.3و یا
اکسل ضرایب با داده های دقیق تر جایگزین شد .در
این مطالعه در مورد اثرات بر تولید مواد غذایی در پی
محرومیت از آب تمرکز می شود چراکه رقابت در
مناطق کم آب در نهایت منجر به کاهش مقادیر آب
آبیاری می شود .مناطق بر اساس شرایط اقلیمی
حساسیت متفاوتی به برداشت آب دارند .اطالعات الزم
برای محاسبه شاخ

میزان برداشت آب به موجودی

آب تجدیدپذیر یا Withdrawal To ( WTA

 )Availabilityاز سازمان مدیریت منابع آب ایران
(تماب) تهیه گردید .این اطالعات مربوط به سال 0115
و در سط حوزه های آبریز  91گانه موجود می باشد و
شامل اطالعات ورودی آب سطحی و زیرزمینی به هر
حوزه و خروجی آب سطحی و زیرزمینی بعالوه برداشت

پیامدها بر سالمت بر اساس معادله  0حاصل شد و در
محاسبه پیامد ،داده های مقادیر مصرف آب کشاورزی و
میانگین بارش بلند مدت ساالنه ( 91( )Pساله) از
شرکت مدیریت منابع آب تهیه گردید و به عنوان
شاخ

اقتصادی – اجتماعی ،شاخ

های توسعه

انسانی ( )HDIاستانهای کشور از مقاله  Sadeghiو
همکاران ( )0155برداشت شد .در ادامه فاکتور توسعه
انسانی ( )HDFبر اساس فرمول پیشنهادی  Pfisterو
همکاران ( )0116محاسبه شد .این شاخ

نشانگر

میزان حساسیت هر استان نسبت به بیماری های ناشی
از سو تذذیه است .که در آن ضریب سوتذذیه
([ )CFmalnutritionبا واحد  DALYبر مترمکعب مصرف
آب] مقدار آسیب مورد انتظار به ازای هر واحد آب
مصرف شده می باشد (فرمول  .)0میزان آسیب به
سالمت معموال توسط  WHOبصورت شاخ

"سالهای

از کار افتادگی" یا  DALYگزارش میشود .عامل
محرومیت از آب ()WDF

[مترمکعب به ازای

مترمکعب مصرف شده] با استفاده از شاخ

تنش آب

فیزیکی  WSIو درصد مصرف آب برای کشاورزی
 ،٪WUحاصل می شود .عامل اثر یا  ، EFiتعداد
ساالنه مردم دچار سو تذذیه به ازای مقدار آب برداشت
شده را می سنجد [با واحد  capita×yrبر هر مترمکعب
آب] .این مقدار ،سرانه مورد نیاز آب برای جلوگیری از
سو تذذیه ([ )WRmalnutritionمترمکعب بر سال بر
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سرانه] را در خود دارد و عامل توسعه انسانی

می باشد ( .)Prince & Small, 2003مجموعه داده ها

توسعه انسانی ( )HDIرا

از تصاویر پیشرفته با وضو بسیار باال ) (AVHRRدر

به میزان آسیب پذیری به سو تذذیه مرتبط می سازد.

وضو  2 kmاز پروژه ردیاب  AVHRRمشتق شده

عامل آسیب سو تذذیه ( )DFmalnutritionنشان دهنده

است .برای محاسبه تولید خال

اولیه محدود به آب،

آسیب های ناشی از سو تذذیه [ DALYبر (سال •

ضرایب نقشه عوامل محدود کننده  NPPاز مقاله

و

 Nemaniو همکاران ( )0119استخراج شد و سپک در

 DFmalnutritionمستقل از محل می باشند و مقادیر ثابت

متوسط  NPPبدست آمده ضرب شدند و بعنوان

فرض شده اند .مقدار  5911 ،WRmalnutritionمترمکعب

شاخ

آسیب پذیری اکوسیستم به برداشت آب

(سال•سرانه) در نظر گرفته شد که حداقل مقدار آب

استفاده شد .عامل آسیب اکوسیستم [ m0×yrبه ازای

مورد نیاز برای فراهم کردن رژیم غذایی انسان می

مترمکعب] و  Pمیانگین بارش ساالنه [متر درسال]

باشد .این مقدار منطبق با آستانه حداقل منابع آب برای

است (معادله  .)9برای انجام محاسبات آماری از نرم

امنیت غذایی نیز می باشد (.)Yang et al., 2003

افزارهای  Excelو  PASWاستفاده گردید.

