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 -1اػتادیاس ،گشٍُ هٌْذػی هاؿیيّای وـاٍسصی ،پشدیغ وـاٍسصی ٍ هٌابغ طبیؼی داًـگاُ تْشاى.
 -2داًـدَی واسؿٌاػی اسؿذ هىاًیضاػیَى وـاٍسصی ،گشٍُ هٌْذػی هاؿیيّاای وـااٍسصی ،پاشدیغ وـااٍسصی ٍ هٌاابغ
طبیؼی داًـگاُ تْشاى.
 -3دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیساسیون کشاورزی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس و منابع طبیعی دانشگااه
تهران.
 -4داًـدَی واسؿٌاػی اسؿذ هذیشیت هٌاابغ ب  ،گاشٍُ هٌْذػای ببیااسی ٍ ببااداًی ،پاشدیغ وـااٍسصی ٍ هٌاابغ طبیؼای
داًـگاُ تْشاى.
چکیده
دس ایي هطالؼِ ،اسصیابی اثشات صیؼتهحیطی تَلیذ ػؼل دس ؿْشػتاى ًدفبباد اػتاى اصفْاى با سٍیىاشد اسصیاابی چشخاِی حیاات
هَسدبشسػی لشاس گشفت .بخـی اص اطالػات هَسدًیاص اص طشیك پشػؾًاهِ ٍ گفتگَ با صًبَسداساى ٍ بخـی دیگش اص پایگاُّای دادُی
هشتبط با هطالؼات اسصیابی چشخِی حیات اػتخشاج گشدیذُ اػت .اص ًشمافضاس ػیواپشٍ باشای اسصیاابی چشخاِی حیاات تَلیاذ ػؼال
اػتفادُ ؿذً .تایح ًـاى داد وِ اػتفادُ اص ؿىش بشای تغزیِی صًبَسّا ٍ ّوچٌیي واهیَى بشای حوالًٍمال وٌاذٍّا بیـاتشیي اثاشات
صیؼتهحیطی سا دس تَلیذ ػؼل داؿتِ اػت .لزا پیـٌْاد هیؿَد وِ اػتفادُی بْیٌِ اص ؿاىش ٍ ٍػاایل حوالًٍمال ٍ تاا حاذ اهىااى
وَتاُ وشدى هؼافتّای حولًٍمل دس دػتَس واس لشاس گیشدّ .وچٌیي هـاّذُ ؿذ وِ تَلیذ ػؼال دس همایؼاِ باا ػاایش هح اَ ت
وـاٍسصی داسای اثشات صیؼتهحیطی ووتشی هیباؿذ ٍ احتوا ً ػؼل هیتَاًذ بِػٌَاى خایگضیي هٌاػبی بشای ػایش ؿیشیيوٌٌذُّا
اصخولِ ؿىش دس خْت واّؾ ب یٌذگی ًاؿی اص تَلیذ هَسد اػتفادُ لشاس گیشد.
کلمات کلیدی :اسصیابی چشخِی حیات ،ػؼلً ،دفبباد ،ب یٌذگی
مقدمه
صًبَسػؼل ًمؾ بؼیاس هْوی دس گشدُافـاًی گیاّاى ٍ دسًتیدِ بمای گًَِ ٍ ّوچٌیي افضایؾ ووی ٍ ویفی هح َ ت بىّاا داسد.
ػالٍُ بش ایي ،صًبَسػؼل خَد داسای تَلیذات هتٌَػی هاًٌذ ػؼل ،هَم ،بشُ هاَم ،طلاِی سٍیاا ٍ صّاشُ ًیاض هایباؿاذ .تَلیاذ ػؼال
هْنتشیي صفت الت ادی صًبَسػؼل هیباؿذ (هؼتأخشاى ٍ ّوىاساى  .)1379پشٍسؽ ٍ ًگْذاسی صًبَسػؼل تالؿی هفیاذ دس خْات
تَلیذ هَاد غزایی اػت ٍ صًبَسػؼل تٌْا هَخَد اػتفادُوٌٌذُ اص هٌابغ ٍافش ٍ سایگااى طبیؼات (ؿاْذ ٍ گاشدُی گالّاا) دس خْات
تبذیل بى بِ هَاد غزایی هْن اػت وِ ّوِػالِ هیتَاًذ دس غیا صًبَسػؼل بِ ّذس سٍد (گلچیي ٍ خاللی .)1390
اهشٍصُ صًبَسداسی بِػٌَاى یىی اص سؿتِّای وـاٍسصی دس اوثش وـاَسّای خْااى باِ سػاویت ؿاٌاختِؿاذُ اػات (سػاتگاس ٍ
ّوىاساى  .)1386تَلیذ ػؼل دس همایؼِ با ػایش ؿیشیيوٌٌذُّا اص لبیل ؿىشً ،یااصی باِ اػاتفادُی هؼاتمین واَد ؿایویایی ٍ ببیااسی
