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  چکیده
 انجام حیات چرخه یابیروش ارز ازاستفاده  با آباد خرم منطقه در میو د یآب (.Hordeum vulrare L)جو  يها ندهیآال سهیمقا هدف با یبررس نیا

 بیتخر ی،جهان شیگرما به توان یم مهم محیطی زیست اثرات از. شد گرفته نظر در جو محصول تن کی دیتول معادل پژوهش نیا در يکارکرد واحد. شد
ـ گ اندازهاشاره کرد.  یانسان تیسم لیشدن و پتانس يدیاس لیپتانس یاچه،اختناق در دهیپد ،اوزون هیال  محیطـی  زیسـت هرکـدام از اثـرات    لیپتانسـ  يری

ر در اث يا گلخانه يگازها انتشار زانیمنشان داد که  جینتا. شد محاسبه یجهان داده گاهیپاواحد در نظر گرفته شده توسط  دیالذکر با توجه به معادل تول فوق
ـ تول لـوگرم یک معـادل  واحـد  96/699 و 06/1112 برابر بیترت به مید و یآب جوتن  کی دیتولدر  یجهان شیگرما محیطی زیست اثـر   دراسـت.   CO2 دی
ـ تول لـوگرم یواحد معادل ک 000206/0و  000228/0برابر  بیترت به میو جو د یتن جو آب کی دیتول يمقدار برا نیاوزون ا هیال بیتخر محیطی زیست  دی

CEC11 لوگرمیک دیواحد معادل تول 71/2و  66/2برابر  بیترت به میو د یتن جو آب کی دیدر تول اچهیاختناق در لیمحاسبه شد. پتانس PO4  .محاسبه شد
 قبل يها سال يها ندهیآال انباشت به توجه با محیطی زیست يها ندهیآال شیافزا ی،کنون صورت به دیتول روند ادامه يبرا بلندمدت ویسنار کی یطراح در

ـ ترت بـه ) Eco-X( محیطـی  زیسـت  ییشـاخص نهـا   زانیم نیتر بیش. داد نشان را محیطی زیست يها بیتخر لیپتانس شیافزا مربـوط بـه دو اثـر     بی
 0144/0کـه در هـر دو محصـول     نیریش يها آب تیسم محیطی زیستو اثر  میدر جو د 0108/0 ی،در جو آب 0163/0 یجهان شیگرما محیطی زیست

 آمد. دست به
  

  یجهان شیگرما ،محیطی زیست اثرات بلندمدت ویسنار یطراح ،محیطی زیست يها بیتخر ،اچهیدر اختناق :يدیکل هاي واژه
  

    3 2 1 مقدمه
 منابع از استفاده برابر در امروزه که باشد داشته نظر در دیبا انسان

 منابع به نیزمستخراج و استفاده از کره ا انیجر اثر بر که ییضررها و
کـره   تیجمع تیوضع يرو شی. با پاست مسئول سازد یم وارد یعیطب
ـ  نیزمـ   و اسـراف  عـدم  و منـابع  از درسـت در صـورت اسـتفاده    یحت

ـ   ياحتمال زوال و نابود ها آن یهدرده . دارد وجـود  رو شیمنـابع در پ
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ـ م چه به و چگونه که نیا میتصم ،نیبنابرا ـ با انسـان  زانی  را منـابع  دی
 یعلم يها زیآنال و ها پژوهش ازمندین و دشوار اریسب يامر کند مصرف

 .باشد یم يا دهیچیپ
 حاضـر  پژوهش در شده اتخاذ روش 4حیات چرخه یابیارز افتیره

ـ نام LCAاختصار  بهروش فوق که  به. با توجه باشد یم ـ  دهی  شـود،  یم
 در کشاورز که يورود يسر کی اساس بر مزرعه چارچوب در توان یم

 کنـد  یم افتیدر که ییها یخروج تبع به و داد خواهد قرار اهیگ اریاخت
ـ گ خواهنـد مانـد را انـدازه    یبـاق  يجا بر که اثرات يکسری  کـرد  يری
)Brentrup et al., 2004 .(خـود در   اتیطول دوره ح در محصوالت

                                                        
4- Life cycle assessment 
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 يها نهیکه با صرف هز هستند یمتفاوت یزراع اتیعمل ازمندینمزرعه 
 .است راههمو ...  یعیمنابع طب ،یلیفس ،يماد

ـ هدف و قلمرو مطالعه با کیمحصول  کیاثرات  یابیارز يبرا  دی
ـ شود که بر اساس آن اهداف محقـق قـادر باشـد     نییتب  اههیسـ  کی

 اههیاثـرات را بـا توجـه بـه سـ      یابیو ارز دینما یابیرا ارز حیات چرخه
را  تـأثیر  يهـا  گـروه  نیا ریتفس ،تیشده انجام دهد که در نها نیتدو

 ها آن يمبنا بر و داده قرار نیریسا اریدر اخت يسودمند قیبتواند به طر
 يعملکرد واحد کی نییتع). Mcgregor, 2002( دینما يریگ میتصم

ـ  يعملکرد واحد. شود واقع مؤثر تواند یم حیات چرخه زیدر آنال  یمرجع
 مـرتبط  هم به را شده دیتول محصول کی یخروج و يورود که است

مختلـف   يها ستمیس تواند یم محقق يواحد نیچن داشتن با. سازد یم
 دینما سهیو اساس مشترك مقا هیپا کیبا ساختار متفاوت را بر اساس 

)Sonesson et al., 2010(.  
سـموم   ،یلیفسـ  يهـا  سـوخت  جمله(از  يورود يها نهاده زانیم

 يکشاورز يها نهاده انتقال و نقل و دیتول)، یمعدن يکودها و شیمیایی
 مزرعه در شده گرفته کار هب اتیعمل و) ییایمیش يکودها دیتول ری(نظ

شـود   نیـی تع دیبا يواحد عملکرد کی يازا بهشخم و برداشت)  مانند(
)Khorramdel, 2011يکشـاورز  يهـا  نهـاده  قیدق يریگکار ه). با ب 

خواهـد   تر بیشهمواره  يداریپا يها استاندارد به شدن کینزد احتمال
 پایدار توسعه به یافتن دست و طبیعی منابع حفظ هاي راه از یکیشد. 

 تولیـد  فراینـد  محیطـی  زیسـت  ارزیـابی  پایـدار،  کشـاورزي  ویژه به و
 روش یـک  حیات چرخه ارزیابی روش. باشد می کشاورزي محصوالت

 یک حیات چرخه سراسر محیطی زیست اثرات ارزیابی براي قبول مورد
 محیطی زیست یابیارز). Mir Haji et al., 2012( باشد می محصول

 مشابه یبررس در (.Hordeum vulrare L) جو اهیگ دیتول يها نظام
ـ در پژوهش  ،است گرفته انجام خراسان استان در زین شـده روش   ادی

مورد اسـتفاده   محیطی زیستسنجش اثرات  يبرا حیات چرخه یابیارز
  ).Khorramdel et al., 2015قرار گرفته است (

ـ از محققـان اظهـار    ياریبس  يبـرا  یروشـ  LCAکـه   دارنـد  یم
يعدد يبند رتبه. استمحصوالت  محیطی زیستعملکرد  يساز یکم 

 محیطـی  زیسـت  عملکـرد  کـه  سازد یم فراهم را امکان نیا روش نیا
ـ تغ يها جنبه از محصوالت ـ  ریی ـ تخل م،یاقل  شـدن،  يدیاسـ  اوزون، هی

ــیفیاوتر ــتخل ون،یکاس ــابع هی ــرژ من ــا و يان ــروه ریس ــا گ ــأثیر يه  ت
 ها يورود ،مطالعات مدل نیا در. ردیگ قرار زیآنال مورد محیطی زیست
 ،آالت ینماش ،ییایمیش يها کود مصرف به مربوط يها داده يبر مبنا

ـ تول يهـا  نهـاده  ریسـا  و یلیفسـ  يها مصرف سوخت ـ تول يبـرا  دی  دی
 ,.Esmaielpoor et al( شـوند  مـی  يآور جمـع  مختلـف  محصوالت

