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چکیده
 پسماندهای صنعتی از جمله آلودگیهاایی اسات کاه تاا یرات.رشد جمعیت و صنعتی شدن منجر به بحران های محیط زیستی شده است
 هدف این پژوهش بررسی وضعیت موجاود مادیریت پساماند و پیشانهاد یاک روش جدیاد بارای.منفی زیادی بر محیط زیست می گذارد
پسماندهای سنگی بودند و لذا توجه اصالی، اساسا مهمترین بخش پسماند در شهرک.مدیریت پسماندهای شهرک صنعتی شمس آباد است
) استفاده از پسماند سنگی برای تولید کاغذ1 به همین منظور دو سناریو بررسی شد که شامل.این تحقیق روی این دسته از پسماندها است
برای انجام مقایسه سناریوها با استفاده از روش ارزیابی چرخه زندگی در مرحله اول بعد ازتعیاین.) تولید آجر و تولیدسرامیک میشود۲سنگی
 برای انجام سیاهه نویسی چرخاه زنادگی. لیست کاملی از فرآیندهای زیر مجموعه هر یک از این سناریوها تهیه شد،برد ومزرهای تحقیق
 نتایج این تحقیق نشان داد که تولید آجر و سارامیک از لحاا محایط زیساتی. استفاده شدSIMAPROهر یک از سناریوها از نرم افزار
 با تولید آجر و سرامیک از این نوع پسماند هم میتوان از میزان پسماند تولیدی کم کردو هم هزیناه هاای.ا رات کمتری در برخواهد داشت
.تولید آجر و سرامیک راکاهش داد
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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 subprocesses 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.
Keywords
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نقشه استان تهران

 -1مقدمه

نقشه ایران

شهرکهای صنعتی ایران ،به دلیال عادم توجاه باه سیاساتها و
عملکردها و اهداف ناشی از تأسیس شهرکها و هماهنگ نبودن
و فقدان انسجام کافی بین واحادهای تولیادی درون شاهرک در
انتقال پسماند و انرژی به یکدیگر باعث تشدید معضالت محایط
زیستی ازجمله تولیاد اناواع آلاودگی هاای ماواد ،عادم بازیافات
ضایعات تولیدی واحدهای مختلف مستقر در شهرک ،هادر رفات
آب ،انرژی و غیره شده اند ،که در نهایت زیان ناشی از آن متوجه
جامعه ،شرایط اقتصادی و محیطزیست کشور میشود( .)1یکای از
این روش هایی که اخیراً در زمینه مادیریت زبالاه جاماد شاهری
کاربرد زیاادی پیادا کارده اسات ،روش ارزیاابی چرخاه زنادگی
( )LCAاست .کاربرد روش ارزیابی چرخه زندگی بارای ارزیاابی
سیستم های مدیریت زباله جامد ،باه خصاود در زمیناه فرایناد
تصمیم گیری ،طراحی استراتژی ها و روش های مختلف دفع رو
به افازایش اسات( .)۲امروزه مدیریت پسماند ،به عنوان یکای از
مساﺋل کلیدی زیست محیﻄی مدنظر قرار می گیرد به همین
سبﺐ تقاضای روز افزونی به جهت تجزیه و تحلیل و مقایسه

شکل  -1موقعیت جغرافیایی شهرک شمس آباد

 روش تعیین حجم نمونه در پژوهش حاضر
به دلیل اینکه کارخانجات سنگ بری بیشاترین پساماند را تولیاد
می¬کنند بازدید های انجام شده از این کارخانجات طی دو بار و
سه کارخانه به نمایندگی ازکارخانجات دیگار صاورت گرفات .باا
توجه به محدودیت هاای از جملاه زماان کام و نیاروی انادک،
بررسی تمام واحدها مقدور نبود .با توجه به اطالعات بدست آمده
از مسئولین شهرک و کارخانجات موجود میزان و نوع پسماند هاا
مشخص شدند .صنایع معدنی از صنایع اصلی در شاهرک اسات
که بیشترین تعداد را دارد و بیشترین پسماندتولیدی را ایجاد مای

کارایی زیست محیﻄی و تکنولوژیکی سیاست هااااای مختلااااف
مادیریت پسااماند وجود دارد چنین کاری را می توان با ابزارهای
ارزیابی زیست محیﻄی از جمله  simaproانجام داد(.)3
 -2روش انجام تحقیق
 محدوده مورد مطالعه

شهرک صنعتی شمسآباد با وسعتی بالغ بر  3هزار هکتار در
جنوب استان تهران قرار داردکه در سال  137۲بزرگترین
شهرک صنعتی ایران و خاورمیانه پایه گذاری گردید  .در حال

کند .صانایع معادنی ۲5.5درصاد از تعاداد واحادهای شاهرک را
تشکیل می دهد و تقریبا  1400نفر پرسنل در دوشیفت کاری در
این واحدها مشغول هستند .در مجموع  ۲683شرکت در شاهرک
بت شده است که  337شرکت مربوط به سنگ بری است.

