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 چکیده
 مدیریت درسیستمباشد. این در حالی است که پسماند می پایش منظور هب شهری پسماند مدیریت سیستم در جوامع طراحی کنونی نیازهای از یکیامروزه 

 زیستیمحیط بار اقتصادی، هایهزینه بر عالوه که دارد وجود برای مدیریت مختلفی هایگزینه پسماند، ترکیب و تولید میزان به توجه با پسماند،

 نظر از که ایگزینه به یابیدست به لحاظ جوامع، در پسماند مدیریت تلفمخ هایروش به جامع نگاهی ضروری است لذا بردارند. در را مختلفی

 شهر پسماند مدیریت مختلف هایگزینه زیستیمحیط اثرات شود. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی باشد، داشته پی در را آسیب ترینکم زیستیمحیط

 و کمیت و چهارباغ پسماند مدیریت وضعیت موجود شناسایی و بررسی از پس نظورم چهارباغ با استفاده از رویکرد چرخه حیات پرداخته است. بدین
 شهر شرایط به توجه با مختلف سناریوهای سازیمدل و تعریف به اقدام شده شهر، تولید پسماند دفع جهت موجود هایروش و پسماند انواع کیفیت

 عنوان به چهارم، سناریوی پسماند چهارباغ، مدیریت سیستم برای شده سازیمدل یسناریو پنج بین چهارباغ کرده است. نتایج نشان داده است که از

 شهر چهارباغ در پسماند مدیریت کنونی شرایط دهندهنشان نوعی به که سوم، سناریوی همچنین گردید. انتخاب زیستیمحیط لحاظ از هم گزینه بهترین

 .گردید ابانتخ زیستیلحاظ محیط از سناریو بدترین عنوان به است،

 های کلیدیواژه
 "حیاتچرخه"، "زیستمحیط"، "پسماند"
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Abstract 

Today, one of the current needs in municipal waste management system design communities is to 

monitor waste. However, in the waste management system, depending on the amount of waste 

generation and composition, there are different management options that involve different 

environmental burdens in addition to economic costs. Therefore, it is necessary to take a comprehensive 

look at the different ways of waste management in societies in order to find the option that has the least 

environmental impact. Therefore, the present study investigates the environmental impacts of different 

waste management options in Chahar Bagh using life cycle approach. For this purpose, after reviewing 

and identifying the current status of waste management of Chahar Bagh and the quantity and quality of 

the types of waste and existing methods for waste disposal in the city, it has attempted to define and 

model different scenarios according to the conditions of Chahar Bagh. The results showed that out of 

the five scenarios modeled for the Chahar Bagh waste management system, the fourth scenario was 

selected as the best environmental option. Also the third scenario, which somehow reflects the current 

conditions of waste management in Chahar Bagh, was selected as the worst scenario in terms of 

environment. 
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 مقدمه -1

 و زیستمحیط تخریب ها،آالینده انتشار در اصلی عوامل از یکی پسماند
 باشد. براساسمی امروزی جوامع بین ها دربیماری و هااپیدمی انواع ایجاد

 در هخاورمیان در پسماند تولید سرانه میانگین جهانی، بانک هایگزارش
 در ودشمی بینی پیش و باشدمی روز در نفر برای هر کیلوگرم 1/1حدود 

 حجم این. روز برسد در نفر هر برای کیلوگرم 43/1 میزان به 2025 سال
-می تزیسمحیط آلودگی و هاآلودگی شدن پراکنده باعث تنها نه پسماند

 ایعدیده مشکالت بروز و رواگیردا هاییبیمار عامل ایجاد بلکه شود،
(. لذا امروزه، 2015و همکاران،  1شود)سانتیرمی هاانسان سالمتی برای

 به های شهریسیستم مهمترین از یکی شهری پسماند مدیریت سیستم

 با مرتبط سالمتی و زیستیمحیط معضالت کاهش و جلوگیری منظور

 شهرها کالن در کنونی نیازهای از باشد. در این راستا، یکیمی پسماند

باشد. پسماند می پایش منظور به شهری پسماند مدیریت سیستم طراحی
 هایکارخانه احداث مانند پسماند پایش هایروش ساخت و طراحی

-فعالیت و بازیافت هوازی،بیتجزیه سوز، راکتورهایزباله سازی،کمپوست

 راهکارهایی جمله از پسماند، از مجدد استفاده و مبدا از کاهش نظیر هایی

 حال در شهرها کالن در باالیی هایهزینه صرف با امروزه که است

 هایروش بهترین از (. یکی2008باشد)دامغانی و همکاران، می انجام

 بازیافت افزایش و خام مواد مصرف کاهش دفعی، پسماند مقدار کاهش

 دایجا ولی است ساده ایده این اگرچه است. پسماند از مجدد و استتفاده
 جوامع، بنابراین است. مشکل بسیار مدرن صنعتی جوامع در تغییرات این

 دفع برای های دائمیمحل برای جستجو به و پذیرفتند را پسماند مدیریت
 1380 دهه از ایران در (.2002همکاران،  و 2پرداختند)چوبانگلوس پسماند
ز ا شهر چندین در و گردید مطرح جدی طور به بازیافت و پردازش مسأله
 جهانی سطح در درآمد. اجرا مرحله به مشهد و تهران شهرهایکالن جمله

 پردازش و تفکیک زمینه در انگلیس فیلیپین و مانند کشورهایی هم

 پاینالس و ارنجکانتی شهرهای همچنین اند.داشته ایگسترده هایفعالیت
 ینهزم رد کالیفرنیا، در سفرانسیسکو و  سلیندرو شهرهای و ، فلوریدا در

زاده، اند)کرمیداشته زیادی هایفعالیت خشک پسماند پردازش تفکیک و
 شهری پسماندهای درصد 8 (. این در حالی است که در ایران، تنها1395

