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Abstract
Life Cycle Assessment method is an accepted approach for
assessing the environmental impacts of a product's life
cycle, which is calculated on the basis of two components:
the amount of consuming resources and the release of
pollutants to the environment. In this study, the
environmental impact assessment of pistachio production
from the beginning of planting to the field door was
estimated using Life Cycle Assessment (LCA) method in
Rafsanjan. Initial data were collected through questionnaire
method and interview with local farmers. The collected data
were analyzed using Ecoinvent®3.0 database and
Simapro8.0.4.30 software. The system boundary, field and
work unit were considered as a ton of pistachios in this
study. The results of this study showed that the use of diesel
and electricity as energy sources lead to the release of CO2,
NOx, SOx and heavy metals into the environment. Analysis
of the pistachio data showed that emissions from fertilizers
in the layers had the highest role in source reduction, global
warming, toxicity to humans, toxicity to marine aquatics and
chemical photooxidation. Emissions from fuel consumption
had the greatest effect on ozone layer depletion.

چکیده
رٍش ارزياتي چرخِ حيات رٍيکردی هَرد قثَل ترای ارزياتي اثرات
زيست هحيطي سراسر چرخِ حيات يك هحصَل هيتاضذ كِ تراساس
دٍ هؤلفِ هيساى هصرف هٌاتغ ٍ اًتطار آاليٌذُّا تِ هحيط زيست
 ارزياتي اثرات زيست هحيطي تَليذ،ِ در ايي هطالؼ.هحاسثِ هيضَد
ِپستِ از اتتذای كاضت تا درب هسرػِ تا استفادُ از رٍش ارزياتي چرخ
ِ اطالػات اٍليِ ت.) در ضْرستاى رفسٌجاى ترآٍرد ضذLCA( حيات
 دادُّای.رٍش پرسطٌاهِ ٍ هصاحثِ تا كطاٍرزاى هٌطقِ جوغآٍری ضذ
ٍ Ecoinvent®3.0 جوغآٍری ضذُ تا استفادُ از پايگاُ دادُای
ِ هسرػ، هرز سيستن. تجسيِ ٍ تحليل ضذSimapro8.0.4.30 ًرمافسار
 ًتايج ايي.ٍ ٍاحذ كاری در ايي هطالؼِ يك تي پستِ در ًظر گرفتِ ضذ
هطالؼِ ًطاى داد كِ استفادُ از ديسل ٍ الکتريسيتِ تِ ػٌَاى هٌاتغ اًرشی
 ٍ فلسات سٌگيي تِ هحيطSOx ،NOx ،CO2 هٌجر تِ اًتطار
 تجسيِ ٍ تحليل دادُّای پستِ ًطاى داد كِ اًتطار ًاضي از.هيضَد
، گرم ضذى جْاًي، تيطتريي ًقص را در كاّص هٌثغ،كَدّا در طثقات
 سويت ترای آتسياى دريايي ٍ فتَاكسيذاسيَى،سويت ترای اًساى
 اًتطار ًاضي از هصرف سَختّا تيطتريي اثر را در.ضيويايي داضت
.تخرية اليِ ازٍى داضتٌذ
،ِ اسيذيت، ارزياتي چرخِ حيات، اثرات زيستهحيطي:كلید واژهها
ِ پست،رفسٌجاى
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هقذهِ

ته دنثا آ  ،دس ػا  1990تالؽهاای مهمای تاشای ؼاتشؽ

هذف اكلیِ ػیاػت کـاوسصی تاا اوایا ػاا  ،1990اعمیناا

یافتن کاستشد اسصیاتی چشخه حیات توػاظ جامعاه ػامؿناػای

یافتن اص دسجه تاالیی اص خودکفایی دس مواد غزایی تود که منجاش

محیظصیؼات و ماواد ؿامیایی ) (SETACتاه منظوس ؼاتشؽ

ته تیتوجهی ته اثشات محایظ صیؼاتی تولیاذات کـااوسصی ؿاذ.