( ،)HDFmalnutritionکه شاخ

سرانه)[

می

باشد.

مقادیر

WRmalnutrition

 DFmalnutritionدر سط هر کشور از رگرسیون خطی
نرخ سو تذذیه ( )٪MNو نرخ DALYmalnutrition

معادله :9

مشتق شده است و در نتیجه یک سرانه آسیب ناشی از
سو تذذیه  5/24×51-0 DALYبر (سال•سرانه)
حاصل می شود.
معادله :0

 .3نتایج
میتوان چنین گفت که مطالعه ردپای آب (حجم آب)،
مرحله ابتدایی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی بالقوه
مربوط به آب مربوط به یک محصول ،فرایند و یا
سازمان است .در این مطالعه که به اثرات محیط زیستی

برای تخمین پیامدها بر بوم سازگان نقشه میانگین
ساالنه تولید اولیه گیاهی ( )NPPاز مدل کارایی تولید
جهان که توسط دانشکده جذرافیا در دانشگاه مریلند
آمریکا توسعه یافته است استخراج شد و در غالب نقشه
کشور بصورت میانگین استانی تهیه شد .اطالعات این
نقشه مربوط به میانگین  01ساله منتهی به سال 0111

تولید شیر در کشور می پردازد بخش کشاورزی که در
آن جیره غذایی دامها تولید میشود با  991( %69لیتر)
باالترین سهم را در مصرف آب برای تولید یک لیتر شیر
بسته بندی شده به خود اختصاص داده است .پک از آن
مرحله دامداری با  %0مصرف آب در چرخه حیات و در
انتها مرحله فرآوری با تنها یک درصد کمترین سهم را
به خود اختصاص میدهد.
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در تولید شیر در دامداری ها ،یونجه ،جو ،ذرت دانه ای

مصرف می شود .اگرچه بدلیل دسترسی و کنترل

و کنجاله سویا پرمصرف ترین اقالم جیره را تشکیل می

سیستم نظارتی راحت تر قابل اجرا می باشد.

دادند و برای تامین مقداری از یونجه جیره که در نهایت
منجر به تولید یک پاکت شیرپاستوریزه می شود حدود

 .1.3ارزیابی پیامدهای مصرف آب

 599لیتر آب الزم است که عمدتا از چاههای عمیق

بدلیل منطقه ای بودن پیامدهای ناشی از مصرف آب،

برداشت می شود و برای تامین جو مورد نیاز 20 ،لیتر

مقادیر کمی مصرف نمیتواند به تنهایی دلیل برتری

آب الزم است .این مقادیر به ترتیب معادل  99و 00

تولید یک محصول در یک منطقه یا کارخانه خاص

درصد از کل آب مورد نیاز این مرحله می باشند.

باشد؛ بنابراین نیازمند درک بهتر استفاده از آب به

همانگونه که در حدول  0مشاهده می شود مقادیر آب

عنوان پایه ای برای بهبود مدیریت آب در سطو محلی،

مورد نیاز ذرت دانه ای و مخصوصا کنجاله سویا پایین

منطقه ای و جهانی میباشیم .در این راستا شاخ

تر از حد انتظار می باشند ،علت این امر واردات این

استانی تنش آبی ( )WSIکه حاصل ضرب مقادیر

محصوالت از کشورهای دیگر می باشد که در این

برداشت آب به موجودی آب ( )WTAو ضریب تذییرات

کشورها بدلیل شرایط آب و هوایی مساعدتر نیاز به

بارش هاست به عنوان عامل نرمال سازی مقادیر مصرف

آبیاری کمتری دارند.