ًذاؿتِ ٍ ًیض هؼاا ل هشباَ باِ اػاتفادُ اص صهایي سا باِ ٍخاَد ًوایبٍسد؛ صیاشا ػؼال هح اَ یاه گیااُ وـاتؿاذُ ًوایباؿاذ
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( .)Melathopoulos 2006ػولیات صًبَسداسی تداسی دس ایشاى بیـتش اص طشیك تَلیذ ػؼل اسصؽ الت ادی باِ ٍخاَد هایبٍسد
دسحالیوِ دس بؼیاسی اص وـَسّا اصخولِ دس ایا تهتحذُی بهشیىاا خاذهات گاشدُافـااًی ًیاض یىای اص هْانتاشیي هٌاابغ دسبهاذ
صًبَسداساى هیباؿذ .دس ػاا  ،2000تخوایي صدُ ؿاذ واِ اسصؽ الت اادی گاشدُافـااًی صًبَسػؼال 14/6 ،هیلیااسد د س باِ اسصؽ
وـاٍسصی بهشیىا افضٍدُ اػت ( .)Morse 2000دس ػطح خْاًی ،تمشیباً یهػَم اص تَلیذ غزای خْااى ٍابؼاتِ باِ گاشدُافـااًی
حـشات اػت وِ تخویي صدُ هیؿَد  80دسصاذ اص بى تَػاط صًبَسػؼال صاَست هایگیاشد ( .)Pimentel et al.1997تؼاذاد
صیادی اص هح َ ت وـاٍسصی اصخولِ بادام ،ػیب ،بٍٍوادٍ ٍ غیشُ بِ گشدُافـاًی صًبَسػؼل ٍابؼتِ ّؼتٌذ (.)Johnson 2010
صًبَسداساى بشای اًدام خذهات گشدُافـاًی ،خوغبٍسی ؿْذ گیاّااى (باِهٌظاَس تَلیاذ ػؼال) ٍ ًیاض خلاَگیشی اص اثاشات هخاش
ب ٍَّا سٍی خوؼیت صًبَسػؼل (بؼتِ بِ ؿشایط هىاى پشٍسؽ بىّا) بایذ وٌذٍّا سا بٍِػیلِی واهیَى هٌتمل وٌٌذ؛ لزا حولًٍمل
ولٌیّای صًبَس یه فشبیٌذ هْن دس صًبَسداسی تداسی اػت.
هطالؼات هتؼذدی دس ایشاى پیشاهَى اسصیابی چشخِی حیات هح َ ت وـاٍسصی اًدامؿذُ اػات .یَػافی ًاظاد اػاتادوالیِ ٍ
ّوىاساى ( )1393اسصیابی ب یٌذُّای تَلیذ ػیش دس اػتاى گیالى سا با سٍیىشد اسصیابی چشخِی حیات هَسدبشسػی لشاسدادًذً .تاایح
ًـاى داد وِ بیؾتشیي ب یٌذگی ،هشبَ بِ هاؿیيّا ٍ تدْیضات صساػی هیباؿذ ٍ بشای واّؾ ب یٌذگی ،بایذ بِواسگیشی هٌاػب
هاؿیيّای وـاٍسصی دس دػتَس واس لشاس گیشد.
اسصیابی چشخِی حیات تَلیذ ػؼل تاوٌَى دس ایشاى هَسدبشسػی لشاس ًگشفتاِ اػات؛ اهاا دس ػاایش وـاَسّا هطالؼااتی دس هاَسد
چشخِی حیات هح َ ت غزایی اصخولِ ػؼل اًدامؿذُ اػت .وٌذا ٍ ّوىاساى ( )2012اًتـاس گاصّای گلخاًاِای دس چشخاِی
حیات تَلیذ ٍ فشبٍسی ػؼل سا تحت ؿشایط ایا تهتحذُی بهشیىا هَسدبشسػی لشاسدادًذً .تایح ایي هطالؼاِ ًـااى داد واِ هیاضاى
اًتـاس گاصّای گلخاًِای دس ول چشخِی حیات ػؼل فشبٍسی ؿذُ دس هحذٍدُی  0/67تا  0/92ویلَگشم هؼاد واشبي دیاوؼایذ
هیباؿذ .سص ٍ گشاّام ( ) 2009بِ تَصیف اًتـاسات هشبَ بِ ه شف اًاشطی ٍ گاصّاای گلخاًاِای دس وؼابٍواسّاای خااًگی ٍ
وَچه دس اػتشالیا (وِ ؿاهل ه شف ػؼل هیؿَد) پشداختٌذ .بىّا دسیافتٌذ وِ هیتَاى  2-2/58ویلَگشم هؼاد وشبي دیاوؼیذ
هٌتـشؿذُ سا با ػذم لطؼیت  ± 35دسصذ بِ ػؼل ًؼبت داد.
مواد و روشها

