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 چکیده 
ت و مدیریت خدما، نهاآبه ط یست محیطی مربودي و زقتصا، اجتماعیي اهاري گازناسااع نووز ابرو جامد  ضایعاتاع نواتولید وزه مرا

هدف  ت.ساجه ساخته امو ضایعاتین گونه افع دازش و دپر، نقلو حمل آوري، مینه جمع ه اي در زعدیدت با مشکالي را شهري پسماندها
یریت کنونی در شهرستان نجف آباد از نقطه نظر محیط زیستی و تعیین اولویت در از انجام این مطالعه ارزیابی چرخه حیات سامانه مد

یستمحیطی مدیریت پسماند ات زثرایابی اي ارزبردي یاي زهااربزاپسماند صورت گرفته است.  تصمیم گیري ها به منظور بهبود مدیریت
 4( است. در این پژوهش LCAت )چرخه حیاات ثرایابی ت ارزایابی چرخه حیده، ارزستفارد اموي هاروشیجترین از راما یکی د دارد، اجوو

به طور کلی ارزیابی چرخه حیات پسماند شهري نجف آباد براي رسیدن به  شد. IWM-1سناریو تعریف و اطالعات آن وارد نرم افزار 
سناریویی که بار زیست محیزي کمتري دارد انجام شد. سناریو چهارم ، به عنوان بهترین گزینه از لحاظ زیست محیطی انتخاب گردید به 

 دلیل اینکه نسبت به سایر سناریوها بار زیست محیطی کمتري داشت. 
 

 لیدی: واژه های ک
 "مدیریت پسماند شهري"، "IWM-1نرم 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. 
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 مقدمه -8
ن نساز انیا، ئمی شهرهاش داگسترو یش جمعیت افزابا وزه مرا   

اد مون شدد یاد و زبیشتر می شوروز به روزمصرفی اد به مو
ها به نحو ن نسااکه دد می گر پسماندیش افزامصرفی موجب 

ئد اد زایست تحمیل می نمایند. موزبه محیط را نها ه اي آیندافز
 ,rafie r)دمیباشن ساني ایجه طبیعی فعالیتهانتي جامد شهر

mahini a.l 2010) . ي  هاآوري فن ، بیستمن قردر
از ست. تا قبل اشته داعه قابل توجهی ـسماند توسـمدیریت پ

شهري به سماند ـان پـجهط اــنقدي در بیشتر یالـم 1790لسا
 ,.Arena, U)می شدن فز دباي روهادال گوه در دــعم روــط

Mastellone, M.L., Perugini 2003).  اما امروزه
ت که ـساپیشرفته ي  هاآوري شامل فن ي مدیریت پسماند شهر

 ,Diaz)دـبیشتر تامین میکنع و محیط زیست را جتمااسالمت 

R., and Warith 2005) تولید ي فع پسماندهاد. چگونگی
مع ت جواشکالماز یکی ي دور سالهااره از هموي، شهره شد
ا بتددر اشی که روعملی ترین و ترین ده سا، ستده ابوي بشر

ر تلنبادن و کره کنداپراست میگرفته رت ها صوآن فع اي دبر
یا و ها وده شهرمحدرج از بایر خاي مین هادر زپسماندها دن نمو
ل حاده است. در گی بودلوي از آگیرر جلوبه منظون آن ندزاسو

ن همچناروش ین اتوسعه نیافته  يهارکثر کشودر احاضر نیز 
مدیریت پسماند یکی .  (Abduli m.a 1994)باشدیج میرا

سامانه ار ستقررو این ؛ از استانسانی امع اجو، صلیي اهازنیااز 
. با اعمال (1833)رفیعی, ماهینی, وري استمدیریت پسماند ضر

مدیریت صحیح در مراحل مختلف تولید، نگهداري، حمل و نقل و 
نسان تامین خواهد دفع نهایی زباله ها، سالمتی محیط زیست و ا

شد. با توجه به آنچه گفته شد، ابزارهاي مختلفی به منظور 
ارزیابی سامانه مدیریت پسماند وجود دارد که یکی از آن ها 

