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  چکیده

 ترایاسات کاه تاا  ییهاایاز جمله آلودگ یصنعت یپسماندها شده است. یستیز طیمح یها شدن منجر به بحران یو صنعت تیرشد جمع
 یبارا دیاروش جد کیا شانهادیپساماند و پ تیریموجاود ماد تیوضع یپژوهش بررس نیهدف ا گذارد. یم ستیز طیبر مح یادیز یمنف
 یبودند و لذا توجه اصال یسنگ یبخش پسماند در شهرک،پسماندها نیاساسا مهمتر .ستشمس آباد ا یشهرک صنعت یپسماندها تیریمد
کاغذ  دیتول یبرا یاستفاده از پسماند سنگ  (1شد که شامل یبررس ویمنظور دو سنار نیبه هم است.دسته از پسماندها  نیا یرو قیتحق نیا

 نیایدر مرحله اول بعد ازتع یچرخه زندگ یابیاستفاده از روش ارز با وهایسنار سهیانجام مقا ی.براشودیم کیدسرامیآجر و تول دیتول (۲یسنگ
 یچرخاه زنادگ یسینو اههیانجام س یبرا شد. هیته وهایسنار نیاز ا کیمجموعه هر  ریز یندهایاز فرآ یکامل ستیل ق،یتحق یبرد ومزرها

 یساتیز طیاز لحاا  محا کیآجر و سارام دیتولنشان داد که  قیتحق نیا جینتا استفاده شد. SIMAPROاز نرم افزار وهایاز سنار کیهر 
 یهاا ناهیکم کردو هم هز یدیپسماند تول زانیاز م توانیسماند هم منوع پ نیاز ا کیآجر و سرام دیبا تول در برخواهد داشت. یا رات کمتر

 .راکاهش داد کیآجر و سرام دیتول
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Abstract  

Population growth have led to environmental crises. Industrial waste is one of the pollutants 

that has a very negative impact on the environment.The purpose of this study was to 

investigate the existing status of waste management and to propose a new and optimal 

method for waste management of Shams Abad industrial estate.Basically the most important 

part of the waste in the town were stone solids and the main focus of this research is on these 

wastes .For stone waste management, two scenarios have been investigated, including: (1)the 

use of stone waste for the production of paper and (2)the production of bricks and ceramic 

production.In order to compare the scenarios using the life cycle assessment method, in the 

first step, after determining the range and fields of the research, a complete list of the sub-

processes of each of these scenarios was prepared.SIMAPRO software was used to perform 

logging of the life cycle of each scenario .Results: The results of this study showed that the 

production of ceramic and bricks would have less effect on the environment. By producing 

bricks and ceramics from this kind of waste, it can reduce the amount of waste,the cost of 

ceramic and brick production. 
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  مقدمه -1

های صنعتی ایران، به دلیال عادم توجاه باه سیاساتها و شهرک

هماهنگ نبودن  ها وعملکردها و اهداف ناشی از تأسیس شهرک

و فقدان انسجام کافی بین واحادهای تولیادی درون شاهرک در 

انتقال پسماند و انرژی به یکدیگر باعث تشدید معضالت محایط 

بازیافات  دمماواد، عا یزیستی ازجمله تولیاد اناواع آلاودگی هاا

ضایعات تولیدی واحدهای مختلف مستقر در شهرک، هادر رفات 

زیان ناشی از آن متوجه  تیر نهاآب، انرژی و غیره شده اند، که د

از  یکای(. 1)شودکشور می ستیزطیجامعه، شرایط اقتصادی و مح

زبالاه جاماد شاهری  تیریماد نهیدر زم راًیکه اخ ییروش ها نیا

 یچرخاه زنادگ یابیاروش ارز اسات،کارده  دایاپ ادییاکاربرد ز

(LCAاست. کاربرد روش ارز )یابیابارای ارز یچرخه زندگ یابی 

 نادیفرا ناهیزباله جامد، باه خصاود در زم تیریدهای م ستمیس

استراتژی ها و روش های مختلف دفع رو  یطراح ری،یگ میتصم

از  یکای انعنو به ،پسماند مدیریت وزهمر(. ا۲اسات) شیبه افازا

 همین به دگیر می ارقر مدنظر محیطی یستز یکلید مسائل

 مقایسهو  تحلیلو  تجزیه جهت به نیوفزروز ا یتقاضا سبب

 فاااامختل یاااااه سیاست یکیژتکنولوو  محیطی یستز ییارکا

 یهااربزا با انتو میرا  ریکا چنیندارد  دجوو ماندااپس دیریتام

 (.3داد) منجاا simaproاز جمله  محیطی یستز یابیارز

 

