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 چكیده

لف ت متتمحصوال ناشی از تولید یطیمح یستزاثرات  یابیارز در روشی پذیرفته شده (LCA) حیاتچرخه  یابیارز

ده انجام شمطالعات بررسی جامعی بر مطالعه  این. در دباشمیها بر اساس دو مؤلفه میزان مصرف منابع و انتشار آالینده

 بررسی یدتول متتلف یندهایفراآثار مترب  ،صورت گرفته LCA به روش گندمتولید اثرات زیست محیطی  زمینهدر 

 هاییبآسهایی با انتشارات و ، گزینهگندمهای تولید روش یمقایسه با. استشدهکارهایی پیشنهاد و برای کاهش آنها راه

گیرد قرار می گذارانسیاست ی در اختیارو جامع ینانعات قابل اطماطالدر نتیجه  شوند.کمتر شناسایی میمحیطی زیست

لید در چرخه حیات تو که ها نشانگر آن استپژوهشدار محیط زیست اتتاذ کنند. صحیح و دوست یتا بتوانند تصمیمات

 تأثیرگذاریباشد و سوخت دیزل میو  کود شیمیاییمربوط به و مصرف انرژی بیشترین اثرات سوء زیست محیطی  گندم،

این تحقیقات در راستای دستیابی به اهداف استفاده از نتایج  .های پرغذایی و گرمایش جهانی مشهود استآنها بر شاخص

 .شودمی گندم تولیدهای ناشی از یطی و آالیندهمح یستز پیامدهای سوءکاهش  به توسعه پایدار منجر

 زیست محیطی شاخصپرغذایی، ی، اسیدی شدن، جهان یش، گرماگندمیات چرخه ح: كلمات كلیدی
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ABSTRACT 

Life Cycle Assessment (LCA) is an accepted method for environmental impact assessment of various crops 

production based on the two components, use of resources and emissions. In this study, a comprehensive review 

of wheat production studies carried out using the LCA method. Studies have shown chemical fertilizers and diesel 

fuel has the most environmental impact and energy use in wheat production life cycle which is evident on the 

indicators of eutrophication and global warming. In these studies, the environmental effects of wheat production 

processes were investigated and some solutions were suggested to reduce them. By comparing different methods 

of producing, alternatives with less environmental damage are identified. As result, reliable and comprehensive 

information is available to policymakers to make informed, Eco-friendly decisions. Using results to achieve the 

goals of sustainable development will reduce environmental harms and contaminants from wheat production.  
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 مقدمه -1

های ایجاد شده توسط آن، زمانی پایدار است که منابع مصرف شده برای آن و آلودگیهای کشاورزی از دیدگاه زیست محیطی، فعالیت

در راستای های آینده نیز برآورده شدن نیازهای زمان حال، نسل ای که عالوه بربتوانند در دراز مدت توسط طبیعت جبران شود. به گونه

ر های کشاورزی باید به پایداری آن فعالیت دولیه اثرات زیست محیطی فعالیتدچار مشکل نشوند. از این رو برای ارزیابی ا تأمین نیازهایشان

 .(OECD, 1001)درازمدت توجه شود

 قرار استفاده محصوالت کشاورزی مورد تولید محیطیزیست اثرات سوء ارزیابی برای شده پذیرفته روشی LCA)2 (حیات چرخه ارزیابی

تأثیرات تواند شوند. این روش میبررسی می زیست محیط به هاآالینده انتشار و منابع مصرف میزان مؤلفه دو ارزیابی گیرد. در این روشمی

 استاندارد . این روش توسط سازمان(Roy et al., 2332)کندرا تعیین  مرتبط با یک محصول یهای منتشرشدهدهالینمحیطی و آزیست

شده است و برای انجام تحقیقات برای بررسی اثرات زیست محیطی محصوالت متتلف از این  گردآوری 14343 استاندارد ایزو جهانی در

 شود.دستورالعمل استفاده می

درصد انتشار خالص جهانی برآورد شده که در مقیاس جهانی معنادار  14ای بیش از سهم کشاورزی در انتشار گازهای گلتانه

ر ب بنابراین ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از تولید محصوالت کشاورزی اهمیت بسیار باالیی دارند.  .(Cooper et al., 1011)باشدمی

میلیون تن بوده است و گندم به عنوان یکی از  932تولید جهانی گندم تقریبا  2311در سال  FAOاساس آمار سازمان خوار و بار جهانی 

