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 مقدمه . 1
جلژب شژده اسژت،     یمحصژوالت کشژاهرز   یژد تول ی توجه بشر به سمت افزا ییمواد غذا یتقاضا برا ی با افزا

 یژدات نژو بژا منشژا تول    یهژا یجهان بژه انژرژ   یاز کشورها یاریدر قرن حاضر سهب شده تا بس یبحران انرژ ینهمچن
سژط    ی است کژه افژزا   یدر حال ینا .(Hosseini et al., 2013Jaruwongwittaya and Chen, 2010 ;)آهرند  یره یاهیگ

مژد نظژر    یمحصژوالت کشژاهرز   یدتول ی توجه به افزا ،اسا ینباشدب برایمحدهد م یزن یتحت کشت کشاهرز یاراض
از جملژه   ییهژا ه کژاربرد نهژاده   یکشژاهرز  یژات عمل یزاسژیون مکان یژ  از طر یدتول ی افزا یهاقرار گرفته استب از راه

هژا را  نهژاده  یژن از کاربرد ا یناش یطیمح یستاثرات ز یاستب تاکنون مطالعات یمیاییش یه کودها یلیفس یهاسوخت
مطالعات اثرات  ینب که ا(Tzilivakis et al., 2005Nguyen et al., 2007Soltani et al., 2013 ;)قرار داده است  یمورد بررس

 نموده استب  یانب یخاص حیطیم یستز یررا در قالب گرهه تاث یمحصوالت کشاهرز یدتول یطیمح یستز
 تژرین ی بژا بژ   یرآن، گژرهه تژاث   یژ  است کژه از طر  یمناسه یبه هجود رهش یازن یمحصوالت کشاهرز یددر تول

  یچرخژه زنژدگ   یژابی رسژد ره  ارز یاسا  بژه نظژر مژ   ینشناخته شودب برا یددر تول یطیمح یستز یآلودگ یلپتانس
(LCAرهش )در  یژران ره  در ا یژن اسژتب ا  یمحصژوالت کشژاهرز   یدتول یطیمح یستز ثراتا یابیارز یمناسب برا ی

 بشودیشناخته م یزن یاتچرخه ح یابیارز یگرد با نام Khorramdel, 2011ه  (2010ه همکاران ) Soltaniمطالعات 
از تحقیقاتی که تاکنون با استفاده از ره  ارزیابی چرخه زندگی بژرای بررسژی اثژرات زیسژت محیطژی تولیژد       

بژر رهی ارزیژابی    (2013aه همکژاران )   Khoshnevisanمحصوالت کشاهرزی صورت گرفته است، می توان به مطالعژه 
که اثرات زیست محیطی تولید گوجه فرنگی  اشاره کردای در اصفهان چرخه زندگی تولید گوجه فرنگی ه خیار گلخانه

 یسژت اثژرات سژوز ز   (2013bه همکژاران )   Khoshnevisanتر از تولید خیار در گلخانه استب در پژوهه  مشژابهی  کم
 یژن ا یژزان از م تژر کم یخشک یفیکاسیونه اهتر یدیتهدر همه موارد به جز اسرا باز  یدر فضا یفرنگتوت یدتول یطیمح

مطالعژه  نتایج ارزیژابی چرخژه زنژدگی تولیژد لوبیژا در       گزار  نمودندب ی در گیالناگلخانه یفرنگتوت یداثرات در تول
Abeliotis  ( 2013ه همکاران )      نشان داد که استفاده از کشاهرزی ارگانیک موجژب کژاه  اثژرات زیسژت محیطژی

 مربوط به تخلیه منابع می شودب
به منظور بررسی اثرات زیست محیطی فرآیندهای مختلژ    چرخه زندگی اخیر به رهیافت ارزیابی سالدر چند 

مطالعژات  نتایج که  ایند مطالعه با این هدف انجام شده است ه با توجه به ای شده استب در ایران نیز چنای هیوهتوجه
لید محصوالت باغی در دستر  نیستب هدف از ایژن مطالعژه بررسژی    چندانی بر رهی بررسی اثرات زیست محیطی تو