اسصیاتی چشخه حیات دس ػشتاػش جها و تؼظ داد تعشیاف آ
6

7

افضایؾ دس عملکشد محلوالت کـاوسصی ته لغف پیـاشفتهاای

كوست شفت (فاوا و همکاسا ( )1991 ،اکوا .)2000 ،

فنی ،کاسهای اكالحی و نیض تا حذ صیادی تاا افاضایؾ ؿاذیذ دس

امشوصه اسصیاتی چشخه حیات ته یک اتاضاس کمای ماوثش و متاذاو

اػااتفاده اص وسودیهااای کمکاای ماننااذ کودهااای معااذنی و

تشای انذاصه یشی اثشات محیظصیؼتی تکام یافته اػت (ستیتضس

8

8

آفتکؾها ته دػت آمذ .این تغییشات دس فعالیتهای کـااوسصی

(ستیتضس و همکاسا .)2005 ،

منجش ته مـکالت متعذد محیظ صیؼتی ماننذ ملشف تاالی مناتع

ته منظوس اسصیاتی آثاس صیؼت محیغی سوؽهای مختلفای وجاود

انااشطی غیشقاتا تجذیااذ ،اص تااین سفااتن تنااو صیؼااتی ،آلااود ی

داسد .که این سوؽها دس آغاص ،تأثیش ملشف نهادههای تکاس شفتاه

محیظهاای آتای توػاظ ماواد مغازی نیتاشوط و فؼافش و نیاض

ؿذه دس تو نظا سا تاهكاوست اختلاكای دس ساتغاه تاا یکای اص

آفت کؾها ؿذ ( ضاسؽ مشکاض پاظوهؾ هاای مجلاغ ؿاوسای

پیامااذهای آ تااه عنااوا مثااا  ،شمااایؾ جهااانی و آتـااویی

اػالمی.)1388 ،

تشکیثات نیتشوط داس موسد توجه قشاس میدادنذ ،ولی ته تذسیج تاا

ا شچه ته کاس یشی کودهای ؿایمیایی و آلای دس تهثاود حاكا

کام ؿذ اعالعات ،کلیه کاسکشدهای صیؼت محیغی نیض موسد

خیضی خاک و افضایؾ تاصده محلوالت کـاوسصی امشی ضاشوسی

تشسػی و مغالعه قشاس شفتنذ.
9

10

و ؿناخته ؿذه اػت ،ولی متأػفانه ملشف تی سویاه و ناتهنگاا و

فتا و آوسامیاذع ( ،)2008اسصیااتی ملاشف منااتع و انتـااس

نامتعاد دس کـوس ،عالوه تش عذ دػتیاتی ته عملکشد تهینه ،تاا

اصهای آالینذه ناؿی اص تولیذ سوغن صیتو دس کیپشوع 11ایتالیا

وسود این تشکیثات ته خاک و آب ته ؿذت ته محیظ صیؼت آػیة

سا انجا دادنذ .واحذ عملیاتی  1لیتاش Extra virgin olive oil

سػااانذه و ػااالمت و تهذاؿاات جامعااه سا تهذیااذ کااشده اػاات

و مشص ػیؼتم اص هواسه تا مذیشیت پؼمانذ تود .نتایج حاكا اص

(تشنتاج 1و همکاسا .)2001 ،

این تحقیق نـا داد که تولیاذ کودهاای غیاشاس انیاک ملاشف

اص آنجاییکه مناتع عثیعی صماین محاذود مایتاؿانذ تنااتشاین

ؿذه دس مشحلاهی کـااوسصی و ملاشف پؼامانذ ماایع ناؿای اص

تالؽ تـش ته منظوس تهثود وضعیت کنونی تاوده اػات .اسصیااتی

آػیاب صیتو دس حوم های تثخیش ،نقاط داغ فشآینذها دس انتـاس

چشخه حیات ) LCAاتضاسی اػت که تاشای اناذاصه یاشی اثاشات

آالینذهها تودنذ .تیـتشین ملشف انشطی و انتـاس  CO2مشتوط ته
12

محیظ صیؼتی توػعه یافته اػت (ایضه ما .)1990 ،2

کودهای ؿیمیایی تود (فتا و آوسامیاذع .)2008 ،هوکااصونو و

اسصیاتی چشخه حیات سوؿی تشای تعیین تما تااثیشات محیغای

همکاسا ( ،)2009تشسػی پتانؼی های تولیذ اس انیاک و پایاذاس

مشتثظ تا یک محلو  ،فشآینذ یا خاذمات و تماا آالیناذههاای

تشنج دس طاپن سا تش سوی یک کیلو ش محلو انجا دادناذ .ماشص

منتـش ؿذه و مواد صائذ سها ؿاذه تاه عثیعات اػات (هانات 3و

عملیاتی دس این تحقیق مضاس تولیذی تود و نتایج حاك نـاا

فشانکلین.)1996 ،4

داد که تا اػتفاده اص  LCAتشای مقایؼه ػیؼتمهای تولیذ تاشنج

اسصیاتی چشخه حیات اتتذا دس اسوپا و امشیکا دساواخش دهاه 1960

دس طاپان ،انتـاااس اصهااای لخاناهای حااذود  6دسكااذ کمتااش اص

ته عوس عمذه دس استثاط تا اثشات ظشوف نوؿاته پیـانهاد شدیاذ

کـاوسصی اس انیک ته اصای هش کیلو ش تشنج قهوهای اػات کاه

(دنی چانگ 5و همکاسا .)2014 ،

تااه علاات کاااهؾ عملکااشد دانااه دس کـاااوسصی اس انیااک اػاات

پغ اص آ کاستشدهای عملی عمذه ته وػیله كنایع ؿیمیایی تاا

(هوکاصونو و همکااسا  .)2009 ،توػاتو 13و تلنجینای،)2009( 1

هذف قشاس داد تشسػی ػمؿناػی و کاهؾ آلود ی اسایاه ؿاذ.

1. Brentrup
2. Isermann
3. Hunt
4. Franklin
5. Danni chang
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6. Fava
7. Ekvall
8. Rebitzer
9. Fatta
10. Avraamides
11. Cyprus
12. Hokazono

13. Busto
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اسصیاتی چشخهی عمش تشنج دس ایتالیا تاش سوی یاک کیلاو ش آسد

مغا داؿتنذ (ؿیشی و همکااسا  .)1397 ،خاش د و همکااسا

تشنج تلفیه و تؼتهتنذی ؿذه سا انجاا دادناذ .ماشص ػیؼاتم دس

( )1398اثشات صیؼت محیغی نظا های تولیذ صعفشا ( Crocus

این مغالعه تحوی دسب ػوپشماسکت تاود .نتاایج نـاا داد کاه

 ).sativus Lتحت تاثیش انذاصه صمین تا اػتفاده اص اسصیاتی چشخه

میضا انتـاس  CO2 2.9کیلو ش  ،eqملشف انشطی اولیاه 17.8

حیات سا موسد تشسػی قشاس دادنذ .دس این تحقیق LCA ،تشاػاع

مگاااطو و اػااتفاده اص آب  4/9متشمکعااة تااه اصای تولیااذ هااش

سوؽ  ،ISO14044دس چهاس ا ؿام مـخقػاصی اهاذاف و

کیلو ش محلو تود .ػاناسیوهای تهثاود کـااوسصی جاایگضین

حوصه عم  ،ممیضی چشخه حیات ،اسصیاتی تاثیش چشخاه حیاات و

ؿااام کـاااوسصی اس انیااک و کـاات دیاام و تهثااود فشاینااذهای

تلفیق ،نتیجه یشی و تفؼیش نتایج محاػثه شدیذ .نتاایج نـاا

فشاوسی اػت (توػتو و تلنجینی.)2009 ،

داد که انذاصه صمین ،میاضا ملاشف نهاادههاا و اثاشات صیؼات
تحت تاثیش قشاسداد و اشوههاای

