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اصفهانی ،س .م .ج ،.و خزاعی ،ج .8931 .کاربر ر پای اکولونیک چند کارکر ی ر تحلیل پایداری تولید زعفران ر خراسان جنروبی.
زراعت و فناوری زعفران.438-459 :)4(7 ،
چکیده
با توجه به اثرات سوء یصرف نها ههای خارجی ر بخش کشاورزی و وابستگی این بخش به انرنیهای یستقیم و غیریستقیم ،تحلیرل
پایداری تولیدات کشاورزی از اهمیت وییهای برخور ار شده است .شاخص ر پای اکولونیک یک شاخص قوی ر تحلیل پایداری اسرت کره
ایروزه ر یجایع علمی از آن استفا ه ییشو  .این شاخص فضای الزم برای حمایت از یک فعالیت را بوسیله ییرانگین یسراحت الزم بررای
فراهم آور ن ینابع یصرفی و جذب یوا زائد برحسب هکتار جهانی تعیین ییکند .ر این یطالعه با توجه به افرزایش قابرل یالحظره تولیرد
زعفران ر سالها ی اخیر ،پایداری تولید زعفران ر استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از یهمترین یراکز تولید زعفران کشور بررسی شد.
اطالعات الزم برای این پیوهش از طریق پرسشنایه و یصاحبه رو ررو با  936کشاورز ر سال  8936جمع آوری شد و با توجه به عملکر و
یصرف نها ه ر سالهای یختلف ،یحاسبات یربوط به پایداری برای سالهای یختلف اول تا ششم انجام شد .برای این ینظور ییزان زیین
بهره ور زیستی که به طور یستقیم برای تولید یحصول الزم است به عنوان شاخص ر پای اکولونیرک یسرتقیم و ییرزان زیرین الزم بررای
جذب یوا زائد حاصل از فرآیند تولید به عنوان ر پای غیر یستقیم ر نظر رفته شد .نتایج یطالعه نشان ا کره ییرانگین شراخص ر پرای
اکولونیک غیریستقیم زعفران  5/25هکتار جهانی بو که  5/57به انتشارات اخل یزرعه و  5/89به انتشارات خارج یزرعه یربوط یریشرد.
بیشترین شاخص ر پا به سال اول تولید اختصاص اشت .شاخص ر پای چند کارکر ی نشان ا که شاخص ر پرای اکولونیرک برر حسرب
زیین  5/58هکتار جهانی ،برحسب رآید  5/69هکتار جهانی و بر حسب عملکر  5/559هکتار جهانی است .یقایسه نتایج ایرن یطالعره برا
نتایج یطالعات یگر یحصوالت بخش کشاورزی که ر ایران و سایر نقاط جهان انجام شده است نشان ا که تولید زعفران ر حالت نسربتاً
پایدارتری نسبت به سایر یحصوالت کشاورزی قرار ار .
کلمات کلیدی :ر پای اکولونیک ،زعفران ،ضریب تعا ل ،ازهای لخانهای ،هکتار جهانی.
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اثرات نایطلوب و سوء این ایر ییباشد ،بهطوریکه ر حدو 25

مقدمه
ر پای اکولونیکی 8ر هره اخیرر بره عنروان یرک شراخص

رصد ی اکسیدکربن تولید شده ر جهان به بخرش کشراورزی

زیست یحیطی به صورت ستر ه استفا ه شده است و کاربر آن

اختصاص ار ( .)EPA, 2016بخش کشراورزی ایرران نیرز ر

ر زیینههای یختلف سترش یافته است .شاخص ر پا یک ابزار

سالهای اخیر بالغ بر  4رصد از کل یصرف نهایی انرنی کشور

یحاسباتی است که برای فهم ارتباط ییان فعالیتهرای انسران و

را به خو اختصاص ا ه است و حدو  87رصد از کرل نفرت و

فشار بر زیین و ینابع آن به کار یریرو  .شراخص ر پرا فضرای

از یصرفی کشرور ر بخرش کشراورزی بره یصررف یریرسرد

الزم برای حمایت از یک فعالیرت را بوسریله ییرانگین یسراحت
الزم برای فراهم آور ن ینابع یصرفی و جذب یوا زائرد تعیرین