 اثرات زیست محیطی تولید کیوی در استان گیالن با رهیافت ارزیابی چرخه زندگی استب
 

 هاو روش . مواد2
 یریگو نمونه یمورد بررس منطقه 9.1

 ،درصژد  55شهرستان با رطوبت نسژهی متوسژط   این منطقه مورد مطالعه شهرستان تال  در استان گیالن بودب 
از طژرف غژره همجژوار شهرسژتان      ،میلژی متژر   1747گراد ه میزان بارندگی  درجه سانتی 12درجه حرارت متوسط 

 (کیلژومتر نژوار سژاحلی    57)با از طرف شرق به دریای خزر  ه از شمال به آستارا، از ناحیه جنوه با رضوانشهر ،خلخال
ب (MAJG, 2012) درصد اشتغال مستقیم شهرستان را به خود اختصژا  داده اسژت   84بخ  کشاهرزی  بمتصل است

براین اسا  تعداد  (Snedecor and Cochran, 1989). کران بهره گرفته شدبرای تعیین تعداد افراد نمونه از فرمول کو
هژایی حضژوری از کشژاهرزان    نفر تعیین شژدب اطالعژات مربوطژه توسژط پرسشژنامه ه طژی مصژاحهه        48افراد نمونه 

 آهری شدبجمع

 یچرخه زندگ ارزیابی 9.9
مختل  به کار گرفته شده  یهامحصوالت در بخ  یدتول یبرا یراخ یاناست که در سال یرهش یچرخه زندگ ارزیابی
شامل چهار مرحله  یره  به طور کل یناب (Sherwani et al., 2010; Björklund, 2012; Zhou et al., 2013) است



 باشد: یم
 هدف  یانب •
 سامانه هاییها ه خرهج یتعیین هرهد •
 اثرات یابیارز •
 (Iriarte et al., 2010) یجنتا یرتفس •

Brentrup ( 2004ه همکارانa) 18383استاندارد  یهبر پاISO  یسژت اثژرات ز  یبررسژ  یرا بژرا  یدسژتورالعمل 
صورت که در ابتدا هدف از  ینارائه نمودندب بد زندگیچرخه  یابیبراسا  ره  ارز یمحصوالت کشاهرز یدتول یطیمح

 یالندر اسژتان گژ   یویک یدتول یطیست محیاثرات ز یمطالعه بررس ینگرددب هدف از انجام ایانجام مطالعه مشخص م
 ی،اراضژ  یکژاربر  ییژر تغ ی،خشژک  یفیکاسژیون اهتر یدیته،اس ی،جهان ی گرما یطیمح یستز یردر قالب هفت گرهه تاث

 یهاحد کژارکرد  یکسامانه به ازاز  یهایباشدب هرهدیمنابع پتا  م یهمنابع فسفات ه تخل یهتخل یلی،منابع فس یهتخل
ه  یژزل ب در مرحله بعژد سژوخت د  یدگرد یینتع یویتن ک یک یدمطالعه تول یندر ا یکارکرد احدگردد که هیم یینتع

 یژد در تول یطیمح یستز یآلودگ یلسامانه با پتانس یها یفسفات ه پتا  به عنوان هرهد یترهژن،ن یمیاییش یکودها
ه  3NH،O 2N ،NOx ،2CO، 4CH یهژا ینژده شژامل آال  یژز سامانه ن یهایشناخته شدندب خرهج یالندر استان گ یویک

2SO  انتشار براسا  مطالعات  یبکه ضرابودندTzilivakis ( 2005ه همکاران) ،Dehghani, 2007،Goebes   ه همکاران
(2003،) Brentrup ( 2000ه همکاران)  هSnyder ( 2009ه همکاران) یرتاث یهادر گرهه یبهر ترک ییشدب کارا یینتع 

 ارائه شده استب  1شده در جدهل  ی تعر
 

 ب کارایی هر آالینده در پتانسیل آسیب به محیط زیست در قالب گرهه های تاثیر مختل 1جدهل 

