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چکیده
 مدیریت ﺧدمات و، اﻗﺘﺼادي و زیست محیﻄی مربوط بﻪ آنها،امروزه توﻟید انواع ضایعات ﺟامد و بروز انواع ناسازگاري ﻫاي اﺟﺘماﻋی
 ﻫدف. پردازش و دفﻊ ایﻦ گونﻪ ضایعات مواﺟﻪ ساﺧﺘﻪ است، حمل و نﻘل،پسماندﻫاي شهري را با مشﮑالت ﻋدیده اي در زمینﻪ ﺟمﻊ آوري
از انجام ایﻦ مﻄاﻟعﻪ ارزیابی چرﺧﻪ حیات سامانﻪ مدیریت کنونی در شهرسﺘان نجف آباد از نﻘﻄﻪ نظر محیط زیسﺘی و تعییﻦ اوﻟویت در
 ابﺰارﻫاي زیادي براي ارزیابی اﺛرات زیستمحیﻄی مدیریت پسماند.تﺼمیم گیري ﻫا بﻪ منظور بهبود مدیریت پسماند صورت گرفﺘﻪ است
4  در ایﻦ پژوﻫش.) استLCA(  ارزیابی چرﺧﻪ حیات ارزیابی اﺛرات چرﺧﻪ حیات، اما یﮑی از رایﺞتریﻦ روشﻫاي مورد اسﺘﻔاده،وﺟود دارد
 بﻪ طور کلی ارزیابی چرﺧﻪ حیات پسماند شهري نجف آباد براي رسیدن بﻪ. شدIWM-1 سناریو تعریف و اطالﻋات آن وارد نرم افﺰار
 بﻪ ﻋنوان بهﺘریﻦ گﺰینﻪ از ﻟحاظ زیست محیﻄی انﺘخاب گردید بﻪ،  سناریو چهارم.سناریویی کﻪ بار زیست محیﺰي کمﺘري دارد انجام شد
.دﻟیل اینﮑﻪ نسبت بﻪ سایر سناریوﻫا بار زیست محیﻄی کمﺘري داشت
:واژه های کلیدی
" "مدیریت پسماند شهري،"IWM-1  "نرم افﺰار،""ارزیابی چرﺧﻪ حیات
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Abstract
Today, the production of solid wastage and emerge of various types of social incompatibility,
economic and environmental problems associated with them, cawe many serious problem to
management of services and urban wastes in collecting, transportin, and disposing of waste
materials. The purpose of do this study is to assess the life cycle of the current management
systems in Najafabad city, from the point of on environmental view, and determine to prority
decisions in order to improve waste management. there are many tools, to evaluate of
environmental effects n different waste management. but the most usual method is assessing
of the life cycle assessment (LCA) in this research In this research four scenarios were
defined and its data entered in the IWM-1 software. In general, life cycle assessment Najaf
Abad municipal waste to achieve a scenario that was lower environmental load. the fourth
scenario was selected as the best environmental option Because less environmental load than
other scenarios.
Key words:
"life cycle assessment", "IWM-1 software", "urban waste management".
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و اگر ﺧاکسﺘر آن ﺟمﻊ آوري شود بﻪ ﻋنوان تهویﻪ ﺧاک زمیﻦ
ﻫاي کشاورزي و یا ﺟنگلداري اسﺘﻔاده می شود (Tagliaferri
).et al. 2018
 Evangelistiو ﻫمﮑاران ( )2013با ارزیابی محیط زیست
بﻪ وسیلﻪ ارزیابی چرﺧﻪ حیات در اروپا نﺘیجﻪ گرفﺘند کﻪ نوع
تﮑنوﻟوژي میﮑرو  CHPبا اسﺘﻔاده بیومﺘان داراي اﻫمیت ﻗابل
توﺟهی براي محیط زیست است .با توﺟﻪ بﻪ تجﺰیﻪ تحلیل آنها
سلول ﻫاي سوﺧﺘی بیشﺘریﻦ سازگاري را با محیط زیست
دارد).(Evangelisti et al. 2017
 Shafieو ﻫمﮑاران در سال  2019ارزیابی چرﺧﻪ حیات
پسماند شهري شاﻫیﻦ شهر را با اسﺘﻔاده از نرم افﺰار انجام داده و
4سناریو پیشنهاد داده )1 :انﺘﻘال مسﺘﻘیم بﻪ محل دفﻦ )2
کمپوست کردن مواد آﻟی و باﻗی پسماند بﻪ محل دفﻦ  )8مواد
ﻗابل بازیافت ،بازیافت شود مواد آﻟی کمپوست و باﻗیمانده دفﻦ
شود )4 .مواد ﻗابل بازیافت ،بازیافت شود ،مواد آﻟی کمپوست و
باﻗی مانده براي توﻟید انرژي اسﺘﻔاده شود؛ در نهایت بﻪ ایﻦ نﺘیجﻪ
رسید کﻪ سناریو  4بهﺘربﻦ سناریو و سناریو  1بدتریﻦ
است (shafie a, jafarzadeh n, taghavi l, omrani
).gh 1393
 Naghabizadeو ﻫمﮑاران در سال  2014تحﻘیﻘی در
رابﻄﻪ با ارزیابی چرﺧﻪ حیات سیسﺘم مدیریت پسماند
شهري(کرج) انجام دادند کﻪ از دیدگاه زیست محیﻄی ،نﺘایﺞ
نشان می دﻫد کﻪ بازیافت یﮑی از بهﺘریﻦ گﺰینﻪ ﻫا براي مدیریت
زباﻟﻪ است .ﻋالوه بر ایﻦ ،کمپوست نیﺰ نﻘش مهمی در کاﻫش بار
آالینده ﻫا و مﺼرف انرژي در زباﻟﻪ ﻫا دارد .یﮑی از کاربردﻫاي
 ،LCAمﻘایسﻪ ﺟایگﺰیﻦ ﻫا و سناریوﻫاي مدیریت زباﻟﻪ ﻫا و
ارزیابی پیامدﻫاي ساﺧﺘارﻫاي مخﺘلف حل و فﺼل در فرایند
مدیریت زباﻟﻪ ﻫاي ﺟامﻊ شهري است (naghabizadeh sh,
).khorasani n, yousefi j, mousavi s 2014
ﻫدف از انجام ایﻦ مﻄاﻟعﻪ ارزیابی چرﺧﻪ حیات سامانﻪ مدیریت
کنونی در شهرسﺘان نجف آباد از نﻘﻄﻪ نظر محیط زیسﺘی و تعییﻦ
اوﻟویت در تﺼمیم گیري ﻫا بﻪ منظور بهبود مدیریت پسماند
صورت گرفﺘﻪ است .مرزﻫاي مجموﻋﻪ مورد مﻄاﻟعﻪ از ﺟمﻊ آوري
زباﻟﻪ از درب منازل شروع شد و با دفﻦ زباﻟﻪ در محل دفﻦ یا
تبدیل بﻪ کمپوست در کارﺧانﻪ کود آﻟی پایان پذیرفت و ضرورت
انجام پژوﻫش حاضر بﻪ ایﻦ دﻟیل است کﻪ  LCAپسماند در ایﻦ
شهر کار نشده میﺘوان با بررسی شرایط موﺟود نجف آباد و میﺰان
پسماند توﻟیدي و اسﺘﻔاده از  LCAبهﺘریﻦ سناریو را براي ایﻦ
پسماندﻫا برگﺰید کﻪ تابحال انجام نشده.