2015 .(  
ــ  ابی اثــرات بــر ایــن اســاس هــدف از اجــراي ایــن مطالعــه ارزی

  آباد بود. هاي جو آبی و دیم در خرم محیطی نظام زیست
  

  ها روش و مواد
  مطالعه مورد منطقه

 در واقع آباد خرم محصوالت یابیارز يبرا مطالعهمورد  شهرستان
 و درجـه  48 ییایجغراف طول با شهرستان نیا. باشد یم لرستان استان

 1117 ارتفـاع  رد قـه یدق 3 و درجـه  32 ییایجغراف عرض و قهیدق 21
 شهرستان انهیسال یبارندگ متوسط. است شده واقع ایدر سطح از يمتر

 درجـه  07/17 آن انهیسـال  يدمـا  متوسـط  و متـر  یلیم 524 مربوطه
 شهرسـتان  که شود یم باعث شده ادی یمیاقل طیشرا. است گراد یسانت
 نظـر . شهرستان مورد ردیخشک قرار گ مهین یمیاقل طیشرا در آباد خرم

. در دارد قـرار  زاگـرس  جبـال  سلسـله  از کـوه  دو در واقع هدر کی در
و  یمحصوالت جو آب دیرواج دارد و تول زین يشهرستان مذکور دامپرور

  . خورد یم چشم به وفور به مطالعه مورد هدر منطق میجو د
ـ مربوط بـه مراحـل مختلـف تول    يها نهاده جـو در شهرسـتان    دی

 نیب ییها تفاوت. شدند يبند ستهو د یبررس ي،آور جمعپس از  آباد خرم
 مخصوصـاً . اسـت  مشهود مید و یآب روش دو به جو دیتول يها نهاده
ـ یالکتر يانـرژ  ی،مصـرف (آب  ياریآب مرحله به مربوط يها نهاده  ی،ک

 يها نهادهوجود ندارد.  مید دی) که در روش تولرهیو غ يکارگر يروین
موجـود   1ه در جـدول شـمار   میو د یتن جو آب کی دیدر تول یمصرف

 هستند.
حیات شامل  چرخه یابیارز یبررس 14044 زویا استاندارد اساس بر
 امدیپ یابیارز اهه،یس لیو تحل هیو دامنه، تجز هدف نییتع مرحله چهار

  باشد.  جینتا ریتفس ،تیتأثیر و در نها يها گروهو 
  

  و حوزه مطالعه هدف
محیطـی   مطالعه اثرات زیست نیحیات در ا چرخه یابیاز ارز هدف

 با. باشد یم آباد خرم شهرستان در مید جو و یآب جو یمحصوالت زراع
در  ،آبـاد  خرم شهرستان يکشاورز سازمان از شده کسب آمار به توجه
 ریهزار هکتار سطح ز 120جو در استان لرستان با  اهیکشت گ 96سال 

ـ   جـو  اهیگدوم قرار گرفت.  هکشت پس از گندم در رتب  20از  شیبـا ب
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پـس از گنـدم در    ،آبـاد  کشت در شهرستان خرم ریتار سطح زهزار هک
ـ  شده کسب يها رتبه دوم قرار دارد. لذا با توجه به آمار  اثـرات  یبررس

 برخـوردار  ییبسزا تیاهم از مطالعه مورد منطقه در جو محیطی زیست
  .است

 

  آباد خرم شهرستان در مید و یآب جو تن کی دیتول جهت یمصرف يها نهاده زانیم - 1 جدول
Table 1- The amount of inputs to produce one ton of irrigated and rainfed barley in Khorramabad 

 مید
Rainfed   

 یآب
Irrigated   

 يریگ اندازه واحد
Unit  

 دیتول يها نهاده
Inputs  

68.58  33.87  kg  بذر  
Seed  

48.6  47.21  kg  اوره کود 
Urea fertilizer  

34.74  22.11  kg  سوپرفسفات تریپل کود 
Triple super phosphate fertilizer  

-  10.05  kg  سولفات پتاسیم کود 
Potassium sulfate fertilizer  

42.85  41.009  Lit  یلیفس سوخت 
Fuel  

-  237.52  kw   یکیالکتر يانرژ  
Electricity   

4.61  3.99  H   تراکتور کارکرد  
Tractor operation   

0.977  0.611  kg  کش آفت 
Pesticide   

0.43  0.29  H  یانسان کار يروین 
Labor   

 

  حیات چرخه اههیس يبردار صورت
جهت  مختلف مراحلمنابع الزم در  هیکل يبردار مرحله صورت در

 هیکل و شود یمافزار وارد  در نرم يو مورد قیطور دق بهمحصول  دیتول
 یبررسـ  از پـس  گانـه  سـه  طیمحـ  بـه  اتبه همراه انتشـار  ها یخروج

 دیتول مختلف روش دو نکهی. با توجه به اگردند یموارد  يبردار فهرست

و  قیدق یدر مزارع کنار هم بررس یحت ،است گرفته قرار مطالعه مورد
ـ اهم حـائز  اریبسـ  محقق توسط یاصول ـ  تی طبـق   هـا  داده. باشـد  یم

 باشند ینم برخوردار تیفیک سطح کی از یگهم نونتیاکوا هاي گزارش
ارائه شده اسـت   2 شمارهدر جدول  ها داده تیفیح کتفاوت سط نیا و
)WFLDB, 2015 .( 

  

  ها داده يآور جمع به مربوط اصول -2 جدول
Table 2- Principles for gathering data 

  ریتفس
Description 

 داده سطح
Data level 

  در دسترس نباشد يگریاطالعات د چیکه ه یزمان *یپروکس يها دادهاز  استفاده
Use proxy data * when no other information is available 

L0 

  فائو آمار از استفاده مانند يآمار يها داده مراکز
Statistical data centers, such as the use of FAO statistics 

L1 

  ییایمیش يکودها مثالً اتیجزئ گرفتن نظر در بدون يها داده
Data regardless of details, such as chemical fertilizers 

L2 

  تروژنینکود  زانیم مثالً اتیجزئ نییشده با سطح پا يآور جمع يها داده
Data collected with a low level of detail, such as nitrogen fertilizer  

L3 

  از نوع اوره تروژنین کود مثالً اتیجزئ يباال سطح با شده يآور جمع يها داده
Data collected with a high level of detail, such as urea nitrogen fertilizer 

L4 

  نظر مورد منطقه در نظر مورد محصول يبرا یجهان داده گاهیپا در موجود يها داده  :*
*: Data available in the ecoinvent for the desired product in the target area 
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 اههیمربـوط بـه سـ    يهـا  داده ،نونتیاکوا هاي گزارش به توجه با
 يبـرا شـدند.   يآور جمـع  L4حاضر در سظح  پژوهش در حیات چرخه

 بـه  مربـوط  کشـاورزان  تعـداد  به توجه با زین نامه پرسش تعداد نییتع
هـر   يبرا ها نامه و تعداد پرسش شد يریگ میتصم مطالعه مورد منطقه

 تعداد نییعت يبرامتفاوت است.  ها بردار بهره تعداد به توجه با محصول
 Snedecor( شود یم استفاده) 1معادله کوکران ( معادله از نمونه افراد

& Cochran, 1989.(  
  )1(معادله 

 
ـ Sدرصد)،  95(در سطح احتمال  t :96/1، ها همعادل نیا در  شی: پ

: حجم جامعه و Nمطلوب،  ی: دقت احتمالdجامعه،  اریآورد انحراف مع
n :نامـه   معادله ذکر شده تعـداد پرسـش   . با توجه بهاست نمونه حجم

ـ برداران کشـت د  بهره يو برا 28 یبرداران کشت آب بهره يبرا  69 می
  برآورد شد.
  تأثیر يها گروه

از موضــوعات  یمجموعــه جــامع دیــبا تــأثیرانتخـاب دســتجات  
محصول تحت مطالعه را بـا در نظـر    ستمیمرتبط با س محیطی زیست

 نیتر بیشحاضر  قید. در تحقگرفتن هدف و دامنه کاربرد منعکس کن
دستجات  ،نیاست، بنابرا ستیز طیبه مح دیاز تول یهدف صدمات ناش

 و باشد یم قیتحق هدف يراستا در یستیز اتدر رابطه با مخاطر تأثیر
ادامه بحث  در دارد. تأثیر گروه يها شاخص انتخاب در را نمود نیبهتر