(.)IEEO, 2015
ایررن یرروار سرربب شررده تررا بحرر

ر یررور پایررداری

ییکند ( .)Fang et al., 2014ر پای اکولونی شرهرت خرو را

زیستیحیطی ،تولیدات کشاورزی را نیرز شرایل شرو  .افرزایش

به سبب قدرت اختصاص یافتهاش جهت بیان نتایج و تحلیرل ر

تقاضای غذا ،تیذیه و ینرابع انررنی تجدیدپرذیر نیازینرد انرش

واحدهای فضایی بدست آور ه است که باعر برقرراری ارتبراط

جدیدی رباره سیستم تولید اسرت ترا آنهرا را تحرت یعیارهرای

راحتتر یی شو و اجازه یقایسه یستقیم برین یصررف انسران و

پایداری قابل قبرول سراز ( .)Ruviaro et al., 2012بنرابراین

ظرفیرت تولیرد طبیعری را یری هرد (.)Giljum et al., 2007

ارزیابی پایرداری یکری از جنبرههرای یهرم یطالعره نظرامهرای

همچنین یکی از شاخصهایی است که تاثیرات ونا ون بشر برر

کشاورزی است که هنوز استاندارها و یعیارهای پذیرفته ر سطح

کره زیین را با توجه به قوانین تریو یناییک و یفاهیم اکولونیک

جهانی برای تولیردات پایردار وجرو نردار ( Esfahani et al.,

یکپارچهسازی ییکند .بنابراین به ابرزاری جرذاب بررای ارتبراط،

 .)2017به ینظور انجام اقدایات سیاستی ر رابطره برا پایرداری،

آیوزش و برنایهریزی جهت پایداری ینابع تبدیل شده است و به

یفهوم پایداری باید از یک یفهوم انتزاعی به یک یفهروم کمری

عنوان یک ابزار ارتباطی قوی برای فهم اثرات تیییر رفتار یرر م

تبدیل شو  .بنابراین توسعه یک یعیار کمی ،پریش نیرازی یهرم

کره خاکی بر پایداری ینابع شناخته یریشرو ( Holmberg et

برای اقدایات سیاستی ر جهت توسعه پایدار اسرت ( & Sands

.)al., 1999; Kanitschar et al., 2014

 .)Podmore, 2000بررا توجرره برره اینکرره ایررروزه روشهررای

ر رویارویی با افزایش جمعیت ،افزایش تقاضرا بررای غرذا و

ونا ونی برای ارزیابی پایداری ر بخش کشاورزی پیشنها شده

افزایش استاندارهای زند ی ،تیییر ر عملیاتهای کشاورزی طی

است ،ر نظامهای پیچیده کشاورزی ،شاخصهایی که جنبههای

وره کاشت ،اشت و بر اشت را ضروری ساخته است که باعر

بیشتری از اثرات را به صورت همزیان نشران هنرد ،یفیردتر و

افزایش استفا ه از نها ههای خارجی همچون سروخت ،کو هرای

قابل قبولتر بره نظرر یریرسرند (.)Bastianoni et al., 2007

شیمیایی و سموم ر بخش کشاورزی شرده اسرت ( Yilmaz et

تحلیل ر پای اکولونیک ،ابزار سنجش و یحاسربه ای اسرت کره

al., 2005; Esengun et al., 2007; Alhajj Ali et al.,

ییررزان یصرررف ینررابع و نیازهررای جررذب یرروا زائررد جمعیررت و

 .)2013تخلیه ینابع طبیعری و آسریبهرای زیسرتیحیطری ،از

فعالیتهای اقتصا ی را بر حسب یساحت زیینهای بارور و یولد
برآور ییکند .ارائه شاخص ر پا به صورت سا ه سبب ییشرو

1- Ecological footprint
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تا افرا غیریتخصص و ناآشنا با این یسائل نیز بره خروبی برا آن

 8555الر رآید یربوط به تولید کیوی بو  .پسری و همکراران

ارتباط بر قرار کنند و ر نتیجه ایروزه از این شاخص بره عنروان

( ، )Passeri et al., 2013شاخص ر پای اکولونیک را برای تولید

ابزاری ارتباطی برای یسائل زیسرتیحیطری و افرزایش آ راهی

ندم روم ر ایتالیرا  4/38هکترار جهرانی بدسرت آور  .نرا ری

عمویی استفا ه ییشو (.)Giljum et al., 2011

یهردیی

و همکراران (et al., 2015

 )Naderi Mahdeiشراخص

تاکنون یطالعات زیا ی به ینظور یحاسبه شاخص جای پای

ر پای اکولونیک تولید ندم را ر اسرتان همردان  2/36هکترار

اکولونیک یک فعالیت یا یحصول خاص انجام شرده اسرت و برا

جهانی برای کشت یتعارف و  2/14هکترار جهرانی بررای نظرام

توجه به نوظهور بو ن این شاخص ،هر یک از یطالعات ر صرد

کشت حفاظتی بدست آور نرد.

خنرالی و همکراران ( Khanali et

رفع یحدو یتهای روشهای قبلی بو هاند .یکری از یهرمتررین

2016

انتقا اتی که به روش یحاسبه شاخص ر پا به خصوص ر بخش

یحاسبه کر ند و نتایج یطالعه آن ها نشران ا کره تولیرد یرک

تولیدات کشاورزی وار است ،ر نظرر نگررفتن نروع عملیرات و

راز

استفا ه از نها ههای خارجی ر یزرعه است .به نظر ییرسرد ر

 )al.,شاخص ر پای کربن را بررای تولیرد زعفرران ایرران

هکتار زعفران سبب انتشرار  85137کیلرو رم یعرا ل
لخانه ای یریشرو  .اصرفهانی و همکراران (

CO2

Esfahani et al.,

یحاسبات شاخص ر پا نوع استفا ه از زیین یشخص نمیشرو .

 )2017شراخص ر پررای اکولونیرک برررای تولیرد ذرت علوفرره را

ر حال حاضر یحاسبه شاخص ر پا بر اساس عملیات رایج زیین

 5/514هکتار جهانی بررای تولیرد یرک ترن یحصرول و 8/621

بو ه و شاخص ر پا نمی توانرد تمرایزی برین عملیرات پایردار و

هکتار جهانی برای کسب  8555الر رآید بدست آور ند.