آب استفاده شد .تجزیه و تحلیل اطالعات استانی نشان

نتایج نشان داد که مرحله دامداری تنها مسئول حدود
 %0از کل آب برداشتی در چرخه حیات شیر پاستوریزه
میباشد که معادل  9/9لیتر می باشد .عمده مصرف آب
در دامداری ها برای نوشیدن گاوها ،شستشوی
دستگاههای شیردوشی و بهداشت گاوها و سپک خنک
کردن حیوانات در فصول گرم بصورت مهپاش می باشد.
در برخی منابع ذکر شده است که به ازای تولید هر لیتر
شیر  9تا  1لیتر آب برای نوشیدن باید در اختیار گاو
باشد ( .)Adams, 1995اما در مرحله فرآوری تقریبا
تمام آب مربوط به این مرحله از آب لوله کشی شهر
تهران و سه حلقه چاه در محل کارخانه تامین می شود.
بطور کلی در چرخه حیات یک کیسه شیر  991لیتر
آب مورد نیاز است که کمتر از  %5آن در مرحله فرآوری

داد که نسبت به سال داده های  5661در مدل اصلی،
میزان برداشت آب از حوزه های آبریز در کشور افزایش
یافته است و در برخی از حوزه ها حتی از آبهای فسیلی
نیز برداشت صورت می گیرد ..بعالوه ،ضرایب سالمت
استانی توسعه داده شده در این مطالعه -که نشان
دهنده آسیب پذیری هر استان به سو تذذیه ناشی از
برداشت آب هستند -همخوانی نسبتا مناسبی با نتایج
طر کشوری سنجش میزان سو تذذیه در کودکان زیر
 1سال داشت ( )r =1/99و در مطالعه آنها استان
سیستان و بلوچستان دارای بیشترین نسبت کوتاه قدی
تذذیه ای ( 59/1درصد) و استان گیالن دارای کمترین
میزان ( 0/1درصد) بودند ( Sheikholeslam et al.,

.)2009
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میزان پیامدها حاصل ضرب مقدار برداشت آب به

برداشت  1/49متر مکعب آب می باشد .در این منطقه

مترمکعب در ضرایب مخصوص توسعه داده شده بر

برداشت یک مترمکعب آب معادل  1/9 ×51-9پتانسیل

اساس منطقه ای که برداشت آب صورت گرفته است،

تاثیر بر سالمت در واحد  DALYدارد ،و پتانسیل اثر

می باشد (شکل .0الف و ب) .برای مثال برای کشت یک

بر بوم سازگان معادل  )m0×yr( 1/49می باشد.

کیلوگرم یونجه با  %21وزن خشک در همدان ،نیاز به

شکل  :2الف .ضریب آسیب پذیری سالمت استانها نسبت به برداشت آب  )×111( DALYب .ضریب تاثیر بر بوم سازگان استانها ()× 1111

 .1.3اثر بر سالمت
بخش کشاورزی که مسئولیت تولید جیره دامها را دارد
بیشترین تاثیر را بر سالمت انسان می گذارد و البته
نزدیک به  %69حجم آب نیز در این مرحله مصرف می
شود .مرحله کشاورزی با  ،%62/1غالب پیامدها بر
سالمت در زنجیره تولید شیرپاستوریزه را بوجود می
آورد .مرحله دامداری با  %5و مرحله فرآوری با تنها
 %1/1بخش ناچیزی از پیامد کلی ناشی از تولید یک
 FUرا بوجود می آورند .برآورد پیامدها مرتبط با هر
فرایند در چرخه حیات شیرپاستوریزه در جدول  0نشان
داده شده اند.

 .2.3اثر بر کیفیت بوم سازگان
اولیه ( )NPPو WTA

همبستگی میان تولید خال

استانها حدود  -1/49بدست آمد .در مدل ،شاخ
تولید خال

اولیه گیاهی ( )NPPبه عنوان معیاری

برای تنو زیستی در نظر گرفته شده است و دلیل این
امر همبستگی باالی این شاخ
زیستی

گیاهان

آوندی

( )r =1/66با تنو

()VPBD

می

باشد

(Goedkoop & Spriensma, 2001؛ Pfister et

 .)al., 2009مقادیر پیامدها بر بوم سازگان به ازای آب
مصرفی هر کدام از فرایندهای تولید در زنجیره تولید
کاال در جدول  0آورده شده اند.
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جدول  :1برآورد پیامدها بر یفیت بوم سازگان توسط مدل اصلی و مدل اصالح شده