ـ از  شیکه به ب حیات چرخه اههیس جینتا ییشناسا ـ  امـد یرده پ کی  ای
 SO2عنوان مثـال گـاز    بهاست.  یارتباط داشته باشند الزام تأثیر گروه

 يدیو اسـ  یخاک يها ستمیسالمت انسان و اکوس تأثیر يها گروه نیب
آن  یگاز و بررس نیانتشار ا ،نیبنابرا. دارد ارتباط مشترك طور بهشدن 

رد دارد و کارب تأثیر گروه کیاز  شیدر ب حیات چرخه يبردار در صورت
  است.  برخوردار يباالتر تیاز حساس
  يساز مشخص بیضر

 يسـاز  مشخص بیعبارت ضر تأثیر يها گروه یابیدر قسمت ارز
 کـاربرد  زین شوند یم انیب معادل صورت هب که اثرات ازآن دسته  يبرا

. شود یم داده شرح مثال کی ذکر با بیضر نیا بهتر درك يبرا. دارد
بـر   یهمگـ  تروزین دیکربن، متان و اکسدیساک يد يمثال گازها يبرا
گازهـا در   نیا لیپتانس یاثرگذار هستند ول نیگرم شدن کره زم يرو

ــادیا ــتغ ج ــ ریی ــاوت  میاقل ــتامتف ــه. س ــا ب ــه صــورت نی ــرا ک  يب

 متـان  يبـرا  و اسـت  شـده  گرفتـه  نظر در یک مقدار کربن دیاکس يد
 ،نیبرابنـا . باشد یم 310 بیضر نیا تروزین دیاکس يبرا و 21 بیضر

ـ تول نـد یفرآ در تروزین دیاکس لوگرمیک کی چنانچه ـ  دی  محصـول  کی
ــار ــهی انتش ــد افت ــادل را آن باش ــار مع ــد، 310 انتش ــوگرمیک واح  ل

ــربن دیاکســ يد ــ نظــر در ک ــدیگ یم ــ و رن ــوگرمیک 310 صــورت هب  ل
ـ ا در. شود یم انیب کربن دیاکس يد  بیضـر  را  310 عـدد  قسـمت  نی

ـ  يساز مشخص در ادامـه مقـادیر و    ،)Bare et al., 2003( نامنـد  یم
بـراي   تـأثیر هـاي   دهـی گـروه   سـازي و وزن  ضرایب مربوط به نرمال

  است.  آورده شده 1محاسبه شاخص اکوایکس
ــاخص ــا ش ــت یینه ــی زیس ــا Eco-x( محیط ــاخص نه  یی): ش

 و تأثیر يها مربوط به گروه ریپس از نرمال کردن مقاد محیطی زیست
 Brentrup et( شد محاسبه 2 ادلهمع از استفاده با گروه هر یده وزن

al., 2004.(  
                              )2معادله (
: Wiو  تـأثیر : مقدار نرمال شده هـر گـروه   Ni ،معادله نیا در که

ـ  تأثیر گروه هر یده وزن به مربوط مقدار  یدهـ  وزن يبـرا . باشـد  یم
 هـر  يبـرا  هـدف  ریمقـاد  و یده وزن يها شاخص از تأثیر يها گروه

  ).Brentrup et al., 2004( شد استفاده 3 معادله به توجه با حصولم
                                                    )3معادله (

 منطقه در i تأثیرمحاسبه شده گروه  مقدار: Cijk ،معادله نیا در که
j درسال k و  باشد یمTijkتأثیرگروه  ي: مقدار هدف برا i  در منطقهj 

 ریمقـاد  از استفاده با تأثیر يها نرمال گروه ری. مقادباشد یم kل در سا
 در آن بـه  مربوطـه  شـاخص  و تأثیر گروه هر رنرمالیغ شده محاسبه

 مـدل . شـدند  محاسـبه  ماپرویسـ  افـزار  نـرم  از استفاده با مرجع طیشرا
 زین 4 معادله از استفاده با تأثیر يها گروه ریمقاد کردن نرمال یاضیر

  ).Brentrup et al., 2004( است محاسبه قابل

                                                           )4معادله (
و  i تأثیرمحاسبه شده گروه  رنرمالی: مقدار غIi ،معادله نیا در که

NVi :تأثیر گروه کردن نرمال به مربوط شاخص i  مرجـع   طیدر شـرا
  .باشد یم

                                                        
1- Eco-X index 
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  جینتا ریتفستلفیق و 
بـه   محیطـی  زیسـت شاخص نهایی  ،زیابی و آنالیز نتایجپس از ار

متفاوت محاسبه شـد.   تأثیرهاي  اي که شرح داده شد براي گروه گونه
دست آمده و شاخص اکوایکس جداول و نمودارهـا   با توجه به نتایج به

  تنظیم شد.
 

  ها فرض شیپ میتنظ يبرا یجهان داده گاهیپا از استفاده
 گـاه یپا شـود،  یم استفاده حاضر قیحقت در که یجهان داده گاهیپا

 اتکـرّ  بـه  زمـان  طـول  در داده گـاه یپا نیا. دارد نام 1نونتیاکوا داده
ـ تحق انجام زمانورژن آن در  نیکه آخر شود یم تیآپد و ینیبازب  قی

 و تر متفاوت يها روش و ها مدل ،3 نونتیاکوا. باشد یم 3 ورژن حاضر
 اسـناد . اسـت  داده يجـا  ودخ در 2 نوتیاکوا به نسبت را يتر گسترده
موجود است که  مربوطه تیسا در راتییتغ و یگستردگ نیا به مربوط

 در داده گـاه یپا نیا متفاوت يها ورژن LCAبا توجه به نظر محققان 
  .است دسترس
  

  استفاده مورد يافزارها نرم
دارد  نام 2ماپرویس حیات چرخه یابیارز يبرا استفاده مورد افزار نرم
 ارائـه شـده   ریافزار در ز در مورد ورژن و مشخصات نرم حاتیکه توض
   .Simapro 8, report version V3, language: Englishاست: 
  
  یتصادف يها داده سنجشو  تیعدم قطع یبررس
 يآمـار  روش از یتصـادف  يها داده یینما رشد از يریجلوگ يبرا
 آمار و اتیاضیر در کارلو مونت روش کاربرد. شد استفاده کارلو مونت

 کی یبا انتخاب تصادف ،روش نیا از استفاده با و است گسترده اریبس
 به تا شود یم تالش موجود يها پاسخ انیپاسخ از م يتعداد محدود ای

 کند یم دایپ ارزش یزمان موضوع نیا. افتی دست یقبول قابل حل راه
ـ  بـه  پاسخ يبرا موجود يها ویآلترنات مجموعه که  اریبسـ  لهئمسـ  کی

وجـود نداشـته باشـد.     ها آن یتمام آزمودن امکان عمالً و شدبا بزرگ
توان دوم انحراف استاندارد  ایروش مونت کارلو مربع  به یدسترس يبرا

در روش  GSD2 يبرآورد نمود و آن با عالمت اختصار دیرا با یهندس
 ,Roux( شد محاسبه 5 معادله ازاستفاده  باو  شود یفوق نشان داده م

2014.(  
                                                        
1- Ecoinvent 
2- SimaPro 

  )5(معادله 

 
ـ  و) Aدامنـه اعـداد (   ،بـاال  معادلـه در  که در  وهـا یآلترنات یفراوان

  .شد محاسبه 6 معادله ازاستفاده  با و  ردیگ یقرار م nتا  iمحدوده 
    )6(معادله 

هـا از معیـار آلفـاي     نامـه  جهت بررسی قابلیت اطمینـان پرسـش  
مقـدار   ،مون در نظـر گرفتـه شـده   کرونباخ استفاده شد. با توجه به آز

ترتیـب برابـر    بـه هاي جو آبی و جو دیـم   نامه ضریب آلفا براي پرسش
دهنده قابلیت  محاسبه شد. مقدار محاسبه شده نشان 798/0و  837/0

 حاضر شیآزما يها دادهها در سطح مطلوب است.  نامه اطمینان پرسش
ـ فیک يبـرا  کـارلو  مونـت  روش قیطر از سنجش از پس  چـه  هـر  تی
 مایافزار س در نرم ،حیات چرخه اههیس يها يورود عنوان تحت تر بیش

   پرو وارد شدند.
  