/ 1، در سطح 2312در سال  رانیگندم ا دیفائو تول بنا برگزارش  ای برخوردار است.ترین غالت در جهان از جایگاه ویژهرمصرفترین و پمهم

تن و هند با  ونیلیم132  دیبا تول نیبزرگ گندم در جهان قرار دارد. چ دکنندهیتول نیزدهمیس  گاهیدر جا رانیو ا ه استتن بود ونیلیم 13

 .دگندم جهان هستن دکنندگانیتول نیترتن بزرگ ونیلیم 93با  هیتن و روس ونیلیم 1/23

ن ؛ تامیشودمیبنابراین مصرف ساالنه این ماده غذایی در جهان قابل توجه بوده و برای تولید آن مقدار زیادی از منابع و انرژی مصرف 

ی و اای فسیلی و مواد معدنی(، تولید مقادیر زیادی گازهای گلتانههاین مقدار از منابع و انرژی منجر به کاهش منابع متتلف )مانند سوخت

  .باشدمیای برخوردار . بنابراین ارزیابی اثرات زیست محیطی و تحلیل انرژی در تولید گندم از اهمیت ویژهشودمیها انتشار آالینده

انجام  LCAیات تولید گندم در نقاط متتلف دنیا به روش در این مقاله به گردآوری و بررسی مطالعات و مقاالتی که به ارزیابی چرخه ح

های این تکنیک در برآورد اثرات سوء تولید گندم و سهم آن در تشدید گرفته، پرداخته شده است. هدف از این بررسی برجسته نمودن توانایی

 ست.، تتلیه منابع، مصرف انرژی و گرمایش جهانی اهاآالیندهمعضالت جهانی از جمله انتشار 

 هامواد و روش -2

  LCAمحصول به روش  این اتیچرخه ح یبه منظور بررس یادیمطالعات ز باشدیدر جهان م کیاستراتژ یگندم محصول کهازآنجایی

 واحدهای ها،شود و روش یاز مقاالت مرتبط از منابع متتلف جمع آور یبر آن شده که تعداد یانجام گرفته است. در مطالعه حاضر سع

 .شودیآن در ادامه ذکر م اتیشود که جزئ یبررسها آنمتتلف و نقاط ضعف و قدرت  یطیمح ستیاثرات ز، یکارکرد

 دیتول یبرا یمصرف هایمتتلف مزارع و نهاده هایگندم، اندازه میو د یمزارع کشت آب تأثیرگذاری یسهیمتتلف به مقا قاتیتحق در

 انجام گرفته است. یطیمح ستیاثرات ز یابیارز و یانرژ لیگندم به منظور تحل

 ی اثرات زیست محیطی گندممطالعات انجام شده در زمینه

برنتراپ و همکاران با در نظر گرفتن مقادیر متتلف کود نیتروژن در کشت گندم زمستانه در آلمان به بررسی اثرات زیست محیطی به 

استفاده از زمین، گرمایش جهانی )تغییر اقلیم(، سمیت، پرداختند. اثرات زیست محیطی مورد مطالعه شامل کاهش منابع،  LCAروش 

)شاخص زیست محیطی که مجموع آثار زیست محیطی  EcoXاسیدی شدن پرغذایی بودند. نتایج نشان داد که شاخص زیست محیطی 
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به ازای هر تن گندم بود و با  22/3تا  22/3در حدود  122دهد.( به ازای مصرف کود نیتروژن به مقدار کمتر از ها را نشان میانتشار آالینده

مقدار این شاخص به شدت افزایش یافت. در این مطالعه دو شاخص استفاده از زمین در  222تا  kg/ha 243افزایش میزان کود نیتروژن از 

ا در رابطه با ر سطوح پایین استفاده از کود نیتروژن و یوترفیکاسیون آب در سطوح باالی مصرف کود، بیشترین تاثیر سوء زیست محیطی

ایش صورت گیرد، افز تواندمیاستفاده از کود در کشت گندم متحمل شدند. در نتیجه مهمترین تغییراتی که در کم کردن  این اثرات سوء 

 .  ,.Brentrup et al)2334(های زیرزمینی( استبه محیط )آب 3NOوری مقدار محصول در هکتار و کمتر شدن مقدار نشت بهره