LCA تاس(Ludwig, C., Hellweg, S., and 

Stuki 2003) .از روش  یکی محیطی یستز اتثرا یابیارز
 بر تا. ستاراپاید توسعه افهدا به یابی ستد ايبر لمقبو يها
 ايجرا نتیجهدر  که محیطی یستز هبالقو اتثرا ندابتوآن  سساا

را  ،کند می وزبر پسماند مدیریتو  فعد مختلف يهاروش 
 کند. شناسایی

  Tagliaferri ( در رابطه با ارزیابی چرخه 2013و همکاران )
در انگلستان  CHPحیات گیاه زیست توده با استفاده از 

تحقیقاتی انجام دادند که در مرکز انرژي فرودگاه هیترو قرار 
این مرکز خرده چوب هاي جنگلهاي اطراف را می سوزاند  داشت.

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 

هاي گلخانه اي است اولویت بندي می کنیم. نتایج آن کاهش گاز

و اگر خاکستر آن جمع آوري شود  به عنوان تهویه خاک زمین 
 Tagliaferri)هاي کشاورزي و یا جنگلداري استفاده می شود

et al. 2018). 

   Evangelisti ( با ارزیابی محیط زیست 2013و همکاران )
به وسیله ارزیابی چرخه حیات در اروپا نتیجه گرفتند که نوع 

با استفاده بیومتان داراي اهمیت قابل  CHPتکنولوژي میکرو 
است. با توجه به تجزیه تحلیل آنها توجهی براي محیط زیست 

سلول هاي سوختی بیشترین سازگاري را با محیط زیست 
 .(Evangelisti et al. 2017)دارد

   Shafie  ارزیابی چرخه حیات  2019و همکاران در سال
پسماند شهري شاهین شهر را با استفاده از نرم افزار انجام داده و 

( 2( انتقال مستقیم به محل دفن 1سناریو پیشنهاد داده: 4
( مواد 8آلی و باقی پسماند به محل دفن کمپوست کردن مواد 

قابل بازیافت، بازیافت شود مواد آلی کمپوست و باقیمانده دفن 
( مواد قابل بازیافت، بازیافت شود، مواد آلی کمپوست و 4شود. 

باقی مانده براي تولید انرژي استفاده شود؛ در نهایت به این نتیجه 
بدترین  1بن سناریو و سناریو بهتر 4رسید که سناریو 

 shafie a, jafarzadeh n, taghavi l, omrani)است

gh 1393). 
  Naghabizade   تحقیقی در  2014و همکاران در سال

سماند رابطه با ارزیابی چرخه حیات سیستم مدیریت پ
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 

LCA و سناریوهاي مدیریت زباله ها و ، مقایسه جایگزین ها
 ندارزیابی پیامدهاي ساختارهاي مختلف حل و فصل در فرای

 ,naghabizadeh sh)مدیریت زباله هاي جامع شهري است

khorasani n, yousefi j, mousavi s 2014). 

 تیریسامانه مد اتیچرخه ح یابیمطالعه ارز نیهدف از انجام ا   
 نییو تع یستیز طیدر شهرستان نجف آباد از نقطه نظر مح یکنون
پسماند  تیریها به منظور بهبود مد يریگ میدر تصم تیاولو

 يمجموعه مورد مطالعه از جمع آور يصورت گرفته است. مرزها
 ایدر محل دفن  زبالهزباله از درب منازل شروع شد و با دفن 

ضرورت و  رفتیپذ انیپا یبه کمپوست در کارخانه کود آل لیتبد
 نیپسماند در ا LCAاست که  لیدل نیانجام پژوهش حاضر به ا

 زانیموجود نجف آباد و م طیشرا یبا بررس توانیشهر کار نشده م
 نیا يرا برا ویسنار نیبهتر LCAو استفاده از  يدیپسماند تول

 که تابحال انجام نشده. دیپسماندها برگز
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 روش کار -2
منطقه مورد مطالعه براي انجام این پژوهش شهرستان نجف     

 80شهرستان نجف آباد در زمان شاه عباس صفوي در  آباد است.
این شهرستان داراي است.  کیلومتري غرب شهر اصفهان بنا شده