عملیات ناپایدار ایجا کند ،بنابراین اسرتفا ه فشرر هترر از زیرین

با توجه به کاهش نزوالت جوی طی سالهای اخیر و پرایین

ییتواند ینجر به شاخص ر پرای کروچکتر شرو ( & Lenzen

آیدن سطح آب سفرههای زیرزیینی ،اقدایات سیاستی ر بخرش

 .)Murray, 2003این یوار یمکن است جایعیت شاخص ر پا

کشاورزی به سمت تولید یحصوالتی با نیاز آبی کم جهرت هری

را به عنوان یک ابزار ارزیابی بیوفیزیکی و انردازه یرری جرایع و

شده است و کاشرت یحصروالتی برا یصررف کمترر آب توسرط

قوی یور تر ید قرار هد .به عنروان یثرال یمکرن اسرت یرک

سیاست ذاران بخش کشاورزی توصیه ییشو  .نیاز آبری کرم و

یزرعه با تکیره برر نهرا ههرای خرارجی کره ارای اثررات سروء

سررو آوری برراال ،سرراز اری بررا نظررامهررای کررم نهررا ه و ایکرران

زیستیحیطی نیز ییباشند ،تولیدی بیشتر از یزرعهای که از این

بهره بر اری طوالنی یدت با یک بار کاشت ،سبب شده تا کاشت

نها هها استفا ه نمیکند اشته باشد که این ایر سبب انحراف ر

این یحصول یور توجه کشاورزان قرار رفته و سطح زیر کشت

یحاسبات شاخص ر پا خواهد شد (.)Ferng, 2005

این یحصول طی سی سال ذشته رشد چشم یری اشته باشد،

هر چند یطالعات یربوط به شاخص ر پای اکولونیک سرابقه

به طوری که سطح زیر کشت زعفران برا رشرد  945رصردی از

ای به رازای چند هه ار ولی ر یور یحصوالت کشاورزی و

حدو  24هزار هکتار ر سال  8965به  852هزار هکتار ر سال

یحاسبه ر پای اکولونیک ر سطح یزرعه سابقه یطالعات از چند

 8934رسریده اسرت ( Agriculture Jihad Organization

Cerutti et al.,

;Statistics of South Khorasan Province, 2017

سال ذشته تجاوز نمیکند سروتی و همکاران (

 ،)2013نظام تولید ییوه ر ینطقه پیمونته ر شمال ایتالیرا را برر
یبنای روش ر پای اکولونیرک چنرد کرارکر ی بررسری کر نرد.
نتایج یطالعه آن ها نشان ا بیشرین شاخص ر پا بررای کسرب

 .)Koocheki et al., 2017استان خراسان جنوبی از یهمتررین
یراکز تولید زعفران ر کشور است که از نظر سطح زیر کشرت و
تولید پرس از اسرتان خراسران رضروی ر رتبره وم قررار ار .
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زعفررران یکرری از یهمترررین یحصرروالت کشرراورزی ر اسررتان

تأیید شد .جایعه آیاری این پریوهش شرایل تمرایی کشراورزانی

خراسان جنوبی است که با  84584هکترار 29 ،رصرد یسراحت

است که ر استان خراسان جنوبی یبرا رت بره کاشرت زعفرران

باغات بارور استان خراسان جنوبی را به خو اختصاص ا ه است

کر هاند و برای تعیین حجم نمونه از جدول یور ان استفا ه شرد

( Agriculture Jihad Organization Statistics of South

(.)Zadehrahim et al., 2017

 .)Khorasan Province, 2017با توجه به اهمیرت پایرداری و

نهایتاً اطالعات الزم از  936کشاورز زعفرانکرار برر اسراس

یصرف بهینه نها هها ر بخش کشاورزی و ر یواجهه برا رونرد

جدول یور ان و به روش نمونره یرری تصرا فی برا اسرتفا ه از

افزایشی تولید و کاشت زعفران طی سه هه اخیر ،الزم است ترا

پرسشنایه و یصاحبه رو ررو جمعآوری ر ید.

یطالعهای ر زیینه پایداری و اثرات زیستیحیطی تولید زعفران

به ینظور یحاسبه ر پای اکولونیک بر اساس نروع عملیرات

انجام شو تا با شناخت بیشتر از انتشار آالیندهها ر فرآیند تولیرد

زراعی ر یزرعه ،باید ر پای اکولونیک را بره و بخرش ر پرای

این یحصول ،بتوان توصیه های سیاسرتی و کراربر ی ر جهرت

یستقیم و غیریستقیم تقسیمبنردی کرر ( Huijbregts et al.,

افزایش پایداری این یحصول ارائه کر  .لذا ر این یطالعه سرعی

 .)2008ر پررای یسررتقیم ر طررول زیرران بوسرریله یسرراحت

شده است تا با توجه به اهمیت یحصرول زعفرران ر کشراورزی

ساختمان ،زیینهرای زراعری ،یراترع و جنگرل کره یسرتقیماً ر

استان خراسان جنوبی و همچنین جایگاه این اسرتان ر تولیرد و

جریان تولید یحصول بکار ییروند ،تعریرف یری شرو و ر پرای

صا رات زعفران کشور ،پایداری تولید این یحصول با اسرتفا ه از

غیریستقیم ،نشان هنده ییزان زیین بهرهور الزم ،جهرت جرذب

شاخص ر پای اکولونیکی یطالعه شو .