 MJ/ha 1/9213ی پنجاب هند مورد مطالعه قرار داند. از کل انرژی که برابر همکاران جریان انرژی در تولید گندم را در منطقهسینگ و 

انرژی به عملیات  % 4/2( بود و تنها % 3/24بود بیشترین سهم مربوط به عملیات کاشت و داشت شامل کاشت، آماده سازی مزرعه و آبیاری )

بندی کاه و عملیات سمپاشی اختصاص یافت. انرژی ورودی برای کشت با علف هرز، بسته مبارزهمل و نقل و  مابقی به به ح % 2/4برداشت، 

( و % 2/12(، بذر )% 2/22شود و پس از آن سوخت دیزل )باشد و در حدود نیمی از آن به استفاده از کودها مربوط میمی 22332گندم 

ی زیاد از کودهای شمیایی و عملکرد و نسبت انرژی به دلیل استفاده 4/11د. با توجه به نتایج شدت انرژی گیرن( قرار می% 1/4نیروی انسانی )

 .(Singh et al,. 2334)اعالم شد 1/2ضعیف محصول مقدار ناچیز 

  ور محاسبه گازهایبه ازای واحد کارکردی یک تن گندم به منظ ایاسترال یدر جنوب غربتولید گندم  اتیچرخه ح یابیارز ایمطالعه در

های پیش از زراعت، زراعت و پس از ی فعالیتانتشار یافته ناشی از این فعالیت، صورت گرفت. برای این کار سه مرحله  (GHG)یاگلتانه

است.  هاشکآفت دیکود و تول ،یآالت کشاورز نیماش مربوط به از کاشت شیمرحله پ در ایگلتانه ی. انتشار گازهابرداشت در نظر گرفته شد

د. مرحله پس شویم O2(N) تروژنین دیاکسکود نیتروژنه که باعث انتشار و به خاک آهک اضافه کردن  زل،ید سوختشامل کاشت مرحله در 

د( استفاده نش IPCCهای های خاص همان منطقه )از دادهبا استفاده از دادهو حمل و نقل به بندر است.  گندم یساز رهیشامل ذخ برداشتاز 

را افزایش  GHG( ٪31) یقابل توجه زانیکود به م دی. تولبدست آمد تروژنیاستفاده از کود ن یبرا eq2kg CO 334 ایگلتانه یانتشار گازها

 در بر اساس نتایج. قرار دارند (٪12و گندم ) هیو حمل و نقل مواد اول( %29های کاشت )انتشار یافته ناشی از فعالیت 2CO سپس گاز، داد

 ریمقاد یجاخاک ، به از  O2Nات انتشار یخاص برا یمنطقه ی همانهااز دادهاستفاده  ،یکشاورز دیتول یها ستمیس یبرا GHG یابیارز

 .(Biswas et al., 8002)شد  هیتوصی الملل نیفرض ب شیپ

 گندم تولید برای جهانی پتانسیل گرمایش ی شاخصبه مقایسه LCAآمریکا، به کمک روش  متحده ایاالت محققان در پژوهشی در

 .ای بررسی نمودندصورت مقایسهو نقل را به و فرآیندهای حمل غالت کشت کشاورزی، هاینهاده اثرات آنها .ارگانیک پرداختند و معمولی

 از نانی ست که از گندم کمتر 2gCo31گندم ارگانیک بود،  واحد کارکردی یک کیلوگرم نانی که آرد آن از برای گرمایش جهانی پتانسیل

ر اثرات زیست . در این پژوهش تنها به تولید میزان گرمایش جهانی توجه شده و به سای(Meisterling et al., 2332)شود معمولی تولید می

محیطی توجهی نشده است و این امکان وجود دارد که گندم ارگانیک از این جنبه اثر سوء زیست محیطی کمتری نسبت به گندم معمولی 

  داشته باشد اما در بقیه موارد )برای مثال زمین مورد استفاده( لزوما این طور نباشد.
 یدتول یمنبع اصل کودهای شیمیاییکه  یافتنددرای در مکزیک در منطقه LCAای بر روی مزارع گندم به روش محققان در مطالعه

در  و %13 سهم خاکورزی متعارف در افزایش گرمایش جهانی تولید این محصول. این منطقه استگندم  یددر تول (23ی)%اگلتانه یگازها

 شودمیاز انتشار کودها را شامل  %42 یمیاییکود ش یدتول یجنتابا توجه به . باشدمی %1 یبدون خاکورز یهایاستراتژ صورت به کارگیری 