 منبع کارایی هر ترکیب گروه تأثیر )واحد(

  O=3102=21, N4=1, CH2CO (Snyder et al., 2009) گرمای  جهانی 
 NHX=1.2, NO2SO (Brentrup et al., 2004a) ,0.5=1.63= اسیدیته 

 1.2X=4.4, NO3NH (Brentrup et al., 2004a)= اهتریفیکاسیون 
 (Brentrup et al., 2004a) 4/3 تغییر کاربری اراضی
 46/89 (Brentrup et al., 2004a) (MJ)تخلیه منابع فسیلی 
 97/3 (Brentrup et al., 2004a) (Kg) تخلیه منابع فسفات

 137/3 (Brentrup et al., 2004a) (Kg) تخلیه منابع پتا 

 
 یبنژد مختل  شاخص طهقه یرتاث یهادر قالب گرهه یبهر ترک ییره ، با استفاده از کارا یندر مرحله سوم از ا

قابل محاسژهه اسژتب سژبا بژا      یسازشاخص نرمال ی،سازبر فاکتور نرمال یبندشاخص طهقه یممحاسهه شدب با تقس
 یفاکتورهژا  (2013ه همکژاران )  Mirhajiشژودب   یمحاسهه مژ  یشاخص هزن ده ی،عدد در فاکتور هزن ده ینضره ا

محاسژهه ه مقژدار    یرانکشور ا یرا برای خشک یفیکاسیوناهتر گرمای  جهانی، اسیدیته ه یرتاث یگرهه ها ینرمال ساز
فژاکتور هزن   یژن گزار  نمودندب افزهن بژر ا  eqxkg NO 69ه  eq2kg CO 4189، eq2kg SO 79 معادل یبآن را به ترت

 ییژر تغ یرتژاث  یهاگرهه یگزار  نمودندب فاکتور نرمال ساز 8/1ه  4/1، 37/1 یببه ترت یرتاث یگرهه ها ینرا در ا یده
ه همکژاران   Brentrupبراسا  مطالعژه  منابع پتا   یهمنابع فسفات ه تخل یهتخل یلی،منابع فس یهتخل ی،اراض یکاربر
(2004a) 46/1*813 معادل یببه ترت، MJ 92165 ،eq5O2kg P 66/5  هOeq2kg K 18/4    اعالم شژدندب فژاکتور هزن
 گزار  شدندب 93/3ه  93/1، 18/1، 1 یببه ترت یزن یرتاث یگرهه ها یندر ا یده

 یرتژاث  یهژا ه گرهه یطیمح یستجز شاخص ز یخشک یفیکاسیوناهتر یدیته،اس ی،جهان ی گرما یرتاث یهاگرهه
باشژندب تفژاهت   یمنژابع مژ   یژه تخل یرتژاث  یهژا منابع پتا  جز گرهه یهمنابع فسفات ه تخل یهتخل یلی،منابع فس یهتخل

بشژر   ینژده آ یهژا نسژل  یمنژابع بژر ره   یژه تخل یرتاث یهااست که گرهه ینمنابع در ا یهه تخل یطیمح یستشاخص ز
 استب  یرگذارترتاث



 
 

   . نتایج3
 یژب بژه ترت  یویتن ک یک یدتول یفسفات ه پتا  برا یترهژن،ن یمیاییش یه کودها یزلمصرف سوخت د مقدار

از منهژع   NOxه  2CO، 4CH ،2SO ،O2N یهژا ینژده بودب مقدار انتشار آال یلوگرمک 26/5ه  94/13، 59/2ه  یترل 89/2
بود ه از  یلوگرمک 51/1*13-8 ه 91/3، 38/3، 69/1* 13-9، 57/97 یببه ترت یهاحد کارکرد یکبه ازاز  یزلسوخت د
ب یافتنژد انتشژار   یلژوگرم ک 39/3ه  93/3، 22/1معژادل   یژب بژه ترت  3NH،O 2N ،NOx یهژا یندهآال یزن یترهژنمنهع ن