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده   

هزار هکتار در  3بالغ بر  یآباد با وسعتشمس یشهرک صنعت

 نیتربزرگ 137۲ن تهران قرار داردکه در سال جنوب استا

. در حال  دیگرد یگذار هیپا انهیو خاورم رانیا یشهرک صنعت

 ۲683شهرک بالغ بر  نیفعال در ا یصنعت یحاضر تعداد واحدها

است.  یع معدنیبوده که اکثر آنها مربوط به صنا یواحد صنعت

انه فاضالب خ هیاز جمله آب، برق، تلفن، گاز، تصف یادیامکانات ز

اتوبان تهران  45 لومتریآباد در کشمس یرا داراست. شهرک صنعت

و در فاصله پنج  هیآباد فشافوحسن شهر مجاورت در قم –

است. مختصات  ینیامام خم یالمللنیاز فرودگاه ب یلومتریک

 انیه شمالی و  6دقیقه و  ۲1درجه و  35منطقه  نیجغرافیایی ا

 تیموقع 1شرقی است. در شکل   انیه 9دقیقه 13درجه و  51

  (4)شهرک شمس آباد نشان داده شده است ییایجغراف

           

 

 

                                       نقشه استان تهران                           

نقشه ایران              

 

 

 

 

 

 

 شهرک شمس آبادموقعیت جغرافیایی  -1 شکل

 

 حجم نمونه در پژوهش حاضر  نییروش تع 

 دیاپساماند را تول نیشاتریب یکارخانجات سنگ بر نکهیا لیبه دل

دو بار و  یکارخانجات ط نیانجام شده از ا یها دیبازد کنند¬یم

صاورت گرفات. باا  گاریازکارخانجات د یندگیسه کارخانه به نما

انادک،  یرویاناز جملاه زماان کام و  یهاا تیتوجه به محدود

اطالعات بدست آمده  بهتمام واحدها مقدور نبود. با توجه  یبررس

و نوع پسماند هاا  زانیشهرک و کارخانجات موجود م نیاز مسئول

در شاهرک اسات  یاصل  عیاز صنا یمعدن عیمشخص شدند. صنا

 یما جادیرا ا یدیپسماندتول نیشتریتعداد را دارد و ب نیشتریکه ب

شاهرک را  یدرصاد از تعاداد واحادها۲5.5 یمعادن عیکند. صانا

در  یکار فتینفر پرسنل در دوش 1400 بایقردهد و  ت یم لیتشک

شرکت در شاهرک  ۲683واحدها مشغول هستند. در مجموع  نیا

 است. یشرکت مربوط به سنگ بر 337 بت شده است که 

 

 ی پسماند سنگ تیریمد نهیشیپ 
آجار  دیاتول یاتواند بر یسنگ م یشده در کارگاه ها دیلجن تول

 اریآب بس یمحتوا یشده دارا دی. لجن تولردیمورد استفاده قرار گ

. باه ساتیبه مصارف آب ن ازیآجر ن دیتول یاست و لذا برا ییباال

و هام بخاش  دیاآ یما نییپاا اریهم مصرف آب بسا بیترت نیا

ناوع پساماند  نیا(.ا5)شاودیم تیریشده مد دیاز لجن تول یبزرگ

. رنادیقارار گ افاتیستفاده شوند ومورد بازدوباره ا توانندیم یسنگ
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 ٪ 50تاا  تیامرمار و گران یاز بارش سانگ هاا یپسماند ناشا