 یزان، مکمتری دارند یزلمصرف سوخت دکه کارآمدتر  ی. با استفاده از تراکتورهاشودمیگندم را شامل  ایگلتانه یکل انتشار گازها %31و 

 .(Lares-Orozco et al., 1012)یابدیمکاهش  %24 یخاکورز بدون های در سیستمو   %33در خاکورزی به روش معمول  اتانتشار

ای در کشور هلند برای دو واحد کارکردی یک تن در منطقه LCAهولکا و همکاران اثرات زیست محیطی گندم زمستانه را به روش 

ندهای تولید فرآی ر بینگذاری دنتایج نشان داد که بیشترین تاثیر ی مزرعه بررسی کردند.گندم و یک هکتار زمین با دامنه از گهواره تا دروازه

این گیرند. بنابرهای پرغذایی و پتانسیل گرمایش جهانی قرار میباشد و پس از آن شاخصشدن میاسیدیمربوط به شاخص گندم در مزرعه 

ر های تاثیبین همه گروهرا در  مسه بذر از کمترینشناخته شد. مرحله حمل و نقل  یطیمحزیست داتیمنبع تهد نیمهمترکودهای معدنی 

 .(Holka et al 8002)مورد نظر برخوردار بود 
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 شودپرداخته می اثرات زیست محیطی گندم در ایران یانجام شده در زمینه مطالعاتبه  ادامهدر 

که مطالعات مرتبط با بررسی اثرات زیست محیطی تولید محصوالت کشاورزی  شودمیبا بررسی منابع و مطالعات صورت گرفته مشتص 

اخیر بطور جدی مد نظر محققین متتلف قرار گرفته است. یکی از تحقیقات قابل توجه در  هایدههو بتصوص غالت و گندم در ایران در 

ی تحلیل انرژی مزارع کشت آبی و این زمینه پژوهشی است که در استان خراسان شمالی صورت گرفته است. هدف از این تحقیق مقایسه

و غیره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کل  1و نسبت سود به هزینه 4وری انرژی، بهره3ی نسبت انرژیهادیم گندم بود و شاخص

( و پس % 1/41ترین مصرف آن مربوط به سوخت دیزل )باشد و اصلیمی MJ/Ha   2/2314 های کشت دیم برابرانرژی مورد نیاز در سیستم

باشد که بیشتر آن مربوط به می MJ/Ha  2/41329های کشت آبی برابر انرژی مصرفی در سیستمهمچنین کل  ( است% 2/23از آن بذر )

وری انرژی، نسبت سود به هزینه، انرژی خالص مصرفی به ( بوده است. بهره% 14/24( مورد استفاده و سوخت دیزل)39کودهای شیمیایی )%

گزارش شد. در  MJ/Ha  9/22319و 12/2، 32/3نین در مزارع دیم همچ MJ/Ha  2/12222و 29/1، 44/1ترتیب در کشت آبی گندم، 

،آب  %14/24بود و پس از آن به ترتیب سوخت با سهم  %29/33با سهم  مزارع آبی بیشترین سهم در انرژی ورودی مربوط به کود نیتروژن

ین تحقیق کشت دیم گندم تاثیر بهتری در عوامل قرار گرفتند. بر اساس نتایج ا %12/2و انرژی الکتریکی  % 32/11، بذر  % 42/13آبیاری 

 رسداثرات زیست محیطی بررسی نشده است و به نظر میسایر در این تحقیق   (Ghorbani et al., 2311).های انرژی دارد مرتبط با شاخص

 .شدر منفی داشته بااستفاده از زمین تاثی زیست محیطی ی در شاخصتر نسبت به کشت آبکشت دیم گندم به دلیل عملکرد پایین

ر شمال د یتولید غالت )گندم و جو( تحت شرایط دیم و آب اثرات زیست محیطیبه منظور ارزیابی  ر تحقیقی دیگر فالحپور و همکاراند

ن در نیتروژ. در این مطالعه واحد کارکردی یک تن گندم انتتاب شد. استفاده از کود به مطالعه پرداختند های خراساندر استانایران  شرقی

روه تاثیر سه گهای تاثیر متتلف مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که این عامل بیشترین اثرات سوء را بر گروه مقادیر متتلف برای