حاضر تعداد واحدهای صنعتی فعال در این شهرک بالغ بر ۲683
واحد صنعتی بوده که اکثر آنها مربوط به صنایع معدنی است.
امکانات زیادی از جمله آب ،برق ،تلفن ،گاز ،تصفیه خانه فاضالب
را داراست .شهرک صنعتی شمسآباد در کیلومتر  45اتوبان تهران
– قم در مجاورت شهر حسنآباد فشافویه و در فاصله پنج
کیلومتری از فرودگاه بینالمللی امام خمینی است .مختصات
جغرافیایی این منﻄقه  35درجه و  ۲1دقیقه و  6انیه شمالی و
 51درجه و 13دقیقه  9انیه شرقی است .در شکل  1موقعیت

 پیشینه مدیریت پسماند سنگی
لجن تولید شده در کارگاه های سنگ می تواند برای تولیاد آجار
مورد استفاده قرار گیرد .لجن تولید شده دارای محتوای آب بسیار
باالیی است و لذا برای تولید آجر نیاز به مصارف آب نیسات .باه

جغرافیایی شهرک شمس آباد نشان داده شده است )(4

این ترتیﺐ هم مصرف آب بسایار پاایین مای آیاد و هام بخاش
بزرگی از لجن تولید شده مدیریت میشاود(.)5ایان ناوع پساماند
سنگی میتوانند دوباره استفاده شوند ومورد بازیافات قارار گیرناد.

1566

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره چهارم ،شماره سوم ،فصل پاییز ،سال  ،1398صفحه 1571-1565

پسماند ناشای از بارش سانگ هاای مرمار و گرانیات تاا ٪ 50
میتوانند به مواد رسی اضافه شوند .تیکه های مرمر و گرانیت باه
منظوردستیابی به حالت بهتربه قﻄعات کوچکتر میشاکنند .بارای
تولید آجر درکارخانه های مربوطه درصدی از این نوع پسماند باه
صورت مخلوط رسی استفاده میشوند .با تولید این نوع آجرهاا در
میزان انرژی صرفه جویی شده و همچنین میازان پساماندکاهش
می یابد( .)6از پسماند گرانیت و مرمر در اندازه هاای مختلاف در
تولید آجر های بتنی با جایگزینی کامل از این نوع پسماند و پاودر
دوغاب (گل روان) به میزان  ٪ 40میتوان استفاده کرد .باا توجاه

سنگ های طبیعی کااهش یافات بناابراین بارای سانگ فارش
خیابان ها و پوشش دیوار استفاده شدند (.)11
 سناریوی مدیریت پسماند سنگی شهرک شمس آباد
باتوجه به شرایط موجود در شهرک و پژوهش هاای انجاام شاده
سناریوی مربوطه را میتوان به صورت زیار در نظار گرفات .ایان
سناریو مربوط به خرده سنگ هاای ایجااد شاده در کارخانجاات
سنگ بری است .میتوان از سه طریق از این نوع پسماند استفاده
کرد .راه حل اول در مورد لجن تولیدی پسماند سنگی اسات کاه
میتوان از آن ها هم در تولیدات رسی از جمله سرامیک و هم در
آجرسازی استفاده کرد.راه حل دوم اساتفاده از ایان ناوع ماواد در
تولید کاغذهای سنگی است که فرایندی محیط زیستی است کاه
نیازی به قﻄع درختان و استفاده از آب ندارد و هم چنین میتوان
آن ها را بعد از دور ریز دوباره مورداستفاده قرار داد.
راه حل سوم برش این نوع خرده سنگ ها و استفاده از آن ها باه
عنوان مکعﺐ در سنگ فرش خیابان هاست .در نهایت مایتاوان
تمام این نوع تولیدات را به فروش رساند.