  يکشاورز يها نهاده يبند بسته و جیپک
 یاتبه مرز مطالع يبذور و سموم کشاورز یی،ایمیش يها کود ورود

 نییتع و موجود يها جیپک یوزن يریگ اندازه. است جیپک صورت هب قطعاً
قسـمت بـه    نیا يها رساندن داده يبرا يضرور از نکات ها آن جنس

ـ  سال در گرانستار سم مثال عنوان به. باشد یم L4سطح  مـورد   یزراع
پس از  ،بود هیته قابل ییمقوا جیپک کی در آباد مطالعه و در شهر خرم
ـ یتا یپل جیپک کیباز کردن سم درون  ـ ته يبـرا . داشـت  قـرار  یلن  هی

 يها به داده ییمقوا جیوزن پک اتیجزئ نیباالتر با و تر قیدق يها داده
ـ  یقوط وزناضافه و  اههیمقوا درون س ـ یات یپل ـ ن یلن  يهـا  داده بـه  زی

 . شد اضافه حیات چرخه اههیس در مربوطه
  

  بحث و جینتا
ـ  جـو  حیات چرخه اههیس به مربوط يها داده یابیارز از پس  و یآب

ـ ا تـأثیر  يهـا  آمده مربوط به گروه دست به جینتا ،مید ـ  نی ر د یبررس
ـ قابل مشاهده است. با توجه به دو روش تول 3جدول   ،کشـت جـو   دی

 یکـ یالکتر يمصرف انـرژ  میو د یاختالف در کشت جو آب نیتر مهم
 تـر  بـیش در کنار مصرف  ياریباال و انجام امورات مربوط به آب اریبس

سهم مصرف  يانجام شده بر رو قاتی. در تحقباشد یم یلیسوخت فس
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مشاهده  ،يکشاورز ندیدر فرآ ياریاژ آب آبپمپ يبرا یکیالکتر يانرژ
 230-830مذکور برابـر   ندیفرآ محیطی زیستشده است که انتشارات 

 ،نی. بنابراباشد یدر مناطق مختلف م CO2 دیتول لوگرمیواحد معادل ک
 تـر  بـیش  ییجـو  با صرفه ییندهایو استفاده از فرآ ياریآب آب تیریمد
 ,Schlesingerاست ( هیل توصقاب اریو قطره بس یباران ياریآب رینظ

1999; Ghasempour, 2016.(  

ـ نبا البته در  تـر  بـیش صـرف انـرژي   م کـه  داشـت  دور نظـر  از دی
 در لـذا . شد خواهد باالتر عملکرد به منجر ،تینها در ،یآب يها کشت
صورت دیم فراهم  هب يکشاورز ندیفرآ انجام يبرا یبارندگ که یمناطق

وجود دارد با مصرف نهاده اولیـه   رت کماست و احتمال تحمل عملکرد 
تري تنـزل پیـدا خواهنـد     به سطح پایینمربوطه  يها ، آالیندگیتر کم

 کرد. 
 

  آزمایش تأثیرهاي  مقادیر غیرنرمال و نرمال شده مربوط به گروه - 3جدول 
Table 3- Abnormal and normalized values related to impacts assessment 

و مقادیر نرمال شده ج
 دیم (واحد)

Normalized rainfed 
barley value  

 خطاي استاندارد
Standard error 

of the mean 
(SEM)  

مقادیر غیرنرمال جو 
 دیم

Abnormal rainfed 
barley value  

مقادیر نرمال شده جو 
 آبی (واحد)

Normalized irrigated 
barley value  

 خطاي استاندارد
Standard error 

of the mean 
(SEM) 

مقادیر غیرنرمال جو 
 آبی

Abnormal irrigated 
barley value  

واحد 
محاسباتی

Unit  

  تأثیرهاي  گروه
Impacts 

assessment 

1.85E-10 16.7357 699.96 1.76E-10 58.39875 1112.06 kg CO2 
eq. 

 گرمایش جهانی
Global warming 

1.22E-12 0.0000289 0.000206 1.17E-12 0.00001917 0.000228 kg CFC 
eq. 

  تخریب الیه اوزون
Ozone layer 
depletion  

2.48E-10 0.04189 2.71 2.00E-10 0.04293 2.66 kg PO4 
eq. 

 اوتریفیکاسیون
Eutrophication  

6.69E-11 11.8470 717.4757 5.91E-11 38.6622 828.5838 kg 1,4-
DB eq. 

  سمیت انسانی
Human toxicity  

4.82E-10 7.2464 327.9077 4.09E-10 29.00886 386.7724 kg 1,4-
DB eq. 

نظام آب  سمیت بوم
 شیرین

Fresh-water 
aquatic eco-

toxicity  

9.59E-11 0.1629 5.543209 6.6E-11 0.11447 6.055468 kg 1,4-
DB eq. 

 نظام خاکی سمیت بوم
Terrestrial eco-

toxicity  
 

 
 دیتول زانیم ،3 جدول در موجوددست آمده  به ریتوجه به مقاد با
در  یجهـان  شیگرما داتیتهد دیتشد يبرا يا گلخانه يگازها انتشار

ـ معادل تول واحد 069/1112 برابر یآبتن جو  کی دیتول  لـوگرم یک دی
CO2 محصـول  يعملکـرد  واحـد  ونیکاسیفیاوتر لیپتانس. باشد یم 
ـ معـادل تول  لـوگرم یک 66/2 آباد خرم شهرستان در نظر مورد  PO4 دی

ـ گ يمشابه بر رو شیآزما درشده است.  برآورد ـ   اهی ـ م یجـو آب  زانی
در  اچـه یاختنـاق در  لیرا تحـت نـام پتانسـ    ونیکاسیفیاوتر لیپتانس

اعـالم   PO4 لـوگرم یک 42/2معـادل   دیـ شهرستان مشـهد برابـر تول  
ـ تهد يبـرا  يا گلخانـه  يگازها انتشار لیپتانس. دداشتن  شیگرمـا  دی
ـ   نیتوسط ا یجهان  واحـد  24/898برابـر   یمحققان در کشت جـو آب

 ,.Khorramdel et alشده اسـت (  انیب CO2 دیتول لوگرمیک معادل

برابـر   میتن جو د کی دیتول يبرا یجهان شیگرما لیپتانس). 2015
 یشیدر نظر گرفته شد. در آزما CO2 لوگرمیک 96/699معادل  دیتول

تـن   کی يرا برا لیپتانس نیدر مشهد ا میجو د اهیگ يمشابه بر رو
کربن اعـالم   دیاکس يد دیمعادل تول لوگرمیک 66/604 زانیم میجو د

  ). Khorramdel et al., 2015( کردند
 يعدد جینتا ی،بررس مورد تأثیر يها گروه در 1توجه به شکل  با

ـ  دیمحیطی در تول اثرات زیست زانیم شیمده افزاآدست  به تـن   کی
 و رفـت  درهـ  که نیا احتمال. دهد یرا نشان م میو د یروش آب جو به
 جو زراعت مدل دو هر در ییایمیش يکودها و ییغذا عناصر ییآبشو

 زمـان  در منطقـه  در موجـود  يهـا  یبا توجه به بارنـدگ  ،باشد مشابه
 يانـرژ  مصـرف  بـه  توجـه  بـا  البته. دارد وجود یپاش سم و یکودده
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ـ ا ياریآب اتیعمل انجام و یآب جو زراعت در یکیالکتر  در لهئمسـ  نی
 در تفـاوت . کـرد  خواهـد  عمـل  تر متفاوت يا لخانهگ يگازها انتشار
نشـان   تـر  پررنـگ  اریبس یآب جو زراعت در یجهان شیگرما لیپتانس

در  یجهـان  شیگرمـا  لیپتانسـ  2 شـکل داده شده است. با توجه به 
بـا   يا تفـاوت قابـل مالحظـه    آبـاد  در شهرستان خرم یزراعت جو آب

  . در منطقه مورد مطالعه دارد میاعت مشابه جو درز
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 در مید و یآب جوتن  کی دیتول يازا به نیرینظام آب ش و بوم ینظام خاک بوم ی،انسان تیسم ،اوزون هیال بیتخر تأثیر يها گروه سهیمقا - 1 شکل