شت کگندم و جو کمتر از  یتروژن در کشت دیممصرف کود ن یطیمح یستاثرات ز همچنین .اسیدی شدن و پرغذایی دارد گرمایش جهانی،

با  گندمی آب تکششرایط در ، باشدنیتروژن میکود مقدارهای متتلف ی استفاده از در نتیجه که بذرعملکرد با توجه به . باشدمی آبی گندم

 یستز یطبر محدر چرخه حیات این غالت را مترب ، باالترین اثرات  Kg N/Ha 223بیشتر از جو با مقدار و  123تا Kg N/Ha 123 مقدار 

 .(Fallahpour et al., 2312)نشان دادند

ی مزرعه بر در واحد سطح و بررسی تاثیر اندازه ورودی و خروجی هایانرژیبین اصفهان به منظور تعیین تعادل  ای در استانمطالعه

 ربوط بهی ممصرف انرژ یشترین. ببرآورد شد GJ/ha 2/44 یو خروج GJ/ha1/31 ی ورود یمصرف انرژی و تولید گندم انجام شد. کل انرژ

 eq/ha2CO Kg 11/912 یزانبه م یاگلتانه یبود. کل انتشار گازها %2 بذرو  %14یزل و پس از آن سوخت د %24با سهم  یمیاییکود ش

 یریتمد یلبزرگ به دل یارکه مزارع بس داداندازه مزرعه نشان  یجنتا سهم را داشتند. یشترینب یزلو سوخت د یمیاییبود که در آن کود ش

 .(Ghahderijani et al.,2313)دارندی بهتر یانرژ یبهتر، بهره ور یانرژ

 یابیمورد ارزرا  رانیگندم در ا دیدر واحد سطح تول یاگلتانه یانتشار گازها زانیو م یو خروج یورود یتعادل انرژسفیدپری و همکاران 

 یدرصد از کل انرژ 24با سهم  ییایمیکود ش. دیگردمحاسبه  2/44 و GJ/ha 1/31  بیبه ترت یو خروج یورود یکل انرژ دادند.قرار 

 زلیو سوخت د ییایمیکود ش بود کهدر هکتار  eq2kg CO 24/1112 ایگلتانه یبود. کل انتشار گازها یمصرف کننده انرژ نیشتریب

 بهتر یت انرژنسب ،بهتر تیریمد لیبه دلبزرگ  اریکه مزارع بس داداندازه مزرعه نشان  لیو تحل هیتجز جی. نتاندداشتدر آن سهم را  نیشتریب

 .(Sefidpari et al., 2313)دارد مزرعه  یهااندازه رینسبت به ساکمتری  یگلتانها یو انتشار گازها

مزارع گندم در گرگان به روش ارزیابی  ی دراگلتانه یو انتشار گازها یمصرف انرژ زانیمهدف بررسی ( با 2313سلطانی و همکاران )

ول مدیریت بهتر محصول و تولید معمی باال، برای این کار سه سناریو کشت و تولید گندم به صورت کم نهاده، با نهادهپرداختند. چرخه حیات

ای برای میانگین انتشار گازهای گلتانه بود. 4/24و  GJ/ha 12/11میانگین کل انرژی ورودی و خروجی به ترتیب  در نظر گرفته شد.

دریافتند که کود نیتروژن، سوخت ماشین آالت و  تتمین زده شد. محققیندر هر هکتار  1139تا  eq2kg CO 221 سناریوهای موردنظر از

                                                           
3 energy ratio 
4 energy efficiency 
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 Soltani) دهندبیشترین مقدار انرژی را در مرحله کاشت گندم به خود اختصاص می %13/19و  %23/21،  %33/32بذر به ترتیب با سهم 

et al., 2313). 

اثرات زیست محیطی تولید گندم در منطقه مرودشت ایران را در قالب چهار گروه تاثیر گرمایش جهانی ،  (1322میرحاجی و همکاران )

در این تحقیق کود بررسی نمودند.  LCAبه روش  یک تن گندماسیدیته، پرغذایی خشکی و تتلیه منابع فسیلی برای واحد کارکردی 

محیطی تاثرات سوء زیس بیشتریناوره و گازوئیل دو نهادۀ اصلی ورودی به سامانۀ تولید گندم شناخته شدند که موجب ی هشیمیایی نیتروژن

ندم در تولید یک تن گ برای و تتلیۀ منابع فسیلیپرغذایی خشکی سازی یا سهم اثرات گرمایش جهانی، اسیدیته، شوند. شاخص نرمالمی