 –نجف آباد  :شهر به نام هاي 9دو بخش مرکزي و مهردشت و 
روستا  14دهق و علویجه و  –جوزدان  –گلدشت  –کهریزسنگ 

تن پسماند در شهرستان نجف  130به طور متوسط روزانه است. 
تن آن به وسیله  2آباد تولید می شود. که از این مقدار حدود 

سماند خشک جمع آوري شده در مبدأ( تفکیک از مبدأ )مجموع پ
تن است روزانه  133کاهش می یابد، باقی مانده آن که حدود 

 کنونی ضعیتو ساـسابروارد کارخانه پسماند نجف آباد می شود. 
داده  توسعه پسماند فعد دـینآفردر  یورناـس 4 ،پسماند مدیریتدر 
 یکدیگر با دیستی خوزمحیط راـب سساا بر یوهارسنا سپس شد.
 .دـگرفتن اررـق مقایسه ردمو
 
 ه نویسی)تهیه چک لیست( چرخه حیاتسیاه 

 مدلکمک  به هشد دیا يها رسنادر  تحیا چرخه نویسی سیاهه  
(IWM-1 ) استفاده شده است و دلیل آن در دسترس بودن این

العاتی که در اختیار بوده مدل و کاربردي تر بودن با توجه به اط
این نرم افزار توسط شوراي محیط زیست و صنعت  است.

پالستیک در کانادا به کمک دانشگاه واترلو به منظور کمک به 
 ,Mendes, M., Aramaki)تصمیم گیران ارائه شده است

T., & Hanaki 2004) .ديقتصاا لمد یراز دو ز لمد ینا 
 یستیز محیط لمد یردر ز. ستا هشد تشکیل یستیز محیطو 

 نهایی فعد تا تولید نقطهاز  يشهر پسماند نجریا ت،حیا چرخه
 لمد توسط مرحله هر محیطی یستز رثاو آ د؛شو می لنباد

ورود  ايبر گفتگو درکا یا هپنجر  ینا .دشو می نویسی فهرست
 هشد ئهارا يپرسشها به پاسخ که ،ستا ها شامل لمد 12داده 

. میکند مشخصرا  سیربر ردمو مدیریت سامانه ضعیتو
از  تحیا چرخه نویسی سیاهه ايبر زنیا ردمو يهاداده
اداره پسماند  اد،مو تبدیلو  یافتزبا نمازسا يهاارشگز

شهرستان نجف آباد و مصاحبه حضوري با پرسنل خدمات شهري 
در مرحله ارزیابی اثرات چرخه حیات، نتایج به دست  به دست آمد.

آمده از سیاهه نویسی چرخه حیات به واحد هاي فیزیکی تبدیل 
شدند تا از آن ها روش هاي مدیریتی به دست آید. تاکنون براي 

چرخه حیات روش شناسی یکسان و  انجام ارزیابی اثرات
استانداردي که مقبولیت جهانی داشته باشد ارائه  نشده است، این 

 مرحله خود شامل مراحل زیر است:
 
طبقه بندي و ویژگی سازي اثرات به دست  آمده از مرحله  (1

 فهرست نویسی

وزن دهی به هر طبقه بر طبق فرمول مربوطه و به دست  (2
 آوردن شاخص هر اثر.

 

براي مرحله ارزیابی اثرات این پژوهش از طبقه بندي و وزن    
ر ثاآطبقه استفاده گردید، در این روش،  METدهی روش 

ي هازگرمایش جهانی )گار ثااز: آتند ریست محیطی عبازشاخص 
رش باران هاي اسیدي بان و شدي سیده اپدیداي(، گلخانه 

ن سیوادکسی، اکاهش منابع تجدید ناپذیر)گازهاي اسیدي(، 
ن. نسااسمی بر ر ثاو آفتوشیمیایی دود تشکیل مه و فتوشیمیایی 

مرحله فهرست ه سیاهه شدي تنشهاي، مرحله طبقهبنددر 
طبقه  METت اثر تعریف شده در روش نویسی با توجه به طبقا

طبقات در نظر گرفته شده و واحد معادل  1در جدول  بندي شد.
هر طبقه،  شده به در هرطبقه و نحوه تخصیص مقادیر سیاهه