دس ایشا نتایج منتـش ؿذه دس خلاوف اجاشای  LCAدس ماوسد

محیغی سا دس واحذ عملکشد

محلوالت کـاوسصی ته كوست محاذود وجاود داسد .میشحااجی

اوتشیفیکاػیو و شمایؾ جهانی حؼاػیت تیـتشی نؼاثت تاه

( ،)1391اسصیاااتی اثااشات صیؼااتمحیغاای تولیااذ چغنذسقنااذ دس

ؿذت فـشدهػااصی تحات تااثیش اناذاصه صماین داسناذ ،تنااتشاین

خشاػا جنوتی سا انجا داد که واحذ کاسکشدی این مغالعه یاک

افضایؾ کاسایی ملشف مناتع ،یکی اص سویکشدهای مناػاة تاشای

تن چغنذسقنذ و ماشص ػیؼاتم ماضاس تولیاذی تاود .نتاایج ایان

کاهؾ اثشات صیؼت محیغی همگا تا تهثود عملکاشد اقتلاادی

مغالعه نـا داد که دس میاا اثاشات صیؼات محیغای شماایؾ

دس واحذ ػغح اػت (خش د و همکاسا .)1398 ،

جهانی ،اػیذیته ،تخلیه ی مناتع فؼیلی و تخلیه ی مناتع آتی دس

تا توجه ته اینکه دس کـوس ما تحث مهم مذیشیت محیظ صیؼاتی

تولیذ چغنذسقنذ دس اػتا خشاػا جنوتی ،تیـتش اص ػایش اثشات

تولیذ محلوالت کـاوسصی موسد غفلت واقعؿاذه اػات ،دس ایان

ته محیظصیؼت آػیة میسػانذ (میشحاجی و همکاسا .)1391 ،

مغالعه ػعی ؿاذه کاه مناػاة تاود سوؽ اسصیااتی چشخاهی

ؿاهمحمذی و همکاسا ( )1395اسصیااتی چشخاه حیاات تولیاذ

حیات تشای اسصیاتی اثشات محیظ صیؼاتی محلاوالت کـااوسصی

ػیةصمینی ته سوؽ نیمه مکانیضه سا دس اػتا مشکاضی سا ماوسد

(دس اینجا محلو پؼته) تشسػی ؿود .تناتشاین ،دس ایان مغالعاه

تحقیااق قااشاس دادنااذ .نتااایج نـااا داد دس تولیااذ ػاایةصمیناای

اثشات محیظ صیؼتی ؿام

شمایؾ جهانی ،اػایذیته ،پشغازایی

انتـاسات مؼاتقیم اص مضسعاه ،اػاتفاده اص کودهاای ؿایمیایی و

ؿااذ و تخلیااه مناااتع ناؿاای اص تولیااذ پؼااته دس ؿهشػااتا

الکتشیؼیته تیـتشین ػاهم تخشیاة محایظ صیؼات سا داؿاتنذ.

سفؼنجا  ،تا سوؽ اسصیاتی چشخهی حیات تشسػی ؿذه اػت.

همچنین تشاػاع نتایج ته دػت آمذه اص این تشسػی ،اػتفاده اص
نهادههای اس انیاک ،کـااوسصی دقیاق ،ملاشف تهیناه کودهاا و

هَاد ٍ رٍشّا

ػمو ؿیمیایی ،اػتفاده اص سوؽهای نوین آتیاسی و فنّاوسیهای

اص نظش جغشافیایی محذوده موسد مغالعه دس ؿهشػتا سفؼانجا

پشتاصده و کم ملشف دس تولیذ ػیة صمینی پیـنهاد شدیاذ (ؿااه

تااا عااو جغشافیااایی ״55׳ 55°55ؿااشقی و عااشم جغشافیااایی

محمذی و همکاسا .)1395 ،

״03׳ 45°42ؿمالی قاشاس داؿاته و داسای  1518متاش استفاا اص

ؿیشی و همکاسا ( )1397اسصیاتی چشخه حیاات ( )LCAنظاا

ػغح دسیا اػت .ؿهشػتا سفؼنجا تا وػعت  10678کیلومتش

تولیذ رست دس ؿشایظ آب و هوایی مغاا سا ماوسد تشسػای قاشاس

دس جنوب ؿشقی ایشا و دس ؿما غشتی اػتا کشما قشاس داسد

دادنذ .تاشای تجضیاه و تحلیا اثاشات صیؼات محیغای ،اص سوؽ

اص ؿما ته اػتا یضد ،اص جنوب تاه ؿهشػاتا هاای تشدػایش و

 ISO14014ته اصای یک واحذ کاسکشدی معاد تا یک تن داناه

ػاایشجا  ،اص غااشب تااه ؿهشػااتا ؿااهشتاتک و اص ؿااش تااه

اػااتفاده ؿااذ .نتااایج ایاان تحقیااق نـااا داد کااه دس میااا

ؿهشػااتا هااای صسنااذ و کشمااا محااذود ماایؿااود (ؿااک .)1

ؿاخقهای صیؼت محیغی تیـتشین ػهم نظاا تولیاذی رست

سفؼنجا ته دلی مجاوست تا کویش اص جمله مناعق نیمهخـک و

ته تشتیة تشای شوه های موثش اوتشیفیکاػیو اکوػیؼتم خـکی

کمتاسا ته ؿماس میسود.