به آزمایشات مشخص شد میتوان از این نوع آجار هاا در بخاش
های ساختمانی استفاده کرد( .)7با استفاده از لجن ناشی از سنگ
بری در تشکیل آجر ها و کاشی های موزاییاک از ا ارات زیسات
محیﻄی و هزینه های تولید کاسته میشود .آزمایش ترکیﺐ لجن
نشان داد که میتوان از این مواد در تولید آجر های بتنای اساتفاده
کرد .همچنین از لجن ها می¬توان در تولیاد موزاییاک اساتفاده
کرد وکیفیات آن هاا را از جنباه هاای مختلاف باا نموناه هاای
استاندارد مقایسه کرد .استفاده از پسماند لجان از کارخاناه هاای

 ارزیابی چرخه زندگی
روش ارزیابی چرخه زندگی از چهار مرحله زیر تشکیل شده است
که این مراحل عبارتند از :
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
 LCAبه موضوع و استفاده مورد نظرمﻄالعه بستگی دارد .عمق و
گستره ی  LCAبسته به هادف یاک  LCAبخصاود دارد کاه
ممکن است باه میازان قابال تاوجهی متفااوت باشاد (موسساه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .)1383،مرحله تجزیه و تحلیل
سیاهه چرخه زنادگی (مرحلاه 1 )LCIدوماین مرحلاه در ارزیاابی
چرخه زندگی است .این مرحله متضمن مجموعه ای از داده هایی
است که برای برآورده نمودن اهداف مﻄالعه ی تعریف شده ،الزم
هستند.مرحله ارزیابی پیامد چرخه زندگی (۲ )LCIAسومین مرحله
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
چرخه زندگی مرحله نهایی از روش اجرایی  LCAاست که در آن
نتایج یک  LCIو یا یک  LCIAیا هار دو خالصاه میشاود و باه
عنوان مبنایی برای نتیجه گیری ها ،توصیه ها و تصامیم گیاری

سنگ بری باعث کاهش پسماند و حفظ محیط زیست و همچنین
باعث کاهش استفاده از منابع طبیعی میشود)8( .پساماند سانگی
می تواند یکی از مواد اولیه تولید بتن باشد .استفاده مجدد از ایان
نوع پسماند عالوه بر حفاظت از منابع طبیعی و کاهش انتشاارات
گازهای گلخانه ای ،ورود این نوع مواد غیر قابل تجزیه به لندفیل
را هم کاهش میدهد .این مواد بیشتر در صنایع بتن سازی استفاده
میشوند و همچنین در آجرسازی میتوان از لجن تولیدی اساتفاده
کرد .پسماند مرمر و گرانیت میتوانند به جای مواد رسای اساتفاده
شوند .با توجه به کارهای انجاام شاده میتاوان از لجان تولیادی
گرانیت در تولیاد کاشای هاای چینای اساتفاده کارد )9(.سااالنه
میلیونها تن ضایعات به اشکال مختلف در معاادن وکارخانجاات
سنگبری ایران تولیاد میشاود .دراغلاﺐ ماوارد ایان ضاایعات در
طبیعت رها می شوندکه مخاطرات زیست محیﻄای را باه دنباال
دارند .در این پژوهش ضایعات درشت و پودر پسااب کارخانجاات
سنگبری با رزین ترکیﺐ و باریکه هاای سانگ مصانوعی تولیاد
میشااود  .نتااایج نشااان م ایدهااد باریکااه هااای تولی ادی دارای
مشخصات فیزیکی و شیمیایی مﻄابق با استانداردهای ملی ایاران
برای سنگ ساختمانی هستند( .)10دراین پژوهش از لجن پسماند
سنگی که ازکارخانه های فرایناد سانگ مرمار و گرانیات تولیاد
میشود برای تولید سنگ های مصنوعی استفاده شد .نتایج نشاان
داد که جذب آب و چگالی سنگ های تولید شاده در مقایساه باا

Life cycle inventory
Life cycle impact assesment
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قاارار دارد 1۲.مااورد در لیساات باارای  midpointوجااود دارد
ازجملااه تغییاار آب و هااوا ،اساایدی شاادن ،کاااهش الیااه ازن،
یوتریفیکاسیون که در جدول  1به طور خالصه به آن اشاره شاده
است.