 .استنشان داده 
 

 پارمترهاي تخصیص داده شده و واحد معادل هر طبقه -1جدول 
(Ferreira S, Cabral M, Cruz N, Simões P 2012) 

 طبقه اثر
پارامترهاي 

اختصاص داده 
 شده

واحد معادل 
Equivalent 

مصرف منابع انرژي 
Energy 

consumed 

میزان مصرف 
انرژي برحسب 

 گیگاژول

Gj 

 گازهاي گلخانه اي

 Greenhouse 

Gas 

Emissions 

CO2-

NOX-

CH4 

Kg CO2 

  گازهاي اسیدي
Acid Gas 

Emission 

NOX-

SOX-

HCL 

Kg SO2 

گازهاي 
فتوشیمیایی 

Smog 

Precursors 

PM-

NOX-

VOCS 

Kg C2H4 

خروجی سمی 
Toxic 

emiisions 

Pbair, 

Hgair, 

Cdair, 

Dioxinair, 

Pbwater, 

Hgwater, 

Cdwater, 

Dioxinwat

er, BOD 

Kg 1-4 

DCB 
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مرحله بعد براي تعیین مجموع اثر بار زیست محیطی هر در  
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 

چرخه حیات جمع بندي مقادیر مختلف می باشد. در ارزیابی 
ه اثر به فرمول اساسی ویژگی سازي و محاسبه شاخص هاي طبق

 ( است:1) صورت رابطه
 

Ii=ΣCij*Xj (                                                 1)رابطه  
                                                                    

 فاکتور ویژگی سازي و Cijشاخص طبقه اثر و  Iiکه در آن    
Xj  مقدار مادهj   .در مختلف اد موزي یژگی ساي وهارفاکتواست

است و در این جدول ها  2از طبقات اثر مطابق جدول هر یک 
Mi  مقدار ماده سیاهه تولید شده است. در پایان پس از محاسبه

مجموع اثر بار زیست محیطی هر طبقه، اهمیت نسبی هریک از 
شد تا شاخص هاي به دست آمده در هریک از  طیقات نیز تعیین

طبقات در وزن نسبی آن طبقه ضرب شود و نمایه ها قابل جمع 
کردن باهم باشند. بنابراین براساس وزن هاي نسبی ارائه شده در 

 Boustead I, Chaffee)د، مورد استفاده واقع شدن8جدول 

C, Dove WT 2000) . ار به این منظور جهت محاسبه مقد
 ( استفاده شد. 2)اثر ناشی از یک سناریو رابطه 

 

I =Σ Ni=1 W i In (                                        2)رابطه  
                                                                     

شاخص به دست آمده معیار کمی براي مقایسه دو سناریو    
کوچک تر باشد بار زیست محیطی سناریو  Iاست. هرچه شاخص 

معیار کمی مقایسه دو سناریو  Iکمتر خواهد بود. که در آن معیار 
به   شاخص طبقه اثر است. Inوزن نسبی طبقات اثر و  Wiو 

بوم شناختی به  این ترتیب براي هریک از سناریوها یک نمایه
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.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tukker A, Huppes)فاکتورهاي ویژگی سازي طبقات اثر -2جدول 

G, Guinée J, Heijungs R, Koning A, Oers LV 2006) 

 
 

 ,Boustead I, Chaffee C)وزن هاي نسبی طبقات اثر -8جدول 

Dove WT 2000) 

 
 