  ادآب خرم
Fig. 1- Comparison of impacts assessment by ozone layer depletion, human toxicity, terrestrial eco-toxicity and fresh-water 

aquatic eco-toxicity for producing one ton of irrigated and rainfed barley in Khorramabad 
  
 نـور  مقـدار  برم، و کلر ییایمیش مواد توسط اوزون هیال به بیآس

 شیافزا را شود یم نیزم سطح شدن گرم باعث که بنفش ماوراء مضر
ـ تول لـوگرم یاوزون با واحد مرجع معـادل ک  هیتخل لی. پتانسدهد یم  دی

CFC-11 ـ ز اری. مقدار بسـ شود ینشان داده م  انتشـار از عوامـل   يادی

 کش آفت مصرف از یناش محیطی زیست اثر نیا به مربوط يها ندهیآال
 ها کربن فلوئورو کلرو. باشد یم يکشاورز ندیفرآ یط در ها کش علف و

ـ تخر تیخاصـ  يداراهسـتند کـه    يمـواد  نیتر مهم  اوزون هیـ ال بی
  ).Guinee, 2002( باشند یم
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ـ  شیافزا در ییها تفاوت مید ای ابیفار صورت به جو زراعت در  ای
 ياه يانرژ مصرف در یاختالفات ،يکشاورز يها نهاده مصرف کاهش

ـ  دهید یطیو منابع مح یانسان يروین ،ونیزاسیمکان متفاوت،  شـود  یم
ـ  شیافـزا  بـا  ینوع به شده مطرح موضوعات از هرکدام). 1(جدول   ای
 محیطـی  زیست يها ندهیآال انتشار در توانند یم مصرف سطح کاهش

 آن دنبـال و بـه   ونیزاسـ یمکان شیداشته باشـند. افـزا   ینقش متفاوت
ـ  خـود  یلیفس يها ختسو از استفاده شیافزا بـر   میمسـتق  صـورت  هب
ـ له تنها در ئمس نیمؤثر است. ا يا گلخانه يانتشار گازها شیافزا  کی

 شیگرمـا  لیپتانسـ  شیبر افزا اثرگذار نخواهد بود و عالوه تأثیر گروه

  خواهد گذاشت.  یاتتأثیر زیاوزون ن هیال بیتخر لیبر پتانس ،یجهان
 دیاوزون در تول هیال بیتخر لیتفاوت در پتانس 1توجه به شکل  با

مشهود است. الزم به ذکر است که  میو د یجو به دو روش زراعت آب
 شیو افـزا  یلیسـوخت فسـ   شیعلـت افـزا   بـه شـده تنهـا    ادیتفاوت 

ـ ددر زراعت  ونیزاسیمکان  ي. اضـافه شـدن مصـرف انـرژ    سـت ین می
سـموم   ،ییایمیشـ  يها مصرف کود شیافزا ،ياریآب ندیفرآ ،یکیالکتر

ـ تخر لیقدرت پتانس شیدر افزا ییو ... نقش بسزا ییایمیش  هیـ ال بی
  خواهند کرد.  فایا یروش آب بهزراعت جو  دراوزون 
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  آباد خرم در مید و یبآ جوتن  کی دیتول يازا به اچهیاختناق در لیو پتانس یجهان شیگرما لیپتانس تأثیر يها گروه سهیمقا - 2 شکل

Fig. 2- Comparison of impacts assessment by global warming and eutrophication for producing one ton of irrigated and 
rainfed barley in Khorramabad 

 
ـ گ اتیح يبرا فسفات و تراتین  شیافـزا  امـا  اسـت  يضـرور  اهی

 نیریشـ  يها آب در جلبک دح از شیب رشد باعث آب در ها آن غلظت
 ،تینها در و شده آب ژنیاکس کاهش باعث امر نیا ادامه در. شود یم

). Guinee, 2002( داشت خواهد دنبال به را ستمیاکوس زوال مقدمات
 آباد خرم شهرستان در حاضر قیتحق در ونیکاسیفیاوتر لیپتانس زانیم

ـ لتو لـوگرم یواحد معادل ک 66/2برابر  یآب جو تن کی يبرا  و PO4 دی
ـ تول لـوگرم یواحد معـادل ک  71/2برابر  میتن جو د کی يبرا  PO4 دی

ـ م نیتـر  بـیش  مطالعـات  یبرخـ  در. اسـت  شده محاسبه  انتشـار  زانی
 از اسـتفاده  را) اچـه یدر ناق(اخت ونیکاسیفیاوتر به مربوط يها ندهیآال

 يکودها مصرف و یزراع اتیعمل انجام جهت يکشاورز آالت نیماش
ــروژنین ــدیفرآ در ت ــاورز ن ــتول يکش ــدم دی ــالم گن ــته اع ــد داش  ان
)Ghasempour, 2016.(  

ـ جو د يبرا اچهیاختناق در لیپتانس ،2توجه به نمودار شکل  با  می
 در بـاالتر  یخـاک  يها ستمیاکوس تیسم و باشد یم یاز جو آب تر بیش

ـ ا میاز زراعت د تر بیش یصورت آب هجو ب زراعت محصـول اسـت.    نی
مصرف  لیدل بهممکن است  یدر جو آب ها ستمیاکوس در تیسم شیافزا

محصول باشد. در خـالل   نیا یدر زراعت آب ییایمیش يباالتر کودها
 یآب يها زراعت در يکشاورز سموم تر بیش بردکار ییمواد غذا شیافزا

 .ستین تأثیر یب زین
  

ـ در جو د ياریآب ندیو نبود فرآ يانرژ مصرف کاهش کـاهش   ،می
ـ  يو انرژ يکشاورز ی،طیمح يها مصرف نهاده . آورد یرا به ارمغان م

 يگازها انتشار يرو بر شدت به یکیالکتر يانرژ مصرف زانیم شیافزا
 عوامـل  نیتـر  مهم از یلیفس سوخت مصرف و است اثرگذار يا گلخانه
 يندهایفرآ نیب در یجهان شیگرما شیافزا و يا گلخانه يگازها انتشار

ـ تحق در شده مطالعه  ;Schlesinger, 1999( اسـت  بـوده  حاضـر  قی

Ghasempour, 2016 ـ از دال یکـ ی ،نی). بنـابرا  ریمقـاد  شیافـزا  لی
 اههیسـ  در شـده  ادی يها نهاده حضور تواند یم تأثیر يها هگرو يعدد
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 ریمقـاد  مشـاهده  لحـاظ  ازموضـوع   نیتوجه به ا با. باشد حیات چرخه
هـا اثـرات    گـروه  تـر  بیشدر  مید روش به جو دیتول نکهیا انیب ي،عدد

است. با توجه به  یمنطق را به دنبال دارد کامالً يتر کم محیطی یستز
ــت د  ــرد در زراع ــاهش عملک ــک ــرا می ــار ب ــرات   يراهک ــاهش اث ک

 مید صورت بهلذا کشت  ،ستیتنها اکتفا به نوع زراعت ن محیطی زیست
 .باشد یم محیطی زیست اثرات در فیتخفو  حیصح تیریمد ازمندین زین

 یکوچک سهم تنها تأثیر گروه هر آمده دست به رنرمالیغ يعدد ریمقاد
 Brentrup( دهد یم نشان تأثیر گروه آن محیطی زیست اثر انیب از را

et al., 2004; ISO, 2000.(  
  محیطی زیست اثراتدرك بهتر  تأثیر يها گروه کردن نرمال هدف

مرجـع   يهـا  شـاخص  به توجه با يعدد ریمقاد. باشد یم مطالعه مورد
مشابه منطقه  مناطق ایمنطقه و  کیمختلف در  یمحیط زیستاثرات 

با  یده وزن تأثیر يها گروه يساز  . پس از نرمالشوند یمرجع نرمال م
 انجـام  تـأثیر  گـروه  هـر  يبـرا  منتخب یده وزن يها فاکتورتوجه به 

 یینهـا شـاخص   ،شـده  ذکـر  يهـا  داده داشتن اریاخت در با و ؛شود یم
محاسبه شـد.   تأثیر يها هگرو یدرك نقش اصل يبرا 1محیطی زیست
در جدول  محیطی زیست ییشاخص نها ریو مقاد یده وزن يها فاکتور

