
1

آبواكاوي كاربرد دستگاه كاربرد روش چرخه زندگي: كن در كشاورزي استان بوشهرشيرينهاي
)LCA(

 شبير كرميو اله كرمي دكتر عزت

و آموزش كشاورزي رشته  شيراز، دانشگاهكشاورزي، دانشكدهترويج

 مقدمه
و نيمه خشك دنيا است كشور ايران، بعنوان. خشكسالي چالش مهمي در كشورهاي واقع در مناطق خشك

سال20سال گذشته، ايران،40باشد؛ بنحوي كه در يكي از اين كشورها با مشكل خشكسالي مواجه مي
-بر مبناي آمارهاي هواشناسي، بيشتر نقاط ايران، تقريباً در تمام سال.خشكسالي را تجربه نموده استشرايط 

و تنشها با مشكل كم و در سال هاي خشكي مواجه بودهآبي هاي آينده نيز خشكسالي بر بيشتر مناطق اند
و همكاران، خزانه(ايران حاكم خواهد بود  ي حالتو نبوده تصادفي رخدادي خشكساليكه آنجااز). 1388داري

تر نامحسوسوتر آهستهيعيطبيايبالريسابه نسبتو) 1388 همكاران،و قرباني( است اقليماز طبيعي
 انصاري،1389 همكاران،و اخالق خوش،1389 همكاران،و زاده حجازي،1389 همكاران،و نگارش( باشد مي
 جوامعبهراي شتريب خساراتو افتهي تداومي شتريب زانيمبه آن،ازي ناش نامطلوب اثرات) 1389 همكاران،و

.سازدمي وارد
هاي مقابله با خشكسالي توسط كشاورزان استان بوشهر بكار كن بعنوان يكي از گزينهشيريندستگاه آب

آب. شودگرفته مي و ترويجي بوده است شيرينكاربرد دستگاه و اثرات آن كن بدون اطالع از مراكز تحقيقاتي
و محيط زيست استان نامشخص مي بنابراين اين مطالعه با هدف واكاوي. باشدبر وضعيت اقتصادي كشاورزان

.كن در كشاورزي استان بوشهر انجام گرديدشيرينكاربرد دستگاه آب

 روش پژوهش
در فرنگي در استاندر اين بخش از پژوهش، نسبت به توصيف روش ارزيابي توليد محصول گوجه بوشهر،

و عدم بكارگيري دستگاه آب - بدين منظور از دو روش منفعت. كن اقدام شده است شيرين شرايط بكارگيري
و روش ارزيابي چرخه زندگي استفاده شده است اي اثرات، در از آنجا كه شرط الزم در ارزيابي مقايسه. هزينه

باشد، تالش شد تا نسبت به مطالعه كاركردميهاي مورد مقايسه نظر گرفتن شرايط كاركردي مشابه در گزينه
و عدم بهرهفرنگي در فضاي باز در شرايط بهرهدو روش توليد محصول گوجه گيري از آب شيرين گيري

از اين رو، از مطالعه اثرات. كن در آبياري مزارع گوجه فرنگي اقدام شود شيرين توليدي توسط دستگاه آب
گلتوليد گوجه يك. اي امتناع گرديدخانهفرنگي در فضاهاي الزم بذكر است واحد كاركردي در اين مطالعه،

در شهر آبدان، از توابع شهرستان دير، استان بوشهر، به كشت 1389باشد كه در سال هكتار زمين زراعي مي
.فرنگي اختصاص يافته بوده استمحصول گوجه

گيري گيري يا عدم بهرهكه صرفنظر از بهره همچنين، تالش گرديد تا نسبت به انتخاب مزارعي اقدام شود
و مشابه كن، از بابت ساير جنبه شيرين از دستگاه آب و مانند آن، داراي شرايط يكسان هاي ساختاري، فيزيكي
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شد. باشند آب)1: بدين منظور معيارهاي زير براي انتخاب مزارع مورد مطالعه در نظر گرفته كيفيت
وسعت مزارع،)5امالح موجود در خاك،)4نحوه آبياري مزارع،)3به مزارع، نحوه آب رساني)2زيرزميني، 