و اػیذیته و دس میا

شوه های تخلیه مناتع ،تخلیه مناتع فؼیلی

تیـتشین تاثیش ػوء صیؼت محیغی سا دس تولیاذ رست دس منغقاه
1.Blengini
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آ ها اص مضاس امکا پازیش نمایتاؿاذ (مانناذ انتـااس نیتاشوط و
آفااتکااؾهااا و تشخاای تشکیثااات اص مااضاس ) و پایگاااههااای داده
تینالمللی که دس محاػاثه ملاشف ماواد و اناشطی تاشای تولیاذ
نهادهها اػتفاده میؿود (ماننذ آفاتکاؾهاا و کاودهاا) .تاشای
كوستتشداسی دادههای مشتوط ته تولیذ کودها و آفاتکاؾهاا اص
دادههای  EcoInvent®2.0دس نش افضاس  SimaPro7.2اػاتفاده
ضکل  :1هَقعیت هٌطقِ ٍ تاغّای هَرد هطالعِ (هٌثعً :گارًذُ)

ؿذ .کودهای ؿیمیایی اػتعما ؿذه ؿاام اوسه ،ػوپشفؼافات
تشیپ و پتاػیم ػولفات تودنذ.

اص آنجایی که اسصیاتی چشخاه حیاات سهیاافتی پیچیاذه و دقیاق

تااشای تااشآوسد انتـاااسات مؼااتقیم اص تاااغ پؼااته (ؿااام انتـاااس

اػت و تا توجه ته اینکه تحقیق حاضش ،میتایؼتی دس یاک تااصه

تشکیثات نیتشوطنه ،فؼفش و آفتکؾها) اص سوؽ هاای موجاود دس

صمانی مـخق ته ػشانجا تشػذ ،تلمیم شفته ؿذ که مشصهای

مقاالت تینالمللی اػتفاده ؿذ .انتـاسات نیتشوط و فؼفش ،ناؿی

ػیؼتم ته نحوی تعیین ؿود کاه داده هاای موجاود دس ایاشا و

اص ملشف کودهاػت .دس مغالعات  LCAدس کـاوسصی ،انتـاسات

صما اجاصه انجا تحقیق سا تذهذ .ایان مغالعاه فشآیناذ ملاشف

مؼااتقیم نیتااشوط معمااوالً دس مشحلااه تولیااذ کـاااوسصی اتفااا

توػظ ملشف کننذه و دفع پؼمانذ (چشا که هنوص دس ایشا فشاینذ

میافتذ .انتـاسات نیتاشوط ؿاام انتـااس آمونیااک ) (NH3اص

ملشف و دفع پؼمانذ حاك اص آ ته فشاینذی نظا منذ تثاذی

عشیق تلعیذ ،انتـاس نیتشوص اکؼایذ ) (N2Oو آتـاویی نیتاشات

نـذه اػت) و همچنین نو اتاضاسآالت و اتنیاه تاه کااس سفتاه دس

اػت .اغلة تشآوسد انتـاس واقعی و دقیق نیتشوط ته محیظ آب و

ػیؼتمهای تولیذ سا لحاػ ننموده اػت ،اما تا اػاتفاده اص ماشوس

هوا مـک اػت چو ته نو خاک ،ؿاشایظ اقلیمای و عملیاات

مناتع و همچناین جماعآوسی اعالعاات اص تخاؾهاای ماشتثظ،

مااذیشیتی کـاااوسصی واتؼااتگی صیااادی داسد .انااذاصه یااشی ایاان

اعالعات مشتوط ته نهادههای الص تشای تولیذ پؼته ،حاما هاای

انتـاسات نیاصمنذ كشف وقت و هضینه صیاادی اػات کاه دس هاش

انشطی ملشف ؿذه ،حم ونق و تولیذ پؼته لحاػ شدیذه اػت.