فاکتور ویژگی 
 سازي معادل

پارامترهاي فهرست 
 شده

 طبقه اثر

1 
21 
820 
4000 

2 
110 

CO2 

CH4 

N2O 

CFC11 

CO 

TCA 

گازهاي 
 گلخانه اي

معادل 
CO2 

1 

03/1 

33/0 

SOX 

NOX 

HCL 

گازهاي 
 اسیدي

معادل 
SO2 

9/0 

8/0 
003/0 
23/0 
03/0 

VOC 
CO 
CH4 
NOX 
PM 

مه دود 
 فتوشیمیایی

معادل 
C2H4 

10*3/4 

102*9 
109*9/1 
102*09/1 

Pbair 

Hgair 

Cdair 

Dioxinsair 
خروجی 

هاي سمی 
 معادل
CO2 

10*2/1 

108*4/1 
10*8/2 
10*03/1 

102*9/1 

Pbwater 

Hgwater 

Cdwater 

BODwater 

Dioxinswater 

 طبقه اثر وزن

 مصرف منابع انرژي 33/0

 گازهاي گلخانه اي 37/0

 گازهاي اسیدي 40/0

 مه دود فتوشیمیایی 27/0

 خروجی هاي سمی 18/0
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 یافته ها -9
تن است سناریو  399/31202کل پسماند وارد شده در سناریوها   

 ها شامل:
 

(: سناریو اول درصدهاي این سناریو براساس وضعیت 1سناریو )
% براي 32موجود نجف آباد مشخص شده است. و در این سناریو 

% براي بازیافت به کار برده شده 9/2% لندفیل و 9/29کمپوست، 
 است.

 
% 1% براي کمپوست، 90سناریو دوم مقدار (: در 2سناریو )

 % لندفیل تقسیم بندي شد.47بازیافت و 
 

% در 3% و بازیافت 30(: در این سناریو درصد کمپوست 8سناریو )
 نظر گرفته شد و بازیابی انرژي و گاز در لندفیل طراحی گردید.

 
% و لندفیل 10%، بازیافت 39(: در این سناریو کمپوست 4سناریو )

نظر گرفته شد. همچنین در لندفیل سناریو چهارم بازیابی % در 9
 انرژي و گاز صورت گرفته است.

 
شد.  اجرا نظرمورد  يیوهارسنااز  یک هر ايبر IWM لمد 

 ولجد ینا ادعدا .هشدداده  ننشا 4 ولجددر  همدآ ستد بهنتایج 
در  هشد مدیریت پسماند انمیز حسب بر هشد لنرما یردمقا
یوهاست.رسنا
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 مقدار نرمال سیاهه شده چرخه حیات در سناریوها )مقایر برحسب تن و کیلوگرم( -4جدول

 
 طبقه اثر

 

 پارامتر

 

مقدار نرمال سیاهه 
شده در سناریوي 

 یک

 

مقدار نرمال 
سیاهه شده در 
 سناریوي دوم

 

مقدار نرمال 
سیاهه شده در 
 سناریوي سوم

 

مقدار نرمال سیاهه شده 
 سناریوي چهارمدر 

 -Gj 81193 24393 2489 8493 انرژي مصرف شده

 

 گازهاي گلخانه اي
CO2 

CH4 

13229 

83319 

13039 

93938 

13170 

11093 

13137 

21/4221  

 

 گازهاي اسیدي
NOX 

SOX 

HCL 

3919/1 

7/2 

239/0 

301/1  

8/1  

911/0  

93/8  

44/11-  

037/0  

897/4  

7/10-  

13/0  

 

 مه دود فتوشیمیایی
NOX 

PM 

VOCS 

08999/0 

039/1 

01/3 

091/0  

12/1  

919/12  

11/0  

18/1  

8 

12/0  

109/1  

88/2  

 

 خروجی هاي سمی

(Kg) 

Air 
Pb 

Hg 

Cd 

Dioxins 

800383 

12/0 

4200 

21/0 

03/194  

8/0  

3990 

819/0  

422/492-  

02/4-  

-13389 
00042/0  

03/493-  

29/4-  

17439-  

00021/0  

Water 

Pb 

Hg 

Cd 

BOD 

dioxins 

 

89/12 

0 

7228/0 

140283 

00103/0 

 

32/0  

0 

91/1  

181992 

00011/0  

 

23/82  

0 

4994/0-  

11330 

0 

 

04/82  

0 

499/0-  

48819 

0 

 

