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 های مدیریت پسماند شهر ماهدشتسناریوهای چرخه حیات در استراتژی ارزیابی
 
 

 22/01/1394 تاریخ پذیرش:  08/07/1393 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

ن آ مدیریت براي مختلفي هايگزینه پسماند، كيبتر و توليد ميزان به توجه با جامد،زاید  مواد مدیریت سيستم در

در این مقاله به بررسي توليد و دربردارند.  مختلفي زیستيمحيط بار اقتصادي، هايهزینه بر عالوه كه دارد وجود

دیریتي مختلف پسماند شهري در هاي مسمي در گزینه يها يخروجاي، مه دود فتوشيميایي و انتشار گازهاي گلخانه

ن ه ایب پرداخته شده است. IWM افزاربا كاربرد نرم (LCA) شهر ماهدشت استان البرز به روش ارزیابي چرخه حيات

% 20) % پسماند به محل دفن7٦انتقال  (2) پسماند به محل دفن و و مستقيم انتقال كامل( 1)شامل  سناریو 2 ،منظور

طرح و منابع بررسي با حيات چرخه نویسيسياهه نياز مورد هايدادهد. ش گرفتهنظر  رد % بازیافت(4كمپوست و 

شد.  آوريجمع صحرایي نيز كار و پرسنلنفر از  18 لهيوس به آن تكميل و نامهپرسش تهيه یافته، پایان پژوهشي هاي

 اسيدي،ي گازها ،يا گلخانه زهايگا انرژي، مصرف شامل اثر طبقه ۵ به نویسي سياهه از آمده دستبه نتایج سپس،

 داد نشان همطالع این نتایج زیستي،محيط نظر نقطه از .شد داده تخصيص سمي هايخروجي و فتوشيميایي دود مه

ها ر آالیندهبا كاهش در مهمي نقش عمليات بازیافت، نيز و مدیریتي يها نهیاز گز یكي عنوان به كردن كمپوست كه

اي در سناریوي كه ميزان گازهاي گلخانهجه به اینبا تو .دارد پسماند مدیریت سامانه از ناشي انرژي مصرف و نيز
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)فقط دفن(  تن در مقایسه با سناریوي اول ٦801مپوست و دفن( با توليد حدود )تلفيقي از بازیافت، تهيه كود ك دوم

شود كه در صورتي كه از گيري ميهطور نتيج، ایندهد يمتن مقدار قابل توجهي كاهش را نشان  9218 با توليد حدود

 شود. %2٦ميزان به  ايجر به كاهش انتشار گازهاي گلخانهتواند منسناریوي دوم( استفاده شود، مي) روش تلفيقي
 

 .اي، مواد زائد جامد، ماهدشت، گازهاي گلخانهLCA، IWM: هاکلید واژه

 

 مقدمه

د وجو با رو نیا است. از ریناپذ اجتناب امري كالن يها يريگ ميتصم در استفاده براي ارزیابي يها روش از استفاده

 انكار نقش غيره، و سياسي اجتماعي، پارامترهاي همانند ارزیابي، نتایج در محيطيزیست غير پارامترهاي گذاريتاثير

ات اثر اساس بر ارزیابي مانند يطيمح ستیز ارزیابي هايتكنيک. است مشهود كامال هااین ارزیابي ناپذیر

 اثرات يها شاخص اساس بر ارزیابي و يطيمح ستیزاجرایي  گزینه بهترین اساس بر ارزیابي و يطيمح ستیز

دد متع در موارد خاص معایب و مزایا بودن دارا با یک هر كه باشندمي ارزیابي متداول يها روش از يطيمح ستیز

ع جام روشي فرآیندي، حيات چرخه بر مبتني بيارزیا جدید روش حال این با .اندداده نشان خود از خوبي كاربرد

 اخير، دهه چند در .(1387، )عليزاده اصانلو و همكاران دهدمي پوشش را پيشين هاي ارزیابيروش معایب و بوده

 و محصوالت مصرف كه باورند این بر مردم عموم و یافته افزایش شدت به يطيمح ستیز مسائل مورد در آگاهي

ه كلي در توانند يم اثرات این و داشت خواهد ستیز طيمح كيفيت و منابع بر زیادي تاثيرات ماتخد انواع از استفاده

ي ارزیاب. دهد روي آن ضایعات مدیریت و مصرف توزیع، توليد، تا خام مواد از استخراج محصول یک عمر مراحل