موسد نیض تغییشپزیشی صیادی نـا می دهذ( .)14دس این مغالعاه

دس این مغالعه مشص ػیؼاتم تولیاذ پؼاته اص « هاواسه تاا دسواصه

ماننذ اغلة مغالعاات اسصیااتی چشخاه حیاات کـااوسصی ،تاشای

مضسعه« تعیین ؿذ .واحذ کاسکشدی دس این مغالعاه ،تولیاذ یاک

تخمین انتـاسات تشکیثات نیتشوط ( )NO3 ،N2O ،NH3ناؿی

تن پؼته تعیین ؿذ .مشص ػیؼتم تا مشحله تولیاذ کـااوسصی دس

اص اػااتعما کودهااا ،اص سوؽ پیـاانهادی تشنتااشاج1و همکاااسا

نظش شفته ؿذ .مشحلاه کـااوسصی ؿاام سوؽهاای کـااوسصی

( )2000و  )1995( EPAاػتفاده ؿذ .انتـاس فؼافش ،ناؿای اص

اػت که توػظ کـاوسص ته کااس تاشده مایؿاود مانناذ آتیااسی و

کودهای فؼفشه اػت که دس اثش فشػاایؾ و سوانااب تاه آبهاای

سوؽهای آ  ،کنتش علف های هشص ،هشع ،ماذیشیت اػاتفاده اص

ػغحی واسد می ؿود .سوؽ اػتعما کود دس اغلة تاغات پؼاته

کودها و آفتکؾها (ؿک .)2

موسد مغالعه ته كوست چا کود اػت ،دس این سوؽ چالاه ای دس

دادههای الص تشای این مغالعاه تاه دو دػاته دادههاای اولیاه و

کناس دسخت ته عمق  0/7تا  1متش حفش می ؿود و کود ؿایمیایی

ثانویه تقؼیم می ؿونذ .داده هاای اولیاه ؿاام میاضا کودهاا و

و دامی ته كوست مخلوط دسو چالاه دفان مای ؿاود .دس سوؽ

آفتکؾهای ملشف ؿذه ،میضا تشداؿت میاوه پؼاته ،ملاشف

چا کود تلفات کود ته حذاق میسػذ .تناتشاین تاتوجه ته عاذ

آب و الکتشیؼیته تشای آتیاسی ،ملشف ػاوخت تاشای تشاکتاوس و

تحشک فؼفات دس خاک و نیض دفن کاشد کاود دس عماق چالاه،

ػایش ماؿین آالت و  ...میتاؿذ .ایان داده هاا اص عشیاق مـااهذه،

میضا تلفات فؼفات اص عشیق سواناب و فشػاایؾ كافش دس نظاش

پشػـاانامه جمااعآوسی ؿااذ .پشػـاانامههااا اص عشیااق ملاااحثه

شفته ؿاذ .ملاشف ػاوخت دیاض دس موتاوس تشاکتاوس و ػاایش

شدیذ .دادههای اقلیمای و خااکی

ماؿینآالت مشتوعه ،منجش ته آصاد ؿذ تشخی تشکیثات مضش تاه

حضوسی تا کـاوسصا تکمی

نیض اص «مشکض تحقیقاات پؼاته« واقاع دس ؿهشػاتا سفؼانجا

هوا می ؿود .فاکتوسهای انتـاس تشای ملشف ػوخت دیض توػظ

جمعآوسی ؿذ .دادههای ثانویه ؿاام منااتع دادههاای مختلاف
اػت مقاالت تینالمللی که تشای تشآوسد دادههایی که جمع آوسی
1.Brentrup
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 )1996( IPCCو ػاهله 1و پوتینگ )2013( 2اسائه ؿذه اػات.

لوفوکغ دس مشحله داؿات اػاتفاده مایؿاود .تاشای مقاتلاه تاا

تشای تشآوسد انتـاس آفت کؾ ها ته هوا اص سوؽ پیـنهادی وا دس

علفهای هشص اص سنذاج و پاساکوات تهشه شفتاه مایؿاود .تاشای

تشگ 3و همکاسا ( )1999اػتفاده ؿذ .اػپشی کشد و تلاعیذ

آتیاسی اص نیشوی الکتشیؼیته تشای پمپاط آب اػتفاده میؿاود .اص

پغ اص آ  ،دالی اكلی انتـاس آفتکؾها هؼتنذ.

ماؿین آالت تشای مقاتله تشای علف هاشص و ػام پاؿای دسختاا

دس مشحله تعذ ته اسصیاتی اثش و عثقات اثش پشداخته ؿذ تاا تتاوا

اػتفاده میؿود .دس جذو  1كوستتشداسی چشخه حیاات تاشای

مـخق ػاخت که کذا عثقات اثاش لحااػ ؿاونذ و نیاض تاشای

ته اصای یکتن پؼته تولیذی آوسده ؿذه اػت.

اسصیاتی تأثیش اص چه سوؿی اػتفاده ؿود .دس این مغالعه ،همه ده
عثقه اثش موجود دس سوؽ مغشح ؿذه اػات .ایان ده عثقاه اثاش
ؿام تهیػاصی مناتع غیشصنذه ،پتانؼی اػیذی ؿذ  ،پتانؼی
پشغزایی ،پتانؼی

شمایؾ جهانی  ،پتانؼی کاهؾ الیه اوصو ،

جذٍل  -1صَرتتزداری چزخِ حیات تِ اسای یکتي پستِ

وسودی

واحذ

آتیاسی

متشمکعة

10454

اوسه

کیلو ش

185

تشیپ فؼفات

کیلو ش

450

ػولفات پتاػیم کیلو ش

270

کیلو ش

180

تن

27/5

پتانؼی ػامیت تاشای انؼاا  ،پتانؼای ػامیت تاشای آتضیاا
آب های ؿیشین ،پتانؼی ػمیت تشای آتضیاا آبهاای دسیاایی،

کودها

پتانؼی ػمیت تشای اکوػیؼتمهای خـکی ،پتانؼای تـاکی
اکؼیذ فتوؿیمیایی ته منظوس تعیین اثشات لحاػ شدیذ .دس ایان
مغالعه تشای اسصیاتی اثش چشخه حیات اص نش افضاس SimaPro 7.2

اػتفاده ؿذ.

ػولفات آمونیو
کود دامی
آفتکؾها
حـشهکؾها

کیلو ش

5/5

علفکؾها

کیلو ش

4/5

قاسچکؾها

کیلو ش

4/5

ػوخت ملاشفی

لیتش

820

( اصوئی )
کیلووات

6700

الکتشیؼیته
نیتشات

کیلو ش

17/1

فؼفات

کیلو ش

---

NH3

کیلو ش

25/2

CO2

کیلو ش

2355

CO

کیلو ش

25/3

دس ؿهشػتا سفؼنجا پشداخته ؿذ و ػپغ نتایج تهدػت آمذه

N2O

کیلو ش

2/5

اص نش افضاس ػیماپشو دس عثقات اثش شمایؾ جهانی ،کااهؾ الیاه

NOx

کیلو ش

5/5

اوصو  ،پشغااازایی ،ػااامیت تاااشای انؼاااا  ،ػااامیت تاااشای

N2

کیلو ش

3/5

ضکل  -2هزاحل اجزای ارسیاتی چزخِ حیات ()ISO, 2006

یافتِّای پژٍّص
دس این تخؾ اتتذا ته مشحله كوست تشداسی ػامانه تولیذی پؼته

انتـاس

اکوػیؼتمهای خـکی ،کااهؾ منااتع غیشصناذه ،ػامیت تاشای
آبهای ؿایشین ،پتانؼای تـاکی اکؼایذ فتوؿایمیایی اسائاه

تعذ اص جمعآوسی اعالعات الص اص مضسعه و محاػثه انتـااسات اص
4

شدیذ .دس ػیؼتم کـت تولیذی پؼته دس ؿهشػتا سفؼانجا

سوؽ های معتثش جهانی تشنتشاج و همکاسا ( )2000و نیمک و

اص انوا کودهای ؿیمیایی ،ته ویظه کود اوسه ،کودهای فؼافاتداس

همکاسا ( )2007ػپغ دادهها ته نش افاضاسSimaPro 8.0.430

و کودهای پتاػیمداس اػتفاده میؿود .همچنین اص کود حیاوانی

واسد و نتایج تحقیق ته ؿشح صیش ته دػت آمذ.