آب

اثر بر سالمت-اصال

اثر

شده

سازگان

شده

1/00 ×51-9

1/510 ×51-9

1/999×51-9

1/09×51-9

-

1

1

1/9×51-1

1/4×51-1
1/192

مرحله

فرایند

پک

برق

1/99

زمینه

گازوئیل

-

-

کود ازت

1/119

1/99 ×51-1

1/59×51-1

جو

20

1/192

1/11

1/15

ذرت سیلو

06/0

1/1599

1/112

1/19

1/105

یونجه

599

1/01

1/00

1/59

1/599

ذرت دانه ای

02/4

-9

1/91×51

1

1/151

کاه گندم

09/0

-9

1/29×51

-9

1/6×51

1/15

سبوس

55

-9

1/999×51

-9

1/4×51

زراعت

دامداری

(کیلوگرم)

اثر بر سالمت

بر

بوم اثر بر بوم سازگان-اصال

1/155
1/19

1/114

1/1509

کنجاله پنبه

06/5

1/119

1/11

1/1991

1/149

کنجاله کلزا

59/6

1/104

1/156

1/112

1/101

کنجاله سویا

1/111

1/195×51-9

1

1/52×51-1

1/52×51-1

مرکبات

0/99

1/110

1/110

1/1104

1/1159

جمع مرحله

991

شستشو و نوشیدن

9/09

1/1199

1/1159

1/119

1/1141

برق

1/55

1/19×51-9

1/195×51-9

1/55×51-9

1/12×51-9

جمع مرحله

9/94

گاز طبیعی

1٫115

دام

-9

فرآوری

جمع

1/1119×51-9

1/115×51-9

1/1119×51-9

مواد بسته بندی

1/10

1/150×51-9

1/1119×51-9

1/10×51-9

1/154×51-9

شوینده قلیایی

1/119

-9

1/114×51

-9

1/110×51

1/119

برق

1/19

-9

1/10×51

-9

1/112×51

شستشو

9/0

1/110

جمع

9/9

هر FU

≈991

1/1119×51

1/92

1/6×51-9

1/91

1/111

1/19

1/10

1/119

1/1109

1/95

1/904
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میباشد .برای نمونه مرحله دامداری در ایران  9/9لیتر

 .3.3محدوده نتایج

آب برای تولید یک کیلوگرم شیر مصرف میکند که

محدوده بدست آمده برای مصرف آب برای تولید و

بسیار نزدیک به مقدار  1لیتر بهدست آمده در آمریکا

عرضه یک واحد کارکردی بین  941و  414لیتر بود.

میباشد .یا مقدار  0/5لیتر آب به ازای فرآوری شیر و

پک از محاسبه تذییرات درون استانی در ضرایب مدل

فرایند پاستوریزه کردن بهدست آمده در آمریکا نزدیک

که برای حوزه های آبریز موجود در مرزهای استان با در

به مقدار  9/9لیتر در این مطالعه میباشد .اگرچه بدلیل

نظر گرفتن عناصر مرتبط مدل صورت گرفت ،مقدار

کنترل بیشتر و متمرکز بودن این دو مرحله اقدام برای

پیامد بر بوم سازگان ،برای تولید واحد کارکردی (یک

بهینه سازی فرایندها بسیار آسان تر از بخش کشاورزی

لیتر شیر بسته بندی شده) ،مابین  1/59و  1/19با

میباشد .برای مثال در مرحله فرآوری با استفاده از مواد

میانگین  1/90 m0×yrحاصل شد .در برآورد مقدار

تمیز کننده جدید حجم آب شستشو به مقدار زیادی

پیامد بر سالمت نیز محدوده حاصل میان  1/90و 1/99

کاهش مییابد و کاهش حجم آب آبکشی از طریق

با میانگین  1/91 DALYبه ازای تولید یک واحد

استفاده از این مواد ،بیش از  11درصد ممکن میباشد و

کارکردی بدست آمد.