هٌطمِی هَسدهطالؼِ
ایي هطالؼِ دس ؿْشػتاى ًدفبباد ٍالغ دس اػتاى اصفْاى اًدام ؿذ .بخـی اص اطالػات هَسدًیاص با اػتفادُ اص پشػـٌاهِ ٍ ه ااحبِی
حضَسی خوغبٍسی ؿذ .تؼذاد  30پشػـٌاهِ بشای خوغبٍسی اطالػات هَسدًظش تىویلؿذُ ٍ هیاًگیي دادُّای بِدػتبهذُ بشای
اسصیابی چشخِی حیات تَلیذ ػؼل هَسداػتفادُ لشاس گشفت .دادُّای هشبَ بِ تَلیذ ًْادُّای ه شفی ًیض اص پایگاُّای دادُای وِ
دس ًشمافضاس اسصیابی چشخِی حیات  SimaPro 8.0.3هَخَد اػت بِدػتبهذ.

اسصیابی چشخِی حیات
اسصیابی چشخِی حیات اص سًٍذی وِ دس اػتاًذاسد  ISO 14044بٍسدُ ؿذُ اػت پیشٍی هیوٌذ .سًٍذ اسصیابی چشخِی حیات اص
چْاس هشحلِ تـىیلؿذُ اػت :تؼییي ّذف ٍ داهٌِ ،تحلیل ػیاِّ ،اسصیابی اثشات ٍ تفؼیش ًتایح .دس هشحلِی تؼییي ّذف ٍ داهٌِ دس
هَسد چگًَگی (داهٌِ) ٍ چشایی (ّذف) یه هطالؼِی اسصیابی چشخِی حیات بحث هیؿَد .تؼییي ّذفً ،تیدِ ٍ ػَایذ حاصل اص
هطالؼِ سا هـخص هیوٌذ ٍ تؼییي داهٌِ دس سابطِ با تَصیف ٍاحذ ػولىشدی هح َ هَسدهطالؼِ ،ػااهاًِی تَلیاذ ٍ هشصّاای بى،
سًٍذ خوغبٍسی ٍ پشداصؽ دادُّا ٍ بخؾّای اثش صیؼتهحیطی هَسدًظش هیباؿذ .دس هشحلِی تحلیل ػیاِّ ،هٌابغ طبیؼی ٍ دیگاش
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ٍسٍدیّای ػاهاًِ ٍ اًتـاسات ب یٌذُّا ٍ ػایش خشٍخیّا دس ّش فشبیٌذ اص ػاهاًِی تَلیذ هَسدبشسػی لشاس هیگیاشد .دس هشحلاِی
اسصیابی اثشاتٍ ،سٍدیّای هٌابغ طبیؼی ٍ اًتـاسات صیؼتهحیطی بِصَست ػْن بىّا دس هحذٍدُی بخؾّای اثاش هٌتخاب اسا اِ
هیؿَد ٍ دس هشحلِی ًْایی ًتایح هشاحل لبلی تفؼیش هیؿَد ).(Khoshnevisan et al. 2013
ٍاحذ ػولىشدی یه هفَْم ولیذی دس هطالؼات اسصیابی چشخِی حیات هیباؿذ وِ همایؼِی تَلیاذات ٍ خاذهات هختلاف سا
اهىاىپزیش هیػاصد )ٍ .(ISO 2006احذ ػولىشدی دس پظٍّؾ حاضش بش پایِی خشم هیباؿذ ٍ بِصَست تَلیذ یهتاي ػؼال دس
طَ یه ػا صساػی تؼییي هیؿَد.
یىی دیگش اص الذاهات هْن ٍ الضاهی دس هشحلِی تؼییي ّذف ٍ داهٌِ ،اًتخا هاشص ػااهاًِ اػات .تؼیایي هاشص هطالؼاِ باِهٌظاَس
هحاػبِی دلیكتش هَاد هٌتـشؿذُی ًاؿی اص ه شف دسٍى هضسػِ ٍ یاا پاغ اص بشداؿات ٍ خاشٍج اص هضسػاِ ٍ دس طای فشبیٌاذّای
فشبٍسی ضشٍسی هیباؿذ ) .(Suh et al. 2004اسصیابی چشخِی حیات یه ًگشؽ «گْاَاسُ تااگَس» هایباؿاذ اهاا ایاي اهىااى
فشاّنؿذُ اػت تا بِهٌظَس توشوض بیـتش سٍی فشبیٌذّا ،هشص ػاهاًِ بِصَست بخـی اص ول ػااهاًِ دس ًظاش گشفتاِ ؿاَد ٍ ًتاایح باش
اػاع هشص اًتخا ؿذُ ٍ بشای یه همیاع وَچهتش بیاى ؿًَذ (خَؿٌَیؼااى ٍ ّوىااساى  .)1392هاشص ػااهاًِ دس ایاي هطالؼاِ دس
ؿىل ً 1ـاى دادُؿذُ اػت.