آنها اظهار داشتند که در میان اثرات مورد مطالعه، پرغذایی  تعیین شد. 312/3و  332/3، 141/3، 332/3ترتیب برابر ت بهشهرستان مرودش

رف کود کارهای کم کردن مصخشکی بیشترین گروه مستعد برای آسیب به محیط زیست در تولید گندم بوده است. برای رفع این مشکل راه

 ورزی حفاظتی و افزایش مواد آلی خاک پیشنهاد شد.های مدیریتی زراعی از قبیل تناوب، اعمال خاکروشو مواد شیمیایی و استفاده از 

انرژی مورد استفاده برای تولید گندم را مورد بررسی قرار  1322-1323( در شهرستان ری در سال زراعی 1322علیپور و همکاران )

،  %1/31یب مربوط به کود شمیایی نیتروژن، سوخت دیزل و ماشین آالت با مقادیر های مصرفی بیشترین سهم به ترتدادند. در بین نهاده

ه ب ، درصد انرژی غیر مستقیم و درصد انرژی تجدیدناپذیرانرژی خالص ،وری انرژیدر این تحقیق نسبت انرژی، بهره بود. 1/12%، 2/12%

مصرف انرژی  ییکارا قیتحق نیحاصل از ا جیبر اساس نتا. بدست آمد 2/92و  kg/MJ 11/3، MJ/ha 2/99211  ،1/22 ، 23/2ترتیب برابر 

در  الزم استاست و  ادیمنطقه ز نیانرژی در ا ریناپذ دیاتکا به منابع تجد زانیم ن،ی. همچنکم استمزارع  نیدر ا یکشت بومهای گندم آب

 .تالش شود ریپذ دینمودن منابع انرژی تجد نیگزیجهت جا

سه آنها پرداختند.  LCAبه روش  های تولید آبی و دیم گندم کشورارزیابی اثرات زیست محیطی نظام به (1323دل و همکاران )خرم

ورد م با در نظر گرفتن واحد کارکردی یک تن دانه گندم را های خشکی و آبیتاثیر گرمایش جهانی، اسیدی شدن و پرغذایی نظام گروه

های آبی و دیم، موجب کیلوگرم در هکتار به ترتیب برای بوم نظام 23و  223اظهار داشتند که مصرف کود نیتروژن تا ایشان  مطالعه قرار داند.

طی را در حیمبهبود عملکرد دانه گردید، ولی افزودن بیش از این میزان تاثیر زیادی بر عملکرد دانه نداشته، بنابراین تنها اثرات مترب زیست

 2COشود اما افزایش هزینه و افزایش انتشار بدین ترتیب اگرچه افزایش مصرف کود موجب افزایش عملکرد دانه گندم میپی خواهد داشت. 

 ای را به دنبال دارد.و سایر گازهای گلتانه

خه چر یابیارزروش گندم با استفاده از  دیتول یمصرف انرژ زانیم یبررسی با هدف غرب جانیآذربااستان در شهر ارومیه در  تحقیقی

ورودی  انرژی سهم از کل محاسبه شد. بیشترین 4/13423و  MJ/ha 4/33222حیات انجام گرفت. ورودی و خروجی انرژی به ترتیب برابر 

 میمستق ریغ انرژی و( ٪13.21) میمستق یتواند به عنوان انرژ یم یمصرف یمجموع انرژبود.  (33)% و نیتروژن (13)% مربوط به سوخت دیزل

وری . در این تحقیق نسبت انرژی، بهرهشوند بندی طبقه( ٪22.21)غیرتجدیدپذیر  انرژی و( ٪33.23) ریپذدیتجد یها یانرژ ای( 32.32٪)

 ,.Taghavifar et al) بدست آمد kg/MJ 41/2 ،MJ/kg 11/3 ،MJ/ha 22214 ، 94/1انرژی، انرژی ویژه و انرژی خالص به ترتیب برابر 

2311). 