، )لوندي و همكاران یافت هتوسع محيطيزیست اثرات تحليل تجزیه ابزار عنوانبه گذشته سال 30 عمر از چرخه

د تولي ت فرآیندحيا هچرخ ضعف نقاط و تعيين يزیر برنامه جهت توان يم حتي ابزار این . از(27۵-28٦ :200۵

  يحت LCA نتایج از نمود. استفاده ها نهیگز انواع بين در بهينه و مناسب گزینه انتخاب و لمحصو

(. در 2004، )انجمن انرژي جهاني جست سود ستیز طيمح با خدمت یا محصول يریپذ تطابق بهبود در مي توان

تر در بيش ميالدي 19۵0سال  از قبل تا ت.اس داشته توجهي قابل توسعه پسماند مدیریت يها يآور فنبيستم،  قرن

 شامل شهري ت پسماندمدیری امروزه اما؛ شدمي دفع روباز يها در گودال عمده طور به شهري پسماند ،جهان نقاط

 :200۵، و همكاران )دیاز كند يم تامين تربيش را ستیز طيمح و اجتماع سالمت كه است پيشرفته يها يآورفن

IWM) دجام مواد زاید جامع مدیریت. (901-88٦
ت مدیری است. در د شهريپسمان با برخورد در اصلي راهكار( 4

 ه استفاد هم بازیافت و كمپوست مانند دیگري يها روش سوزها و زباله بهداشتي دفن بر ، عالوهجامع پسماند

 ت پسماندمدیری دن سامانهكر بهينه پسماند، جامع مدیریت از هدف (11۵-132 :200٦ همكاران،و  )بوویا مي شود

                                                           
4- Integrated Waste Management 
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د مواد زای مدیریت سامانه در اجزاء از هر یک سهم درصد تعيين و جامع مدیریت سامانه اجزاي انتخاب است.

از  یک هر درصد و اجزاء (. تعيين10۵9-1070 :2007، بوتول و همكارانت )اس وابسته مختلف عوامل به جامد

 محيط آثار اساس بر و كمي طور به كه است يريگ ميتصمپشتيبان  سامانه نيازمند جامع مدیریت نظام يها بخش

ي یار مدیریت نظام يده سامان و اجزاء انتخاب در را گيران ميو تصم مدیران اجزاء، از یک هر اقتصادي و زیستي

ح مطر زیستيمحيط كليدي از مسایل یكي عنوان به پسماند، مدیریت (.۵8-74: 2007، )آبراستينر و همكاران دهد

 فني و زیستيمحيط اثرات و ه كارایيمقایس و ليوتحل هیتجز براي افزوني روز تقاضاي سبب همين به و است

 داد انجام زیستيمحيط ارزیابي هايبا ابزار توان يم را كاري چنين .دارد وجود پسماند مدیریت مختلف يهاسياست

 (.47-٦3 :2004، )مندس و همكاران

 

 

 

 

 

 

 
 

 (MSW)۵ي شهر جامد زايد مواد جامع مديريت سامانه دهنده نشان :1شکل 

 

زیستي محصول )مانند گرمایش جهاني حاصل بار اجتماعي و محيطاي از آثار زیانمقایسه بازه گسترده LCAهدف 

هاي آبي، سازگانوري بومدود فتوشيميایي، تخریب الیه ازن، خوراکهاي اسيدي، مهاي، بارانهاي گلخانهاز گاز

)چروبيني و  ترین آثار مخرب را داشته باشدهایي است كه كمزایي و ...( و انتخاب گزینهها، بيابانتخریب زیستگاه

زیابي كلي اشاره دارد كه نيازمند برآورد توليد مواد خام، به ار «(. عبارت  چرخه حيات211٦ -2123 :2009همكاران،

. مجموع این مراحل، چرخه حيات یک محصول را باشد يمتوليد، توزیع، استفاده و دفع مواد زائد آن محصول 

؛ باشد يمزیستي یک شركت عملكرد یک محصول یا عملكرد محيط يساز نهيبه. نتيجه این ارزیابي، دهد يمتشكيل 

شامل دو مرز كلي از چرخه حيات یک محصول است: مرز توليد  LCAگيري نمود كه گونه نتيجهتوان اینمي بنابراین

)پسماند( و مرز توليد پسماند؛  شود يمكننده خارج محصول؛ از استخراج مواد خام تا زماني كه از دسترس مصرف

، بانار و همكارانگردد ) يبرمدهنده اوليه شكيلشود تا زماني كه به مواد تكننده خارج ميزماني كه از دسترس مصرف

2008: ٦2-۵4.) 
 