 ,Brentrup et al., 2004; Wang & Wuدر دسترس هسـتند (   4

2009.( 
 ییمربوط بـه شـاخص نهـا    آمده دست به جینتا گرفتن نظر در با
 تـأثیر  يهـا  گروه در محیطی زیست تأثیرات نیتر بیش ،محیطی زیست

 يها گروه ادامه در. شد مشاهده یآب نظام بوم تیسم و یجهان شیاگرم
 بیترت به ینظام خاک بوم تیو سم ونیکاسیفیاوتر ی،انسان تیسم تأثیر

قرار دارند. الزم به ذکر است کـه گـروه تـأثیر     تیاولو يدر درجه بعد
محیطی را  زیست ییاز شاخص نها زانیم نیتر اوزون کم هیال بیتخر

 نیتـر  کـم  يعدد ریداده است. البته با توجه به مقاد به خود اختصاص
 محیطی زیست تگرفتن اثرا دهیمنظور ناد شده به ادیاز شاخص  زانیم
 از استفاده و تأثیر يها گروه در يبند تیاولو تنها. ستین تأثیر گروه نیا

 .است نظر مد یاصالح تیریمد در محیطی زیست اثرات شدت
 يبرا یاصالح تیریمد کی قیتحق ياه افتهی به توجه با ،نیبنابرا

جو  دیشود. تول اعمال دیبا یآب و مید زراعت روش دو هر به جو دیتول
 در دیتول يالگو اصالح با تنها عتیطب با یدوست يها اریبا توجه به مع

 تواند یشده م اصالح تیریمد کی. است ریپذ امکان زراعت مدل دو هر
ـ دق يهـا  ارائـه برنامـه   و دیتول يها ساخت ریبا در نظر گرفتن ز تـر   قی

                                                        
1- Eco-X index 

 ریو سـا  یلیسـوخت فسـ   یی،ایمیسموم ش یی،ایمیش يها مصرف کود
 ینـدگ یآال حـداقل  بـا  سـبز  دیتول سمت به تواند یم ،دیتول يها نهاده

  . دینما شرفتیپ
 ییهـا  محیطی در سـال  زیست يها ندهیالزم به ذکر است که آال 

 شیافـزا  عـت یر طبوجود دارد با انباشته شـدن د  دیروند تول نیکه هم
 یابیارز هیپاحاضر تنها بر  قیذکر شده در تحق ریو مقاد افتیخواهند 

 دیتول روند ادامه يبرا ویسنار کی ارائه لذا. باشد یم مطالعه مورد سال
ـ یب شیپ ي. براباشد یم يالزم و ضرور یفعل صورت به و  نـده یدر آ ین

 ازت جداگانـه  حیـا  دست آمده سـه چرخـه   به جینتا هیبر پا ویارائه سنار
 گرفتـه  نظـر  در اتیـ ح يها چرخه. شد گرفته نظر در دیتول يها نهاده
حیـات   چرخـه  یی،ایمیش يها حیات مصرف کود عبارتند از: چرخه شده

کـه   یلیفس يها سوخت مصرف حیات چرخه و ییایمیش ممصرف سمو
  .است شدهارائه  ادامه در آن جینتا

ـ تغ حیـات  چرخه ویسنار یابیارز از پس  ير انتشـار گازهـا  د يریی
 و اسـت  وابسته ها نهاده مصرف به کامالً رایز نشد مشاهده يا گلخانه
سال مورد مطالعـه   يها شده مصرف نهاده ینیب شیپ ویسنار در فرض

در قسـمت   یخـاک  سـتم یاکوس تیسـم  ردهدرصد  زانیم دراست. اما 
  وجود داشت. شیافزا ییایمیسموم ش
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  آباد خرم در میدو  یتن جو آب کی دیتول يازا بهمتفاوت  تأثیر يها مربوط به گروه محیطی زیست یینها شاخص ریمقاد و یده وزن شاخص - 4 جدول

Table 4- Weighing index and Eco-X values for different impacts assessment for producing one ton of irrigated and rainfed 
barley in Khorramabad 

 مید جو محیطی تزیس یینها شاخص
ECO-X of rainfed barley  

 یآب جو محیطی زیست یینها شاخص
ECO-X of irrigated barley  

  یده وزن فاکتور
Weighting factor 

  تأثیر يها گروه
Impact assessment 

 یجهان شیگرما  0.12  0.0163  0.0108
Global warming  

 یانسان تیسم  0.14  0.0035  0.00343
Human toxicity  

 نیریش يها آب نظام بوم تیسم  0.11  0.0144  0.0144
Fresh-water aquatic eco-toxicity  

 یخاک نظام بوم تیسم  0.09  0.0000224  0.0000591
Terrestrial eco-toxicity  

 ونیکاسیفیاوتر  0.12  0.0000443  0.000056
Eutrophication  

1.93E-11  2.05E-11  0.13  اوزون هیال بیتخر 
Ozone layer depletion  

 

مصـرف سـموم    محیطـی  زیستالزم به ذکر است که اثرات سوء 
 سـت یز طیمح در ها آن انباشت و دساالنه مرتفع نخواهند ش ییایمیش

ـ اهم بـه  توجـه  بارا به دنبال خواهد داشت.  يبار انیز اثرات  مهـم  تی
 ویسـنار  یخـاک  کـره  يرو بـر  بشر یزندگ يبرا محیطی زیست اثرات
ـ  یانسـان  تیسـم  محیطی زیست اثر ودهمحد در مدت یطوالن  یبررس
  .شد خواهد

ــا چرخــه ــح يه ــرا شــده گرفتــه نظــر در اتی ــام يب ــرات تم  اث
ـ  قابـل  محیطـی  زیست ـ یب شیپ  علـت  بـه  اثـرات  یبعضـ  در. اسـت  ین

ـ تول لیپتانسـ  و شده گرفته نظر در ياستانداردها  مـورد  منطقـه  در دی

ست. در اثر مشکل ا یدر روند زمان راتییامکان محاسبه تغ ی،مطالعات
ـ  یجهـان  شیگرمـا  محیطـی  زیست  يگازهـا  انتشـار  آن دنبـال  هو ب

 مصـرف  بـه  توجه با دیتول لیسپتان کیهر محصول  يبرا ي،ا نهاگلخ
 مـورد  یجهـان  داده گـاه یپا در. اسـت  گرفتـه  صـورت  هیاول يها نهاده

ـ  يها داده نیا زین ماپرویافزار س نرم در استفاده  طـول  در فـرض  شیپ
 علت. است شده گرفته نظر در ثابت محیطی زیست راث نیا يبرا زمان

ـ  در انتشـارات  نبودن ثابت لیدل به احتماالً امر نیا  مـورد  منطقـه  کی
منـاطق   ریدر سـا  ها آنباعث انتشار مجدد  ،سفرمات تیالیس و مطالعه

  .شود یم
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  انی در تولید جو آبی و جو دیمانس تیبلندمدت سم ویمربوط به سنار یبینمودار آم - 3 شکل
Fig. 3- Long-term scenario of human toxicity in the production of irrigated barley and rainfall barley 
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و  ییایمیشـ  يهـا  کود مصرفپژوهش  نیا يها افتهی به توجه با

جـو   ینسبت به زراعت آب میصورت د بهدر کشت جو  ییایمیسموم ش
 ازین مورد نیزم شیافزاعلت  به بر جا گذاشته و احتماالً يتر بیش تأثیر

 ییایمیمـواد شـ   يمانـدگار . است مید روش به جو تن کی دیتول يبرا
و بـه دنبـال آن    تر کمو مصرف آب  ياریعلت عدم آب به استفاده مورد
 ویســنار يگــذار هیــپااســت.  تــر بــیش طیدر محــ تــر کــم ییشــو آب

 گرفتـه  قـرار  طیمحـ  تیالیس ينامب بر حاضر قیتحق در مدت یطوالن
 زمـان  طـول  در مطالعه مورد منطقه در مواد يماندگار مورد در. است
 دوم درجه و باشد یم یخاک يها طیمح به مربوط تیالیس نیتر کمابتدا 

 مـورد اتمسفر  تیالیس ،تیو در نها یآب يها طیمح تیالیس به مربوط
ـ  لیدل نیا به. است نظر ـ یب شیپ ـ  ین  مـورد  در تبلندمـد  ویسـنار  کی
 مورد منطقه در اتمسفر يا گلخانه يگازها انتشار و اوزون هیال بیتخر