باه  تیمرمر و گران یها کهیاضافه شوند. ت یبه مواد رس توانندمی

 ی. باراشاکنندیبه حالت بهتربه قطعات کوچکتر م یابیمنظوردست

باه نوع پسماند  نیاز ا یمربوطه درصد یها کارخانهآجر در دیتول

نوع آجرهاا در  نیا دی. با تولشوندیاستفاده م یصورت مخلوط رس

پساماندکاهش  زانیام نیشده و همچن ییصرفه جو یانرژ زانیم

مختلاف در  یو مرمر در اندازه هاا تی(. از پسماند گران6)ابدی یم

ن نوع پسماند و پاودر یکامل از ا ینیگزیبا جا یبتن یآجر ها دیتول

استفاده کرد. باا توجاه  توانمی ٪ 40 نزایدوغاب )گل روان( به م

نوع آجار هاا در بخاش  نیاز ا توانیمشخص شد م شاتیبه آزما

از سنگ  ی(. با استفاده از لجن ناش7استفاده کرد) یساختمان یها

 ساتیاز ا ارات ز کییاموزا یها یآجر ها و کاش لیدر تشک یبر

لجن  بیترک شی. آزماشودیکاسته م دیتول یها نهیو هز یطیمح

اساتفاده  یبتنا یآجر ها دیمواد در تول نیاز ا یتوانان داد که منش

اساتفاده  کییاموزا دیادر تول توان¬یاز لجن ها م نیکرد. همچن

 یمختلاف باا نموناه هاا یآن هاا را از جنباه هاا تیافیکرد وک

 یهاا کارخاناهکرد. استفاده از پسماند لجان از  سهیاستاندارد مقا

 نیو همچن ستیز طیحباعث کاهش پسماند و حفظ م یسنگ بر

 ی(پساماند سانگ8. )شودیم یعیباعث کاهش استفاده از منابع طب

 نیابتن باشد. استفاده مجدد از ا دیتول هیاز مواد اول یکیتواند  یم

و کاهش انتشاارات  یعینوع پسماند عالوه بر حفاظت از منابع طب

 لیبه لندف هیقابل تجز رینوع مواد غ نیا ورود ،یگلخانه ا یگازها

استفاده  یبتن ساز عیدر صنا شتریمواد ب نی. ایدهدا هم کاهش مر

اساتفاده  یدیاز لجن تول یتوانم یدر آجرساز نیو همچن شوندیم

اساتفاده  یمواد رسا یبه جا توانندیم تیکرد .پسماند مرمر و گران

 یدتولیا لجان از یتاوانانجاام شاده م یشوند. با توجه به کارها

( سااالنه 9اساتفاده کارد.) ینایچ یهاا یکاشا دیادر تول تیگران

به اشکال مختلف در معاادن وکارخانجاات  عاتیتن ضا هاونیلیم

در  عاتیضاا نیا. دراغلاب ماوارد ادیشاوم دیاتول رانیا یسنگبر

را باه دنباال  یطایمح ستیشوندکه مخاطرات ز یرها م عتیطب

عات درشت و پودر پسااب کارخانجاات یپژوهش ضا نیدارند. در ا

 دیاتول یسانگ مصانوع یهاا کهیو بار بیکتر نیبا رز یسنگبر

 یدارا یدیااتول یهااا کااهیبار دهاادینشااان ماا جی. نتااا یشااودم

 رانیاا یمل یمطابق با استانداردها ییایمیو ش یکیزیمشخصات ف

پژوهش از لجن پسماند  نی(. درا10هستند) یسنگ ساختمان یبرا

 دیاتول تیاسانگ مرمار و گران نادیفرا یها ارخانهکه ازک یسنگ

نشاان  جیاستفاده شد. نتا یمصنوع یسنگ ها دیتول یراب یشودم

باا  ساهیشاده در مقا دیتول یسنگ ها یداد که جذب آب و چگال

سانگ فارش  یبارا نیبناابرا افاتیکااهش  یعیطب یسنگ ها

 (.11استفاده شدند ) واریها و پوشش د ابانیخ

 

 شهرک شمس آباد یپسماند سنگ تیریمد یویسنار  

انجاام شاده  یشهرک و پژوهش هاا موجود در طیباتوجه به شرا
 نیادر نظار گرفات. ا ریابه صورت ز توانیمربوطه را م یویسنار
شاده در کارخانجاات  جاادیا یمربوط به خرده سنگ هاا ویسنار

نوع پسماند استفاده  نیاز ا قیاز سه طر توانیاست. م یسنگ بر
اسات کاه  یسنگ دپسمان یدیکرد. راه حل اول در مورد لجن تول

و هم در  کیاز جمله سرام یرس داتیآن ها هم در تول از توانیم
ناوع ماواد در  نیااستفاده کرد.راه حل دوم اساتفاده از ا یآجرساز

است کاه  یستیز طیمح یندیاست که فرا یسنگ یکاغذها دیتول
 توانیم نیبه قطع درختان و استفاده از آب ندارد و هم چن یازین

 .فاده قرار داددوباره مورداست زیدور ر زآن ها را بعد ا
نوع خرده سنگ ها و استفاده از آن ها باه  نیحل سوم برش ا راه