 زاید مواد درصد 92که درحالی شوندمی مجدد استفاده و کمپوست بازیافت،
 درصد 25 حدود جامد، زاید مواد مدیریتی روش این از که شوندمی دفن

 دفن شتیبهدا غیر شکل به مابقی و است بهداشتی تقریباً و دفن  اصولی
ذکر (. البته الزم به1395باشند)سایت بهداشت محیط ایران، می تلنبار و

 لحاظ هب پسماند بودن ناهمگون دلیلبه پسماند مدیریت بحث است که در
 یاداقتص هایمحدودیت مناطق شهری، رویهبی گسترش کیفی، و کمی

 استفاده در مورد انرژی و خام مواد انواع رسانی،خدمات در هاشهرداری
 مطرح ایپیچیده بسیار مسائل استفاده، مورد روز هایفناوری و تولیدات

 که است سالیانی کشور ایران (.2002و همکاران،  )چوبانگلوس شودمی

فتار گر رفاه و فناوری صنعت، رشد به رو روند و جمعیت ازدیاد دلیل به
محیط آلودگی آن)نظیر ذاتی مضرات از جدای که گردیده پسماند معضل
و  دفن و ونقل حمل کالن هایهزینه سالمت انسان( تهدید و زیست
 است. همراه داشتهبه هم را و غیره کشور سرمایه رفتندست از نیز و غیره

 توسعه پنجم یاهداف برنامه به رسیدن اصلی موانع از یکی معضل این

 را بازیافت و تفکیک کاهش، راهکارهای به اهمیت توجه که باشدمی

                                                           
1. Steiner 

2 .Tchobanoglous 
3 .Goulart Coelho & Lange 

 آغاز اخیر هایدر سال ناکافی صورت به هرچند طرح این دهدمی نشان

 به نیاز طرح این شدن فراگیر و پیشرفت برای مسلماً  ولی است شده

 ای در شکبی که دارد وجود عمده سازیفرهنگ وسیع و تبدیالت

 جهت ابزار مهمترین عنوانفرهنگی به و اعیاجتم راهکارهای خصوص

 گرفتن نظر در با (.1394شود)کریمی،  گرفته کاربه بایستمی امر این

 آلودگی مانند اکولوژیکی هایپدیده و جمعیت افزایش و مذکور مسائل

 انجام باشند،می مربوط پسماند نامناسب مدیریت با که و غیره، هوا و آب

 برای منطقی و نگرمدیریتی آینده سناریوهای ئهارا به منجر که مطالعاتی

 ضرورت و اهمیت از گردد،می روستایی و شهری مناطق مشکل حل

رو، در داخل و خارج کشور مطالعات مختلفی است. از این اساسی برخوردار
 و کولهو در این زمینه صورت گرفته است. به عنوان مثال، گوالرت

 بر پسماند مدیریت سازگار هایلح(، در مطالعه خود راه2016)3لَنگ

برزیل ارائه نمودند.   ژانیرو حیات را برای شهر ریودِ چرخه رویکرد اساس
 سناریوها کردند که بررسی مدیریتی استراتژی بدین منظور آنها هشت

 بازیافت نیز و مبدأ در شده تفکیک زباله و زباله مخلوط آوریجمع شامل

 کنونی شرایط داد که تایج آنها نشانبودند. ن پسماند از انرژی و مواد

 مجموع نظر را از کارایی بدترین شهر، این در شهری جامد پسماند

-استراتژی اجرای ضرورت دهندهنشان که داده ارائه زیستیمحیط بارهای

 داردوست و سازگارتر MSW مدیریت سیستم یک جهت در های جدید

 با سناریوهایی رد LCA بهتر هایهمچنین کارایی بود. زیستمحیط

و  4مشاهده شد. پنیپینتو شده، تفکیک پسماند آوریجمع باالی نرخ
های نوآورانه تحت حلریزی راه(، در مطالعه خود، برنامه2015همکاران)

شرایط محلی خاص، برای تصفیه پسماند جامد شهری را مورد بررسی قرار 
قرار دادند: در سناریو دادند. آنها در این مطالعه دو سناریو را مورد مقایسه 

آوری جداگانه تحت تصفیه حرارتی به مانده پسماند پس از جمعاول باقی
ینی بگاز تبدیل شده و استفاده از انرژی گازی سنتزی تولید شده، پیش

گردد؛ سناریو دوم براساس گردیده و در نهایت باقیمانده عملیات، دفن می
نها ه بخش تعریف شد. نتایج آمانده پسماند در سجداسازی مکانیکی باقی

یستی زمکانیکی از لحاظ محیط-نشان داد که گزینه تصفیه بیولوژیکی
تر بوده، در حالی که گزینه تبدیل به گاز از نقطه نظر اقتصادی تحت ارجح

پور قدم و شرایط عملیاتی در نظر گرفته شده، بهتر بوده است. خان
 اندپسم نهایی دفع هایگزینه (، در مطالعه خود به ارزیابی1397همکاران)

 لتحلی و عمر چرخه ارزیابی های روش تلفیق از استفاده با شهری جامد
-ارات گلخانهبیشترین انتشمراتبی پرداختند. نتایج آنها نشان داد که  سلسله

افتد. حداکثر اتفاق می B و کمترین آن در سناریوی A ای طی سناریوی
زایدات غذایی و کاغذ و مقوا، در  تخفیف در انتشارات بواسطه سوزاندن

، دفن C و A شود. برخالف آن، در سناریوهایحاصل می B سناریوی
این قبیل زایدات عامل اصلی تولید گاز متان بوده است. سوزاندن زایدات 

 تواند منجر به استحصال انرژی بیشتری در سناریویپالستیکی اگرچه می

B شود، ولی تولید CO2 افزایشی در انتشارغیربیولوژیک اثر GHGs 

از منظر اغلب معیارهای فنی برتری نسبتا باالیی  C و A دارد. سناریوهای
زایی در این اند لیکن امکان شیرابهداشته B در مقایسه با سناریوی