ش رو بههای پاکدشت و ورامین بررسی اثرات زیست محیطی تولید گندم در شهرستان ی بهتحقیقدر  (1321و همکاران ) فاخردیزجی 

ی، ، گرمایش جهانپرغذاییاسیدی شدن،  تاثیر گروه. شش . در این تحقیق از نرم افـزار سـیماپرو استفاده شدپرداختند ارزیابی چرخه حیات

فات تریپل سـوپر فس، . سه نهاده ورودی گازوییلمورد بررسی قرار گرفت منابع فسیلیتتلیه  و الیه اوزون کاهش ،اکسیداسیون فتوشیمیایی

های منتشر شـده بـه آب، خاک کیلوگرم برای تولید یک تن گندم بدست آمد. آالینده22/12و  23/22 ،مگـاژول 1314و کود اوره به ترتیب 

معـادل  پرغذایی ، 2KgSO32/4حیطی اسیدی شدن معادل و هوا در فرآیند تولید گندم بصورت مجزا محاسبه شد. میـزان تاثیرات زیست م

4KgPO22/1  2،گرمـایش جهـانی معادلKgCO 124 2، اکسیداسیون فتوشیمیایی معادلH2KgC3112/ ، تتلیـه الیـه اوزون معـادل 

mgCFC11 131 / منابع فسیلی تتلیهو mgSb  3/41  جهانی گرمایش در را سهم گازوییل بیشترین از انرژی تولید . بتشبدست آمد 

 میکند. منتشر توجهی قابل ایگلتانه گازهای لیتر گازوییل هر مصرف که است علت بدین این داشت،

 انجام شد. نتایج البرز استان هایشهرستان گندم مزارع در 1322-21انرژی در سال زراعی  جریان مقایسه و ارزیابی هدف پژوهشی با

  MJ/haسوخت دیزل  و MJ/ha 22192 شیمیایی با مقدار کودهای منطقه مورد مطالعه، چهار در گندم کشت ورودی انرژی بین در داد نشان
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 (.1321داشتند ) منافی دستجردی و الری،  را انرژی مصرف باالترین 22114

درصد تولید گندم ایران  23استان که  14محققان در پژوهشی اثرات زیست محیطی تولید گندم را با استفاده از اطالعات بدست آمده از 

واحد کارکردی برابر محصول گندم بدست آمده از یک هکتار زمین در نظر گرفته شد. سه  ارزیابی نمودند. LCAرا بر عهده داشتند، به روش 

، های تاثیر متتلفی از جمله تتلیه منابع، استفاده از زمینندم با نهاده باال، نهاده کم و نهاده متوسط در نظر گرفته شد. گروهسیستم تولید گ

ت با های کشنتایج نشان داد در سیستم گرمایش جهانی، اسیدی شدن، پرغذایی،  سمیت برای انسان، آب و خشکی در نظر گرفته شدند.

های تاثیر به جز شاخص استفاده از زمین )به دلیل عملکرد باالتر در هر هکتار( کامال ی گروهء زیست محیطی در همهی باال اثرات سونهاده

های گرمایش جهانی، کاهش منابع فسیلی، پتانسیل پرغذایی و سمیت برای انسان بیشتر از شاخص بر اساس نتایج مشتص است. همچنین

 .(Nassiri & Koocheki., 2312) گیرندگندم در ایران مورد تهدید قرار میهای زیست محیطی در کشت سایر شاخص

گندم آبی  کشتارزیابی و مقایسه میزان مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی ( مطالعه ای با هدف 2312تاکی و همکاران در تحقیقی )

مزرعه  123پرسشنامه از یق مشاهده حضوری و تکمیل طرداده ها از  دیم در دشت مهیار واقع در استان اصفهان انجام دادند. جمع آوری و

در .صورت گرفتهکتار(  4از  یشهکتار و ب 4-2هکتار،  2گندم در سه اندازه متتلف مزرعه )کمتر از  ه کشت دیممزرع 23و  کشت آبی گندم

دی ورو یانرژ مصرف ین. همچنکنند یم یشتری در واحد سطح مصرفب یمزارع کوچک انرژنسبت به که مزارع بزرگ  بررسی ها مشتص شد

از  مییتنها ن یگندم آب یدتول در مزرعهسطح واحد  در ی. بازده کل مصرف انرژیم بیشتر استدکشت با  یسهگندم در مقا یآب در کشت

 یلودگآاثرات سوء زیست محیطی و  یدباعث تول ارتر در هکت یینعملکرد پا یلبه دل  یمگندم د یدکه تولداد نشان  یجنتا باشد.می یمدسیستم 

 kg SO2 eq و kg Sb eq  332/3- 333/3برابر با  یبشدن به ترت یدیو اس تلیه منابع آبیت یزان. مشودمی ینسبت به گندم آب یشترب