 CO2تولید شده طی فرآیند تولید است .با توجه به ایرن یفهروم،
ر پای اکولونیک ییتواند به یجموع زیین واقعی و یجازی یور

مواد و روشها
برای یحاسبه و تحلیل شاخص ر پای اکولونیرک اطالعرات
الزم با استفا ه از ابزار پرسشنایه و یصاحبه رو ررو با کشراورزان

نیاز برای تولید یحصول تعریف شو و به صورت رابطره  8بیران
ییشو (.)Cerutti et al., 2013
EF= EFdirect+ EFco2

()8

که ر رابطه  EFdirect 8نشان هنده زیرین تصررف شرده ر

و از طریق نمونه یری تصرا فی جمرع آوری ر یرد .پرسشرنایه
شایل ییزان یصرف هر کدام از نهرا ههرای تولیرد شرایل کرو

طول زیان بوسیله زیینهای زراعی ،سراختمان ،یراترع و جنگرل

شیمیایی ،کو حیوانی ،ییرزان یصررف آ،ب ،سراعات کرار انرواع

برای تولید یحصول است کره برا اسرتفا ه از رابطره  2یحاسربه

یاشین آالت کشاورزی ،ییزان کار نیروی انسانی و ییرزان تولیرد

ییشو (.)Cerutti et al., 2013

هر کشاورز بو  .از آنجا که زعفران یک یاه چنرد سراله اسرت و

()2

ییزان تولید یحصول و یصرف نها ههرا ر سرالهرای یختلرف
یتفاوت است ،لرذا جمرعآوری اطالعرات و تحلیرل پایرداری بره
تفکیک سن یزارع از سال اول تا سال ششم انجرام شرد .اعتبرار
پرسشنایه نیز توسرط اسراتید رروه توسرعه روسرتایی و اقتصرا
کشاورزی انشگاههای بوعلی سرینا همردان و فر وسری یشرهد

EFdirect   A .EQF


ر رابطه  A 2نشران هنرده ییرزان زیرین تصررف شرده
نروع



(زراعرری ،جنگلرری ،یرتررع ،سرراختمان) و  EQFفرراکتور

یعا لسازی یتناظر با هر نوع زیین نروع  را نشران یری هرد.
فاکتور یعا لسازی  ،بهرهوری نسبی ییان انواع پهنه زیین و آب
را نشان یی هد و با توجه به تفاوت پتانسیل بهرهوری پهنههای

کاربرد ردپای اکولوژیک چند کارکردی در تحلیل پایداری تولید زعفران در خراسان جنوبی
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یختلف زیین ارای یقدار یتفراوت یریباشرد .بره عنروان یثرال

( .)Monfreda et al., 2004یقدار  EQFبررای انرواع یختلرف

زیین های زراعی ر یقایسه با یراتع ارای فاکتور تعا ل بزر ترر

اراضی ر جدول  8نشان ا ه شده است ( González-Vallejo

هسررتند ،زیرررا بهرررهوری آنهررا نسرربت برره یرتررع برراالتر اسررت

.)et al., 2015

جدول  -فاکتور معادلسازی انواع مختلف زمین
Table1- Equevalant factor for different land type

فاکتور معادلسازی

طبقه زمین تولیدی

)EQF (gha.ha-1

Productive land category

2.51

زیینهای زراعی
Cropland

یراتع

0.46

Pastures

جنگل

1.26
2.51

Forest

زیین ساختهشده
Built land
)(González-Vallejo et al., 2015

EFco2نشرران هنررده ییررزان جنگررل الزم برررای جررذب ی-
اکسیدکربن تولید شده ر طول چرخه حیات تولید ییباشد که به

از تولید و انتقال کو نیتروننه به یزرعه ر قالب انتشارات خرارج
یزرعه یحاسبه ییشو .

صورت رابطه  9یحاسبه ییشو (.) Huijbregts et al., 2008

یکی یگر از جنبه های کلیدی یحاسبه ر پای اکولونیرک از

EFCO2  M CO2.

ینظر ارزیابی چرخه حیات ،ایکان استفا ه از واحردهای یتفراوت

()9

1  FCO2
.EQF f
SCO2

ر رابطه  Mco2 9نشان هنرده ییرزان  CO2ینتشرشرده ر
جریان تولید یحصول FCO2 ،بخشی از  CO2اسرت کره سرالیانه
توسط اقیانوس جذب ییشرو ،

CO2

 Sنرر جرذب  CO2توسرط

بیویاس بر یبنرای ) (Kg CO2 m-2 yr-1و  EQFfنیرز نشران-
هنده فاکتور یعا لسازی یتناظر با اراضی جنگلی ییباشد.