 تاوانیما تیهاست. در نها ابانیعنوان مکعب در سنگ فرش خ
  را به فروش رساند. داتینوع تول نیتمام ا

 

 ارزیابی چرخه زندگی 
 است شده تشکیل مرحله زیر چهار زندگی از ارزیابی چرخه روش

 تند از :عبار مراحل این که
الف(  تعریف هدف و دامنه کاربرد،ب(  تجزیه و تحلیل سیاهه،ج(  

 ارزیابی پیامد،د(  مرحله تفسیر
دامنه کاربرد شامل مرز سیساتم و ساطج جزئیاات یاک مطالعاه 

LCA  به موضوع و استفاده مورد نظرمطالعه بستگی دارد. عمق و

بخصاود دارد کاه  LCAبسته به هادف یاک  LCAگستره ی 
ست باه میازان قابال تاوجهی متفااوت باشاد )موسساه ممکن ا

(. مرحله تجزیه و تحلیل 1383استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،

دوماین مرحلاه در ارزیاابی 1 (LCIسیاهه چرخه زنادگی )مرحلاه 
چرخه زندگی است. این مرحله متضمن مجموعه ای از داده هایی 

شده، الزم است که برای برآورده نمودن اهداف مطالعه ی تعریف 

سومین مرحله ۲ (LCIA) هستند.مرحله ارزیابی پیامد چرخه زندگی
است. منظور از این مرحله تهیه اطالعات اضافی جهت کمک باه 
ارزیابی نتایج مرحله دوم یک سیستم محصول است به گوناه ای 
که درک بهتری از اهمیت زیست محیطی آنها حاصل شود.تفسیر 

است که در آن  LCAش اجرایی چرخه زندگی مرحله نهایی از رو

یا هار دو خالصاه میشاود و باه  LCIAو یا یک  LCIنتایج یک 
عنوان مبنایی برای نتیجه گیری ها، توصیه ها و تصامیم گیاری 

                                                           
1 Life cycle inventory 
2 Life cycle impact assesment 
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ها، مطابق باا تعریاف هادف و دامناه کااربرد ماورد بحاث قارار 

 (.2میگیرند)
 

  الگوریتم انجام محاسباتSimapro 
جمله کاغذ سنگی بارای اساتفاده باه در این مقاله از سه ماده از 

عنوان برچسب محصوالت، آزمایشاتی صورت گرفات کاه نشاان 
دهد که کدام محصول ارجحیت دارد. برای این موضاوع از مادل 

باه ایان منظاور  simaproارزیابی چرخه زندگی و نارم افازار 
استفاده کرد که نتایج نشان داد هر ساه نموناه ماورد اساتفاده در 

دارند به این صاورت کاه هار کادام باه صاورت یک ردیف قرار 
. ارزشایابی ا ارات (1۲)برابردر زمینه ای ایجاد آلودگی مای کنناد
در مصار باا اساتفاده از  زیست محیطی در انواع آجر های تولیدی
دهد که از باین چهاار ناوع ابزار ارزشیابی چرخه زندگی نشان می

اجر تولیدی از جمله آجر رسی، شنی، سیمانی و آجار هاای خاام 
کدام مورد ا رات کمتری بر روی محیط زیست دارد. با استفاده از 

آجر های خاام  و آجرهای رسی بیشترین ا رSimapro نرم افزار

 Simapro8.5.(13)را بروی محایط زیسات دارناد کمترین ا ر
 ربطو که ستا تحیا چرخه یابیارز ارفزا منراز  نسخه خرینآ

باااه و  دگیر می ارقر دهتفاااااسا ردوااام نجها سراسردر  دهگستر
 محیطی یستز یها جنبه تحلیلای در  حرفه اربزا یکعنااااوان 

 بهرا  عمل ینا ارفزا منر ین. اشااودمیمحسااوب  تخدما یا کاال
 می که ینحو به ،هدد می منجاا ئمیاو د سیستماتیکای  هشیو

 چندیندارای  Simapro را بدساات آورد. حلهاراه  بهترین انتو
 یشهاو رو تطالعااز ا سیعای و مجموعه شاملو اسااات  نسخه
 تا کند می همافررا  نمکاا ینا ارفزا منر ینا .ستا ات را ابیایارز
 داایجا( تدمااخو  )کاال تمحصوال ایبر تحیا چرخهل های مد
 اجرا مختلف یبانهاز به نداتو می ارفزا منر ینا همچنین داااندگر

بارای مادل ارزیاابی چرخاه  Simapro(.از نرم افازار  3) دشو

 Recipe 2016)زناااادگی اسااااتفاده شااااد. از روش 

midpoint(H) V1/01)  برای ارزیاابی ا ار چرخاه زنادگی

 Recipeبرای تعیین سیاهه در مورد ا رات میانی اساتفاده شاد. 