 -CFC11 eq  kg 33332/3رتیببه ت یمیاییفتوش یداسیوناوزون و اکس یهال کاهش ینگندم بود. همچن یدتول یبرا 11/223  تا 221/2

آبی و دیم بیشترین اثرات سوء زیست محیطی گندم  یدتول درنشان داد که  یجمحاسبه شد. نتا kg C2H4 eq  194/3- 141/3و   33334/3

 ی)مانند گلتانه کشت متمرکز یستم هایشده است که از س یشنهاداساس پاین بود. بر  یزلو سوخت د یمیاییش یکودها مربوط به

  .(Taki et al., 2312)استفاده شود یمحصوالت با حداقل آلودگ یدسطح تول یشو افزا یورود یانرژ میزان مصرفکاهش  ی( برایدیخورش

 

 نتایج و بحث -3

تولید گندم مربوط به کودهای شمیایی و سوخت دیزل بوده  یاتدر چرخه ح بیشینهط انق کهگر آن است شده نشان یبررسهای پژوهش

 .تر کمک کندیدارپا یهاینهگز ییبه شناسا ندتوا یم LCAو  است

در اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه ارزیابی چرخه حیات نان، واحد کارکردی برابر با یک تن محصول گندم و در برخی تحقیقات 

 یک هکتار زمین مورد استفاده در نظر گرفته شد.

های متنوع انجام پذیرفته است، فرایند تولید گندم از جنبههایی که با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات بر روی با مطالعه پژوهش

ای موجود هبین گزینه توان به اهمیت این حیطه از موضوعات تحقیقاتی پی برد. در این مطالعات پس از تحلیل نتایج بدست آمده ، مقایسهمی

 هاییکند تا گزینهکمک می گذارانسیاست بهها ن پژوهشاست. ایشدهکارهایی پیشنهاد انجام گرفته و برای کاهش اثرات زیست محیطی راه

کاهش  برایو دهد را در اختیارشان قرار می یو جامع ینانعات قابل اطماطالو  محیطی کمتری دارندزیست تأثیرات که نمایند انتتاب را

موجب کاهش پیامدهای سوء زیست  نتایج این تحقیقاتخواهد شد.  پایدار توسعه به منجر دهد کهمی کارهایی ارائهمیزان انتشارات نیز راه

 .شودمیانسان اکوسیستم و سالمت  افزایش و ییغذا یتبهبود امنمحیطی 

 

 گیرینتیجه -4

با توجه به اینکه طبق آمارهای جهانی ایران کشوری است که متاسفانه سهم قابل توجهی در تشدید معضل گرمایش جهانی دارد، در 

ای را در فرآیند تولید مواد غذایی دارند، قرار گرفت. شکی کشوری که بیشترین تولید گازهای گلتانه 11، ایران جزء  FAOگزارش سازمان 



 

  http://biosystemcongress.basu.ac.ir 

نیست که با ادامه این روند فشارهای سیاسی و بین المللی و افکار عمومی جهانی بر ایران به صورت جدی بروز خواهد کرد. درنتیجه محققین 

ایران یکی از بزرگترین  کهازآنجاییهای زیست محیطی شوند. وثرتر برای کاهش بار گرمایش جهانی و آلودگیباید بدنبال راهکارهای م

گندم در جهان است، بنابراین با بهبود فرایندهای تولید در این بتش می توان میزان مصرف سوخت، کودهای شیمیایی و  کنندگانمصرف

های زیست محیطی دیگر کمک نمود. تاکنون اهش سهم ایران در گرمایش جهانی و شاخصها را کاهش داد و از این طریق به کآالینده

های زیست محیطی تحقیقات مربوط به کشت گندم در ایران در شهرهای متتلف انجام گرفته است اما در اکثر آنها تنها برخی از شاخص

ی شهرهای ایران که کشت گندم در آنها صورت بل اطمینان در همهتر و جامع و قااند بنابراین به تحقیقات کاملمورد بررسی قرار گرفته

فاده از استبندی همه این تحقیقات برای بررسی کلی شرایط زیست محیطی این محصول در کل کشور نیاز است. گیرد و در نهایت جمعمی

های ناشی از مراحل یطی و آالیندهمح یستز سوءپیامدهای کاهش  به نتایج این تحقیقات در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار منجر
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