 -8مقدمه
امروزه با افﺰایش ﺟمعیت و گسﺘرش داﺋمی شهرﻫا ،نیاز انسان
بﻪ مواد مﺼرفی روزبﻪ روز بیشﺘر می شود و زیاد شدن مواد
مﺼرفی موﺟﺐ افﺰایش پسماند می گردد کﻪ انسان ﻫا بﻪ نحو
فﺰاینده اي آنها را بﻪ محیط زیست تحمیل می نمایند .مواد زاﺋد
ﺟامد شهري نﺘیجﻪ طبیعی فعاﻟیتﻫاي انسان میباشد (rafie r,
) .mahini a.l 2010در ﻗرن بیسﺘم ،فﻦ آوري ﻫاي
مدیریت پـسماند توسـعﻪ ﻗابل توﺟهی داشﺘﻪ است .تا ﻗبل از
سال 1790مـیالدي در بیشﺘر نﻘــاط ﺟهـان پـسماند شهري بﻪ
طــور ﻋمــده در گودال ﻫاي روباز دفن می شد (Arena, U.,
) .Mastellone, M.L., Perugini 2003اما امروزه
مدیریت پسماند شهري شامل فﻦ آوري ﻫاي پیشرفﺘﻪ اسـت کﻪ
سالمت اﺟﺘماع و محیط زیست را بیشﺘر تامیﻦ میکنـد (Diaz,
) .R., and Warith 2005چگونگی دفﻊ پسماندﻫاي توﻟید
شده شهري ،ﻫمواره از ساﻟهاي دور یﮑی از مشﮑالت ﺟوامﻊ
بشري بوده است ،ساده تریﻦ و ﻋملی تریﻦ روشی کﻪ در ابﺘدا
براي دفﻊ آن ﻫا صورت میگرفﺘﻪ است پراکنده کردن و تلنبار
نمودن پسماندﻫا در زمیﻦ ﻫاي بایر ﺧارج از محدوده شهرﻫا و یا
سوزاندن آن بﻪ منظور ﺟلوگیري از آﻟودگی بوده است .در حال
حاضر نیﺰ در اکﺜر کشورﻫاي توسعﻪ نیافﺘﻪ ایﻦ روش ﻫمﭽنان
رایﺞ میباشد) .(Abduli m.a 1994مدیریت پسماند یﮑی
از نیازﻫاي اصلی ،ﺟوامﻊ انسانی است؛ از ایﻦ رو اسﺘﻘرار سامانﻪ
مدیریت پسماند ضروري است(رفیعی ,ماﻫینی .)1833 ,با اﻋمال
مدیریت صحیح در مراحل مخﺘلف توﻟید ،نگهداري ،حمل و نﻘل و
دفﻊ نهایی زباﻟﻪ ﻫا ،سالمﺘی محیط زیست و انسان تامیﻦ ﺧواﻫد
شد .با توﺟﻪ بﻪ آنﭽﻪ گﻔﺘﻪ شد ،ابﺰارﻫاي مخﺘلﻔی بﻪ منظور
ارزیابی سامانﻪ مدیریت پسماند وﺟود دارد کﻪ یﮑی از آن ﻫا
 LCAاست (Ludwig, C., Hellweg, S., and
) .Stuki 2003ارزیابی اﺛرات زیست محیﻄی یﮑی از روش
ﻫاي مﻘبول براي دست یابی بﻪ اﻫداف توسعﻪ پایداراست .تا بر
اساس آن بﺘواند اﺛرات باﻟﻘوه زیست محیﻄی کﻪ در نﺘیجﻪ اﺟراي
روش ﻫاي مخﺘلف دفﻊ و مدیریت پسماند بروز می کند ،را
شناسایی کند.
 Tagliaferriو ﻫمﮑاران ( )2013در رابﻄﻪ با ارزیابی چرﺧﻪ
حیات گیاه زیست توده با اسﺘﻔاده از  CHPدر انگلسﺘان
تحﻘیﻘاتی انجام دادند کﻪ در مرکﺰ انرژي فرودگاه ﻫیﺘرو ﻗرار
داشت .ایﻦ مرکﺰ ﺧرده چوب ﻫاي ﺟنگلهاي اطراف را می سوزاند
و از آن توﻟید انرژي و برق می کند کﻪ در مراکﺰ ﻫیﺘرو اسﺘﻔاده
می شود .در سناریو مﻘایسﻪ اﺛرات گیاه زیست توده در برابر
ﺟایگﺰیﻦ ﻫاي فسیلی و منابﻊ تجدید پذیر را تجﺰیﻪ تحلیل و
اوﻟویت بندي می کنیم .نﺘایﺞ آن کاﻫش گازﻫاي گلخانﻪ اي است
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 )2وزن دﻫی بﻪ ﻫر طبﻘﻪ بر طبق فرمول مربوطﻪ و بﻪ دست
آوردن شاﺧﺺ ﻫر اﺛر.