(، 1396نظری و همکاران)شاه دهد.سناریوها امتیاز فنی آنها را کاهش می
 رزیابیا رویکرد با شهری پسماند دفع هایگزینه در مطالعه خود به بررسی

سناریو در نظر گرفته شده و  15بدین منظور حیات پرداختند.  چرخه

4 .Panepinto 
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نویسی چرخه حیات در هر سناریو به کمک مدل مدیریت یکپارچه فهرست
سی نویصورت پذیرفت. نتایج به دست آمده از فهرست (IWM) پسماند

ای، گازهای اسیدی، طبقه اثر شامل مصرف انرژی، گازهای گلخانه 5به 
های سمی تخصیص داده شد. مقادیر دود فتوشیمیایی و خروجیمه

سازی ضرب گردید و شاخص فهرست شده در فاکتورهای ویژگی
اکولوژیکی برای هر یک از سناریوها به دست آمد و در نهایت برآورد 
اقتصادی هر یک از سناریوها انجام شد. با مقایسه سناریوها از نظر زیست 

کمپوست به عنوان  %40دفن بهداشتی و  %60یطی و اقتصادی، سناریو مح
بنابر مطالعات  .گزینه برتر دفع پسماند شهری، شهر رامسر انتخاب گردید

 ایالعاده فوق یابیم که بحث مدیریت پسماند شهری اهمیتفوق درمی
 نامطلوب وضعیت ساماندهی جهت در صحیح استراتژی و فقدان داشته

 ریزانبرنامه و بیشتر، محققان، مسوالن توجه به منجر ند،پسما مدیریت
رو هدف اصلی پژوهش گردیده است. از این پسماند مدیریت زمینه در

 ازیابیب رساندن حداکثر به هدف با پسماند دفع گزینه بهترین حاضر ارائه
 باشد.کرج می چهارباغ شهر حیات چرخه ارزیابی ابزار توسط انرژی

 مبانی نظری -2

 ستیزیمحیط مسایل مهمترین از یکی عنوان به پسماند، مدیریت زهامرو
 و یلتحل و تجزیه برای افزونی روز تقاضای دلیل همین به و است مطرح

 ختلفم هایسیاست در آن محیطیزیست اثرات و سیستم کارایی مقایسه
 ارزیابی ابزارهای اهداف این به رسیدن برای. دارد وجود شهری مدیریت

 ارزیابی ظورمن به مختلفی ابزارهای. باشندمی گزینه بهترین یزیستمحیط
 ،زیستمحیط ممیزی به توان می که دارد وجود پسماند مدیریت سامانه
 لتحلی محیطی،زیست خطر احتمال ارزیابی زیستی،محیط اثرات ارزیابی
 حیات، ارزیابی چرخه .کرد اشاره حیات چرخه ارزیابی و منابع و مواد جریان

 یک با ارتباط در زیستیمحیط هایجنبه آن کمک به که است فتیرهیا

 قرار بررسی مورد آن حیات طول تمام در یا خدمات، فرآیند یا محصول

 صورت استحیات، بدینچرخه مطالعه انجام بر حاکم رویکرد گیرد.می

 شهری یا مدیریت هایسامانه مانند فرآیند یک انجام مختلف مراحل که

 بررسی مورد نهایی دفع تا اولیه مواد استخراج از ول،محص یک تولید

چرخه  (. به بیان دیگر، ارزیابی2002و همکاران،  5گیرد)گونیمی قرار
بارهای  بینیپیش تا دهدمی که اجازه است مدیریت ابزار حیات یک

 حیاتسراسر چرخه در سرویس یا محصول یک با ارتباط زیستی درمحیط

 برای پسماند مدیریت در تواندمی تکنیک این گیرد. قرار بررسی مورد

 ارزیابی یک زمان، همان در گردد. اعمال زیستیپایداری محیط ارزیابی

 پسماند مدیریت هایاقتصادی سیستم پایداری تواندمی موازی اقتصادی

، 14040تعریف ایزو  براساس  (.1391همکاران،  و نماید)عبدلی تعیین را
فاکتورهای  بر هاداده بالقوه تاثیرات و خروجی ودی،ور هایداده ارزیابی به

 ارزیابی سیستم، یا محصول یک حیات چرخه طول در زیستیمحیط

 برای است، حیات ابزاری چرخه ارزیابی گویند. در واقعحیات می چرخه

 شامل استخراج محصول که تولید مرحله هر 6 زیستیمحیط تاثیرات آنالیز
 از تفادهاس با ابزار این. باشدمی آن دفع و فادهاست محصول، تولید ، منابع
 خروجی هایداده و انرژی( و مصرفی منابع خام، ورودی )مواد هایداده

تی زیسارزیابی فاکتورهای محیط به خاکی( و آبی جوی، هایآالینده )مانند
 ابزاری زیستیمحیط (. ارزیابی2003و همکاران،  7دوگالپردازد)مکمی

 یا سیستم به نسبت که شودمی سبب که صورتی به است نگرجامع

                                                           
5 .Guinee 
6. Environmental Burden 

 به آید، بدست محیطیزیست جامع و کلی ایده یک شده محصول تولید

 سیستم تمامی به.نمود ها استفادهگیریتصمیم در آن از بتوان که صورتی

 محصول آن دفع و استفاده انتقال، تولید، باعث که محصول یک با مرتبط

 شناسایی در را ما محصول، سیستم گویند.می  سیستم محصول شود،می

 آوریجمع برای را و راه کرده کمک محصول یک تولید در دخیل اجزای

 محصول زیستیمحیط تاثیرات ارزیابی و بررسی برای نیاز مورد هایداده

-می تم،سیس یا محصول زیستی یکمحیط اثرات بررسی کند. باآسان می

 یا و دنمو جلوگیری خطرات بالقوه از آن، یاندازراه به و تولید از قبل توان
 و مراحل تمامی در تاثیرات این. داد کاهش را آنها راهکارهایی ارائه با