ؿىل  :1هشاحل تَلیذ ػؼل ٍ هشص ػاهاًِی هَسد هطالؼِ
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بخؾّای اثش هَسداػتفادُ دس ایي هطالؼِ دس خذٍ  1بٍسدُ ؿذُ اػت .اسصیابی اثاشات صیؼاتهحیطای تَلیاذ ػؼال باش اػااع
سٍؽ  CML 2 baseline 2000اًدام گشفتِ اػت ).(PRé Consultants 2013
خذٍ  :1بخؾّای اثش ٍ ًواد ٍ ٍاحذ اًذاصُگیشی ّش وذام اص بىّا
ًواد

بخؾّای اثش
تملیل هَاد غیش بلی
اػیذی ؿذى

1

2

اختٌاق دسیاچِای
گشهایؾ خْاًی

3

4

ًم اى یِی اصى

5

هؼوَهیت اًؼاىّا

هؼوَهیت خان

AC

kg SO2 eq

EU

kg PO43- eq

GW

kg CO2 eq a

HT

هؼوَهیت ب ّای ػطحی
هؼوَهیت ب ّای بصاد

AD

kg Sb eq

OD

6

8

9

اوؼیذاػیَى فتَ ؿیویایی

10

7

ٍاحذ اًذاصُگیشی

kg CFC-11 eq
kg 1,4-DCB eq b

FAET

kg 1,4-DCB eq b

MAET

kg 1,4-DCB eq b

TE

kg 1,4-DCB eq b

PhO

kg C2H4 eq
a. Considering 100 years
b. DCB= dichlorobenzene

نتایج و بحث
ًتایح اسصیابی اثشات صیؼتهحیطی تَلیذ ػؼل ٍ همایؼِی بى با یه هح َ وـاٍسصی (ػیش) دس خذٍ  2بهذُ اػتً .تایح ًـااى
هیدّذ وِ تَلیذ ػؼل دس همایؼِ با تَلیذ هح َ ػیش اثشات هخش ووتشی بش سٍی هحیطصیؼت داسد.
ػْن ّشیه اص ًْادُّای ه شفی دس بخؾّای اثش ب یٌذُّای صیؼتهحیطی دس ؿىل ً 2ـاى دادُؿذُ اػاتّ .وااىطاَس واِ
هـاّذُ هیؿَد ،اػتفادُ اص ؿىش دس تغزیِی صًبَس دس بخؾّای اثش  PhO ٍ GW ،EU ،AC ،ADداسای ًمؾ اػاػی هیباؿاذ
ٍ دس ػایش بخؾّای اثش اػتفادُ اص واهیَى بشای حولًٍمل داسای ًمؾ اػاػی هیباؿٌذ .دسًتیدِ با اػتفادُی بْیٌِ اص ؿىش ٍ ٍػایل
حولًٍمل هیتَاى ب یٌذگی هشبَ بِ بخؾّای اثش روشؿذُ سا بِطَس چـنگیشی واّؾ داد.

1. Abiotic Depletion
2. Acidification
3. Eutrophication
4. Global Warming
5. Ozone Layer Depletion
6. Human Toxicity
7. Freshwater Aquatic Ecotoxicity
8. Marine Aquatic Ecotoxicity
9. Terrestrial Ecotoxicity
10. Photochemical Oxidation
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خذٍ  :2اًتـاسات هشبَ بِ هح َ تَلیذی دس ّش یه اص بخـْای اثش
بِ اصای یهتي ػؼل