اسات.  LCIA یهااجهاانی و از پرکااربردترین روش یک روش 
اساتفاده شاد.   یفیاز مدل توص یچرخه زندگ یابیهدف ارز یبرا

نارم افازار وجاود دارد از جملاه  نیدر ا یتمام مراحل چرخه زندگ
 ریتفسا تیاا ارات و در نها یابیو ارز یچرخه زندگ اههیهدف وس
کناد. در  یما دیاتول ییها ندهیچه آال نکهیاز لحا  ا یدیماده تول
شاود و باا اساتفاده از تماام  فیاتعر دیاجد وژهپار کی دیابتدا با
باا انتخااب  تاوانیکه در خود نرم افزار وجاود دارد ما یاطالعات

محاسبات را انجام داد. باا  نیا Analyze , Network نهیگز

ها  ویتمام سنار نیب سهیمقا توانیم Compare نهیانتخاب گز
 تیااساتفاده در اولو یبارا ید چه مااده اکر نییرا انجام داد و تع

وجااود دارد  midpointمااورد در لیساات باارای  1۲قاارار دارد.
ازجملااه تغییاار آب و هااوا، اساایدی شاادن، کاااهش الیااه ازن، 

به طور خالصه به آن اشاره شاده  1یوتریفیکاسیون که در جدول 
  است.

 
 بخش هر گیریاندازه واحد و ا ر هایشاخص- 1جدول

 

 

 آنالیز سناریوی دوم 
سناریو دوم استفاده از خرده سنگ ها و لجان تولیادی در زمیناه 

 یر است.های مختلف بود که شامل مراحل ز
 

 ارزیابی چرخه زندگی کاغذ سنگی 

تعیین ا رات کاغذهای سنگی بار روی محایط : 3هدف و دامنه-1
 زیست و مقایسه آن ها با مواد در این گزارش

درصاد از کاغاذهای سانگی از  80 :4موجودی چرخه زنادگی -۲
کربنات کلسیم تشکیل شده است. در تولیاد ایان مااده باه طاور 

گیرد کاه در نارم افازار باه اده قرار میموادی مورد استف مختصر

 . گیردقرار می 5عنوان ماده اولیه
حمل و نقل برای تمام مواد تولیدی به صاورت یکساان در نظار 
گرفته شده است. مواد اولیه شرکت کننده در تولید کاغاذ سانگی 

  آمده است. ۲در شکل
 
 
 

                                                           
1 Chlorofluorocarbons 
2 dichlorobenzene 
3 Goal and scope 
4 Life cycle inventory 
5 input 

 بخش های ا ر گیری واحد اندازه

Kg CO2eq گرمایش جهانی 

11 eq1Kg CFC کاهش الیه ازن 

Kg NOX eq تا یرالیه ازن برسالمت انسان 

Kg SO2 eq اسیدی شدن محیط های خشکی 

Kg NOX eq تا یر الیه ازن با محیط خشکی 
۲DCB-Kg 1,4 مسمومیت محیط های خشکی 

Kg 1,4-DCB انمسمومیت سرطان زایی برای انس 

Kg 1,4-DCB مسمومیت غیر سرطان زا بودن برای انسان 

M2acrop eq کاربری زمین 

Kg Cu eq کاهش منابع معدنی 

Kg oi l  eq کاهش منابع فسیلی 

M3 مصرف منابع آبی 
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 (12تولید کاغذ سنگی)تشکیل دهنده مواد  -۲  شکل

نشاان مای  3: طبق نماودار  1رزیابی ا ر چرخه زندگینتایج ا -3
کند. دهد که کاغذ سنگی چه نوع آالینده و به چه میزان تولید می

را در زمیناه  این نمودار نشان میدهد که جوهر رنگ بشترین ا ار
استفاده از زمین ایجاد  میکند و باقی مواد ورودی در تولید کاغاذ 

ابراین با جایگزنی ماده دیگار بن کنند.سنگی نقش کمی را ایفا می
توان از این نوع آالیندگی هام جلاوگیری به جای جوهر رنگ می

 شود.