 -2روش کار
منﻄﻘﻪ مورد مﻄاﻟعﻪ براي انجام ایﻦ پژوﻫش شهرسﺘان نجف
آباد است .شهرسﺘان نجف آباد در زمان شاه ﻋباس صﻔوي در 80
کیلومﺘري غرب شهر اصﻔهان بنا شدهاست .ایﻦ شهرسﺘان داراي
دو بخش مرکﺰي و مهردشت و  9شهر بﻪ نام ﻫاي :نجف آباد –
کهریﺰسنگ – گلدشت – ﺟوزدان – دﻫق و ﻋلویجﻪ و  14روسﺘا
است .بﻪ طور مﺘوسط روزانﻪ  130تﻦ پسماند در شهرسﺘان نجف
آباد توﻟید می شود .کﻪ از ایﻦ مﻘدار حدود  2تﻦ آن بﻪ وسیلﻪ
تﻔﮑیک از مبدأ (مجموع پسماند ﺧشک ﺟمﻊ آوري شده در مبدأ)
کاﻫش می یابد ،باﻗی مانده آن کﻪ حدود  133تﻦ است روزانﻪ
وارد کارﺧانﻪ پسماند نجف آباد می شود .براسـاس وضعیت کنونی
در مدیریت پسماند 4 ،سـناریو در فرآینـد دفﻊ پسماند توسعﻪ داده
شد .سپﺲ سناریوﻫا بر اساس بـار محیطزیسﺘی ﺧود با یﮑدیگر
مورد مﻘایسﻪ ﻗـرار گرفﺘنـد.