 (. 1950و همکاران،  8گیرد)آدیتمی قرار پژوهش فرآیندها مورد
 تولید مانند هاییبخش در تنها نه حیات چرخه ارزیابی اخیر، هایدهه در

 استفاده مورد شهری پسماند سیستم یی مانندهاحوزه در بلکه محصوالت،

 تولید محصوالت با مرتبط که هاییبخش در ارزیابی است. این گرفته قرار

 ونقلحمل استفاده، تولید، منابع، استخراج همچون مواردی بر باشد،می

 سیستم در ارزیابی این که حالی در دارد، محصول تمرکز نهایی دفع و

 محصوالت)همگی محصوالت عمر نتهایا به تنها پسماند مدیریت

 دارد. توجه پسماند( در موجود

 هامواد وروش -3

چَهارباغ منطقه مورد مطالعه در این پژوهش،  منطقه مورد مطالعه:

شهری است در استان البرز از توابع شهرستان ساوجبالغ و دارای سه 
 مساحت اینباشد. منطقه غیر رسمی چهارباغ، ملک آباد و مهدی آباد می

جمعیت باشد. می متر 1231و ارتفاع آن از سطح دریا  هکتار 5772شهر 
است ولی با پیوستن دو نفر بوده 5618، برابر با 1385چهار باغ در سال 

هزار نفر جمعیت( 40آباد )دو روستا با آباد و ملکروستای پرجمعیت مهدی
ر هزا 65و مهاجرپذیری جمعیت آن به حدود  1387به این شهر در سال 

با توجه به مهاجرت معکوس صورت  1395طبق سرشماری  نفر رسید.
 نفر تقلیل یافت. 48828گرفته جمعیت چهارباغ به 

 برگیرنده در که سناریوی 5 مقایسه مطالعه این اهداف تعیین اهداف:

 چهارباغ شهر پسماند مدیریت پسماند، سیستم دفع مختلف هایروش

 توسط چهارباغ که پسماند تمدیری سیستم هایقسمت و اجزای است.

 زباله، نقل و حمل و آوریجمع عبارتند: مرحله گردیدند سناریوها بررسی

-هاضم و بازیافت مواد، کمپوست تجهیزات و واحد مبدأ، در کاهش مرحله

 .است لندفیل و سوززباله هوازی،بی های

 درب از زباله آوری جمع از مطالعه مورد مجموعه مرزهای برد: دامنه

 کمپوست به تبدیل یا دفن در محل زباله دفن با و شودمی شروع ازلمن

 برآورد در ارزیابی مورد هایمؤلفه پذیرد.می پایان آلی کود کارخانه در

 و مصرفی انرژی هوا، آلودگی آب، آلودگی شامل: محیط زیستی بار
 سناریوی در مصرف انرژی و آلودگی بار مقدار است. مانده جا به پسماند

 کمپوست که صورتی شده )در تولید متان میزان اساس بر کمپوست دتولی

 صورت کافی اندازه به هوادهی اینکه یا و شود هوازی تهیه غیر صورت به

 آالتمصرفی ماشین انرژی و شیرابه مقدار شود(،می تولید گازمتان نگیرد،

 شد. گرفته نظر در کمپوست تولید فرایند در استفاده مورد هایسوخت و

 میزان اساس بر سوززباله سناریوی در مصرف انرژی و آلودگی بار قدارم

و  فرار خاکستر گاز، کنترلی تجهیزات و دودکش از شده رها هایآالینده
 تجهیزات و آالتماشین مصرفی انرژی و شیرابه مقدار کف، خاکستر

7 .McDougall 

8. Audit 
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-جمع مرحله محیطیبار زیست مقدار شد. گرفته نظر در سوززباله کوره

-کامیون تولیدی ایآالینده و مصرفی انرژی از نیز نقل و حمل و آوری

 سناریوی زیستیمحیط بار مقدار گردید. نقل محاسبه و حمل های

 و نیز استفاده مورد هایماشین سوخت مصرف میزان اساس بر لندفیل،

 تولید گازمتان و شیرابه از حاصل آلودگی نیز و آنها از ناشی هایآلودگی

 100 زمانی دوره یک در  IWM-2مدل  توسط هادگیآلو )این شده

 نهایی ارزیابی در و شدند محاسبه و برآورده شوند(می سازیمدل ساله

 گیرد.  قرار مورد استفاده

 و هاداده آوریجمع شامل نویسیسیاه نویسی چرخه حیات:سیاه

 مرتبط ایدادهبرون و ایدادهدرون سازیکمیمحاسباتی جهت هایرویه

 پژوهش این انجام برای الزم هایباشد. دادهمی محصول سیستم یک اب

 امکانات که شامل است دریافت گردیده چهارباغ شهر شهرداری از عمدتاً 

 آالتماشین پسماند، اجزای درصد و اجزا تولیدی، پسماند مقادیر بازیافتی،

-حین جمع در شدهطی مسافت و سوخت مصرف میزان نقل و و حمل

شهر  شهرداری از تهیه شده گزارش از همچنین باشد.می یرهو غ آوری
استان  هواشناسی سازمان منطقه، پسماند مدیریت وضعیت چهارباغ از

 بازیافت، قابل مواد درصد نظیر هاییداده و غیره ایران آمار مرکز البرز،

 استخراج و غیره بارش میزان و جمعیت آوری پسماند،جمع نحوه و زمان

 باقیمانده مواردی  مانند در مدل در موجود فرضپیش از است. گردیده

 آلودگی میزان پروسه، برای نیاز مورد آب مقدار هوازی،بی هضم پروسه

 است. شده استفاده هوا به انتشارات و تولیدی میزان بیوگاز و تولیدی

 دست به نتایج چرخه حیات، اثرات ارزیابی در ارزیابی چرخه حیات:

 شوند می تبدیل فیزیکی به واحدهای حیات چرخه یسینو سیاهه از آمده

 مراحل شامل خود آیند. این مرحله دست به های مدیریتیروش آنها از تا

 مرحله از آمده دستبه اثرات سازیویژگی و بندیزیر است: الف( طبقه

-به و مربوطه فرمول طبق بر طبقه هر به نویسی؛ ب( وزندهیفهرست

 بندیطبقه از پژوهش این (. در1394زارع، اثر) هر شاخص آوردن دست

 شاخص آثار طبقه روش این استفاده گردید. در METروش  وزندهی و
 دیدهای(، پگلخانه )گازهای جهانی گرمایش آثار: از عبارتند زیستیمحیط
 منابع کاهش اسیدی(، )گازهای اسیدی هایباران بارش و شدن اسیدی

 و فتوشیمیایی، دودمه تشکیل و ییفتوشیمیا تجدیدناپذیر، اکسیداسیون
(، 1(. در جدول)1392انسان)شفیعی،  بر سمی آثار و سمی هایخروجی

 شود:می مشاهده اثر طبقه هر معادل واحد
 معادل واحدهای و پژوهش این در نظر مد اثر طبقات -1جدول 

 واحد معادل طبقه اثر
 Gj انرژی منابع مصرف

 2Kg CO ایگلخانه گازهای

 2Kg SO اسیدی یگازها
 4H2Kg C فتوشیمیایی ودمهد

 Kg 1-4DCB سمی هایخروجی
 طبقه هر شاخص سازیویژگی اساسی فرمول از استفاده با مرحله این در

ارزیابی اثرات چرخه حیات،  در سازیویژگی آید. هدفمی دستبه اثر
 مختلف مقادیر بندیو جمع اثر در مختلف هایتنش بالقوه آثار تخمین

 توانمی مثال عنوانبه است. طبقات از یک هر در عدد یک صورتبه

 2COاساس  بر را ایگلخانه گازهای طبقه در آمده دستاثرات به
 بر باید سازی، ویژگی14043ایزو  استاندارد اساس بر کرد. سازیویژگی

در  باشد. استوار زیستمحیط آشکار فرایندهای و علمی تحلیل اساس

 هایشاخص محاسبه و سازیویژگی اساسی فرمول حیات چرخه ارزیابی

 (:1394باشد)زارع، زیر می صورت به اثر طبقه

(1) 𝐼𝑖 =∑𝐶𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑗 

 مقدار  Xjسازی؛ویژگی فاکتور  Cijاثر؛ طبقه شاخص iI (، 1رابطه ) در

 اثر طبقه هر برای سازیویژگی پایان در ترتیب این به باشد.می j ماده

 زیستیمحیط بار اثر دهنده مجموعنشان که شودمی محاسبه ایایهنم

فاکتورهای  از پژوهش این در بود. خواهد شده یاد طبقه در شده ایجاد
لیدن  دانشگاه زیستمحیط علوم مرکز توسط که طبقات سازیویژگی

(. 1392است)شفیعی،  شده شده، استفاده تهیه جهان تمام برای هلند
 اثر مطابق طبقات از یک هر در مختلف مواد سازیویژگی فاکتورهای

-نویسیسیاهه ماده مقدار iMاین جداول  ( است. در5( تا )2های )جدول

 است. تولیدی شده
ای)شفیعی، گلخانه گازهای اثر طبقه سازیویژگی ضرایب -2جدول

1392) 

 شدهنویسیسیاهه ماده 2COمعادل  سازیویژگی ضرایب

1 2CO 
21 4CH 

𝐼𝑖 =∑𝐶𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑗 
 

 (1392اسیدی)شفیعی،  گازهای اثر طبقه سازیویژگی ضرایب -3جدول

معادل  سازیویژگی ضرایب

2SO 
 شدهنویسیسیاهه ماده

07/1 xNO 

1 xSO 
88/0 HCL 

𝐼𝑖 =∑𝐶𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑗 
 

فتوشیمیایی)شفیعی،  دودمه اثر طبقه سازیویژگی ضرایب -4جدول

1392) 

 شدهنویسیسیاهه ماده 4CHمعادل  سازیویژگی ضرایب

028/0 xNO 

07/0 PM 
6/0 VOC 

𝐼𝑖 =∑𝐶𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑗 
 

سمی)شفیعی،  هایخروجی اثر طبقه سازیویژگی ضرایب -5جدول

1392) 

1-معادل  سازیویژگی ضرایب

4DCB 

 شدهنویسیسیاهه ماده

72/34 PAir 

5/120 HgAir 
62/222 CDAir 
6/7 DioxinAir 

26/3 Pbwater 

12/28 Hgwater 

25/6 CDwater 
93/2 Dioxinwater 

82/11 BOD 

𝐼𝑖 =∑𝐶𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑗 
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 هر در تا شدند ضرب سازیویژگی ضرایب در (، مقادیر1رابطه ) براساس

 معادل واحد اساس بر شده سیاهه مقادیر مورد نظر اثر طبقات از یک

 اساس بر از طبقات یک هر زیستیمحیط بار آن، نتیجه در گردد. محاسبه

 سازی،ویژگی مرحله پایان در ترتیب این به گردید. محاسبه معادل واحد

 دهندهنشان که شودمی محاسبه اثر طبقه شاخص یک اثر هر طبقه برای

 بود. خواهد شده یاد هایطبقه شده در زیستی ایجادبار محیط اثر مجموع
 زیستی است،اثر محیط طبقات دهندهنشان که هاییداده ترکیب ظورمن به