و)6 .بردارانميزان تحصيالت بهره)7نوع بذر مورد استفاده،

 نتايج

آبنتايج مربوط به ارزيابي زيست كنشيرينمحيطي دستگاه
آب يافته محيطي آمدن خسارت زيستكن موجب وارد شيرينهاي پژوهش نشان دادند بكارگيري دستگاه

ميكمتري در مقايسه با بهره از. گرددگيري از آب چاه براي آبياري مزرعه : داليل مترتب بر اين امر عبارتند
آبميزان نهاده)1 ميشيرينهاي مصرفي در شرايط بكارگيري دستگاه - كن به ميزان قابل توجهي كاهش
ميبررسي. يابند هرهاي انجام شده نشان و آبياري دهد كه چند در مقايسه با شرايط عدم بكارگيري دستگاه

هاي توليد در گيرد، اما ميزان مصرف ساير نهادهمزرعه با آب چاه، آب كشاورزي كمتري مورد استفاده قرار مي
ميبديهي است كاهش مصرف نهاده. زمان استفاده از آب چاه بيشتر است شود كه مقدار فشار وارد ها موجب

 254گيري از آب چاه، اثرات محيطي معادل بنحوي كه در شرايط بهره. يط زيست كاهش يابدشده بر مح
آبواحد است، اين در حالي است كه بهره ميشيرينگيري از دستگاه به كن موجب  160شود كه اين اثرات

. واحد كاهش يابد
آبياري مزرعه از ديگر عواملي هاي كشاورزي در زمان استفاده از آب چاه براي وري اندك فعاليت بهره)2

به استثناي ميزان انرژي الكتريكي. است كه باعث شده است اثرات زيست محيطي كاربرد آب چاه بيشتر شود
آب وري نهاده مصرفي، بهره آبكنشيرين هاي مصرفي در زمان استفاده از دستگاه باالتر از زمان استفاده از

وات24فرنگي توليد شده، فاده از آب چاه، به ازاء هر كيلوگرم گوجهالزم بذكر است در زمان است. چاه است
آب انرژي الكتريكي مصرف مي ميكنشيرينشود، در حالي كه استفاده از دستگاه شود كه اين مقدار موجب

هر. وري آب مصرفي است نكته قابل توجه در اين قسمت، بهره). برابر9افزايش(وات افزايش يابد 9/222به 
مي شيرين چند در مقايسه با آب چاه، بكارگيري دستگاه آب متر 2500شود كه ميزان آب مصرفي كن موجب

مكعب افزايش يابد، اما در صورتي كه ميزان آب مصرفي در تناسب با ميزان محصول توليدي مورد توجه قرار 
مزتوان چنين نتيجهگيرد، مي رعه با آب شيرين توليد شده گيري نمود كه ميزان آب مصرفي بواسطه آبياري

اين در حالي است كه ميزان. ليتر است 1/159فرنگي كن، به ازاء هر كيلوگرم گوجهشيرينتوسط دستگاه آب
مي 8/172فرنگي آب چاه مصرفي براي توليد يك كيلوگرم گوجه .باشد ليتر

در درون مزرعه است، زيرا مزرعه اين نكته را بايد در نظر داشت كه نتايج ارائه شده، حاصل انجام ارزيابي
ميمرجع تصميم و كشاورزان با توجه به شرايط مزرعه خود تصميم به انجام كاري -گيري كشاورزان است

آببديهي است در صورتي كه اثرات منطقه. گيرند كن مورد مطالعه قرار گيرد، شيريناي بكارگيري دستگاه
دراين نتايج مي پس توانند متفاوت باشند؛ زيرا آبزمان ارزيابي اثرات بر مزرعه، - شيرينآب ورودي از دستگاه

محيطي اين دستگاه است، در بازه ترين اثرات منفي زيستكن به محيط، كه به زعم كارشناسان نيز از مهم
ميزماني كوتاه و در بازه زماني بلندمدت نيز حايز نقش ناچيزي . گرددمدت از معادالت توليد حذف گرديده
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پساين آب، در زمان ارزيابي استفاده از آب چاه براي آبياري مزرعه، در درحالي است كه امالح موجود در اين
و اثرات زيست محيطي آن مورد محاسبه قرار گرفته است . نظر گرفته شده است