یا مجهز کردن تجهیزات ،دستگاهها و برنامههای فرآیند

 .4بحث و نتیجه گیری
در مطالعه ای که در سال  0151توسط  Hendersonو
همکاران ( )0151در آمریکا صورت گرفت ،مرحله تولید
جیره دامها مقادیر بسیار پایین تری از مصرف آب را
نشان میدهد اگرچه همین مقدار نیز معادل 595( %61
لیتر) کل مصرف آب در چرخه حیات میشود .آب مورد
نیازدر مرحله کشاورزی آمریکا تنها  %41از مقدار آب
مصرفی برای کشت جیره دامها در ایران میباشد که این
امر میتواند عمدتا بدلیل عوامل اقلیمی و مدیریت بهتر
در کشت و کار اقالم جیره باشد .نیاز آبیاری پایین تر به
ازای تولید هر واحد جیره دامی ناشی از اقلیم مناسب تر
تاثیر بسزایی بر مصرف کلی میگذارد .اما در دیگر
مرحلهها بدلیل صنعتی بودن و تاثیر کمتر شرایط محلی
و آب و هوا مقادیر مصرف آب بسیار نزدیک به مقادیر
در کشورهای پیشرفته ،به لحاظ دامداری صنعتی،

به کنترل اتوماتیک باعث جلوگیری از خطاهای انسانی
و مصارف بیمورد آب میگردند.
در ایران نزدیک به  61درصد کل تولید محصوالت
کشاورزی از کشت های آبی حاصل می شود
( .)Babazadeh & Sarai, 2012در کشورهایی چون
نیوزیلند بدلیل شرایط اقلیمی و بارش فراوان ،گاوهای
شیری برای بیشتر سال در مراتع سبز چرا می کنند و
بدون آبیاری یا بکارگیری تکنولوژی های انرژی بر علوفه
مرغوب برای دامها تامین میشود .از جمله علل مقادیر
باالی نیاز آبیاری مرحله کشاورزی در ایران راندمان
پایین آبیاری در ایران نیز می باشد که بطور متوسط
حدود  %90برای کشور گزارش شده است
( .)Eamadedin, 2012به علت توزیع جذرافیایی
نامناسب صنعت دامپروری ،بسیاری از اقالم خوراک دام
در کشور باید مسافت های طوالنی حمل شوند .از جمله
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دامداری های استانهای حاشیه ی کویر که یونجه مورد

که موجب نزدیکی ضرایب شده است .در مورد سویا

نیاز خود را از استان همدان تأمین میکنند.

همانطور که در جدول  0مشاهده می شود بدلیل
شاخ

تنش آبی بسیار پایین تر برزیل نسبت به ایران

 .1.4ارزیابی پیامدهای مصرف آب

-بدلیل منابع آب فراوان و برداشت کم -پتانسیل تاثیر

در مطالعه ای در آمریکا ،تنو زیادی در مقدار آب

بر سالمت انسان و کیفیت بوم سازگان بسیار پایین و

مصرفی ،با توجه به اقالم تذذیه و همچنین فعالیتها در

ناچیز می باشند.

مزرعه ها وجود دارد .مصرف آب در محدوده 50-122
لیتر بر کیلوگرم شیرخام است ( Henderson et al.,

 .)2010در مدل  Pfisterو همکاران ( ، )0116که برای
تمام جهان ارائه شده است ،پتانسیل تاثیر برداشت آب
بر سالمت انسان و کیفیت بوم سازگان با استفاده از
ضرایب ویژه با توجه به عوامل منطقه ای محاسبه می
شوند .بر اساس نتایج این تحقیق مشاهده گردید که
پتانسیل اثر بر بوم سازگان برای مقدار مساوی برداشت
آب در همدان (کشت یونجه) نصف منطقه تهران (برای
کشت ذرت سیلو) می باشد .در صورتی که پتانسیل اثر
بر سالمت انسان این دو منطقه نزدیک به هم می باشد.
تنش آبی

دلیل این موضو اینست که علیرغم شاخ
باالتر تهران نسبت به همدان ،بدلیل شاخ

توسعه

انسانی ( )HDIباالتر تهران نسبت به همدان آسیب
پذیری سالمت این منطقه نسبت به همدان کمتر است

به تازگی مطالعه ای در هلند صورت گرفته است که در
آن پیامدها بر سالمت انسان و کیفیت بوم سازگان بر
اساس مدل  Pfisterارزیابی شده اند ( De Boer et

 .)al., 2013در این مطالعه واحد کارکردی یک
کیلوگرم شیر خام می باشد و نتایج حاصل نشان داد که
تولید یک کیلوگرم شیر خام در هلند معادل DALY
 1/2×51-6بر سالمت انسان ،و مقدار m0 ×yr