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

 مقایسه اثر شاخص اکولوژیکی سناریوها -9جدول

 سناریو
مصرف 
 انرژي

 گازهاي اسیدي گازهاي گلخانه اي
مه دود 

 فتوشیمیایی
خروجی هاي 

 سمی
شاخص 
 اکولوژیکی

1 23423 47333 0138/2 9437/2 313/13 43/33283 

2 04/21333 91/39829 931/0 797/8 132/13 832/73189 

8 3/2142 3/29083 032/8- 227/1 3233/0- 38/23133 

4 19/8042- 28/17742 29/2- 081/1 843/9 79/19708 
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 بحث -4
بعد از به دست آوردن شاخص اکولوژیکی و نتایج پیش رو    

بهترین سناریو قابل پیش بینی براي سال هاي آینده در نجف آباد 
% 9% بازیافت و 10% کمپوست،39می تواند سناریو چهارم با 

لندفیل بهداشتی باشد به دلیل اینکه انرژي مصرفی در سناریو 
. و شاخص اکولوژیکی این چهارم کمتر از سایر سناریوها می باشد

سناریو کمتراز سایر سناریوها است به همین دلیل بار زیست 
محیطی کمتري نسبت به سناریوهاي دیگر دارد و برعکس 

% لندفیل غیر 47% بازیافت و 1% کمپوست، 90سناریو دوم با 
بهداشتی بیشترین انرژي مصرفی و بیشترین شاخص اکولوژیکی 

ي بار زیست محیطی زیادي نسبت به را دارد، این سناریو دارا
این سناریوها با توجه منطقه شهرستان نجف  .سایر سناریوهاست

آباد و تولید بیشتر پسماند تر بهترین انتخاب براي سال هاي آینده 
است. ارزیابی چرخه حیات براي مناطق مختلفی در دنیا انجام 

ب و شده و نتایج مختلفی با توجه به پسماند تولیدي، شرایط آ
 هوایی و... گرفته شده است.

Grezisk  2019و همکاران در سال LCA  سیستم مدیریت
را انجام دادند در این پژوهش  TARNOWپسماند شهري در 

 فیپسماند و تعار نهیبه تیریدر مد  LCA ییبا توجه به کارا
 ندها،یاز فرا کیکه هر  دندیرس جهینت نیبه ا وهایسنار نیبهتر

کمپوست،  ،يزباله، حمل و نقل، مرتب ساز يمانند جمع آور
زباله است و  تیریدفن زباله مربوط به مد ،يآتش سوز افت،یباز

 ي( برايخام، کود، انرژ د)موا دیبه عنوان محصوالت مف تیدرنها
 کی LCAحال، روش  نیعرضه شده است. با ا يسوخت و انرژ

است. و  نانیبه دست آوردن قابل اطم ياست و برا دهیچیکار پ
در این  دارد. ازین قیدامنه تحق قیدق نییبه تع ،ینیع جینتا

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 

 Grzesik and Usarz).دست آوردن کمپوست است

2016) 
Fruegaard and Astrup  از  دهستفاا با 2011در سال

و  مقایسه رکنمارا در دا بالهاز ز ژينرا تولید  LCA يتکنولوژ
 زيسو بالهروش ز فتهر همداد، روي  ننشا نتایج. نددکر سیربر
 یطاشر ايبر يموثر محیطی یستز حلراه  ژينرا یافتزباو  بالهز
 يکمتر جحیتار بالهز لیآ ادمو ازيهو بی تجزیه. وستا رکنمادا

این نتایج به شرایط پسماند موجود در آن منطقه و شرایط  دارد
آب و هوایی بستگی زیادي دارد. در این منطقه تولید انرژي از 
پسماند به روش زباله سوزي راه حل بسیار مناسبی نتیجه گیري 

با شده و بار زیست محیطی کمتري نسبت به سایر روش ها دارد 
این تفاوت که در منطقه نجف آباد برروي کمپوست و بعداز آن 

 Fruergaard and Astrup)بازیافت مواد تاکید شده است.