براي مرحلﻪ ارزیابی اﺛرات ایﻦ پژوﻫش از طبﻘﻪ بندي و وزن
دﻫی روش  METاسﺘﻔاده گردید ،در ایﻦ روش ،طبﻘﻪ آﺛار
شاﺧﺺ زیست محیﻄی ﻋبارتند از :آﺛار گرمایش ﺟهانی (گازﻫاي
گلخانﻪ اي) ،پدیده اسیدي شدن و بارش باران ﻫاي اسیدي
(گازﻫاي اسیدي) ،کاﻫش منابﻊ تجدید ناپذیر ،اکسیداسیون
فﺘوشیمیایی و تشﮑیل مﻪ دود فﺘوشیمیایی و آﺛار سمی بر انسان.
در مرحلﻪ طبﻘﻪبندي ،تنشﻫاي سیاﻫﻪ شده مرحلﻪ فهرست
نویسی با توﺟﻪ بﻪ طبﻘات اﺛر تعریف شده در روش  METطبﻘﻪ
بندي شد .در ﺟدول  1طبﻘات در نظر گرفﺘﻪ شده و واحد معادل
در ﻫرطبﻘﻪ و نحوه تخﺼیﺺ مﻘادیر سیاﻫﻪ شده بﻪ ﻫر طبﻘﻪ،
نشان داده است.
ﺟدول  -1پارمﺘرﻫاي تخﺼیﺺ داده شده و واحد معادل ﻫر طبﻘﻪ
)(Ferreira S, Cabral M, Cruz N, Simões P 2012

سیاهه نویسی(تهیه چک لیست) چرخه حیات

سیاﻫﻪ نویسی چرﺧﻪ حیات در سنار ﻫاي یاد شده بﻪ کمک مدل
( )IWM-1اسﺘﻔاده شده است و دﻟیل آن در دسﺘرس بودن ایﻦ
مدل و کاربردي تر بودن با توﺟﻪ بﻪ اطالﻋاتی کﻪ در اﺧﺘیار بوده
است .ایﻦ نرم افﺰار توسط شوراي محیط زیست و صنعت
پالسﺘیک در کانادا بﻪ کمک دانشگاه واترﻟو بﻪ منظور کمک بﻪ
تﺼمیم گیران اراﺋﻪ شده است (Mendes, M., Aramaki,
) .T., & Hanaki 2004ایﻦ مدل از دو زیر مدل اﻗﺘﺼادي
و محیط زیسﺘی تشﮑیل شده است .در زیر مدل محیط زیسﺘی
چرﺧﻪ حیات ،ﺟریان پسماند شهري از نﻘﻄﻪ توﻟید تا دفﻊ نهایی
دنبال می شود؛ و آﺛار زیست محیﻄی ﻫر مرحلﻪ توسط مدل
فهرست نویسی می شود .ایﻦ پنجره یا کادر گﻔﺘگو براي ورود
داده  12مدل شامل ﻫا است ،کﻪ پاسخ بﻪ پرسشﻫاي اراﺋﻪ شده
وضعیت سامانﻪ مدیریت مورد بررسی را مشخﺺ میکند.
دادهﻫاي مورد نیاز براي سیاﻫﻪ نویسی چرﺧﻪ حیات از
گﺰارشﻫاي سازمان بازیافت و تبدیل مواد ،اداره پسماند
شهرسﺘان نجف آباد و مﺼاحبﻪ حضوري با پرسنل ﺧدمات شهري
بﻪ دست آمد .در مرحلﻪ ارزیابی اﺛرات چرﺧﻪ حیات ،نﺘایﺞ بﻪ دست
آمده از سیاﻫﻪ نویسی چرﺧﻪ حیات بﻪ واحد ﻫاي فیﺰیﮑی تبدیل
شدند تا از آن ﻫا روش ﻫاي مدیریﺘی بﻪ دست آید .تاکنون براي
انجام ارزیابی اﺛرات چرﺧﻪ حیات روش شناسی یﮑسان و
اسﺘانداردي کﻪ مﻘبوﻟیت ﺟهانی داشﺘﻪ باشد اراﺋﻪ نشده است ،ایﻦ
مرحلﻪ ﺧود شامل مراحل زیر است:

طبﻘﻪ اﺛر
مﺼرف منابﻊ انرژي
Energy
consumed
گازﻫاي گلخانﻪ اي
Greenhouse
Gas
Emissions
گازﻫاي اسیدي
Acid Gas
Emission
گازﻫاي
فﺘوشیمیایی
Smog
Precursors

ﺧروﺟی سمی
Toxic
emiisions

 )1طبﻘﻪ بندي و ویژگی سازي اﺛرات بﻪ دست آمده از مرحلﻪ
فهرست نویسی
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پارامﺘرﻫاي
اﺧﺘﺼاص داده
شده
میﺰان مﺼرف
انرژي برحسﺐ
گیگاژول

واحد معادل
Equivalent

Gj

CO2NOXCH4

Kg CO2

NOXSOXHCL

Kg SO2

PMNOXVOCS

Kg C2H4

Pbair,
Hgair,
Cdair,
Dioxinair,
Pbwater,
Hgwater,
Cdwater,
Dioxinwat
er, BOD

Kg 1-4
DCB
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ﺟدول  -2فاکﺘورﻫاي ویژگی سازي طبﻘات اﺛر (Tukker A, Huppes
)G, Guinée J, Heijungs R, Koning A, Oers LV 2006

در مرحلﻪ بعد براي تعییﻦ مجموع اﺛر بار زیست محیﻄی ﻫر
طبﻘﻪ ،پارامﺘرﻫاي تخﺼیﺺ داده شده در ﻫر طبﻘﻪ با اسﺘﻔاده از
فرمول ویژگی سازي محاسبﻪ و شاﺧﺺ ﻫر طبﻘﻪ بﻪ دست آمد.
ﻫدف در واﻗﻊ تخمیﻦ تاﺛیر باﻟﻘوه پارامﺘرﻫاي مخﺘلف در اﺛر و
ﺟمﻊ بندي مﻘادیر مخﺘلف می باشد .در ارزیابی چرﺧﻪ حیات
فرمول اساسی ویژگی سازي و محاسبﻪ شاﺧﺺ ﻫاي طبﻘﻪ اﺛر بﻪ
صورت رابﻄﻪ ( )1است:
رابﻄﻪ () 1

فاکﺘور ویژگی
سازي معادل
1
21
820
4000
2
110

Ii=ΣCij*Xj

کﻪ در آن  Iiشاﺧﺺ طبﻘﻪ اﺛر و  Cijفاکﺘور ویژگی سازي و
 Xjمﻘدار ماده  jاست .فاکﺘورﻫاي ویژگی سازي مواد مخﺘلف در
ﻫر یک از طبﻘات اﺛر مﻄابق ﺟدول  2است و در ایﻦ ﺟدول ﻫا
 Miمﻘدار ماده سیاﻫﻪ توﻟید شده است .در پایان پﺲ از محاسبﻪ
مجموع اﺛر بار زیست محیﻄی ﻫر طبﻘﻪ ،اﻫمیت نسبی ﻫریک از
طیﻘات نیﺰ تعییﻦ شد تا شاﺧﺺ ﻫاي بﻪ دست آمده در ﻫریک از
طبﻘات در وزن نسبی آن طبﻘﻪ ضرب شود و نمایﻪ ﻫا ﻗابل ﺟمﻊ
کردن باﻫم باشند .بنابرایﻦ براساس وزن ﻫاي نسبی اراﺋﻪ شده در
ﺟدول  ،8مورد اسﺘﻔاده واﻗﻊ شدند (Boustead I, Chaffee
) .C, Dove WT 2000بﻪ ایﻦ منظور ﺟهت محاسبﻪ مﻘدار
اﺛر ناشی از یک سناریو رابﻄﻪ ( )2اسﺘﻔاده شد.
رابﻄﻪ ()2

1
1/03
0/33
0/9
0/8
0/003
0/23
0/03
4/3*10
9*102
1/9*109
1/09*102
1/2*10
1/4*108
2/8*10
1/03*10
1/9*102