ر جدول  2ییزان انتشار ازهای لخانهای ر فرآیند تولیرد
یحصرروالت کشرراورزی ر و ررروه انتشررارات خررارج یزرعرره و
انتشارات اخل یزرعه طبقهبندی شدهاند.
انتشارات اخل یزرعه ر اثر کاربر نها هها ر اخل یزرعره
ایجا ییشو  ،ولی انتشارات خارج یزرعه ر اثر فرآینرد تولیرد و
انتقال نها ه به اخل یزرعه ایجا یریشروند .بره عنروان یثرال
انتشارات ناشی از کاربر کو نیتروننه ر اخل یرزهرای یزرعره
ر طبقه انتشارات اخل یزرعه قرار یی یر  ،ولی انتشارات ناشی

عملکر ی ر یحاسبه ر پرای اکولونیرک اسرت .انتخراب واحرد
عملکر ی یمکن است یوضوعات یهمی را برای تحقیق نمایران
ساز ( .)Cerutti et al., 2013واحرد عملکرر ی یریتوانرد برر
یبنای یساحت زیین ،تو ه و یالی انتخاب شو ( Cerutti et al.,

 . )2011بدین ینظور ارزیابی ر پای اکولونیک بر پایه یرک ترن
یحصول 8555 ،الر رآید و سطح زیین ر یزرعه ،بره ترتیرب
بهصورت روابط  4 ،4و  6نشان ا ه شده است ( Cerutti et al.,

.)2013
()4



(1000 )4



 gha  EFdirect  EFCO2
EFproduct

Yield
 t 



 gha  EFdirect  EFCO2
EFrevenue 

Re venues
 1000$ 

()6

8931  زمستان،4  شماره،7  جلد،نشریه زراعت و فناوری زعفران



644



 gha 
EFdirect  EFCO2

EFland 
 gha
 area
farm 
farm  EQFcropland


نتایج و بحث
ییزان یصرف هر کدام از نها هها بررای تولیرد یرک هکترار

Area  ییزان تولیرد برر حسرب ترن وYield ،ر این روابط

 نشران ا ه9 زعفران ر سالهای اول تا ششم تولید ر جردول

.نشان هنده یساحت یزرعه است

.شده است

 ضریب انتشار گازهای گلخانهای هر کدام از نهادههای کشاورزی- جدول
Table 2- Greenhouse gas emission coefficients of agriculture inputs

نهاده

واحد

Input

Unit

ضریب انتشار گازهای گلخانهای

منبع

GHG coefficients (kgCO2 eq. unit1)
Off farm emission (emission embodied in input)

References

)انتشارات خارج از یزرعه (انتشارات نهفته ر نها هها
N fertilizer (N)

کو نیتروننه
P fertilizer (P2O5)

کو فسفاته
Diesel

یزل

kg

3

(Nguyen & Hermansen, 2012)

kg

1

(Snyder et al., 2009)

L

0.016kgCO2eq./MJ diesel*36.4 MJ/L Diesel

(Nguyen & Hermansen, 2012)

On farm emission

انتشارات اخل یزرعه
N fertilizer (N)

کو نیتروننه
Manure

کو حیوانی
Diesel یزل

kg

4.7(0.01kgN2O-N/kg N)

(Nguyen & Hermansen, 2012)

kg

0.097kgCO2eq./MJ FMY*0.3 MJ/Kg FMY

(Houshyar et al., 2015)

L

0.074kgCO2eq./MJ diesel*36.4 MJ/L diesel

(Nguyen & Hermansen, 2012)

 میانگین محصول و مصرف نهاده ها در مزرعه زعفران-

جدول

Table 3 -Average of yeild and consumed input in saffron farm
سال
year

بنه زعفران

کود اوره

کود فسفات

کود پتاس

کود حیوانی

نیروی کار

آب

کالله زعفران

Corm
(kg.ha-1)

P fertilizer
(kg.ha-1)

P fertilizer
(kg.ha-1)

K fertilizer
(kg.ha-1)

Manure
(kg.ha-1)

Labor
(H.ha-1)

Water
(m3.ha-1)

Saffron stigma
(kg.ha-1)

3000

100

100

41

32

1369

3096

0.182

0

120

110

39.8

26.7

269.2

3100

3.001

0

125

95

31.2

23

531

3248

7.24

0

124

93

21

0

514.1

3260

7.3

0

123

84

22.3

0

401.82

2986

5.8

0

110

80

20

0

292.45

3050

3.8

سال اول
First
year

سال وم
Second
year

سال سوم
Third
year

سال چهارم
Forth
year

سال پنجم
Fifth
year

سال ششم
Sixth
year

کاربرد ردپای اکولوژیک چند کارکردی در تحلیل پایداری تولید زعفران در خراسان جنوبی
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ییزان تولید زعفران خشک یربوطه بره سرالهای سروم و جهرارم
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کاشت یحصول ر سال اول ،ر این سال بیشترین نیاز به نیروی
کار ر طی وره تولید یحصول وجو ار .

تولید است .از طرف یگر با توجه به آیا ه سازی زیین و عملیات
جدول  -میانگین ساالنه انتشار گازهای گلخانهای هر کدام از نهادهها
Table 4- Annual average of greenhouse gas emission coefficients of agriculture inputs

انتشار گازهای گلخانهای

واحد

نهاده

)GHG emission (kgCO2 eq.