كنشيريننتايج مربوط به ارزيابي اقتصادي دستگاه آب
از)88-89در سال زراعي(ايران فرنگي در بازار افت شديد قيمت محصول گوجه موجب گرديد كه بسياري

و زيان قابل توجهي را متحمل گردند و. كشاورزان توليد كننده اين محصول ضرر عالوه بر آن بارش تگرگ
و در  تغيير وضعيت جوي منطقه در سال زراعي مورد مطالعه، نيز موجب كاهش قابل توجه محصول توليدي

.زان گرديدنتيجه كاهش درآمد كشاور
تومان 10166667كن به ازاء هر هكتار زمين زراعي، شيرين با توجه به اينكه هزينه كاربرد دستگاه آب

و واقعي در زمان بدون يارانه بترتيب  79/1و46/1بوده است، دوره بازگشت سرمايه براي دو حالت بيان شده
اندازي دستگاهن يارانه، بازگشت سرمايه راهاين امر نشان دهنده اين است كه حتي در حالت بدو. سال است

در دوره بازگشت سرمايه براي حالت. پذير خواهد بود مدت امكان كن در كوتاه شيرين آب و واقعي هاي بيان شده
.خواهد بود24/1و07/1ها بترتيب زمان اعطاي يارانه

وا شيرين در مقايسه با شرايط عدم بكارگيري دستگاه آب و در حالت و بدون احتساب يارانه، كاربرد كن قعي
نسبت درآمد خالص در حالت. كن داراي مزيت بيشتري، نسبت به عدم كاربرد آن است شيرين دستگاه آب

كن بدون احتساب يارانه، با نسبت درآمد در شرايط عدم كاربرد دستگاه شيرين كاربرد دستگاه آب
و اين نسبت. برابر است9/6كن با يارانه، شيرين آب نشان دهنده اختالف شديد درآمد در ميان پذيرندگان

.كن است شيرين نپذيرندگان دستگاه آب
مولفه بسيار مهمي كه در زمان گردآوري اطالعات مطرح نبود، اما در حال حاضر از اهميت زيادي

مي. ها استبرخوردار است، موضوع هدفمند شدن يارانه اراين موضوع زيابي تواند چالش بسيار مهمي در
و اين ارزيابي را دستخوش تغييرات اساسي كندشيريناقتصادي دستگاه آب ترين مولفه تغيير مهم. كن باشد

آبدهنده مي .كن باشدشيرينتواند قيمت انرژي الكتريكي مصرفي توسط دستگاه
مياز سويي اگر كشاورزان بخواهند از منابع تجديدپذير انرژي استفاده كنند، باز هم با چالش -هايي مواجه

آب. باشند آب 100كن با ظرفيت توليد روزانه شيرينبراي توليد انرژي مورد نياز يك دستگاه متر مكعب
از 2000شيرين، به فضايي به وسعت  را 400مترمربع نياز است تا بتوان بيش ميليون تومان پيل خورشيدي

و از آنها استفاده كرد هاي بادي مشكل سوي ديگر، هر چند استفاده از توربيناز. براي توليد انرژي تعبيه نمود
مي75-100كند اما سرمايه گذاري معادلكمبود فضا را حل مي . باشدميليون تومان براي اين امر الزم

كنشيريننتايج مربوط به ارزيابي نگرش در زمينه دستگاه آب
آ هاي كشاورزي، از كن در فعاليتشيرينبدر ارزيابي نگرش كشاورزان در مورد تمايل به كاربرد دستگاه

هاي پژوهش نشان دادند متغيرهاي وارد شده به مدل يافته. مراتبي استفاده گرديدرگرسيون سلسله 
مي65رگرسيوني قادر به پيش بيني بيش از  از. باشنددرصد از تغييرات متغير وابسته منابع آب، درك
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و هنجارهاي اجتماعي مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر تمايل به كاربرد دستگاه آب شيرين خصوصيات نوآوري
. كن مي باشند