                                                           
5- Municipal Solid Waste  

مواد جامد زايد 

 شهری

 جمع آوری

 بازيافت کمپوست کوره هازباله سوز

 دفن کردن
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 یشینه تحقیق پ

مطالعه  این هدف نیتر مهم .شد انجام نوشيدني يها يقوط مورد در 19٦9سال  در حيات چرخه ارزیابي بار، اولين 

و همكاران،  )هانت تندداش ستیز طيمح و طبيعي منابع بر را اثر ترینكم كه بود نوشيدني يها يقوط انواع تعيين

ي ارزیاب آنكارا رویكرد در پسماند مدیریت مختلف يها روش مقایسه همكاران براي و اوزلر (.24۵ -2٦9: 1992

ر با سپس گرفت، قرار موردنظر پسماند مدیریت مختلف سناریوي ۵ مطالعه این در د.بردن كار به را حيات چرخه

ا ب و شد انجام حيات چرخه اثرات ارزیابي مطالعه این در د.ش یهارا و نویسي سياهه سناریو، هر محيطيزیست

ن گيرا تصميم اختيار در و انتخاب مدیریتي مناسب گزینه حيات چرخه نویسي سياهه از آمده دستبه نتایج مقایسه

یت مدیر روش بهترین عنوان به و داشت را يطيمح ستیز اثرات ترینكم مبدا از كاهش پژوهش این در .گرفت قرار

 نقش كردن مشخص منظور بهپاول  و (. بوویا40۵-411: 200۵، همكاران و اوزلر) شد معرفي شهري پسماند

 ، رویكردونقل حمل بخش يطيمح ستیز بار كاهش در شهر پسماند انتقال و يآور جمع بخش در انتقال هايایستگاه

ل او سناریويشد.  گرفته نظر در ونقلملح سناریو جهت دو پژوهش این در. بردند كاربه را حيات چرخه ارزیابي

 حيات ي چرخهارزیاب نتایج مقایسه بود. انتقال ایستگاه كمک به حمل دوم سناریوي و انتقال ایستگاه بدون حمل

، همكاراننقش دارد )بوویا و  يطيمح ستیز بار كاهش در درصد 8/1٦ انتقال ایستگاه كارگيريبه كه داد نشان

ن ای در كرد. ارایه را توریستي جزیره یک در جامد پسماند مدیریت جامع نظام دیليساسكور (.132-11۵ :200٦

 نظر مورد پسماند مدیریت نوع انتخاب در يطيمح ستیز و اجتماعي و فني مالي، مختلف يارهايمع مطالعه

ت حيا خهچر ارزیابي رویكرد از مدیریت مختلف انواع در يطيمح ستیز معيارهاي ليوتحل هیتجز در گرفت.قرار

 كاهش حال عين در و يطيمح ستیز بار كاهش در روش مؤثرترین كه داد نشان مطالعه این نتایج و كرد استفاده

ه شيو و همكاران دو فينودن .(243-2۵4 :2004، اسكوردیليسباشد ) يم آن آلي بخش از كمپوست تهيه، هاهزینه

ي ارزیاب از مطالعه این دادند. در قرار مطالعه مورد را يبند بسته يها جعبه كاغذهاي سوزاندن یا بازیافت مدیریتي

ه نقط از نظر مورد سناریو دو شد. استفاده پسماند مدیریت نظام در ،يريگ ميتصم پشتيبان ابزار عنوان به حيات چرخه

ج نتای شد. سياهه نویسي آن چرخه مختلف مراحل زیستي محيط بار و گرفت قرار توجه مورد زیستي محيط نظر

باشد، سوزاندن كاغذ  فسيلي يها سوختكاغذ،  سوز زباله يها كوره مورد در جایگزین چنانچه سوخت كه داد ننشا

ن دف محل از شده حاصل بيوگاز . چنانچه سوخت جایگزینشود يم CO2بار  كاهش و توليد انرژي از آن موجب

با  ارتباط در پسماند مدیریت امانهس در شده اتخاذ مدت طوالني يها يريگ ميتصم به بستگي كاغذ سوزاندن باشد

د تولي گزینه دو مطالعه و همكاران در چایا (.23۵-2۵٦ :1998 ،و همكاران )فينودن دارد مبدا از كاهش یا بازیافت