-9

 50/6×51بر بوم سازگان اثر نامطلوب می گذارد.
مقادیر پیامدها بر سالمت و بوم سازگان در هلند بسیار
کمتر از نتایج مطالعه حاضر در ایران می باشد .علت این
این امر ضرایب بسیار پایین تر آسیب بر سالمت و بوم
سازگان در منطقه مطالعاتی در هلند می باشد .ضرایب
متوسط پیامدها بر سالمت و بوم سازگان ،برای ایران و
هلند در جدول  9مقایسه شده اند ( Pfister et al.,

.)2009

جدول  :9مقدار آب مصرفی و ضرایب پیامدها در ایران و هلند

پیامد

ایران

هلند

مقدار آب مصرفی در تولید یک کیلوگرم شیر خام

999

99

ضریب تنش آبی

1/65

1/9

ضریب اثر بر سالمت انسان ( 51-9 DALYبر مترمکعب)

1/90

1

ضریب اثر بر بوم سازگان ( m0×yrبر مترمکعب)

5/50

1/56
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 .3.4اثر بر بوم سازگان

 .2.4اثر بر سالمت
در مدل اصالحی مقدار پیامد بر سالمت کمتر از مدل
اولیه برآورد شده است که ممکن است بدلیل این
موضو باشد که محل تولید برخی اقالم جیره ،مناطق
تهران و استانهای شمال کشور که شاخ

توسعه

انسانی باالتری از متوسط کشور دارند ،می باشند .مسلما
در صورتی که این اقالم از مناطق کمتر توسعه یافته
تامین شود موجب اثرات باالتری بر سالمت انسان می
شوند.

نسبت سهم مرحله ها در برآورد پیامد کلی ناشی از
برداشت آب بر بوم سازگان در چرخه حیات شیر
پاستوریزه مشابه پیامدها بر سالمت می باشند .به
اینصورت که  %69از بخش کشاورزی %0 ،از دامداری و
 %5پیامدها از بخش فرآوری شیر حاصل می شوند .در
مرحله کشاورزی یونجه ،کنجاله پنبه ،جو و کاه گندم با
 50 ،51 ،40و  6درصد باالترین سهم را در پیامد کلی
بر بوم سازگان دارا می باشند .مقدار پیامد کلی ناشی از
تولید یک  FUتوسط مدل ابتدایی  1/95و در مدل

در مدل اصالحی در برآورد پیامد حاصل از تولید  FUبر

اصالحی  1/904برآورد شده است که اختالف بسیار

سالمت انسان ( ،)DALYبیشترین درصد مربوط به

کمی را نشان می دهند.

تولید جو و یونجه با  54و  90درصد می باشد .البته
مقادیر آب مصرفی برای تولید این دو قلم جیره نیز باال
می باشد که بدلیل مقدار غالب این دو قلم در جیره
دامها می باشد و در نتیجه دلیل تاثیر باالی آنها در
نتیجه کلی است .در مدل اولیه ،تولید یونجه  %14پیامد
کلی را شامل میشود .دلیل این موضو این می باشد که
در مدل اولیه شاخ

توسعه انسانی ملی استفاده شده

بود اما در مدل اصالحی بدلیل کاربرد شاخ
انسانی استانی (مخت

توسعه

همدان) این پیامد بصورت

مناسب تری برآورد شده است .پیامدهای برداشت آب
منطقه ای می باشند و بهتر است که ضرایب مدل نیز
بصورت منطقه ای برای مدل تعریف شوند که موجب
برآورد صحی پیامدها می شود .البته کنجاله پنبه نیز با
توجه به مقدار کمتر آن در جیره سهم قابل توجه %54
را بوجود می آورد که می تواند به دلیل نیاز آبی باالی
گیاه پنبه باشد.