2011) 
 

 نتیجه گیری -5
(، مدیریت IWMیکپارچه مواد زائد جامد )هدف از مدیریت  

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 

زار تصمیم مطالعه از رویکرد ارزیابی چرخه حیات به عنوان اب
گیري جهت انتخاب گزینه مناسب دفع پسماند شهري نجف آباد 

سناریو تعریف شده همانطور که گفته  4در بین استفاده گردید. 
 سناریو دوم نسبت به سایر و به نظر می رسدشد بهترین 

سناریوها بدترین سناریو قابل پیش بینی براي سال هاي آینده در 
اگر مدیریت نادرستی در نجف  نجف آباد است به این معنی که

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 

انه و خوشبین 2سناریو طراحی شده سناریو  4ترین سناریو در میان 
 است. 4ترین آن سناریو 



8911-8918، صفحه 8931فصل تابستان سال ، 2، شماره 4مطالعات علوم محیط زیست، دوره   

 

1833 

 

 منابع:

 
- Abduli m.a. 1994. Urban Solid Waste Management System and Its Control Methods. 

- Arena, U., Mastellone, M.L., Perugini, F. 2003. “The Environmental Performance of Alternative Solid 

Waste Management Options: A Life Cycle Assessment Study.” Chem. Eng. J. 96, 207. 

- Boustead I, Chaffee C, Dove WT, Yaros RB. 2000. “‘EcoIndices: What Can They Tell Us?’” Boustead 

Consulting 53–58. 

- Diaz, R., and Warith, M. 2005. “Life-Cycle Assessment of Municipal Solid Wastes: Development of the 

Wasted Model.” Waste Management 26: 8. 886. 

- Evangelisti, Sara, Roland Clift, Carla Tagliaferri, and Paola Lettieri. 2017. “A Life Cycle Assessment of 

Distributed Energy Production from Organic Waste: Two Case Studies in Europe.” Waste Management 

64. Elsevier Ltd: 371–85. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.03.028. 

- Ferreira S, Cabral M, Cruz N, Simões P, Marques RC. 2012. “‘Life Cycle Assessment of Waste 

Management Operation’,.” International EIMPack Congress,. 

- Fruergaard, T., and T. Astrup. 2011. “Optimal Utilization of Waste-to-Energy in an LCA Perspective.” 

Waste Management 31 (3). Elsevier Ltd: 572–82. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2010.09.009. 

- Grzesik, Katarzyna, and Magdalena Usarz. 2016. “A Life Cycle Assessment of the Municipal Waste 

Management System in Tarnów.” Geomatics and Environmental Engineering 10 (2): 29–38. 

https://doi.org/dx.doi.org/10.7494/geom.2016.10.2.29. 

- Ludwig, C., Hellweg, S., and Stuki, s. 2003. “Municipal Solid Waste Management.” Springer 267p. 

- Mendes, M., Aramaki, T., & Hanaki, K. 2004. “Comparison of the Environmental Impact Incineration and 

Landfilling in São Paulo City as Determined by LCA.” Resources Conservation and Recycling ٣٦–١٤ ,١٤. 

- naghabizadeh sh, khorasani n, yousefi j, mousavi s, badehian z. 2014. “Life Cycle Assessment of 

Municipal Waste Management System” 18 (4) 559. 

- rafie r, mahini a.l, khorasani n. 2010. “Life Cycle Environmental Assessment of Urban Waste Management 

System.” Journal of Agricultural Science and Natural Resources number 16. 

- shafie a, jafarzadeh n, taghavi l, omrani gh, mohamad shafie m. 1393. “Life Cycle Assessment OF Urban 

Waste IN Shahin Shahr City Using the IWM-1 Software.” 

- Tagliaferri, C., S. Evangelisti, R. Clift, and P. Lettieri. 2018. “Life Cycle Assessment of a Biomass CHP 

Plant in UK: The Heathrow Energy Centre Case.” Chemical Engineering Research and Design 133. 

Institution of Chemical Engineers: 210–21. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2018.03.022. 

- Tukker A, Huppes G, Guinée J, Heijungs R, Koning A, Oers LV, Suh S. 2006. “‘Environmental Impact of 

Producys (EIPRO).’” Report EUR 22284 EN., Enviro-Nmental Impact of Products (EIPRO). 

 

 

 

 

 

 تشکر و قدردانی
بهارلویی جهت همکاري در تکمیل پایان نامه و مقاله پیش رو بدین وسیله از مدیریت محترم اداره پسماند شهري نجف آباد و مهندس 

 .تشکر و قدردانی می گردد