 در دادند. قرار استفاده مورد را حيات چرخه ارزیابي رویكرد زیستي محيط نظر نقطه از تایلند در پسماند از انرژي

د دا نشان مطالعه این نتایج ت.گرف قرار مورد نظر هوازي هضم نيز و سوز زباله يها كوره در انرژي يدتول مطالعهاین 

و  است )چایا هوازي هضم از تربيش یكسان الكتریكي انرژي توليد مقابل در سوز زباله هايكوره بالقوه آثار كه

 ت پسماندمدیری حيات چرخه ارزیابي در تر ملكا مدل ارایه منظور بهدیاز و واریث  .(14٦3-14٦8 :200٦ همكاران،
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 ي چرخهارزیاب يا انهیرا مدل گذاردن اختيار در هدف با مدل این .نمودند ارایه را WASTED مدل شهري جامد

بررسي ميزان توليد و  زاده و همكاران بهواعظ .(88٦-901 :200۵، و همكاران دیازشد ) ارایه شهري پسماند حيات

در  (LCA) به روش ارزیابي چرخه حيات پسماند شهري تیریاز مدحاصل  (CO2-CH4) يا خانهگلانتشار گازهاي 

شهر بردسكن خراسان رضوي پرداختند و بدین نتيجه رسيدند كه اجراي عملياتي چون كمپوست و بازیافت به ميزان 

. رفيعي و (2011، نزاده و همكارا)واعظ و مصرف انرژي موثر است يا گلخانهزیادي در كاهش توليد گازهاي 

به بررسي پسماند شهر مشهد به روش ارزیابي چرخه حيات پرداختند و بدین نتيجه  2009 همكاران نيز در سال

انتقال و همچنين عملياتي چون كمپوست و بازیافت كمک شایاني در مدیریت صحيح  يها ستگاهیارسيدند كه ایجاد 

به بررسي پسماند  2011 در سال (. نقيب و همكاران نيز2009، ران)رفيعي و همكا كند يمو بهينه پسماند این شهر 

شهر تهران با تكنيک ارزیابي چرخه حيات پرداخت و به نتيجه رسيد كه كمپوست و بازیافت نقش مهمي در كاهش 

 (.487-498: 2011، همكاران و مصرف سوخت دارند )نقيب و ها رابهيش
 

 مورد مطالعهمحدوده 

 كتاره 7/٦11٦ نفر و مساحت ۵۵000شهرستان كرج و بخش مركزي با جمعيتي در حدود شهر ماهدشت واقع در 

 48׳ 08/4٦״ N و 3۵◦ 43׳ 04/44״ E متر و مختصات جغرافيایي آن 11۵0شهر باشد. ارتفاع از سطح دریا این مي

 .(2)شكل  است ۵0◦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهدشت يیایجغراف تی: موقع2 شکل
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 وضعيت كنوني شهر ماهدشت -

وجود دارد. در ماهدشت مسئوليت  مترمربع ۵000در شهر ماهدشت یک ایستگاه انتقال از نوع زمين باز به مساحت 

 ها مارستانيب خطر يبآشپزخانه و  يها زبالهن بيمارستان است و تنها عفوني و بيمارستاني بر عهده مسئوال يها زباله

( 1)جدول ترتيب پسماند شهر ماهدشت به يآور جمع التآ نيماش. نوع و تعداد شود يم يآور جمعتوسط شهرداري 

 زیر است:
 

 شهر ماهدشتپسماند  یآور جمع آالت نیماشنوع و تعداد  -1 جدول

 

 :يآور جمعزباله و ساعات  يآور جمعروش  -

سنتي  صورت به% آن 40نيمه مكانيزه و  صورت به% آن ٦0زباله بوده و  يآور جمعاین شهر فاقد سيستم مكانيزه 

% 70و  ٦-9بين ساعات  ها آن% 30كه  باشد يممرتبه در طول هفته  7 يآور جمع. تعداد دفعات شود يم يآور جمع

 .گردد يم يآور جمع 21-٦بين ساعات  ها آن

فلزي و  يها سطلدر این شهر صورت نگرفته ) يساز رهيذخ يها ستميساز  يبردار بهرهو  يارگذ هیسرما گونه چيه 

 .شوند يمپالستيكي نگهداري  يها سهيكدر  ها زباله% 100پالستيكي، بشكه و سایر ظروف( و 

بخش به عهده  يآور جمعمطالعات مدیریتي تاكنون براي این شهر در نظر گرفته نشده است و مدیریت  گونه چيه