از منابع بروز عدم قطعیت در مطالعه حاضر می توان به
عدم قطعیت مقادیر نیاز آبی برای کشت غذای دام اشاره
کرد .از آنجا که اطالعات مکانی مناطق کشت تنها در
حد استان موجود است و این نکته که هر استان بدلیل
وسعت زیاد و اقالیم مختلف به مقادیر آب ابیاری
متفاوتی برای تحویل غذای دام به دامداری ها نیاز دارند
پک نیاز است تا بگونه ای این عدم قطعیت را به حساب
آورد و گزارش کرد .برای این کار بر اساس نیاز آبی اقالم
جیره در هر استان ،محدوده بر اساس اطالعات بانک
اطالعاتی نیاز آبی کشور تعیین شد ( Farshi et al.,

 )1997و با توجه به وزن هر قلم در جیره نهایتا برای
هر لیتر شیر بسته بندی شده محاسبه گردید و مقدار
آب مورد نیاز برای تولید و عرضه واحد کارکردی بین
 941تا  414لیتر بدست آمد .اگرچه سطو دیگری نیز
برای وجود عدم قطعیت در این مطالعه مطر است که
شامل عدم قطعیت عناصر استفاده شده در مدل می

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،96شماره  ،4زمستان  5961صفحه 5151
باشد .در قسمت مدلسازی پیامدها بر سالمت و بوم

می تواند این پیامدها را بطور مشخصی کاهش دهد .در

سازگان بخشی از اطالعات استفاده شده در سط حوزه

شرایط کنونی مدیریت منابع آب کشور که مبتنی بر

های آبریز درجه ( 0میانگین بارندگی ،موجودی آب و

مدیریت سنتی و صرفا اطالعات کمی منابع آب است،

برداشت آب و درصد آب کشاورزی) و برخی دیگر در

نمیتوان انتظار حل مشکالت و معضالت کنونی بخش

توسعه انسانی) می باشند و

آب کشور در برنامه ریزی ،بهره برداری و حفاظت از

سط

استان (شاخ

مرزهای طبیعی و سیاسی عموما بر یکدیگر منطبق نمی

منابع آب محدود و با ارزش را داشت .یکی از ابزار های

باشند .از آنجا که ضرایب تاثیر بر بوم سازگان و سالمت

مهم در این راستا تعیین میزان حساسیت و آسیب

بصورت متوسط استانی گزارش می شوند مسلما

پذیری کمی منابع آب هر منطقه میباشد .در واقع

تفاوتهای درون استانی وجود دارد که بصورت محدوده

استفاده از شاخ

های حساسیت منابع آب ،ابزار

نتایج برای تولید یک واحد کارکردی گزارش شده اند.

ارزشمندی برای مدیران و متولیان امور آب جهت اتخاذ
تصمیم مناسب را فراهم مینماید .در راستای کمک به

 .4.4نتیجهگیری

امر توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه در قرن

مقادیر برداشت آب و اندازه پیامدها برای تولید شیر در

 ،05مدیریت کارآمد بر منابع آب ،استفاده از منابع

ایران چندین برابر مقادیر برآورد شده در کشورهای

غیرمتعارف (بازچرخانی آب) و ارتقای فن آوری به

اروپایی می باشند که بطور عمده ناشی از شرایط اقلیمی

عنوان سه رکن اصلی پیشنهاد میشوند.

کشور است .با این وجود بهینه سازی فرایندهای آبیاری
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Ecoinvent, 2010. Ecoinvent 2.0. Swiss center for life
cycle inventories. Dubendorf.
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Abstract
Water has a key role in dairy industry and life cycle assessment (LCA) is one of the tools for environmental
assessment of products & processes. A cradle to gate assessment of market milk was performed by separating the
system into three sub-systems: agronomy, animal farm and processing plant. Data were gathered from multiple
sources e.g. published papers, questionnaire, national and international databases, and the processing plant.
Throughout the study, ISO framework and IDF guideline on LCA were used. The functional unit for reporting
results was one liter of pasteurized milk (2.5% fat) packaged in plastic pouch. Finally, to quantify and assess the
environmental impacts from blue water consumption, parameters of a global water impacts assessment model were
modified and used in this case study. In production of one FU, about 370 liters of water is needed mostly for feed
production. Feed agriculture sub-system alone withdraws 97% of total. Throughout the market milk product chain,
about 40 and 28% of total water withdrawal come from alfalfa and barley production mainly from irrigation. In
production of one FU, modified model’s estimate for the impact on human health with the unit of disability-adjusted
life years (DALY) was about 0.35*10-6, and its estimated value for the impact on ecosystem quality was 0.324
m2*y.
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Corresponding author, Tel.: +98 9124652337

Email: mscdaneshi@gmail.com