نیض اػتفاده میؿاود .اص حـاشهکاؾهاایی همچاو دیااصنو و

1.Sahle
2.Potting
3.Van den Berg
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نیتشوط
پتاػیم
ػوخت ملشفی
الکتشیؼیته

انتـاصات مؼتقیم اص مضسعه
فؼفات
افت کؾ
کود دامی
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ضکل  -4هقذار اثز ّز یک اس ٍرٍدیّا تز طثقِ اثز تخلیِ هٌاتع سًذُ

فتواکؼیذاػیو ؿیمیایی

ػمیت تشای خـکی

ػمیت تشای آب های…

ػمیت تشای آتضیا دسیایی

ػمیت تشای انؼا

کاهؾ الیه اوصو

ش ؿذ جهانی

اػیذی ؿذ

یوتشیفییکاػیو

کاهؾ مناتع

-

اسیذی ضذى

این عثقه اثش تأثیش مواد اػایذصا آصادؿاذه تاه اکوػیؼاتم هاا سا
نـا میدهاذ .تاه اصای تولیاذ هاش تان پؼاته تولیاذی 76/36
کیلو ش  SO2ته محیظ صیؼت منتـش میؿود که داسای اثاشات
اػیذی ؿذ اػت .مهم تشین تخؾ هایی که سوی اػیذی ؿاذ

ضکل  -3ارسیاتی اثزات هحیطسیستی کطت پستِ

دس این تحقیق دادههاا تاا

رجایی و همکاران

سوؽ CML 2 baseline 2000/ world

 1995تحلی ؿذ .نتایج عذدی دس جذو  2ته ؿشح صیش اػت.

تأثیش داسنذ میتوا تاه انتـااسات مؼاتقیم اص مضسعاه ،کودهاا و
الکتشیؼیته اؿاسه کشد .عوام مؤثش دس اػیذی ؿذ دس ؿاک 5
آوسده ؿذه اػت.

جذٍل  -2هقذار اثزات هحیطسیستی تَلیذ یک تي تَلیذ پستِ
عثقه اثش

واحذ

مقذاس

کاهؾ مناتع غیشصنذه

کیلو ش

52/42

اػیذی ؿذ

کیلو ش SO2

76/36

شمایؾ جهانی

کیلو ش CO2

2380/5

کاهؾ الیه اص

کیلو ش CFC

0/00092

ػمیت تشای انؼا

کیلو ش DB1.4

1123/5

ػمیت آتضیا آب ؿیشین

کیلو ش DB1.4

951

پشغزایی یا اتشوفیکاػیو تشای یک تن پؼته تولیذی دس ؿاشایظ

ػمیت آتضیا دسیایی

کیلو ش DB1.4

208551/3

سفؼنجا معاد  18/2کیلو ش  PO4ته محیظ واسد مای ؿاود.

ػمیت تشای خاکضیا

کیلو ش DB1.4

26/68

دس تولیذ پؼاته انتـااسات مؼاتقیم اص مضسعاه و تعاذ آ کودهاا

اکؼیذاػیو فتوؿیمیایی

کیلو ش C2H4

1/27

تیـتشین اثش سا سوی پشغزایی سا دس ػاامانه تولیاذی داؿاتنذ .دس

پشغزایی

کیلو ش PO4-

18/2

ؿک  6ػهم هشکذا اص وسودیها تش پشغزایی آوسده ؿذه اػات.

-

کاّص هٌاتع غیزسًذُ

کاهؾ مناتع غیشصنذه مشتوط ته اػتفاده اص مناتع غیشصنذه مانناذ
ػوخت های فؼیلی یا مواد معذنی اػت که دػتشػی نؼ هاای
آینذه ته این مناتع کاهؾ میدهذ .مقذاس ایان عثقاه اثاش تاشای

ضکل  -5هقذار اثز ّز یک اس ٍرٍدیّا تز طثقِ اثز اسیذی ضذى
 -پزغذایی

خذا سضایی و همکاسا ( )1394پشغزایی سا تاشای منغقاه عااس
 8/25کیلااو ش  PO4تااه اصای یتاان صیتااو تولیااذی محاػااثه
کشدنذ .تلفات اص تشکیثات داسای نیتشوط و فؼافش کاه دس مضسعاه
اػتفاده میؿونذ منـأ اكلی پشغزایی هؼتنذ.

تولیاذ یاک تاان پؼاته معااد  52/42کیلااو ش  sbمایتاؿااذ.
تجضیه وتحلی نتایج نـا داد که کودها تیـتشین اثاش و تعاذ آ
الکتشیؼیته و اصویی دس کاهؾ مناتع غیشصناذه نقاؾ داؿاتنذ.
مقذاس اثش هش یک اص وسودیها تش تخلیه منااتع صناذه دس ؿاک 4
آوسده ؿذه اػت.
ضکل  -6هقذار اثز ّز یک اس ٍرٍدیّا تز طثقِ اثز پزغذایی
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پتاًسیل گزهایص جْاًی

رجایی و همکاران

پؼته  1123/5کیلو ش  DB-1,4اػت .کودهاا ،الکتشیؼایته و

شمایؾ جهانی یکی اص مهم تشین مؼائ حا حاضاش دس جهاا

آفتکؾها تیـتشین اثش سا تاش ػامیت تاشای انؼاا تاه هماشاه

محؼوب می ؿود .دس تحقیق حاضش ته اصای هش تن پؼته تولیذی

داؿت .ػهم هش کذا اص وسودیهاا دس عثقاه اثاش ػامیت تاشای

دس ؿشایظ سفؼنجا  2380/5کیلو ش دی اکؼیذکشتن ته محیظ

انؼا دس ؿک  9آوسده ؿذه اػت.