  .ستین ریپذ امکان مطالعه
 بـر  دارد وجود یرانیا کشاورزان نیب در یعموم باور و دهیعق کی

 منجر تر بیش ياریآب و ییایمیش يکودها تر بیش مصرف که مبنا نیا
 از حاصـل  سـود  شیاافـز  آن دنبال به و محصول عملکرد شیافزا به

از کشاورزان  ياریبه ذکر است که بس الزم. گردد یم يکشاورز ندیفرآ
در زمان کاشت  ،محصول ازیمورد ن تروژنیناقدام به مصرف کل کود 

 داشت توجه دیبا شده ادی محیطی زیست اثرات کاهش يبرا. ندینما یم
 نیتـر  بیشصورت  نیار بوده و مصرف کود به افرّ اریکود ازته بس که

 کـاهش  ،نیبنـابرا را به دنبال خواهد داشـت.   محیطی زیستانتشارات 
 ها آن ینیگزیجا و ییایمیش مشابه يکودها و اوره کود مصرف زانیم

ـ از قب ستیز طیبا منابع دوستدار مح ـ اسـتفاده مف  ،کـود سـبز   لی از  دی
و  حیتناوب صـح  ،استفاده از کمپوست ،شده از اتمسفر تیتثب تروژنین

ـ نما تیتقو را محصول دیتول محیطی زیست يها جنبه تواند ی... م و  دی
ــثب ــتخف اع ــرات فی ــت اث ــی زیس ــروه محیط ــا گ ــأثیر يه ــود ت  ش
)Ghasempour, 2016.(  

 يهـا  اسـتفاده از روش  ،آبـاد  خـرم  در مطالعه مورد مزارع اغلب در
 يانـرژ  صرف و خاك کامل برگرداندن با همراه که یسنت يورز خاك

 زین CO2با انتشار  يورز خاك اتیت. عملمتداول اس ،است همراه ادیز
 در میمسـتق  طـور  بـه  یلیفسـ  يهـا  در ارتباط است چـرا کـه سـوخت   

ــا ــاورز يتراکتوره ــورد يکش ــتفاده م ــرار اس ــ ق ــدیگ یم ــام رن . انج
 قیتلف يبرا کاره چند آالت ماشین از استفاده و یحفاظت يها يورز خاك

 محیطـی  تزیسـ  اثرات کاهش در تواند یمرحله م کیدر  اتیچند عمل

 يکشاورز آالت ماشینو عرضه سوخت در  دی. تولشود واقع مؤثر اریبس
 West( داشـت  خواهد دنبال به را يا گلخانه يگازها انتشار مزارع در

& Marland, 2002; Ghasempour, 2016.(  
 انجـام . اسـت  تیحائز اهم اریبس ییایمیمصرف سموم ش تیریمد

ـ یتلف تیریمد کی ـ  مناسـب  یق ـ  در توانـد  یم  سـموم  مصـرف  اهشک
 ابتدا ییایمیش سموم مصرف کاهش يبرا. دینما عمل موفق يکشاورز
ـ با مزرعه از خارج پاش سم دستگاه . از روش مبـارزه  شـود  برهیکـال  دی

ـ ن یزراع حیصح يها و تناوب کیولوژیب ـ یتلف صـورت  بـه  زی ـ با یق  دی
ــافع ياقتصــاد لیــتحل يرو بــر کــه یقــیتحق در. شــود اســتفاده  من

 دهیدر استان خوزستان مشخص گرد ،است گرفته مانجا محیطی زیست
مصـرف   ،هـا  يمـار یآفـات و ب  تیریمد یقیکه با استفاده از روش تلف

 رسد یم نظر به. ابدی یکاهش م درصد 27/52 زانیم به ییایمیسموم ش
 قیدر جهـت تشـو   یتیو حمـا  یجیترو ی،آموزش يها روش از استفاده

 اریبسـ  توانـد  یم یقیتلف تیریمد کیکشاورزان در استفاده از  تر بیش
  ).Hosainzade et al., 2010( دینما عمل موفق
  

  گیري نتیجه
ـ ارز ،آمـده  دست به جینتاتوجه به  با محیطـی   اثـرات زیسـت   یابی

. باشد یم متفاوت میو د یآب دیدو روش تول بهتن جو  کی دیتول يازا به
 ییه باالاز درج زیدر واحد سطح ن دیتول که داشت دور نظر از دینبا تهبال

و کمبود مواد  ییغذا تیله امنئبرخوردار است. با توجه به مس تیاز اهم
محیطـی   صـدمات زیسـت   نیتـر  صورت کم در جهان کشت به ییغذا
ـ تول نکـه یحاضر با توجه به ا قی. در تحقستیقابل اجرا ن شهیهم  داتی

 جو کشت در تأثیر يها گروه یبرخ يها ندهیآال انتشار و محیطی زیست
 يبـرا  یخاصـ  یتیریمـد  يلـذا راهکارهـا   ،اسـت  تر کم راتبم به مید
 دیتول سطح در عملکرد کاهش به توجه بالحاظ شود.  دیبا شنهاداتیپ
 روش  به نسبت يتر بیش نیزم اشغال ازمندین مید روش به جو تن کی

ـ  دیتول  اثـرات  يهـا  داده کـردن  نرمـال  از پـس  ،نیبنـابرا . اسـت  یآب
 محیطـی  زیسـت  اثـرات  به مربوط يها داده به توجه با محیطی زیست
 جـو  تن کی دیتول يبرا هارزیابی شد محیطی زیست يها گروه ،مرجع

  نشان ندادند.  یآب دیبا روش تول یچندان يآمار يها تفاوت مید
 يا گلخانه يانتشارات گازها ریمقاد که داد نشان مطالعه نیا جینتا
ـ تن جو  کی دیتول از تر کم میدتن جو  کی دیدر تول  مـرز . سـت ا یآب
 گرفتـه  نظـر  در جـو  مزرعه هکتار کی حاضر قیتحق در مطالعه مورد
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 تـر  بیش مراتب به مید جو زراعت يبرا شده اشغال نیزم و است شده
 تـر  کم لیپتانس با یآب جو فوق حاتیتوض به توجه با. است یآب جو از

را  يعملکرد باالتر یدر مرز مطالعات ،تن کی دیتول يبرا نیزم اشغال
ـ    کیدر  دیتول ندیفرآ ،تیواهد نمود و در نهاخ دیتول  یمزرعـه جـو آب

 دنبـال  بـه  را يا گلخانه يگازها انتشار مید جو زرعهم کیاز  تر بیش
 در یمطالعـات  يعملکـرد  واحـد  کـه  است ذکر به الزم. داشت خواهد

  .است شده گرفته نظر در جو تن کی دیتول حاضر شیآزما
  

  سپاسگزاري
در چاپ مقاله که از محـل اعتبـارات    بدین وسیله از حمایت مالی

مین شده، أ/پ ت2371/96/10معاونت پژوهشی دانشگاه زابل به شماره 
  گردد. سپاسگزاري می

  
References 
Bare, J., Norris, O., Pennington, W., and Mckone, T., 2003. TRACI: The tool for the reduction and assessment of 

chemical and other environmental impacts. Journal of Industrial Ecology 6: 49-78. 
Brentrup, F., Kusters, J., Lammel, J., Barraclough, P., and Kuhlmann, H., 2004. Environmental impact assessment of 

agricultural production systems using the life cycle assessment (LCA) methodology II. The application N fertilizer 
use in winter wheat production systems. European Journal of Agronomy 20: 265-279. 

Brentrup, F., Küsters, J., Kuhlmann, H., Lammel, J., 2004. Environmental impact assessment of agricultural production 
systems using the life cycle assessment methodology: I. Theoretical concept of a LCA method tailored to crop 
production. European Journal of Agronomy 20(3): 247-264. 

Ghasempour, A., 2016. Assessment of environment impact of egg production chain using life cycle assessment (LCA). 
Msc Dissertation. Faculty of agriculture, Bu-Ali sina university, Iran. (In Persian whit English Summary) 

Guinee, J.B., 2002. Handbook on life cycle assessment operational guide to the ISO standards. The international Journal 
of Life Cycle Assessment 7: 311-313. 