 اثر طبقه مثال، عنوان به شود. شناسایی این طبقات نسبی اهمیت باید

 بر و شود اسیدی مقایسه گازهای اثر طبقه با باید ایگلخانه گازهای

 شود. مشخص طبقات از یک هر نسبی وزن علمی، سازیمدل اساس

(، 6جدول) METروش  اساس بر نسبی هایاین پژوهش وزن در
 . است گردیده محاسبه

 سازیمدل د مطالعه مورد اثر طبقات نسبی هایوزن -6جدول 

 وزن طبقه اثر

 88/0 انرژی منابع مصرف

 89/0 ایگلخانه گازهای

 40/0 اسیدی گازهای

 29/0 فتوشیمیایی ودمهد

 13/0 سمی هایخروجی

 رابطه از سامانه یک از ناشی اثر کل قدارم محاسبه منظور همچنین به

 دو مقایسه برای کمی معیار دست آمده،به شاخص شد. استفاده (،2)

 زیستی سامانهمحیط بار باشد، کوچکتر Iشاخص  هرچه است. سامانه

 بود. خواهد کوچکتر

(2) 𝐼 =∑𝑊𝑖 ∗ 𝐼𝑛 

 اثر طبقات نسبی نوز𝑊𝑖سامانه،  دو مقایسه کمی معیار I(، 2در رابطه)

 سناریوها از یک هر برای ترتیب به این است. اثر طبقه شاخص𝐼𝑛و 

 عنوان معیار به شناختیبوم نمایه آمد. دستبه شناختیبوم نمایه یک

 گرفته نظر در سناریوها از یک زیستی هربار محیط مقایسه برای کمی

 بار باشد، کرده کسب تریپایین امتیاز که هر سناریو نهایت در و شده

 . (1392دارد)شفیعی،  کمتری زیستیمحیط

مرکز تخصصی بازیافت شهر  به آوریجمع از بعد پسماند سناریوها:

 سناریو این شده وارد که کل پسماند شوند،می داده چهارباغ تحویل

 است.  تن 177642

 بهداشتی  غیر دفن کردن، تفکیک، کمپوست آوری، سناریو اول: جمع
 ندها.تمامی پسما

 درصد( و هضم 15کردن) تفکیک، کمپوست آوری، سناریو دوم: جمع 

ی باقیمانده دفن درصد(، 15سوز)زباله نیروگاه درصد(،15هوازی)بی
 درصد(. 55پسماندها)

 30سوز)زباله درصد(، نیروگاه 15تفکیک) آوری، سناریو سوم: جمع 
 با راهبهداشتی هم لندفیل در خاکستر و هامانده باقی دفن درصد(،

 درصد(. 55انرژی) استحصال و گازمتان آوریجمع

 درصد(، 25) مبدأ در تفکیک زباله، آوریچهارم: جمع سناریوی 

با  همراه بهداشتی لندفیل در دفن درصد(، 30کردن) کمپوست
 درصد(. 45انرژی) استحصال و گازمتان آوریجمع

 در یممستق دفن درصد(، 25تفکیک) زباله، آوریپنجم: جمع سناریوی 

 75انرژی) استحصال و گازمتان آوریجمع با همراه بهداشتی لندفیل
 درصد(.

 نتایج -4

 و چهارباغ شهرستان پسماند مدیریتی روش بررسی به پژوهش این در
 منظور،بدین. است شده پرداخته پسماند دفع و پردازش موجود هایروش
 زا استفاده با و لیهاو خام هایداده از که افزارنرم به ورودی هایداده ابتدا
 آثار و IWM افزارنرم از حاصل نتایج سپس و شده تهیه اکسل افزارنرم

 .رددگمی ارایه سناریوها ارزیابی و( سناریوها اجزای)مرتبط زیستیمحیط

 

 

در هر یک از  شده مدیریت پسماند حسب بر چهارباغ شهری پسماند حیات چرخه سیاهه نرمال مقادیر -7جدول

 سناریوها
 سناریو پنجم سناریو چهارم سناریو سوم سناریو دوم سناریو اول واحد نوع تنش

 مصرف انرژی

 شده
گیگاژول/تن 

 پسماند
313.926- 06+E3.648- 06+E2.875- 06+E1.798- 06+E3.143- 

پتانسل گرمایش 
 جهانی

 E3.153 11+E1.161 11+E2.181 10+E3.664 10+E7.571+11 گرم/تن پسماند

2CO 10 دپسمان گرم/تن+E2.480 11+E1.123 11+E2.286 10+E2.215 10+E3.764 

CO 07 گرم/تن پسماند+E2.841 05+E5.237 06+E3.774 07+E3.701 07+E2.338 

4CH 10 گرم/تن پسماند+E2.817 08+E5.120 06+E4.276 09+E3.689 09+E3.750 

XNO 07 گرم/تن پسماند+E1.447 08+E1.427- 08+E4.257- 08+E1.023- 08+E2.343- 

XSO 06 گرم/تن پسماند+E2.482 08+E4.422- 08+E2.530- 08+E1.034- 08+E3.672- 

HCL 06 گرم/تن پسماند+E4.170 07+E1.560- 06+E6.958- 06+E3.122- 06+E7.562- 

O2N 06 گرم/تن پسماند+E2.513- 06+E2.140- 06+E2.020 06+E3.261- 05+E5.544- 
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PM 06 گرم/تن پسماند+E3.585- 08+E1.125- 07+E8.830- 07+E6.656- 08+E2.033- 