آصاد میؿاود .دس ایان عثقاه اثاش کودهاا و تعاذ اص الکتشیؼایته
تیـتشین تأثیش سا داؿتنذ .مقذاس اثش هش یک اص وسودیها تاش ایان
عثقه اثش دس ؿک  7آوسده ؿذه اػت.

ضکل  -9هقذار اثز ّز یک اس ٍرٍدیّا تز طثقِ اثز سویت تزای اًساى
-

سویت تزای آتشیاى آب ضیزیي

مقذاس عذدی محاػثه ؿذه تشای این عثقه اثش دس این تحقیق تاه
ضکل  -7هقذار اثز ّز یک اس ٍرٍدیّا تز طثقِ اثز گزم ضذى جْاًی
-

تخزیة الیِ اٍسٍى

اصای تولیذ یک تن پؼته  951کیلو ش  DB-1,4ته دػت آماذ.
انتـاسات مؼتقیم اص مضسعه ،کودها و الکتشیؼیته تیـتشین تاأثیش
سا تش ػمیت تشای آتضیا ته همشاه داؿت (ؿک .)10

این عثقه اثش تأثیش مواد انتـاسیافته دس اص تین تشد الیه اوصو سا
کمی می کنذ .مقذاس عذدی تخشیة الیه اوصو معاد 0/00092
کیلو ش  CFC-11ته اصای هش تن تولیذی پؼته اػات .ػاوخت
ملشفی دیض و کود ؿیمیایی دس تخشیاة الیاه اوصو تیـاتشین
ػهم سا داؿتنذ .ػاهم عواما ماؤثش دس تخشیاة الیاه اوصو دس
ؿک  8صیش آوسده ؿذه اػت.
ضکل  -11هقذار اثز ّز یک اس ٍرٍدیّا تز طثقِ اثز سویت تزای
آتشیاى آب ضیزیي
-

سویت تزای آتشیاى دریایی

دس ؿشایظ سفؼنجا تشای تولیذ یاک تان پؼاته مقاذاس ػامیت
تشای آتضیا معاد  208551کیلو ش  DB-1,4ته دػات آماذ.
ضکل  -8هقذار اثز ّز یک اس ٍرٍدیّا تز طثقِ اثز تخزیة الیِ اٍسٍى
-

سویت

کودهااای ؿاایمیایی تیـااتشین تااأثیش سا داؿااتنذ تعااذ اص آ
آفتکؾها تودنذ (ؿک .)11

دس نااش افااضاس ػاایماپشو سوؽ  CML2baseline2000V2.05و
نشما ػاصی  world 1995 4نو ػمیت تشسػی مایؿاود کاه
ؿام ػمیت تشای انؼا  ،ػمیت تشای خاکضیا  ،ػامیت تاشای
آبهای ؿیشین و ػمیت تشای آتضیا دسیایی مایتاؿاذ .ػامیت
تیـتش ناؿی اص انتـاس آفتکؾها و اػتفاده اص کودها اػت
-

سویت تزای اًساى

دس مغالعه حاضش دس عثقه اثش ػمیت تاشای انؼاا تاشای کـات
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نتیجه نیشوی تش کمتشی اػتفاده میؿود .دس عثقه اثش کااهؾ

ػمیت تشای خاکضیا ته اصای یاک تان پؼاته تولیاذی معااد

مناتع تیـتشین اثشات مشتاوط تاه کودهاا و الکتشیؼایته تاود .تاا

 26/68کیلو ش  DB-1,4ته دػت آماذ .تیـاتشین تاأثیش سا تاش

تقؼیظ کوددهی میتوا اص میاضا ملاشف کودهاا کاػات و دس

سوی این عثقه اثش مشتوط ته انتـاسات مؼتقیم اص تولیذ و تعاذ اص

نتیجه اثشات ناؿی اص آ ها کاهؾ یاتذ .

آ کودها و الکتشیؼیته اػت (ؿک .)12

تجضیه و تحلی دادههای تولیاذ پؼاته نـاا داد کاه انتـااسات
ناؿی اص کودها دس عثقاات کااهؾ منااتع ،اش ؿاذ جهاانی،
ػمیت تشای انؼا  ،ػمیت تشای آتضیاا دسیاایی و فتواکؼایذا
ؿیمیایی تیـتشین نقؾ سا داؿت .این نتایج تا نتایج تشسػیهای
فتا و آوسامیذع ( )2008مغاتقت داسد .دس مشاح تولیذ پؼته اص
ماؿینآالت تشای ػمپاؿی و مثاسصه تا علافهاای هاشص اػاتفاده

ضکل  -12هقذار اثز ّز یک اس ٍرٍدیّا تز طثقِ اثز سویت تزای
خاکشیاى
پتاًسیل اکسیذاسیَى فتَضیویایی

-

آخشین عثقه موسدتشسػی پغ اص تجضیه و تحلی دادهها پتانؼی
اکؼیذاػاایو فتوؿاایمیایی اػاات کااه مقااذاس آ معاااد 1/27
کیلو ش  C2H4ته اصای یک تن پؼته تولیذی ته دػت آمذ .دس
این عثقه اثش کودها ته خلوف کود فؼفات و تعاذ اص آ انتـااسا
مؼتقیم اص تولیذ تیـتشین تأثیش سا داؿتنذ (ؿک .)13

میؿود انتـاسات ناؿی اص ػاوختن اصوییا تاعاث آصاد ؿاذ
 NOx ،CO2و  SOxماایؿااود .انتـاااسات ناؿاای اص ملااشف
ػوختها تیـتشین اثش سا دس تخشیة الیه اوصو داسد .تا توجه تاه
نتایج تشسػیهای هوکاصونو و همکاسا ( )2009دس صمیناه نقاؾ
کـاوسصی مذس دس کاهؾ اصهای لخانهای ،اػتفاده اص ماؿین
آالت جذیذتش و تا تکنولوطی تاالتش تاعاث مای ؿاود کاه ػاوخت
کمتشی ملشف و دس نتیجاه میاضا انتـااسات ناؿای اص ملاشف
کاهؾ مییاتذ.
اوسه و ػایش کودهای نیتشوطنه تاعث انتـاس اصهای NOx ،N2O