كه توسط یک كاميون با  باشد يمكيلومتر  18. فاصله ایستگاه انتقال تا محل دفن زباله )حلقه دره( باشد يمخصوصي 

 .(ميداني يها پرسش) رديگ يمسرویس در روز صورت  3

 

 هامواد و روش

 كليه آن در كه روشي از است عبارت كه گردید استفاده  )LCA( حياتي چرخه ارزیابي روش از پژوهش این در

 يها داده ابتدا منظور بدین .شود يم ارزیابي آن حياتي چرخه كل در محصول یک با مرتبط يطيمح ستیز اثرات

 مواد انتشار ميزان و استفاده مورد تكنولوژي و محيطي منابع و مواد كليه سپس شدند. يآور جمع ازيموردن مختلف

 يها شاخص تعدادي قالب در مواد این تاثير انجام،سر شدند. (يبردار صورت) برآورد ستیز طيمح به مختلف

 شدند. كمي يطيمح ستیز

 تراكتور خاور روباز كاميون وانت نيسان يدست يگار 

 1 1 1 3 28 تعداد

 _ 90 2000 7000 3000 (kgظرفيت )
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و  ستیز طيمح شوراي كه هبود IWM-1 نيز پژوهش از حاصل هايخروجي دریافت براي استفاده مورد افزار نرم

، )هایت نددكر ارایه را مدل این گيران،تصميم به كمک منظور به واترلو دانشگاه كمک به كانادا در ٦پالستيک صنعت

ن كاربرا اختيار در و شده ارایه و ریزيطرح شهري پسماند مدیریت حيات چرخه ارزیابي پایه بر مدل (. این2004

به ؛ نمایدگرفت كه در نهایت براي حل بعضي از مشكالت خاص، عناصر مختلف را با یكدیگر تركيب مي قرار

هاي مدیریت مناسب جهت دستيابي و برنامه ها يتكنولوژ، ها کيتكنما را در انتخاب و كاربرد این مدل عبارت دیگر 

ه ب حيات چرخه ارزیابي تاكنون كه داد نيز نشان هاي اوليهبررسي رساند.به اهداف مدیریت خاص مواد زائد یاري مي

 و هاتقابلي دادن نشان منظور به بررسي این در بنابراین، است نشده كامل انجام طور به ایران در IWM-1 مدل روش

 .ه استشد هاستفاد ماهدشت شهر برايذكر شده،  مدل از اطالعاتي كمبودهاي نيز
 

 برد و اهداف تعيين -

 حالت مدیریتي( براي شهر ماهدشت تعریف شد:) ویسنار 2در این كار 

به و  يآور جمع( تن 839۵) فرض شده است كه تمامي پسماند توليد شده گونه نیاسناریوي اول: در سناریوي اول 

 (.شهر ماهدشتوضعيت فعلي شود ) يمكيلومتري شهر منتقل  18 در ها زبالهمركز دفن 

سناریوي دوم: در سناریوي دوم فرض بر این است كه با احداث كارخانه كود كمپوست بخشي از زباله توليد شده 

تن  33٦ آن )معادل %4كمپوست تبدیل شده و حدود  تن در سال( به كود 1٦79% از كل پسماندها معادل 20)حدود 

كيلومتري شهر  18تن به مركز دفن زباله در  ٦380% و معادل 7٦در سال( بازیافت شده مابقي زباله شهر حدود 

نشان دادن ميزان براي صرفا انتخابي بوده و ارزیابي در این روش سناریوها شود. درصد انتخاب مي ماهدشت منتقل

ارزیابي اثرات زیست  براي مثال در پژوهشي با عنوان ني ندارد.يشاخص مع باشد و استاندارد یاها ميكاهش آالینده

هاي مختلف ابتدا دادهبا سناریوهاي انتخابي خود گندم در گرگان  :LCA محيطي توليد گياهان زراعي با روش

پس كليه مواد و منابع محيطي و تكنولوژي مورد استفاده و ميزان انتشار مواد مختلف آوري شدند. ساي جمعمزرعه

برداري( شدند. سرانجام، تاثير این مواد در قالب تعدادي زیست به ازاي توليد یک تن گندم برآورد )صورتبه محيط

قابل  يطيمح ستیزثرات كمي شدند. نتایج نشان داد كه توليد گندم در گرگان داراي ا يطيمح ستیز يها شاخص