 یژب به ترت یاراض یکاربر ییره تغ یخشک یفیکاسیوناهتر یدیته،اس ی،جهان ی گرما یرتاث یهاگرهه یبندشاخص طهقه
 یهژا گژرهه  یبنژد بودب شاخص طهقه ha 32/994 ه eq2kg CO 96/112، eq2kg SO 97/9 ، eqxkg NO 36/2معادل 

 MJ 69/99564،5O2Pkg  75/9 معژادل  یژب منابع پتا  به ترت یهمنابع فسفات ه تخل یهتخل یلی،منابع فس یهتخل یرتاث
 بودب  O2kg K 49/3ه 

 یکژاربر  ییرتغ ی،خشک یفیکاسیوناهتر یدیته،اس ی،جهان ی گرما یطیمح یستز یرتاث یهاگرهه یینها شاخص
،  31/3، 93/3، 19/3، 31/3معژادل   یژب منابع پتژا  بژه ترت   یهمنابع فسفات ه تخل یهتخل یلی،منابع فس یهتخل ی،اراض
بژا در   یالندر اسژتان گژ   یویک یدتول یطیمح یست(ب شاخص ز9ه جدهل  1به دست آمد )شکل  39/3ه  83/3، 66/3

 98/3معژادل   یاراضژ  یکژاربر  ییژر ه تغ یخشک یفیکاسیوناهتر یدیته،اس ی،جهان ی گرما یرنظر گرفتن چهار گرهه تاث
فات ه منژابع فسژ   یژه تخل یلی،منژابع فسژ   یهتخل یربا در نظر گرفتن سه گرهه تاث یزمنابع ن یهمحاسهه شدب شاخص تخل

 به دست آمدب 13/1منابع پتا  معادل  یهتخل
 

 
 . ارزیابی چرخه زندگی تولید کیوی در استان گیالن به ازای تولید یک واحد کارکردی1شکل 

 



 
 

 . ارزیابی چرخه زندگی تولید کیوی در استان گیالن به ازای تولید یک واحد کارکردی2 جدول

یبندطهقهشاخص  شاخص نرمال سازی شاخص نهایی یرتأثگرهه    
31/3 31/3  ha32/994 تغییر کاربری اراضی 
66/3 74/3 69/99564  (in MJ) یتخلیه منابع فسیل  

83/3 99/3 9/75 (in kg P2O5) تخلیه منابع فسفات 
39/3 13/3 3/49 (in kg K2O)  تخلیه منابع پتا 

 

 . بحث و نتیجه گیری4
Nikkhah ( 2014ه همکارانb) های سوخت، کودهای شیمیایی نیترهژن، فسفر ه پتاسژیم را  میزان مصرف نهاده

 یهاحژد کژارکرد   یک یبه ازا یلوگرمک 98/14ه  5/13، 4/95ه  یترل 9/93 یببه ترت برای تولید چای در استان گیالن
نیز سوخت مصرفی برای تولید یک تن برنج در اسژتان گژیالن را    (2011ه همکاران )  Pishgar-Komlehباعالم نمودند

تری برای تولید یژک  هایی کمبرای تولید کیوی در استان گیالن در تمامی این موارد، نهادهگزار  نمودندب  لیتر 1/97
 هاحد کارکردی از محصول مصرف می شودب  

درصژد آن از منهژع    28/22بود کژه   یلوگرمک 93/3معادل  یهاحد کارکرد یکبه ازاز  O2N یندهمقدار انتشار آال
در  ینژده آال یژن درصد انتشژار ا  83در حدهد  ،است یتاز ده جهت قابل اهم یندهآال ینانتشار ا یزاناهره بودب توجه به م

ه همکژاران   Tzilivakis مطالعژه  براسژا   ،ینه افزهن بر ا (MOE, 2008)است  یمربوط به بخ  کشاهرز یرانکشور ا
 استب 2COبرابر گاز  913حدهد  یجهان ی در گرما یندهآال ینا سیلپتان (2005)

زمینژی در  بندی گرهه تاثیر گرمای  جهانی برای تولید یک هاحژد کژارکردی از محصژوالت بژادام    شاخص طهقه
ه  eq2kg CO 9/941 ،693، 9/969 ،941، مرهدشت، سوئیا ه چین به ترتیژب  گرگاناستان گیالن، گندم در مناط  