I =Σ Ni=1 W i In

شاﺧﺺ بﻪ دست آمده معیار کمی براي مﻘایسﻪ دو سناریو
است .ﻫرچﻪ شاﺧﺺ  Iکوچک تر باشد بار زیست محیﻄی سناریو
کمﺘر ﺧواﻫد بود .کﻪ در آن معیار  Iمعیار کمی مﻘایسﻪ دو سناریو
و  Wiوزن نسبی طبﻘات اﺛر و  Inشاﺧﺺ طبﻘﻪ اﺛر است .بﻪ
ایﻦ ترتیﺐ براي ﻫریک از سناریوﻫا یک نمایﻪ بوم شناﺧﺘی بﻪ
ﻋنوان معیار کمی براي مﻘایسﻪ بار محیط زیسﺘی ﻫریک از
سناریوﻫا در نظر گرفﺘﻪ می شود .ﻫر سناریو کﻪ امﺘیاز پاییﻦ تري
کسﺐ کرده باشد بار زیست محیﻄی کمﺘري در بر دارد.

پارامﺘرﻫاي فهرست
شده

طبﻘﻪ اﺛر

CO2
CH4
N2O
CFC11
CO
TCA

گازﻫاي
گلخانﻪ اي
معادل
CO2

SOX
NOX
HCL

گازﻫاي
اسیدي
معادل
SO2

VOC
CO
CH4
NOX
PM

مﻪ دود
فﺘوشیمیایی
معادل
C2H4

Pbair
Hgair
Cdair
Dioxinsair
Pbwater
Hgwater
Cdwater
BODwater
Dioxinswater

ﺧروﺟی
ﻫاي سمی
معادل
CO2

ﺟدول  -8وزن ﻫاي نسبی طبﻘات اﺛر (Boustead I, Chaffee C,
)Dove WT 2000
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وزن

طبﻘﻪ اﺛر

0/33

مﺼرف منابﻊ انرژي

0/37

گازﻫاي گلخانﻪ اي

0/40

گازﻫاي اسیدي

0/27

مﻪ دود فﺘوشیمیایی

0/18

ﺧروﺟی ﻫاي سمی
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 -9یافته ها
کل پسماند وارد شده در سناریوﻫا  31202/399تﻦ است سناریو
ﻫا شامل:
سناریو ( :)1سناریو اول درصدﻫاي ایﻦ سناریو براساس وضعیت
موﺟود نجف آباد مشخﺺ شده است .و در ایﻦ سناریو  %32براي
کمپوست %29/9 ،ﻟندفیل و  %2/9براي بازیافت بﻪ کار برده شده
است.
سناریو ( :)2در سناریو دوم مﻘدار  %90براي کمپوست%1 ،
بازیافت و  %47ﻟندفیل تﻘسیم بندي شد.
سناریو ( :)8در ایﻦ سناریو درصد کمپوست  %30و بازیافت  %3در
نظر گرفﺘﻪ شد و بازیابی انرژي و گاز در ﻟندفیل طراحی گردید.
سناریو ( :)4در ایﻦ سناریو کمپوست  ،%39بازیافت  %10و ﻟندفیل
 %9در نظر گرفﺘﻪ شد .ﻫمﭽنیﻦ در ﻟندفیل سناریو چهارم بازیابی
انرژي و گاز صورت گرفﺘﻪ است.
مدل  IWMبراي ﻫر یک از سناریوﻫاي مورد نظر اﺟرا شد.
نﺘایﺞ بﻪ دست آمده در ﺟدول  4نشان داده شده .اﻋداد ایﻦ ﺟدول
مﻘادیر نرمال شده بر حسﺐ میﺰان پسماند مدیریت شده در
سناریوﻫاست.
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ﺟدول -4مﻘدار نرمال سیاﻫﻪ شده چرﺧﻪ حیات در سناریوﻫا (مﻘایر برحسﺐ تﻦ و کیلوگرم)