و  NH3ته هوا و  NO3ته آبهای صیشصمینی میؿود .تا ملاشف
تقؼیغی کودها ته ویظه کود اوسه مایتاوا اص آتـاویی و انتـااس
اصهای آ ها کاػت.
آفتکؾهای موسد اػتفاده تاعث تـذیذ اثشات تش عثقه اثشهاای
ػمیت ؿذ .تا توجه ته نتیجه تحقیق مثنی تش اثاشات تاش تخلیاه
مناتع پیـانهاد مایؿاود تاا اػاتفاده اص کودهاای تیولوطیاک و
ضکل  -13هقذار اثز ّز یک اس ٍرٍدیّا تز طثقِ اثز اکسیذاسیَى

کمپوػت و همچنین تقؼیظ کوددهی تاأثیش کودهاا سا تاش ایان

فتَضیویایی

عثقه اثش کاهؾ داد .دس عثقه اثاش اػایذی ؿاذ تولیاذ پؼاته

تحث ٍ ًتیجِ گیزی
اسصیاتی اثشات محیظ صیؼاتی تولیاذ پؼاته دس سفؼانجا نـاا
دادکه اػتفاده اص دیض و الکتشیؼیته تهعنوا منثع انشطی منجاش
تااه انتـاااس  SOx ،NOx ،CO2و فلااضات ػاانگین تااه محاایظ
میؿود .دس تحقیق حاضش کاسایی پایین آتیاسی تاه وضاوح قاتا
مـاهذه اػت .تشای پمپاط این آب اص نیشوی الکتشیؼیته اػاتفاده
میؿود که این خود تش عثقه اثاشات کااهؾ منااتع و شماایؾ
جهانی اثشات قات مـاهذهای داسد .عثق نتایج تحقیقات توػتو و
تلنجینی ( )2009دس صمینه ػناسیو تهثود کـاوسصی ،تاا اجشایای
ؿذ ػیؼتم قغاشهای کاشد تااغهاا ملاشف آب کااهؾ و دس
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تیـتشین ػهم اثش مشتوط ته انتـاسات مؼتقیم اص تاغ و تعذ اص آ
کود ؿیمیایی ته خلوف فؼفش تیـتشین اثش سا داؿت .این نتیجه
مغاتق تا نتایج تشسػی فتاا و آواسامیاذع ( )2008مایتاؿاذ .دس
عثقه اثش ش ؿذ جهانی کود ؿیمیایی و الکتشیؼیته تیـتشین
اثش سا داؿتنذ و این نتیجه مغاتق نتایج تحقیقات ؿاه محمذی و
همکاسا ( )1395می تاؿذ .دس عثقه اثش پشغزایی ،تولیذ مؼتقیم
اص تاغ و کودها ته خلوف کود فؼفاته تیـتشین ػهم سا داؿتنذ.
دس عثقه اثش تخشیة الیه اوصو تیـتشین اثش مشتاوط تاه ملاشف
دیض و تعذ اص آ کودها تود .دس عثقه اثش ػامیت تاشای انؼاا ،
کودها تیـتشین اثش و تعذ اص آ آفتکاؾ هاا تیـاتشین تاأثیش سا
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داؿتنذ .دس عثقه اثاش ػامیت تاشای آتضیاا آب ؿایشین تولیاذ
مؼتقیم اص تاغ تیـتشین اثش سا داؿت .دس عثقه اثش ػامیت تاشای
خاکضیااا تولیااذ مؼااتقیم تیـااتشین اثااش و تعااذ اص آ کودهااا و
افتکؾ ها تیـتشین اثش سا داؿتنذ .کودهای فؼفاته تیـتشین اثش
سا دس عثقه اثش اکؼیذاػیو ؿیمیایی داؿت .این نتیجه تا نتایج
تحقیقات ؿیشی و همکاسا ( )1397مغاتقت داسد .تا توجاه تاه
آنچه فته ؿذ و هذف اكلی نظا های تولیذ پایذاسی آ ها اػت
تایذ دس ساػتای پایذاسی نظا تولیذی حشکت کشد ؿاک پاایین
نمایی کلی اص چهاسچوب اسصیاتی تشای پایذاسی میتاؿذ.
تا توجه ته نتایج تاه دػات آماذه اص تخاؾ یافتاههاای تحقیاق
پیـنهادها تش دو نو اػتشاتظیهای ػااختاسی و اػاتشاتظیهاای
آ اهػاصی اسائه میؿود.
•اػتشاتظیهای ػاختاسی
تعمیش ماؿین آالت قذیمی یا اػتفاده اص ماؿین آالت جذیذ تاشای
افضایؾ سانذما ملشف نهادههاا توػاعه ػیؼاتم هاای آتیااسی
قغشهای اػتفاده اص اسقا اكالحؿذه جذیذ مناػة منغقه
•اػتشاتظیهای آ اهػاصی
آموصؽ سوؽ های تلفیقی مثاسصه تا آفاات و تیمااسی هاای مهام
آموصؽ کـاوسصا ته منظوس استقا ػاواد محایظ صیؼاتی کااهؾ
ملشف کودهای ؿیمیایی و جایگضین کشد آ ها تا کود دامی و
تیولوطیااک تقؼاایظ کودهااای نیتشوطنااه و اػااتفاده اص کودهااای
سیضمغزی موسدنیاص پؼته تـکی دفتش چشخه حیات تشای ایجااد
پایگاه داده ملی  LCIمحلوالت کـاوسصی حمایت ػاصما های
دولتی اص پشوطههایی که اسصیاتی اثشات محیظصیؼاتی محلاوالت
کـاوسصی سا انجا میدهنذ.
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