توجهي از نظر تخليه انرژي غير تجدید شونده، گرمایش جهاني، یوتریفيكاسيون، اكسيداسيون فتوشيميایي، اسيدي 

ارزیابي چرخه حيات یا در تحقيقي با عنوان  (201-218: 2010، )سلطاني و همكاران باشد يمشدن و تخليه اوزون 

 (شهر نيشاه)مطالعه موردي:  METو تحليل اثرات با استفاده از روش  IWM افزار نرمپسماند شهري با استفاده از 

گردید و  IWM افزار نرممورد نظر هر سناریو وارد  يها دادهپس از شناسایي منطقه و پارامترهاي مورد نياز، 

ار سناریو ارزیابي اثرات و نتایج سناریوها با یكدیگر مقایسه گردید. چه MET هر سناریو توسط روش يها يخروج

به شرح سناري اول: كليه پسماندها بدون پردازش به محل دفن منتقل گردد، سناریو دوم: كليه مواد آلي )مواد غذایي( 

به محل دفن منتقل گردد، سناریو سوم: مواد قابل بازیافت  ها آنموجود در پسماند براي توليد كمپوست و بقيه 

                                                           
6- EPIC 
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. سناریو چهارم: مواد گردد يمازي و باقيمانده مواد به محل دفن منتقل سبازیافت گردیده و مواد آلي براي كمپوست

مواد براي توليد انرژي كاربرد دارد تعریف گردیده  مانده يباقسازي و لي براي كمپوستگردیده و مواد آ افتیبازقابل 

تر از بقيه سناریوها آن بيش يطيمح ستیزتر از بقيه سناریوها یعني بار است. شاخص اكولوژیكي سناریو اول بيش

تر از آن نيز كم يطيمح ستیزسناریوها است در نتيجه بار  ي هيبقتر از بوده و شاخص اكولوژیكي سناریو چهارم كم

سناریو چهارم و بدترین سناریو از نظر  يطيمح ستیز. در نتيجه بهترین سناریو از نظر باشد يمبقيه سناریوها 

 (.2014، فيعي و همكاران)ش باشد يمسناریو اول  يطيمح ستیز
 

 LCA هايمولفه -

ت ه حياچرخ اثرات ارزیابي ب( حيات، چرخه ( موجودي الف مرحله سه برگيرنده در حيات چرخه جامع ارزیابي

 )ميزان شده بيان كمي شكل به يطيمح ستیز اثرات نخست مرحله در .باشد يم چرخه حيات تحليل ( تجزیهجو 

 مرحله. گرددبي ميارزیا ها آن از یک هر يطيمح ستیز اثرات دوم مرحله در ( و...و یعاتضا توليد ،ها ندهیآال انتشار

 یا د محصوله توليچرخ كل در يطيمح ستیز تبعات تخفيف یا كاهش جهت موجود يها فرصت تحليل تجزیه آخر

 در د تغييرمانن يموارد و شده كمي( چه و كيفي )چه اقدامات كليه بر مشتمل فرآیند این .رود يم شماربه فرآیند

 چرخه يابیدر ارز گام اولين  .گردد يم شامل را ضایعات مدیریت و خام مواد مصرف محصول، چگونگي طراحي

LCI) موجودي تعيين حيات،
 دوره طي يطيمح ستیز آثار كليه از فهرستي فرآیند، این نتيجه .رود يم شماربه(  7

 ذكر به الزم .گردد يم ت محسوبحيا چرخه ارزیابي اساس و ایهپ فهرست این .است فناوري یا محصول یک عمر

-80٦ :2003، )بالداسانو و همكاران باشد يم دشوار چرخه حيات ارزیابي و موجودي تعيين بين مرز تعيين كه است

79۵). 
 