مﻘدار نرمال سیاﻫﻪ
شده در سناریوي
یک

مﻘدار نرمال سیاﻫﻪ شده
در سناریوي چهارم

مﻘدار نرمال
سیاﻫﻪ شده در
سناریوي سوم

مﻘدار نرمال
سیاﻫﻪ شده در
سناریوي دوم

پارامﺘر

طبﻘﻪ اﺛر

-8493

2489

24393

81193

Gj

انرژي مﺼرف شده

13137
4221/21
4/897
-10/7
0/13

13170
11093
8/93
-11/44
0/037
0/11
1/18
8

13039
93938
1/301
1/8
0/911
0/091
1/12
12/919

13229
83319
1/3919
2/7
0/239

CO2
CH4

گازﻫاي گلخانﻪ اي

NOX
SOX
HCL

گازﻫاي اسیدي

0/08999
1/039
3/01

NOX
PM
VOCS

مﻪ دود فﺘوشیمیایی

-493/03
-4/29
-17439
0/00021

-492/422
-4/02
-13389
0/00042

194/03
0/8
3990
0/819

800383
0/12
4200
0/21

Air
Pb
Hg
Cd
Dioxins

82/04
0
-0/499
48819
0

82/23
0
-0/4994
11330
0

0/32
0
1/91
181992
0/00011

12/89
0
0/7228
140283
0/00103

0/12
1/109
2/88

Water
Pb
Hg
Cd
BOD
dioxins

ﺧروﺟی ﻫاي سمی
()Kg

بعد از ایﻦ مرحلﻪ از رابﻄﻪ ( )2و ﺟدول ( )8براي بدست آمدن شاﺧﺺ اکوﻟوژیﮑی سناریوﻫا اسﺘﻔاده شد و نﺘایﺞ در ﺟدول  9آورده شده
است.
ﺟدول -9مﻘایسﻪ اﺛر شاﺧﺺ اکوﻟوژیﮑی سناریوﻫا

سناریو

مﺼرف
انرژي

گازﻫاي گلخانﻪ اي

گازﻫاي اسیدي

مﻪ دود
فﺘوشیمیایی

ﺧروﺟی ﻫاي
سمی

شاﺧﺺ
اکوﻟوژیﮑی

1

23423

47333

2/0138

2/9437

13/313

33283/43

2

21333/04

39829/91

0/931

8/797

13/132

73189/832

8

2142/3

29083/3

-8/032

1/227

-0/3233

23133/38

4

-8042/19

17742/28

-2/29

1/081

9/843

19708/79
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بازیافت مواد تاکید شده است(Fruergaard and Astrup .
)2011

 -4بحث
بعد از بﻪ دست آوردن شاﺧﺺ اکوﻟوژیﮑی و نﺘایﺞ پیش رو
بهﺘریﻦ سناریو ﻗابل پیش بینی براي سال ﻫاي آینده در نجف آباد
می تواند سناریو چهارم با  %39کمپوست %10،بازیافت و %9
ﻟندفیل بهداشﺘی باشد بﻪ دﻟیل اینﮑﻪ انرژي مﺼرفی در سناریو
چهارم کمﺘر از سایر سناریوﻫا می باشد .و شاﺧﺺ اکوﻟوژیﮑی ایﻦ
سناریو کمﺘراز سایر سناریوﻫا است بﻪ ﻫمیﻦ دﻟیل بار زیست
محیﻄی کمﺘري نسبت بﻪ سناریوﻫاي دیگر دارد و برﻋﮑﺲ
سناریو دوم با  %90کمپوست %1 ،بازیافت و  %47ﻟندفیل غیر
بهداشﺘی بیشﺘریﻦ انرژي مﺼرفی و بیشﺘریﻦ شاﺧﺺ اکوﻟوژیﮑی
را دارد ،ایﻦ سناریو داراي بار زیست محیﻄی زیادي نسبت بﻪ
سایر سناریوﻫاست .ایﻦ سناریوﻫا با توﺟﻪ منﻄﻘﻪ شهرسﺘان نجف
آباد و توﻟید بیشﺘر پسماند تر بهﺘریﻦ انﺘخاب براي سال ﻫاي آینده
است .ارزیابی چرﺧﻪ حیات براي مناطق مخﺘلﻔی در دنیا انجام
شده و نﺘایﺞ مخﺘلﻔی با توﺟﻪ بﻪ پسماند توﻟیدي ،شرایط آب و
ﻫوایی و ...گرفﺘﻪ شده است.
 Greziskو ﻫمﮑاران در سال  LCA 2019سیسﺘم مدیریت
پسماند شهري در  TARNOWرا انجام دادند در ایﻦ پژوﻫش
با توﺟﻪ بﻪ کارایی  LCAدر مدیریت بهینﻪ پسماند و تعاریف
بهﺘریﻦ سناریوﻫا بﻪ ایﻦ نﺘیجﻪ رسیدند کﻪ ﻫر یک از فرایندﻫا،
مانند ﺟمﻊ آوري زباﻟﻪ ،حمل و نﻘل ،مرتﺐ سازي ،کمپوست،
بازیافت ،آتش سوزي ،دفﻦ زباﻟﻪ مربوط بﻪ مدیریت زباﻟﻪ است و
درنهایت بﻪ ﻋنوان محﺼوالت مﻔید (مواد ﺧام ،کود ،انرژي) براي
سوﺧت و انرژي ﻋرضﻪ شده است .با ایﻦ حال ،روش  LCAیک
کار پیﭽیده است و براي بﻪ دست آوردن ﻗابل اطمینان است .و
نﺘایﺞ ﻋینی ،بﻪ تعییﻦ دﻗیق دامنﻪ تحﻘیق نیاز دارد .در ایﻦ
پژوﻫش از سوزاندن پسماند و توﻟید انرژي از آن بحث شده و بﻪ
ﻋنوان محﺼول مﻔید نام برده شده است اما در شهرسﺘان نجف
آباد بﻪ دﻟیل وﺟود پسماند تر بیشﺘریﻦ اسﺘﻔاده از پسماند براي بﻪ
دست آوردن کمپوست است(Grzesik and Usarz .
)2016
 Fruegaard and Astrupدر سال  2011با اسﺘﻔاده از
تﮑنوﻟوژي  LCAتوﻟید انرژي از زباﻟﻪ را در دانمارک مﻘایسﻪ و
بررسی کردند .نﺘایﺞ نشان داد ،روي ﻫم رفﺘﻪ روش زباﻟﻪ سوزي
زباﻟﻪ و بازیافت انرژي راه حل زیست محیﻄی موﺛري براي شرایط
دانمارک است .وتجﺰیﻪ بی ﻫوازي مواد آﻟی زباﻟﻪ ارﺟحیت کمﺘري
دارد ایﻦ نﺘایﺞ بﻪ شرایط پسماند موﺟود در آن منﻄﻘﻪ و شرایط
آب و ﻫوایی بسﺘگی زیادي دارد .در ایﻦ منﻄﻘﻪ توﻟید انرژي از
پسماند بﻪ روش زباﻟﻪ سوزي راه حل بسیار مناسبی نﺘیجﻪ گیري
شده و بار زیست محیﻄی کمﺘري نسبت بﻪ سایر روش ﻫا دارد با
ایﻦ تﻔاوت کﻪ در منﻄﻘﻪ نجف آباد برروي کمپوست و بعداز آن