Unit

Input

انتشارات خارج از یزرعه (انتشارات نهفته ر نها هها)
)Off farm emission (emission embodied in input
161.46

kg

43.08

kg

6.21

L

کو نیتروننه
)N fertilizer (N

کو فسفاته
)P fertilizer (P2O5

یزل
Diesel

جمع انتشارات خارج از یزرعه

210.76

Total off farm emission

انتشارات اخل یزرعه
On farm emission
252.954

kg

0.39

kg

28.73

L

کو نیتروننه
)N fertilizer (N

کو حیوانی
Manure

یزل

282.08

Diesel

جمع انتشارات اخل یزرعه
Total on farm emission

جمع

492.84

نتایج یربوط به ر پای غیریستقیم یرتبط با انتشرارات اخرل

Total

یربوط به کو نیتروننه ایجا شده اسرت کره رقرم آن ر حردو

یزرعه تولید یک هکتار زعفران برای سالهای اول ترا ششرم ر

 5/54هکتار جهانی برای تولید یرک هکترار زعفرران ر اسرتان

جدول  4نشان ا ه شده است.

خراسان جنوبی است.

طبق اطالعات یندرج ر جدول  4ر سال اول کره عملیرات

شاخص ر پای غیرر یسرتقیم تحرت ترأثیر انتشرار ازهرای

آیا هسازی و کاشت یحصول توسط یاشینآالت کشاورزی انجام

لخانهای است و هرچه ییزان انتشار ازهای لخانه ای بیشرتر

ییشو  ،شاخص ر پا یقدار بیشتری را نشان یی هد کره ر اثرر

باشد این شاخص نیز افزایش پیدار ییکند .نتایج این یطالعره برا

انتشارات یربوط به کو نیتروننره و سروخت یرزل ایجرا شرده

نتایج یطالعه اصرفهانی و همکراران ()Esfahani et al., 2017

است .ر سالهای وم تا ششم شراخص ر پرا ر اثرر انتشرارات

وخنالی و همکاران ( )Khanali et al., 2016یطالبقت ار .
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جدول  -5شاخص ردپای غیرمستقیم مرتبط با انتشارات داخل مزرعه هر کدام از نهادهها در سالهای مختلف (هکتار جهانی)
)Table 5- Indirect footprint associated with off farm emission for each input in different years (Gha

جمع

کود نیتروژنه

دیزل

کود حیوانی

سال

Total

N-fertilizer

Diesel

Manure

Year

0.085889

0.047672

0.038012

0.000205

سال اول

0.057377

0.057207

0

0.000171

0.059737

0.05959

0

0.000147

0.059113

0.059113

0

0

0.058637

0.058637

0

0

0.052439

0.052439

0

0

خنالی و همکاران ( )Khanali et al., 2016ر یطالعه خو

First year

سال وم
Second year

سال سوم
Third year

سال چهارم
Forth year

سال پنجم
Fifth year

سال ششم
Sixth year

سوخت یزل بیشترین سهم را ر شاخص ر پرای غیرر یسرتقیم

ییزان انتشار ازهای لخانهای برای تولید یک هکتار زعفران را

انتشارات اخل یزرعه تولید ذرت علوفرهای ار کره اسرتفا ه از

یحاسبه کر ند که ر یطالعره آنهرا نیرز کرو نیتروننره و کرو

یاشینآالت جهت کاشت و بر اشت یحصول ییتواند یهمتررین

حیوانی بیشرترین سرهم را ر انتشرارات اخرل یزرعره اشرتند.

علت این تفاوت باشد.

اصفهانی و همکاران ( )Esfahani et al., 2017نشان ا ند که
جدول  -6شاخص رد پای غیرمستقیم مرتبط با انتشارات خارج از مزرعه هر کدام از نهادهها (هکتار جهانی)
)Table 6- Indirect footprint associated with off farm emission for each inputs (Gha

جمع

کود نیتروژنه

کود فسفات

کود پتاس

نیروی کار

دیزل

سال

Total

N-fertiliser

P-fertilizer

K-fertilizer

Labor

Diesel

Year

0.266424

0.030429

0.010143

0.006328

0.211305

0.008219

سال اول

0.095366

0.036515

0.011157

0.006143

0.041551

0

0.134448

0.038036

0.009636

0.004816

0.08196

0

0.129758

0.037732

0.009433

0.003241

0.079351

0

0.111411

0.037428

0.00852

0.003442

0.062021

0

0.089813

0.033472

0.008114

0.003087

0.04514

0

First year

سال وم
Second year

سال سوم
Third year

سال چهارم
Forth year

سال پنجم
Fifth year

سال ششم
Sixth year

نتایج یربروط بره شراخص ر پرای غیریسرتقیم کره ر اثرر

از یاشینآالت ر سال اول جهت عملیات آیا ه سازی و کاشرت

انتشارات خارج از یزرعه ایجا شده است ر جدول  6نشران ا ه

یحصول ،و استفا ه از سوخت و نیروی کار بیشتر ر ایرن سرال،

شده است .همانطور که قبالً نیز توضیح ا ه شد به علت استفا ه

شاخص ر پای غیریستقیم بیشترین یقدار را نشان یری هرد .ر

کاربرد ردپای اکولوژیک چند کارکردی در تحلیل پایداری تولید زعفران در خراسان جنوبی
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سالهای وم تا ششم کو نیتروننه ،کو فسرفات و نیرروی کرار

خنالی و همکاران ( )Khanali et al., 2016نیز کو نیتروننره و

نها ههایی بو ند که بیشترین اثر را بر شاخص ر پای غیریستقیم

کو حیوانی هر کدام با  42رصد بیشترین سرهم را از انتشرارات

خارج از یزرعه برای تولید یک هکتار زعفران اشتند .ر یطالعره

خارج از یزرعه به خو اختصاص ا ه بو ند.