بِ اصای یهتي ػیش تَلیذؿذُ (یَػفی ًظاد

بخؾّای اثش

تَلیذؿذُ

اػتادوالیِ ٍ ّوىاساى )1393

kg Sb eq

0/04

1/26

اػیذی ؿذى

kg SO2 eq

0/04

0/756

اختٌاق دسیاچِای

kg PO43-eq

0/0046

0/0979

گشهایؾ خْاًی

kg CO2 eq

6/91

212

ًم اى یِی اصى

kg CFC-11 eq

0/0000004

0/00011

هؼوَهیت اًؼاىّا

kg 1,4-DCB eq

0/16

20/6

هؼوَهیت ب ّای ػطحی

kg 1,4-DCB eq

0/022

8

هؼوَهیت ب ّای بصاد

kg 1,4-DCB eq

68/92

3790

هؼوَهیت خان

kg 1,4-DCB eq

0/00065

3/8

kg C2H4 eq

0/0019

0/0577

تملیل هَاد غیش بلی

اوؼیذاػیَى فتَؿیویایی

ٍاحذ

ؿىل :2ػْن ّش یه اص ًْادُّا دس بخؾّای اثش هتفاٍت

سٍؽّای هختلفی همایؼِی ؿاخص ّش بخؾ اثش با یه همذاس هشخغ (ًشها ) سا اهىاىپزیش هیوٌذ؛ بذیيصَست وِ ّش بخاؾ
اثش بِ یه همذاس هشخغ تمؼین هیؿَد .همذاس هشخؼی وِ هؼوَ ً هَسداػتفادُ لشاس ه یگیشد ،همذاس هتَػط باس صیؼتهحیطی ػاا ًِ
دس یه وـَس یا اللین بِ اصای ّش فشد هیباؿذ .ایي فشبیٌذً ،شها ػاصی ًاهیذُ هیؿَدّ .شوذام اص بخاؾّاای اثاش داسای ٍاحاذّای
اًذاصُگیشی هتفاٍتی هیباؿٌذ .ایي اهش هَخب هیؿَد واِ همایؼاِی اّویات بخاؾّاای اثاش هتفااٍت هوىاي ًباؿاذً .شهاا ػااصی
بخؾّای اثشٍ ،احذّای اًذاصُگیشی ایي بخؾّا سا یىؼاى هیػاصد؛ دسًتیدِ همایؼِی بیي بىّا ،حتی تَػط افاشاد غیشهتخ اص
ًیض ،هوىي هیؿَد (ً .)Khoshnevisan et al. 2013تایح ًشها ػاصی دس ؿىل  3خالصِؿذُ اػت .با تَخِ بِ ؿىل ،هـاّذُ
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هیوٌین وِ بخؾ اثش اػیذی ؿذى با همذاس ًشها ؿذُی  6/33*10-11داسای بیؾتشیي بااس صیؼاتهحیطای دس فشبیٌاذ تَلیاذ ػؼال
هیباؿذ.

ؿىل ً :3تایح ًشهالؼاصی بخـْای اثش

نتیجهگیری و پیشنهاد
دس ایي هطالؼِ اسصیابی اثشات صیؼتهحیطی تَلیذ ػؼل دس ؿْشػتاى ًدفبباد ٍالغ دس اػتاى اصفْاى با سٍیىاشد اسصیاابی چشخاِی
حیات هَسدبشسػی لشاس گشفتً .تایح ًـاى داد وِ ب یٌذُّای هشبَ بِ ؿىش (بشای تغزیِی صًباَس) ٍ وااهیَى (باشای حوالًٍمال
وٌذٍّا) داسای بیـتشیي ػْن هیباؿذ؛ لزا بِهٌظَس واّؾ اثشات صیؼتهحیطی تَلیذ ػؼل بایذ اػتفادُی هٌاػب اص ایي ًْادُّا دس
دػتَس واس لشاس گیشدً .تایح ًشها ػاصی ًـاى داد وِ بخؾ اثش اػیذی ؿذى با همذاس ًشها ؿذُی  6/33*10-11داسای بیؾتشیي بااس
صیؼتهحیطی هیباؿذ ٍ ًْادُی ؿىش بیـتشیي ػْن ( 94/6دسصذ) سا دس ایي بخؾ اثش داسا هیباؿذ.
ًتایح همایؼِی تَلیذ ػؼل با یه هح اَ وـااٍسصی (ػایش) ًـااى داد واِ تَلیاذ ػؼال دس ّواِی بخاؾّاای اثاش داسای اثاشات
صیؼتهحیطی ووتشی هیباؿذ؛ لزا پیـٌْاد هیؿَد دس اداهِ ،تَلیذ ػؼل با تَلیذ ػایش ؿیشیيوٌٌذُّا اصخولِ ؿىش هَسد همایؼِ لشاس
گیشد ٍ احتوا ً ػؼل هیتَاًذ خایگضیي بؼیاس هٌاػبی بشای بىّا باؿذ.
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