 -5نتیجه گیری
ﻫدف از مدیریت یﮑپارچﻪ مواد زاﺋد ﺟامد ( ،)IWMمدیریت
پسماند بﻪ شﮑلی است کﻪ اﻫداف توسعﻪ پایدار را دنبال نماید.
براي ارزیابی توسعﻪ پایدار ،بﻪ ابﺰارﻫایی کﻪ می تواند بارﻫاي
زیست محیﻄی ﻫر سیسﺘم را پیش بینی کند نیاز است .ﻟذا در ایﻦ
مﻄاﻟعﻪ از رویﮑرد ارزیابی چرﺧﻪ حیات بﻪ ﻋنوان ابﺰار تﺼمیم
گیري ﺟهت انﺘخاب گﺰینﻪ مناسﺐ دفﻊ پسماند شهري نجف آباد
اسﺘﻔاده گردید .در بیﻦ  4سناریو تعریف شده ﻫمانﻄور کﻪ گﻔﺘﻪ
شد بهﺘریﻦ و بﻪ نظر می رسد سناریو دوم نسبت بﻪ سایر
سناریوﻫا بدتریﻦ سناریو ﻗابل پیش بینی براي سال ﻫاي آینده در
نجف آباد است بﻪ ایﻦ معنی کﻪ اگر مدیریت نادرسﺘی در نجف
آباد در سال ﻫاي آتی انجام شود و مﻘدار کمپوست کردن کمﺘر از
مﻘدار کنونی آن ،تﻔﮑیک پسماند در ابﺘدا کاﻫش و بﻪ ﺟاي آن
ﻟندفیل غیربهداشﺘی در ایﻦ منﻄﻘﻪ افﺰایش پیدا کند .پﺲ یدبینانﻪ
تریﻦ سناریو در میان  4سناریو طراحی شده سناریو  2و ﺧوشبینانﻪ
تریﻦ آن سناریو  4است.
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تشکر و قدردانی
بدیﻦ وسیلﻪ از مدیریت محﺘرم اداره پسماند شهري نجف آباد و مهندس بهارﻟویی ﺟهت ﻫمﮑاري در تﮑمیل پایان نامﻪ و مﻘاﻟﻪ پیش رو
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