جدول  -7ردپای اکولوژیک غیرمستقیم تولید زعفران در سالهای مختلف (هکتار جهانی)
)Table 7- Indirect ecological footprint of saffron production in different years (Gha
جمع

کود نیتروژنه

کود فسفات

کود پتاس

نیروی کار

دیزل

کود حیوانی

سال

Total

N-fertiliser

P-fertilizer

K-fertilizer

Labor

Diesel

Manure

Year

0.352313

0.078101

0.010143

0.006328

0.211305

0.046231

0.000205

0.152744

0.093721

0.011157

0.006143

0.041551

0

0.000171

0.194185

0.097626

0.009636

0.004816

0.08196

0

0.000147

0.188871

0.096845

0.009433

0.003241

0.079351

0

0

0.170047

0.096064

0.00852

0.003442

0.062021

0

0

0.142252

0.085911

0.008114

0.003087

0.04514

0

0

0.200069

0.091378

0.009501

0.00451

0.086888

0.007705

8.71E-05

سال اول
First year

سال وم
Second year

سال سوم
Third year

سال چهارم
Forth year

سال پنجم
Fifth year

سال ششم
Sixth year

ییانگین
Average

ییانگین شاخص ر پای غیریستقیم برای تولید یرک هکترار

کاشررت و تهیرره زیررین اسررت ،بیشررتر شرراخص غیریسررتقیم برره

زعفران  5/25هکتار جهانی یحاسبه شد (جدول  .)7همانطور که

سالهای سوم ،چهارم و پنجم تولید یربوط ییشو کره ر ایرن

ر جدول  7یشاهده یی شو  ،پس از سرال اول کره یربروط بره

سالها حداکثر یحصول حاصل ییشو .

شکل  -تاثیر هر کدام از نهاده ها بر شاخص رد پای اکولوژیک
Figure 1- The impact of each input on the ecological footprint index.
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اثر کلی هر کدام از نها هها بر شاخص ر پای اکولونیک بره

یریباشرند .ر یطالعره خنرالی و همکراران ( Khanali et al.,

صورت شکل  8نشان ا ه شده است .برا توجره بره ایرن شرکل

 )2016کو نیتروننه و کو حیوانی یهمترین نها ه ها ر انتشرار

یالحظه یی شو که با ر نظر رفتن یجموع انتشارات اخرل و

ازهای لخانهای ر تولید زعفران بو ند که بره نظرر یریرسرد

خارج یزرعه ،کو نیتروننه ،نیروی کار ،کرو فسرفات و سروخت

یهمترین علت ر تفاوت نترایج یحاسربه انتشرارات یربروط بره

یزل از یهمترین نها ههای یثثر ر شاخص ر پرای اکولونیرک

نیروی کار ر این یطالعه باشد.

جدول  -8شاخص ردپای اکولوژیک چندکارکردی زعفران در سالهای مختلف (هکتار جهانی)
)Table 8- Multi-functional ecological footprint of saffron in different years (Gha

ردپای زمین

ردپای عملکردی

ردپای درآمدی

سال

EF land

EF yeild

EF revenue

Year

0.011404

0.015727

3.209590868

سال اول

0.010609

0.0008873

0.181078654

0.010774

0.0003735

0.076225755

0.010752

0.0003697

0.075450686

0.010677

0.0004254

0.086817214

0.010567

0.000698

0.142441046

0.010797

0.0030801

0.628600704

First year

سال وم
Second year

سال سوم
Third year

سال چهارم
Forth year

سال پنجم
Fifth year

سال ششم
Sixth year

ییانگین
Average

شاخص ر پای اکولونیک چند کارکر ی ر جردول  1نشران

عملکر پایین زعفران بیشترین یقدار و ر سالهای وم تا ششم

ا ه شده است .ییانگین شاخص ر پای زیرین برر اسراس یرک

به علت عملکر باالتر کمترین یقدار را اشته است .با توجره بره

هکتار جهرانی  5/58بره سرت آیرد .ییرانگین شراخص ر پرای

این که یحاسبه شاخص ر پا ر سطح یزرعه یک یوضوع نسربتاً

اکولونیک به ازای کسب یک ییلیون تویان رآید یعرا ل 5/69

جدید است ،یطالعات یشابهی ر یور زعفرران وجرو نردار ترا

هکتار جهانی یحاسبه شد .به عبارت یگر کسرب یرک ییلیرون

بتوان با یقایسه نتایج به تصرویر شرفافترری ر یرور پایرداری

تویان رآید از تولید زعفران نیازیند  5/69زیین بر حسب هکتار

زعفران ست یافت .لذا نتایج این یطالعه با نتایج سایر یطالعراتی

جهانی است .کمترین شاخص ر پا بر اسراس رآیرد یربروط بره

که ر بخش کشاورزی صورت رفته یقایسه شده است تا بتوان

سالهای وم ترا پرنجم تولیرد اسرت کره ر ایرن سرالهرا اوج

جایگاه تولید زعفران را با سایر یحصروالت کشراورزی از ینظرر

یحصول و رآید وجو اشته است .یقدار ر پای اکولونیک برای

پایداری یقایسه کر  .نتایج یطالعهای که پایداری ذرت علوفرهای

تولید یک تن زعفران خشرک نیرز بره صرورت ییرانگین 5/559

ر شهرسررتان سرررایان را بررسرری کررر ه بررو نشرران ا ر پررای

هکتار جهانی یحاسبه شد که این یقدار ر سرال اول بره خراطر

اکولونیک برای تولید یک تن ذرت علوفهای ر شرایط جراری و

کاربرد ردپای اکولوژیک چند کارکردی در تحلیل پایداری تولید زعفران در خراسان جنوبی
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بهینه تولید  5/514و  5/519هکتار جهانی است .همچنین بررای