SVOC 07 گرم/تن پسماند+E6.256 06+E4.154 05+E4.183 07+E1.170 07+E2.274 

Pb 04 گرم/تن پسماند+E6.210 05+E2.101 05+E2.406 05+E1.145 05+E1.875 

Hg 01 گرم/تن پسماند+E3.172 03+E2.517 03+E6.389 02+E7.029- 03+E2.089- 

Cd 01 گرم/تن پسماند+E4.283 03+E2.724- 02+E2.700- 03+E1.125- 03+E2.545- 

Dioxins 04 گرم/تن پسماند-E2.000- 02-E2.310 02-E2.290 02-E3.020 02-E4.340 

Pbwater 04 گرم/تن پسماند+E2.169- 04+E7.477- 04+4594- 05+E1.157- 05+E2.607- 

Hgwater 01 گرم/تن پسماند+E4.046 01+E2.554 01+E4.683 01+E2.173 01+E7.653 

Cdwater 02 گرم/تن پسماند+E5.886 02+E7.417- 2.190- 02+E9.125 03+E2.111- 

BOD 08 گرم/تن پسماند+E2.008 07+E2.258 07+E3.696 07+E4.156 07+E5.666 

COD 07 گرم/تن پسماند+E3.434 07+E3.169- 08+E2.419- 08+E1.029- 08+E3.019- 

wateroxinsDi 02 گرم/تن پسماند-E2.290 04-E2.000 04-E1.099 03-E2.030 03-E2.000 

 برای که بزرگی هستند، بسیار اعداد نویسیفهرست از حاصل نتایج است، تن حسب بر معموال کار واحد ، چونLACمطالعات  اکثر در توضیح:

 . دهندمی نمایش علمی نماد بصورت را نتایج این مقایسه، سادگی
 

 طبق سازی برویژگی فاکتورهای در مقادیر این بعد، مرحله در

 طبقات از یک هر در تا شدند سازی، ضربویژگی فرمول اساسی

 معادل محاسبه اساس واحد بر شده سیاهه مقادیر مدنظر، اثرات

 اساس بر طبقات یک از هر زیستیمحیط بار آن، نتیجه شوند. در

 مرحله پایان در ترتیب، نای به گردید. معادل محاسبه واحد

 شد محاسبه اثر، طبقه شاخص اثر طبقه برای هر سازیویژگی

-طبقه در شده ایجاد زیستیمحیط بار اثر مجموع دهندهنشان که

 یک هر در آمده دست به هایاست. سپس شاخص یاد شده های

 تا شد طبقه ضرب نسبی آن وزن (، در2طبقات طبق رابطه) از

 برای باشند. بدین ترتیب یکدیگر با کردن جمع قابل هانمایه

 بوم نمایه آمد. دست به شناختی بوم نمایه یک یک، سناریوی

 زیستیمحیط مقایسه بار برای کمی معیاری عنوان به شناختی

 سناریو هر نهایت در و شد؛ گرفته نظر در سناریوها از یک هر

 دارد. کمتر زیستمحیط باشد بار کرده کسب تریپایین امتیاز که

 

 یک سناریوی اکولوژیکی، شاخص -8جدول

 ضرب در وزن وزن نرمال شاخص طبقه اثر

 -E3.139- 88/0 05+E2.762+05 انرژی منابع مصرف

 E3.151 89/0 11+E2.804+11 ایگلخانه گازهای

 E3.358 40/0 07+E1.343+07 اسیدی گازهای

 E2.877 29/0 07+E8.343+08 فتوشیمیایی وددمه

 E2.614 13/0 10+E3.398+11 سمی هایخروجی

𝐼 =∑𝑊𝑖 ∗ 𝐼𝑛 = 1.312 + 11 
 

 دوم سناریوی اکولوژیکی، شاخص -9جدول

 ضرب در وزن وزن نرمال شاخص طبقه اثر

 -E3.608- 88/0 06+E3.175+06 انرژی منابع مصرف

 E2.109 89/0 11+E1.877+11 ایگلخانه گازهای

 -E4.324- 40/0 08+E1.729+08 اسیدی گازهای

 -E5.020- 29/0 06+E1.455+06 فتوشیمیایی وددمه

 E4.002 13/0 08+E5.202+09 سمی هایخروجی

𝐼 =∑𝑊𝑖 ∗ 𝐼𝑛 = 1.072𝐸 + 11 
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 سوم سناریوی اکولوژیکی، شاخص -10جدول

 ضرب در وزن وزن نرمال شاخص طبقه اثر

 -E2.875- 88/0 06+E2.530+06 انرژی منابع مصرف

 E2.191 89/0 11+E1.949+11 ایگلخانه گازهای

 -E4.085- 40/0 08+E1.634+08 اسیدی گازهای

 E3.491 29/0 07+E1.012+07 فتوشیمیایی وددمه

 E5.454 13/0 08+E7.090+09 سمی هایخروجی

𝐼 =∑𝑊𝑖 ∗ 𝐼𝑛 = 5.432𝐸 + 11 
 

 چهارم سناریوی اکولوژیکی، شاخص -11جدول

 ضرب در وزن وزن نرمال صشاخ طبقه اثر

 -E2.698- 88/0 06+E2.374+06 انرژی منابع مصرف

 E4.664 89/0 09+E4.150+10 ایگلخانه گازهای

 -E3.627- 40/0 08+E1.450+08 اسیدی گازهای

 E2.692 29/0 06+E7.806+07 فتوشیمیایی وددمه

 E5.687 13/0 08+E7.393+09 سمی هایخروجی

𝐼 =∑𝑊𝑖 ∗ 𝐼𝑛 = 1.516𝐸 + 09 
 

 

 پنجم سناریوی اکولوژیکی، شاخص -12جدول

 ضرب در وزن وزن نرمال شاخص طبقه اثر

 -E3.143- 88/0 06+E2.765+06 انرژی منابع مصرف

 E5.571 89/0 10+E4.958+10 ایگلخانه گازهای

 -E4.278- 40/0 08+E1.711+08 اسیدی گازهای

 E2.352 29/0 06+E6.820+07 فتوشیمیایی وددمه

 E3.049 13/0 09+E3.963+10 سمی هایخروجی

𝐼 =∑𝑊𝑖 ∗ 𝐼𝑛 = 1.265𝐸 + 10 
 

 اکولوژیکی شاخص همراه به اثر طبقه (، پنج13در نهایت جدول)

در  که گونهشوند. همانمی مقایسه یکدیگر با سناریوها همه

 ترتیبای بهشود در طبقه گازهای گلخانه(، مشاهده می13جدول)

 اثر طبقه در بیشترین و کمترین بار متعلق به یک و چهار است.