ها ،مﻄابق باا تعریاف هادف و دامناه کااربرد ماورد بحاث قارار
میگیرند(.)2
 الگوریتم انجام محاسبات Simapro
در این مقاله از سه ماده از جمله کاغذ سنگی بارای اساتفاده باه
عنوان برچسﺐ محصوالت ،آزمایشاتی صورت گرفات کاه نشاان
دهد که کدام محصول ارجحیت دارد .برای این موضاوع از مادل
ارزیابی چرخه زندگی و نارم افازار  simaproباه ایان منظاور
استفاده کرد که نتایج نشان داد هر ساه نموناه ماورد اساتفاده در
یک ردیف قرار دارند به این صاورت کاه هار کادام باه صاورت
برابردر زمینه ای ایجاد آلودگی مای کنناد( .)1۲ارزشایابی ا ارات
زیست محیﻄی در انواع آجر های تولیدی در مصار باا اساتفاده از
ابزار ارزشیابی چرخه زندگی نشان میدهد که از باین چهاار ناوع
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
نرم افزار Simaproآجرهای رسی بیشترین ا ر و آجر های خاام
کمترین ا ر را بروی محایط زیسات دارناد(Simapro8.5.)13
آخرین نسخه از نرم افزار ارزیابی چرخه حیات است که بﻄور
گسترده در سراسر جهان ماااورد اسااااتفاده قرار می گیرد و باااه
عنااااوان یک ابزار حرفه ای در تحلیل جنبه های زیست محیﻄی
کاال یا خدمات محسااوب میشااود .این نرم افزار این عمل را به
شیوه ای سیستماتیک و داﺋمی انجام می دهد ،به نحوی که می
توان بهترین راه حلها را بدساات آورد Simapro .دارای چندین
نسخه اسااات و شامل مجموعه ای وسیع از اطالعات و روشهای
ارزیاابی ا رات است .این نرم افزار این امکان را فراهم می کند تا
مدل های چرخه حیات برای محصوالت (کاال و خادمات) ایجااد
گردناااد همچنین این نرم افزار می تواند به زبانهای مختلف اجرا
شود (.) 3از نرم افازار  Simaproبارای مادل ارزیاابی چرخاه
زناااادگی اسااااتفاده شااااد .از روش (Recipe 2016
) midpoint(H) V1/01برای ارزیاابی ا ار چرخاه زنادگی
برای تعیین سیاهه در مورد ا رات میانی اساتفاده شادRecipe .
یک روش جهاانی و از پرکااربردترین روش هاای  LCIAاسات.
برای هدف ارزیابی چرخه زندگی از مدل توصیفی اساتفاده شاد.
تمام مراحل چرخه زندگی در این نارم افازار وجاود دارد از جملاه
هدف وسیاهه چرخه زندگی و ارزیابی ا ارات و در نهایات تفسایر
ماده تولیدی از لحا اینکه چه آالینده هایی تولیاد مای کناد .در
ابتدا باید یک پاروژه جدیاد تعریاف شاود و باا اساتفاده از تماام
اطالعاتی که در خود نرم افزار وجاود دارد مایتاوان باا انتخااب
گزینه  Analyze , Networkاین محاسبات را انجام داد .باا
انتخاب گزینه  Compareمیتوان مقایسه بین تمام سناریو ها
را انجام داد و تعیین کرد چه مااده ای بارای اساتفاده در اولویات

جدول- 1شاخصهای ا ر و واحد اندازهگیری هر بخش

واحد اندازه گیری
Kg CO2eq
Kg CFC111 eq
Kg NOX eq
Kg SO2 eq
Kg NOX eq
Kg 1,4-DCB۲
Kg 1,4-DCB
Kg 1,4-DCB
M2acrop eq
Kg Cu eq
Kg oi l eq
M3

بخش های ا ر
گرمایش جهانی
کاهش الیه ازن
تا یرالیه ازن برسالمت انسان
اسیدی شدن محیط های خشکی
تا یر الیه ازن با محیط خشکی
مسمومیت محیط های خشکی
مسمومیت سرطان زایی برای انسان
مسمومیت غیر سرطان زا بودن برای انسان
کاربری زمین
کاهش منابع معدنی
کاهش منابع فسیلی
مصرف منابع آبی

 آنالیز سناریوی دوم
سناریو دوم استفاده از خرده سنگ ها و لجان تولیادی در زمیناه
های مختلف بود که شامل مراحل زیر است.
 ارزیابی چرخه زندگی کاغذ سنگی
-1هدف و دامنه :3تعیین ا رات کاغذهای سنگی بار روی محایط
زیست و مقایسه آن ها با مواد در این گزارش
 -۲موجودی چرخه زنادگی 80 :4درصاد از کاغاذهای سانگی از
کربنات کلسیم تشکیل شده است .در تولیاد ایان مااده باه طاور
مختصر موادی مورد استفاده قرار میگیرد کاه در نارم افازار باه
عنوان ماده اولیه 5قرار میگیرد .
حمل و نقل برای تمام مواد تولیدی به صاورت یکساان در نظار
گرفته شده است .مواد اولیه شرکت کننده در تولید کاغاذ سانگی
در شکل ۲آمده است.