سیاست ذاران ر جهت اقدام به سوی کشاورزی پایدار ،پایرداری

ایجررا  8555الر رآیررد از تولیررد ذرت علوفررهای  8/64هکتررار

باید از یفهوم انتزاعی به یک یفهوم کمی تبدیل شرو  .بنرابراین

جهانی زیین بهرهوری زیستی نیاز اسرت 8EF land .نیرز 8/97

توسعه یک یعیار کمی پایداری یرک پریش نیراز اساسری بررای

 gha/ghafarmبرای تولید ذرت علوفهای تخمین ز ه شده است

توسعه اقدایات سیاستی برای کشاورزی پایدار است ( & Sands

( .)Esfahani et al., 2017شراخص ر پرای اکولونیرک بررای

 .)Podmore, 2000یزرعه یهمتررین واحرد تصرمیم یرری ر

تولید ندم ر اسرتان همردان بره ترتیرب  2/14و  2/36هکترار

نظامهای کشاورزی است و اثرات زیستیحیطی ر یزرعه تا حد

جهانی برای سیستم کشت حفاظتی 2و کشت یتعرارف 9رزارش

زیا ی به نوع عملیات تولید بسرتگی ار ( Van der Werf et

شده است ( .)Naderi Mahdei et al., 2015ر پای اکولونیک

 ،)al., 2009بنابراین کشاورزان نیاز به یرک راهنمرای عملری و

برای تولید یک هکتار انگور  9/28هکتار جهرانی بدسرت آیرده

علمی ارند تا بتوانند عملیات تولید را ر جهت نیل بره پایرداری

اسررت ( .) Niccolucci et al., 2008سررروتی و همکرراران

بهبو بخشند .شاخصهای پایداری ابزاری اسرت کره یریتوانرد

( )Cerutti et al., 2010ییزان ر پای اکولونیرک بررای تولیرد

برای آ اهی کشاورزان نسبت به اثرات زیستیحیطری اقردایات

یک تن شلیل ر ایتالیا را  8/94هکترار جهرانی رزارش کر نرد.

آن ها یور استفا ه قرار یر .

سرروتی و همکراران ( )Cerutti et al., 2013ییرزان شراخص

ر این یطالعه پایرداری تولیرد زعفرران ر اسرتان خراسران

ر پای اکولونیک برای سه یحصول سیب ،زر آلو و کیوی را بره

جنوبی با اسرتفا ه از شراخص ر پرای اکولونیرک چنردکارکر ی

ترتیب  8/68 ،8/47و  9/54هکتار جهرانی برر حسرب یرک ترن

بررسی شد .از یقایسه نتایج این یطالعه با نتایج سرایر یطالعرات

یحصول و  8/66 ،4/3و  6/77هکتار جهرانی برر حسرب 8555

اندد که ر زیینه یحاسبه شاخص ر پای اکولونیرک ر بخرش
کشاورزی و سطح یزرعه وجو ار  ،چنین به نظر یریرسرد کره

الر رآید یحاسبه کر ند.

تولید زعفران نسبت به سایر یحصوالت کشاورزی پایدارتر اسرت
و عوار
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زیستیحیطی که نظام کشاورزی یتعرارف بره نبرال

ار ر تولید این یحصول ر سطح کمتری یالحظه ییشو .
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Abstract
The ecological footprint (EF) is a strong indicator of sustainability analysis that is used today in
scientific communities. The footprint index determines the space required to support an activity by
the average area needed to provide resources and absorb waste in term of global hectare (Gha). In
this study, the sustainability of saffron production in the southern Khorasan province as one of the
most important saffron production centers in the country was investigated due to the significant
increase in saffron production in recent years. The data for this research was collected through
questionnaires and interviews with 396 farmers in 2017. According to the different yield and
consumption of inputs in different years, sustainability investigation was carried out for the first to
sixth years. For this purpose, the amount of bio productive land directly required for production of
saffron was considered as an indicator of the direct ecological footprint and amount of bio
productive land needed to absorb the waste generated by the production process as indirect
ecological footprint. The results of this study showed that the average indirect EF of saffron was
2.02 global hectare (Gha), 0.07 of which was related to farm and 0.13 Gha was related to off farm
emissions. The highest EF was allocated to the first year of production. The multi-functional
ecological footprint showed that the EF land was 0.01 Gha, EF revenue 0.63 Gha and EF yield was
0.003 Gha. Generally it seems that saffron production is relatively sustainable farming compared to
other agricultural crops.
Keywords: Saffron, Ecological footprint, Global hectare, equivalent factor, Greenhouse gas.
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