 
 یکاغذ سنگ یطیمح ستیا رات ز یابینمودار ارز -3شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Life cycle impact analysis 

 تولید سرامیک 
 تولید سرامیک ازپسماند سنگی  هدف: -1
موجودی: مواد درگیر در تولید سرامیک باه صاورت مختصار  -۲

 . آمده است 4 درشکل

 
 
 

 
 

 

 

 
 مواد و مراحل تولیدسرامیک - 4شکل 

 

بعد از جایگزاری مواد اولیه در جادول موجاود در  :ارزیابی ا ر -3
بدست آمد. مواد اولیه  5نرم افزار و آنالیز آن ها موارد زیردر شکل

 نقش کمی دارند ولی حمل ونقل در همه زمینه ها ا ر گذار است.
 

 
 یابی ا رات سرامیکنمودارارز- 5شکل 

 

 تولید آجر 
 تولید آجر از مواد پسماند سنگی :هدف -1
  مشخصات مواد ورودی آمده است. 6شکلطبق  :موجودی -۲
 

 

 

 

 

 
 ولید آجرمواد و مراحل ت- 6  شکل
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به ما نشان می دهد  7ارزیابی ا ر با آنالیز مواد اولیه در شکل  -۳
 که این مواد چه میزان آالینده تولید می کنند.

 ا رات تولید آجر نمودار ارزیابی - 7شکل   

 

 نتایج ارزیابی چرخه زندگی -3

هار فهرسات ا ار را نشاان  یمااده بارا 3 یفیتوص جینتا 8شکل
فاکتور ا ردر هر فهرست تاا صاد درصاد  نیشتری. ماده با بدهدیم

یم یمواد بر طبق آن طبقه بند گریشده است و د یشماره گذار
ماواد شاامل  دیاتول انیسه جر سهیبعد از مقا یی. نمودار نهاشوند
نارم  طیدر محا کیسرام دیآجر، تول دیتول ،یسنگ یکاغذها دیتول

 دیارا تول ندهیآال نیشتریب یسنگ یکه کاغذها یدهدافزار نشان م
کنناد  یما دیاتول یکما یهاا نادهیآال کیو آجر و سرام کنندیم

 تیادر اولو یاساتفاده از پساماند سانگ یماواد بارا نیا نیبنابرا
 .هستند

 

  یریگجهینت -4

طبق تحقیقات انجام شده در مورد استفاده از پساماند سانگی در 

توان این تولید آجر و سرامیک نشان داد که در بیشتر مکان ها می

فرضیه را استفاده کرد و میزان پساماند را باه مقادار خیلای زیااد 

کاهش داد و همچنین مواد اولیه برای تولید کمتر ماورد اساتفاده 

یق هزینه ها هم کااهش پیادا میکناد قرار میگیرد که به این طر

ولی در مورد کاغذهای سنگی شرایط خاد تری وجاود دارد کاه 

هم باید شرایط جغرافیایی منطقه و هم مواد اولیه به طاور جزیای 

مورد بررسی قارار گیارد. باا توجاه باه  Simaproدر نرم افزار 

مشاهدات و اطالعات بدست آماده مشاخص شاد کاه بیشاترین 

در شهرک از نوع پسماند سنگی اسات. بارای باه پسماند تولیدی 

کارگیری مجدد از این نوع پسماند روش های مختلفی وجود دارد 

تاوان از مشخص شد مای Simaproکه با استفاده از نرم افزار 

این نوع پسماند برای تولید آجر و سارامیک اساتفاده کارد کاه از 

ن لحا  زیست محیطی ا ارات کمتاری دارد و همچناین از میازا

در ماورد ارزیاابی زیسات  شاود.پسماند درمحل دفن کاسته مای

تماام ماواد  Simaproمحیطی پسماند با استفاده از نارم افازار 

ورودی در نرم افزار با استفاده از پاژوهش هاای قبلای موجاود و 

تواند باه پیش فرض های موجود در نرم افزار استفاده شد که نمی

ها مورد استفاده قرار گیارد  عنوان گزینه ای واقعی در تمام مکان

پس بهتر این است که مواد اولیه به طور واقعای در محال انادازه 

 گیری و به نرم افزار وارد شوند.

 

خه ا ر چر یابیارز یا سهیمقا یفیتوص جینتا -8شکل 
کیو سرام یآجر، کاغذ سنگ دیتول یزندگ  
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