 حيات چرخه ارزیابي اجرایي روش -

و  جامد زائد مواد مانند يا ساده سباتمحا زمان آن در كه گردد يم بر ميالدي1970 دهه به روش این تاریخچه

ر د روش این بهبود و اصالح .دیگرد يم محسوب روش این اصلي مبناي آن پردازش براي نياز مورد انرژي ميزان

 عمومي روش است. یافته انجام صنایع روزافزون گسترش و ميالدي 1970 دهه اواخر نفتي بحران يريگ اوج زمان

 ميالدي1980 دهه در است. یافته فراواني تغيير گذشته ساليان طي حيات چرخه بيارزیا روش به ارزیابي انجام

 واقعي و آمده وجودبه يطيمح ستیزآثار  اجزاي با مقایسه در جدید اجزاي تشخيص با حيات چرخه ارزیابي روش

-آالینده و نابعم مدیریت با يطيمح ستیز ارزیابي ارتباط روش این در كه بود ميالدي 1990 دهه در و شده اصالح

 و  تر كامل ارزیابي مبناي و شده وارد كمي مقادیر صورت به غيره و پيرامون محيط به یافته منتشر هاي

 متحد ایاالت ستیز طيمح شيمي و يشناس سم انجمن ميالدي 1990 دهه نماید. از فراهم را ها تيفعال از تريدقيق

د استاندار جهاني سازمان ت.اس آمده بر حيات چرخه ابيارزی روش نمودن استاندارد و سازي یكنواخت صدددر 

                                                           
7- Life Cycle Inventory 
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 ا ب و تربيش تحليلي جزیيات با و آن به شبيه روشي ،يشناس سم انجمن تایيد مورد روش تكميل بر اساس نيز

 روش از استفاده مورد در ISO 14040 استاندارد .(42-۵3: 2007، )لي و همكاران است نموده منتشر زیر هاينمایه

 ISO 14041 استاندارد ،)اصول و چارچوب( محيطيت زیستمدیری يها ستميس در یندهاآفر حيات چرخه ارزیابي

 در ISO 14042استاندارد  و سياهه( تحليل برد و و ف اهداففوق )تعری روش اساس بر تحليل و شناسایي مورد در

 ارائه شده اند. (حيات هاثرات چرخ ارزیابي) ش فوقرو اساس بر يطيمح ستیز اثرات ارزیابي روش مورد

 

 

 

 

 

 

 تمراحل کلی اجرايی ارزيابی چرخه حیا :3 شکل

 نظر در ارزیابي روش كليدي عامل عنوان به ها برنامه و اهداف تعيين ،باشد يم مشخص (3 شكل) در كه گونه همان

ي انرژ و جرم موازنه مانند كميتي مقادیر ها افتهی تحليل قسمت در دارد. ارتباط آن اجزاي تمامي با و شده گرفته

یي ه شناسامطالع مورد یندهايآفر كليه براي وخاک آب هوا، به ها ندهیآال انتشار مقادیر و محصوالت و ورودي مواد

 ت روشاثرا ارزیابي قسمت در .رنديگ يم قرار استفاده مورد كاري يها برنامه و اهداف اصالح براي و گردیده

د مور در ISO 14043 استاندارد موثر يها مشخصه تعيين یندها،آفر كيفي و كمي شناسایي عمليات نيز حيات چرخه

 ها آنر تاثي به توجه با ها شاخص این ارزیابي نهایت در و ها ( آنیندها )تفسيرآفر حيات چرخه ارزیابي اجرایي روش

گام  4ات شامل چرخه حي ارزیابي طوركلي بهISO د استاندار به عبارت دیگر طبق ؛رديگ يم انجام ستیز طيمح در

 زیر نشان داد:( 4شكل )به طور خالصه به  توان يم است كه
 

 

 

 

 
 
 

 

 

گام اول به اين مفهوم است که  3دو طرفه تفسیر با  ارتباط با يکديگر. ها آن: چهار گام در انجام ارزيابی چرخه حیات و نحوه ارتباط ٤شکل 

 کند حیرا تصحانجام شود و روند  تواند یمتفسیر در هر مرحله 

 تعريف اهداف و برد

 سیاهه نويسی چرخه حیات 

 ارزيابی اثرات چرخه حیات

تفسیر
 

 ارزیابي اثرات زیست محيطي ه كاربردندام اهداف و هاي بهبودشناسایيارزیابي روش 

 حليل یافته هاي جدیدت
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 صورت بهشهر به تفكيک از طریق عمليات ميداني همچنين اطالعات موجود در شهرداري  يها زبالهآناليز فيزیكي 