 آلودگی بار یا وزن ترینکم و بیشترین ترتیب به اسیدی گازهای

 دودمه اثر طبقه در دارند. یک سناریوی و سناریوی دو را

 را آلودگی بار یا وزن و کمترین بیشترین ترتیب به فتوشیمیایی

 هایخروجی اثر طبقه در د.دارن دوم سناریوی و یک سناریوی

 سناریوی را آلودگی بار یا وزن کمترین بیشترین و ترتیب به سمی

گرمایش  طبقه جزء به گفت توانمی لذا دارند. دوم سناریوی و یک

ولی  دارد. کمتری وزن دوم سناریوی طبقات دیگر در جهانی،

 نظر گرفتن در با شود،می مشاهده (13جدول) در که گونههمان

یستی زترتیب بیشترین و کمترین بار محیطبه اکولوژیکی، شاخص

 متعلق به سناریو سوم و سناریو چهارم است.
 سناریوها تمام اکولوژیکی شاخص و اثر طبقات مقایسه -13جدول

 اکولوژیکی شاخص سمی هایخروجی فتوشیمیایی دودمه اسیدی گازهای ایگلخانه گازهای انرژی منابع مصرف سناریو

1 05+E2.762- 11+E2.804 07+E1.343 07+E8.343 10+E3.398 11+E1.312 

2 06+E3.175- 11+E1.877 08+E1.729- 06+E1.455- 08+E5.202 11+E1.052 

3 06+E2.530- 11+E1.949 08+E1.634- 07+E1.012 08+E7.090 11+E5.432 

4 06+E2.374- 09+E4.150 08+E1.450- 06+E7.806 08+E7.393 09+E1.516 

5 06+E2.765- 10+E4.958 08+E1.711- 06+E6.820 09+E3.963 10+E1.265 
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 بحث -5

 بشر تمایل و تکنولوژی پیشرفت صنایع، توسعه جمعیت، سریع افزایش
 هریش جوامع در پسماند تولید افزایش باعث مصرفی مواد افزایش به

 دفن و یهتصف برای مناسبی مدیریت سیستم که صورتی در. است شده
 حیطیم و زیستی هایآلودگی باعث مواد این نشود، پیدا اندهاپسم این

 کیی دیگر، سوی از. اندازندمی خطر به را بشر سالمت و شوندمی زیادی
 وارد تواندمی زیستمحیط بر پسماند مدیریت که اثراتی ترینمهم از

 سیداک دی گاز است، جهانی گرمایش بر بر پسماند مدیریت اثر کند،
 بحث در کننده مشارکت اصلی گازهای جمله از انگازمت و کربن

 خصوص به گاز دو این اصلی منابع از یکی است، جهانی گرمایش
 رب. است پسماند بهداشتی غیر و بهداشتی دفن هایمحل گازمتان،

 و زیستیمحیط اثرات برآورد  و ارزیابی به حاضر پژوهش اساس همین
 توسط غچهاربا شهر اندپسم مدیریت زیستیمحیط عملکرد نحوه تعیین
 یویسنار پنج حیات چرخه ارزیابی نتایج. است پرداخته IWM-2 مدل

 از ومس سناریوی که، است داده نشان چهارباغ پسماند مدیریت سیستم
 این رایب شده تعریف سناریوهای دیگر به نسبت زیستیمحیط لحاظ

 بیشتر لیاص دالیل از یکی گفت بتوان شاید دارد، بدتری وضعیت مطالعه
 سماندپ دفن کنونی شرایط خاطر به سوم سناریوی هایآالینده بار بودن

 از چهارم سناریوی گفت توانمی همچنین. است چهارباغ لندفیل در
 این جنتای به توجه با پس. است سناریو برترین زیستیمحیط لحاظ

 و زینهه جای به چهارباغ پسماند سیستم صحیح مدیریت برای مطالعه
 دفن و هتصفی جدید هایسیستم گیریکاربه زمینه در زیاد گذاریسرمایه
 مسیست بهبود و آموزش صرف هزینه این از درصدی توانمی پسماند،
 از بولق قابل سیستمی به که پسماندشود، مبدأ از کاهش و تفکیک

 ژوهشپ نتایج به توجه با راستا، این در. شود تبدیل زیستیمحیط لحاظ
 هایوشر و شرایطی نوعی به که سوم سناریوی که مبنی این بر حاضر

  رینبدت عنوان به نموده، سازی مدل را چهارباغ پسماند کنونی مدیریت
 یهتصف و آوریجمع سیستم فقدان دلیل به گردید انتخاب سناریو

 ،پسماند موقت ذخیره محل و کمپوست کارخانه در تولیدی گازمتان
. است باال یاربس سناریوها دیگر به بتنس سناریو این گازمتان تولید مقدار

 دفن محل در گاز این مخرب اثرات کاهش جهت شود،می پیشنهاد لذا
 نتایج به هتوج با همچنین،. گردد استفاده گاز، کنترل سیستم از پسماند

 با ،مناسب مدیریتی گزینه عنوان به چهارم سناریوی که مطالعه این
-می هادپیشن لذا شد؛ انتخاب اغچهارب پسماند ویژگی و شرایط به توجه

 را تحقیق این نتایج مدیریتی تصمیمات در حوزه این گیرانتصمیم شود
 .بگیرند مدنظر
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