 Charles et al., 2006; Wang et al., 2007; Soltani et al., 2010; Mirhaji et al., 2013; Nikkhah et) گزار  شژد  7/112

aal., 2014) بندی گرهه تاثیر اسیدیته نیز برای تولید ایژن محصژوالت بژه ترتیژب    شاخص طهقهب eq2kg SO 6/7 ،5/6 ،
کیژوی نسژهت بژه محصژوالت     در هاحژد سژط    تر اعالم شدب قابل انتظار بود که با توجه به عملکرد بی  8ه  4/9 ،9/5

ر بژه دسژت آیژدب ایژن در حژالی اسژت کژه        تتاثیر گرمای  جهانی ه اسیدیته کم هایبندی گرههمذکور، شاخص طهقه
Mirhahji  چغندرقند در  های تاثیر گرمای  جهانی ه اسیدیته برای تولیدگرهه بندیشاخص طهقه (2012)ه همکاران

بنژدی  شاخص طهقژه  ،که در این مورد نمودنداعالم  eq2kg SO 41/3ه  eq2kg CO 2/99به ترتیب  خراسان جنوبی را
 تر بودبهای تاثیر برای تولید کیوی بی این گرهه

Brentrup  ه همکاران(2004b)  کیلوگرم نیترهژن در هکتژار   188شاخص زیست محیطی تولید گندم با مصرف
ه همکژاران   Nikkhahزمینی در استان گیالن توسط گزار  نمودندب این شاخص در مطالعه بر رهی تولید بادام 9/3را 
(2014b) 77/3  تژر ه از تولیژد   تولید کیوی در استان گیالن از تولید گندم بژی  اعالم شد که شاخص زیست محیطی

 ینتژر ی بژ  یخشژک  یفیکاسژون اهتر یطژی مح یسژت ز یرتژاث  یهژا گرهه ینب درتر بودب زمینی در استان گیالن کمبادام
 یژز ن (2014aه همکژاران )  Nikkhahداشژتب  در تولیژد کیژوی در اسژتان گژیالن     را  یسژت ز یطبه مح یبآس یلپتانس
در  ینژی زمبادام یددر تول یستز یطبه مح یبآس یلپتانس ینتری با ب ییررا به عنوان گرهه تاث یخشک یفیکاسیوناهتر
مصرف  یریتتوجه به نحوه ه مد یر،گرهه تاث ینا یهایندهبه سهم عمده کود اهره در آال توجهگزار  نمودندب با  یالنگ
های الزم در جهت جایگزینی منهژع نیتژرهژن مصژرفی    حمایت ،شودلذا پیشنهاد می برسدیبه نظر م ینهاده ضرهر ینا
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Investigating the environmental impact of kiwifruit production in Guilan 

province of Iran with life cycle assessment approach 

 

 

Abstract 

This study aimed to evaluate the environmental impact of kiwifruite production in Guilan 

province of Iran by the life cycle assessment (LCA) method. Data were obtained from 84 

kiwifruit producers using a face to face questionnaire method during 2011-2012. Data 

analysis revealed that the amount of emission including NH3, N2O, NOx, CO2, CH4 and SO2 
for one ton production of kiwifruit were calculated with 1.99, 0.30, 0.24, 25.75, 0.002 and 

0.04, respectively. Impact of emissions in seven impact categories; such as global warming, 

acidification, terrestrial eutrophication, land use, depletion of fossil resources, the depletion of 

potassium and the depletion of phosphate were investigated. Final index for these impact 

categories were calculated as 0.01, 0.12, 0.20, 0.01, 0.66, 0.40 and 0.03 kg, respectively. 

EcoX and RDI Indicators were obtaind 0.34 and 1.10, respectively. The highest potential for 

environmental impact of production was calculated for depletion of fossil resources and 

eutrophication category in RDI and EcoX Indicators respectively. 
Keywords: Eutrophication, Impact categories, Land use, Pollution, Resource depletion 
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