و نگرش كشاورزان درباره تاثير اين منابع بر عملكرد و كميت منابع آبي متغيرهايي همچون كيفيت
و همانگونه كه مدل رگرسيوني  و كيفيت خاك زراعيشان، تشكيل دهنده متغيرهاي منابع آب بودند محصول

درصد از تغييرات در تمايل به پذيرش كشاورزان33بيني بيش از د، اين دسته از متغيرها قابليت پيشنشان دا
و نگرش از بين اين مولفه. را دارا بودند ها، هرچه كيفيت آب آبياري بدتر، آبدهي منابع آبياري بيشتر

و مزرعه تر بود، تمايل به بدتر منفياشان كشاورزان نسبت به تاثير آبياري با آب چاه بر عملكرد محصول
ميشيرينپذيرش دستگاه آب . يافتكن توسط كشاورزان افزايش

از. كن مربوط استشيريندسته دوم متغيرها به درك كشاورزان از خصوصيات دستگاه آب اين دسته
در اين. درصد از تغييرات در تمايل به پذيرش كشاورزان را داشتند15متغيرها قابليت پيشبيني بيش از 

و درك از  و معايب نسبي، درك از سازگاري، درك از آساني كاربرد دسته از متغيرها هرچه درك از مزايا
آبآزمون ميشيرينپذيري دستگاه ميكن بيشتر از. گرديدشد، تمايل كشاورزان به پذيرش دستگاه بيشتر

پذسوي ديگر هرچه مشاهده ميپذيري دستگاه بيشتر شده، مقدار تمايل به . يافتيرش كاهش
و هنجارهاي اجتماعي بودند، بعنوان هنجارهاي اجتماعي ناميده شده دسته سوم متغيرها كه شامل اثرات

ازو قدرت پيش هرچه فشارهاي. درصد از تغييرات در تمايل به پذيرش دستگاه را داشتند11بيني بيش
و هنجارهاي اجتماعي بيشتر شود، تمايل  آباجتماعي بيشتر شده كن شيرينكشاورزان به پذيرش دستگاه

.بيشتر خواهد شد
و اين خود نگرش كشاورزان بايد توجه نمود كه كيفيت آب كشاورزي در منطقه در حال كاهش است

و كيفيت خاك مزرعه را منفي ميدرباره تاثير آب آبياري بر عملكرد محصول از سوي ديگر با گسترش. كندتر
آبهاي استفاتعداد دستگاه شدشيرينده شده، درك كشاورزان از خصوصيات دستگاه عالوه. كن بيشتر خواهد

ميشيرينبر اين، با افزايش پذيرش دستگاه، فشارهاي اجتماعي بر پذيرش دستگاه آب با. گرددكن بيشتر
آبتوان پيشدرنظر داشتن هر سه دسته عوامل، مي كنينشيربيني نمود كه به احتمال فراوان نشر دستگاه

.در كشاورزي استان بوشهر سرعت خواهد گرفت
. كن از تحليل مميزي استفاده گرديدشيرينبراي تبيين تمايل كارشناسان نسبت به ترويج دستگاه آب

اين بدان مفهوم است كه مدل داراي توانايي. درصد بود91ميزان پيش بيني كنندگي در اين مدل بيش از
شناسان متمايل به ترويج دستگاه آب شيرين كن از كارشناساني است كه تمايلي بسيار بااليي براي تمايز كار
-اهميت اين يافته بدان جهت است كه نشان مي دهد در صورت تمايل برنامه. به ترويج اين دستگاه ندارند

و يا جلوگيري از نشر دستگاه آب ميشيرينريزان نسبت به نشر بكن، هره توان از كدام دسته از كارشناسان
و چگونه مي . توان نگرش كارشناسان را در زمينه اين تكنولوژي تغيير دادگرفت

آب:يديلكتاملك محيطي، ارزيابي اقتصادي، گي، ارزيابي زيستكن، ارزيابي چرخه زند شيرين دستگاه
 ارزيابي نگرشي، ايران