1

Chlorofluorocarbons
dichlorobenzene
3
Goal and scope
4
Life cycle inventory
5
input
2
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 تولید سرامیک
 -1هدف :تولید سرامیک ازپسماند سنگی
 -۲موجودی :مواد درگیر در تولید سرامیک باه صاورت مختصار
درشکل  4آمده است.

شکل  -۲مواد تشکیل دهنده تولید کاغذ سنگی()12

 -3نتایج ارزیابی ا ر چرخه زندگی : 1طبق نماودار  3نشاان مای
دهد که کاغذ سنگی چه نوع آالینده و به چه میزان تولید میکند.
این نمودار نشان میدهد که جوهر رنگ بشترین ا ار را در زمیناه
استفاده از زمین ایجاد میکند و باقی مواد ورودی در تولید کاغاذ
سنگی نقش کمی را ایفا میکنند .بنابراین با جایگزنی ماده دیگار
به جای جوهر رنگ میتوان از این نوع آالیندگی هام جلاوگیری
شود.

شکل  - 4مواد و مراحل تولیدسرامیک

 -3ارزیابی ا ر :بعد از جایگزاری مواد اولیه در جادول موجاود در
نرم افزار و آنالیز آن ها موارد زیردر شکل 5بدست آمد .مواد اولیه
نقش کمی دارند ولی حمل ونقل در همه زمینه ها ا ر گذار است.

شکل - 5نمودارارزیابی ا رات سرامیک

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

شکل  -3نمودار ارزیابی ا رات زیست محیﻄی کاغذ سنگی

شکل - 6مواد و مراحل تولید آجر
Life cycle impact analysis

1
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 -۳ارزیابی ا ر با آنالیز مواد اولیه در شکل  7به ما نشان می دهد
که این مواد چه میزان آالینده تولید می کنند.

 -4نتیجهگیری
طبق تحقیقات انجام شده در مورد استفاده از پساماند سانگی در
تولید آجر و سرامیک نشان داد که در بیشتر مکان ها میتوان این
فرضیه را استفاده کرد و میزان پساماند را باه مقادار خیلای زیااد
کاهش داد و همچنین مواد اولیه برای تولید کمتر ماورد اساتفاده
قرار میگیرد که به این طریق هزینه ها هم کااهش پیادا میکناد
ولی در مورد کاغذهای سنگی شرایط خاد تری وجاود دارد کاه
هم باید شرایط جغرافیایی منﻄقه و هم مواد اولیه به طاور جزیای
در نرم افزار  Simaproمورد بررسی قارار گیارد .باا توجاه باه
مشاهدات و اطالعات بدست آماده مشاخص شاد کاه بیشاترین
پسماند تولیدی در شهرک از نوع پسماند سنگی اسات .بارای باه
کارگیری مجدد از این نوع پسماند روش های مختلفی وجود دارد
که با استفاده از نرم افزار  Simaproمشخص شد مایتاوان از
این نوع پسماند برای تولید آجر و سارامیک اساتفاده کارد کاه از
لحا زیست محیﻄی ا ارات کمتاری دارد و همچناین از میازان
پسماند درمحل دفن کاسته مایشاود .در ماورد ارزیاابی زیسات
محیﻄی پسماند با استفاده از نارم افازار  Simaproتماام ماواد

شکل  - 7نمودار ارزیابی ا رات تولید آجر

 -3نتایج ارزیابی چرخه زندگی
شکل 8نتایج توصیفی  3مااده بارای هار فهرسات ا ار را نشاان
میدهد .ماده با بیشترین فاکتور ا ردر هر فهرست تاا صاد درصاد
شماره گذاری شده است و دیگر مواد بر طبق آن طبقه بندی می
شوند .نمودار نهایی بعد از مقایسه سه جریان تولیاد ماواد شاامل
تولید کاغذهای سنگی ،تولید آجر ،تولید سرامیک در محایط نارم
افزار نشان میدهد که کاغذهای سنگی بیشترین آالینده را تولیاد
میکنند و آجر و سرامیک آالیناده هاای کمای تولیاد مای کنناد
بنابراین این ماواد بارای اساتفاده از پساماند سانگی در اولویات
هستند.

ورودی در نرم افزار با استفاده از پاژوهش هاای قبلای موجاود و
پیش فرض های موجود در نرم افزار استفاده شد که نمیتواند باه
عنوان گزینه ای واقعی در تمام مکان ها مورد استفاده قرار گیارد
پس بهتر این است که مواد اولیه به طور واقعای در محال انادازه
گیری و به نرم افزار وارد شوند.

شکل  -8نتایج توصیفی مقایسه ای ارزیابی ا ر چرخه
زندگی تولید آجر ،کاغذ سنگی و سرامیک
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