Hosainzade, J., Shorafa, S., and Dashti, G., 2010. Economic analysis of environmental pest management plans (in the 
fields of Khuzestan province). Journal Iranian Agricultural Economics and Development Research 2(3): 267-274. 

McGregor, M., 2002. A primer in environmental life cycle (LCA) for Australian grains. Muresk institute of agriculture, 
published by Curtin University of technology Northam. Western Australia 6401. 

ISO., 14044. 2006. Environmental management- Life cycle assessment- Requirements and Guidance. 
http://www.grida.no/climate/ipcc/regional/index.html (verified 5 September 2007). 

ISO (International Organization for Standardization)., 2000. Environmental management—life cycle assessment—life 
cycle impact assessment. International Standard ISO 14042:2000. ISO, Geneva. 

Khorramdel, S., 2011. Evaluation of the potential of carbon sequestration and Life Cycle Assessment (LCA) approach 
in different management systems for corn. PhD Dissertation, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of 
Mashhad, Iran. (In Persian with English Summary) 

Khorramdel, S. Ghorbani, R., and Amin Ghafuri, A., 2015. Comparison of environmental impact for dryland and 
irrigated barley agroecosystems by using life cycle assessment (LCA) methodology. Journal Plant Production 
Research. 22(1): 243-264. (In Persian with English Summary) 

McGregor, M., 2002. A primer in invironmental life cycle (LCA) for Australian grains. Muresk institute of agriculture, 
published by Curtin University of technology Northam. Western Australia 6401. 

Mir Haji, H., Abbaspoor Fard, H., and Mahdavi Shahri, S.M., 2012. Study of environmental impact assessment of sugar 
beet production (Beta vulgaris L.) by using life cycle assessment methodology in Khorasan province. Journal of 
Agroecology 4(2): 112-120. (In Persian with English Summary) 

Roux, P., 2014. Uncertainty in life cycle assessment and ecoinvent-memorandum. Available at website: 
http//www.ecounvent.com, verified 20 October 2014. (In French with English Summary) 

Schlesinger, W.H., 1999. Carbon and agriculture: carbon sequestration in soil. Journal of Science 284(5423): 2095. 
Simapro 8. 2017. Report version V3, language: English. Other information available at: http//www.Simapro.com    
  Esmaielpoor, B., Khorramdel, S., and Amin Ghafuri, A., 2015. Study of environmental impact for potato 

agroecosystems of Iran by using life cycle assessment (LCA) methodology. Journal Plant Production Research 8(3): 
199-224. (In Persian with English Summary) 

Snedecor, G.W., and Cochran, W.G., 1989. Statistical Methods. Iowa State University Press. 



  1479    ... و یآب (.Hordeum vulrare L) جو محیطی زیست اثرات ارزیابی

Sonesson, U. Berlin, J., and Ziegler, F., 2010. Environmental assessment and management in the food industry, 
Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition, Number 194. 

Wang, M., and Wu, W., 2009. Life cycle assessment of the winter wheat-summer maize production system on the north 
china plain. International Journal of Sustainable Development and World Ecology 14(2): 157-161. 

Watson, R.T., Zinyowera, M.C., and Moss, R.H., 2006. IPCC Special Report on the Regional Impacts of Climate 
Change. An Assessment of Vulnerability. Intergovernmental Panel on Climate Change. Available at Web site. 

West, T.O., and Marland, G., 2002. A synthesis of carbon sequestration, carbon emission and net carbon flux in 
agriculture: comparing tillage practices in the United States. Journal of Agriculture, Ecosystems and Environment 
91: 217-223. 

WFLDB (World Food LCA Database). 2015. Methodological Guideline for the life cycle inventory of Agricultural 
products. Available on website: http://www.quantis-intl.com (15 July 2015). 



  1398، زمستان 4، شماره 11، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     1480
  ورزيبوم شناسی کشا نشریه

 1467- 1481ص  ،1398 زمستان، 4شماره ، 11جلد 
Journal of Agroecology 
Vol. 11, No.4, Winter 2020, p. 1467-1481 

 
The Main Differences of Irrigated and Rainfed Barley (Hordeum vulrare L.) in 

Term of Pollutants Emissions in Khorramabad Using LCA 
 

S. Hassani1, M. Ramroodi*2, M.R. Asghripour2 and E. Ahamadi3 

Submitted: 13-05-2018 
Accepted: 12-09-2018 

 

Hassani, S., Ramroodi, M., Asghripour, M.R. and Ahamadi, E. 2020. The main differences of irrigated and rainfed 
barley (Hordeum vulrare L.)  in term of pollutants emissions in Khorramabad using LCA. Journal of Agroecology. 11 
(4): 1467-1481. 

 
Introduction 
Expanding the global population and their requirement for water, food, and energy is a challenge that is compounded by 
increased pressure on natural resources. The decision on how and to what extent humans need to consume resources, 
requires precise and sophisticated scientific research and analysis. In this study, Life Cycle Assessment (LCA) 
methodology has been used. According to this method, it is possible to measure any performance of any given farm on 
the basis of the number of inputs that the farmer will provide to the plant and the outputs of it. To evaluate the effects of 
a production process, a goal and scope of the study should be explained, then it can be used to assess a life cycle 
inventory and to carry out an impact assessment. The goal of this study was to compare the environmental effects of 
irrigated and rainfed barley in Khorramabad.  
 
Materials and Methods 
The LCA includes the definition of the goal and scope, the analysis of the inventory, the impact assessment, and the 
interpretation of the results. The data was collected from farmers through questionnaires. The selection of impact 
assessments should reflect the comprehensive set of environmental issues associated with the product system under 
study, taking into account the goal and scope. The designed functional unit for the present study is to produce one ton of 
grain yield. SimaPro and ecoinvent-3 are used for LCA.  
For investigating uncertainty and measuring random data, the Monte Carlo statistical method is used to prevent the 
exponential growth of data. To access the Monte Carlo method, the square or second power of geometric standard 
deviation must be estimated and it is indicated by the GSD2 method. 
 
Results and Discussion 
The great difference between irrigated and rainfed barley was due to inputs of electricity and irrigation. More energy 
consumption in irrigated crops resulted in higher yield at this condition. The amount of greenhouse gases (GHGs) 
emissions in producing one ton of irrigated and rainfed barley was equivalent to 1112.069 and 699.96 units per kg CO2 
production, respectively. The potential for greenhouse gas emissions has been reported by researchers in irrigated and 
rainfed barley equivalent was to 898.24 and 604.66 units per kg CO2 production, respectively. 
Nitrate and phosphate are essential for plant life, but increasing their concentration in the water body causes excessive 
growth of algae in freshwater. Further, this will reduce the amount of oxygen in the water and ultimately lead to the 
deterioration of the ecosystem. The potential of eutrophication in the current study in Khorramabad for one ton of 
irrigated and rainfed barley was equivalent to 2.66 and 2.71 units per kg po4 production, respectively. The highest 
emission associated with eutrophication has been reported in wheat farms using agricultural machinery. 
Increasing mechanization and the use of fossil fuels contribute to increasing GHGs emissions. This problem will not 
affect impact assessment and in addition to increasing the potential of global warming. Therefore, any operation affects 
all environmental impacts and should be considered as a management solution to reduce them. The ozone destruction 
potential is represented by the reference of CFC-11 unit per kg production. A large number of emission factors 
associated with this environmental impact from the use of pesticides and herbicides during the agricultural process. 
CFCs are the most important substances that have the property of destroying the ozone layer (Guinee, 2002). In the 
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present research, the difference in the potential for destruction of the ozone layer is evident in the production of 
irrigated barley and rainfall barley.  
 
Conclusion 
The environmental impact assessment for the production of one ton of barley has been calculated, but production is 
important. In the present study, considering that environmental production and release of pollutants in rainfall barley is 
far less compared to rainfed. Therefore, according to the research findings, corrective management for the production of 
barley should be applied to both irrigated and rainfed barley. Managing the use of pesticides and fertilizers is important. 
Properly integrated management such as rotation can be successful in reducing the application of pesticides and 
fertilizer. 
 
Keywords: Design of long-term environmental, Environmental degradation, Eutrophication, Global warming.  

 