 مشاهده شد: (2)جدول 

 آنالیز فیزيکی پسماند شهر ماهدشت -2جدول 

 تن بر سال(مقدار )
درصد اجزای 

 دهنده لیتشک
 تن بر سال(مقدار ) دهنده لیتشکاجزای 

درصد اجزای 

 دهنده لیتشک
 دهنده لیتشکاجزای 

 مواد آلی 1/74 ٦21۵ مقوا 8/3 320

 پالستیک سخت 1/1 92 فلزات آهنی ۵/0 42

 پالستیک نرم 3/٦ ۵30 آلومینیوم 0/0 0

 ترفتاالت اتیلن یپل 2/0 17 شیشه ۵/0 42

 پلی استايرن ۵/0 42 یباغ يعاتضا 7/0 ۵9

 پروپیلن یپل 8/1 1۵2 ساير ۵/7 ٦30

 کاغذ 0/3 2۵2 - - -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 شهری یها زباله: آنالیز فیزيکی 5شکل 

 

)درصد نسبي هر  دهد يماز آن را پسماند خشک تشكيل  %9/2۵را پسماند تر و  ها زباله% از 1/74( ۵ شكل)بر اساس 

يانگين چيزي م طور بهیک از پسماندهاي خشک نيز به تفكيک در شكل قابل مشاهده است(. سرانه توليد زباله روزانه 

. اعداد حاصل از دو سناریوي تعریف شده )در سناریوي اول كل پسماند توليدي باشد يمگرم در روز  ۵00در حدود 

ارد شده و و IWM ارافز نرم( به شود يم% آن بازیافت 4% تبدیل به كمپوست و 20و در سناریوي دوم  گردد يمدفن 

خالصه و مجزا به  طور به )كه در باال به آن اشاره شد( ک از سناریوهانتایج هر ی افزار نرمپس از انجام محاسبات در 

 .گزینه را انتخاب نمود نیتر نهيبهبا مقایسه نتایج حاصل  بتواننمایش گذاشته شده است تا 
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 (2009، )رفیعی و همکاراناجزای تخصیص داده شده در مطالعه حاضر و نحوه تخصیص مقادير سیاهه شده به هر طبقه  -3 جدول

 

 ها و بحثيافته

 حالت مدیریتي( براي شهر ماهدشت تعریف شد:) ویسنارتحقيق دو در این 

. در باشد يمتن در سال  839۵منتقل گشته كه  در سناریوي اول فرض بر این است كه كل زباله توليدي به محل دفن

شامل  ترتيبدر این حالت به يا گلخانهگازهاي . مقدار انتشار باشد يم GJ٦08معادل  این حالت مقدار انرژي مصرفي

ترتيب به . مقدار توليد گازهاي اسيديباشد يم CO2 تن گازهاي معادل 87٦۵و  CH4+NOXتن  CO2 ،411تن  42

، NOXتن  3/0ترتيب شامل به . ميزان انتشار مه دودهاباشد يم HClتن  04/0و  SOXتن  NOX ،07/0تن  28/0شامل 

در  ها آننگين در هوا تقریبا برابر با صفر بوده و انتشار . ميزان انتشار فلزات سباشد يم VOCs تن 4/1و  PMتن  3/2

 7/۵۵٦(، Cdكادميم ) لوگرميك ۵7/0(، Hgجيوه ) لوگرميك 0/00٦(، Pbسرب ) لوگرميك 42/0ترتيب شامل آب به

 لوگرميك
BOD  باشد يمها گرم دي اكسين 0001/0و. 

تن( تبدیل به  1٦79% آن )معادل 20يدي مقدار در سناریوي دوم اول فرض بر این است كه از مقدار كل زباله تول

شود. در این حالت مقدار زباله ارسالي به لند فيل به مقدار  تن( وارد چرخه بازیافت 33٦آن )معادل  %4كمپوست و 

 GJ و بازیافت GJ 371 ، كمپوستGJ 331 . مقدار انرژي مصرفي در این حالت براي لندفيلابدی يمتن كاهش  ٦380

 ۵910و  CH4+NOXتن  CO2 ،30٦تن  -۵٦0ترتيب شامل در این حالت به يا گلخانهر انتشار گازهاي . مقداشد 2۵

و  SOXتن  NOX ،03/0تن  13/0ترتيب شامل به . مقدار توليد گازهاي اسيديباشد يم CO2معادل تن گازهاي 

. باشد يم VOCsتن  1و  PMن ت NOX ،2تن  13/0. ميزان انتشار مه دودها به ترتيب شامل باشد يم HClتن  028/0

سرب  لوگرميك 3۵/0ترتيب شامل در آب به ها آنميزان انتشار فلزات سنگين در هوا تقریبا برابر با صفر بوده و انتشار 

(Pb ،)00۵/0لوگرميك ( جيوهHg ،)49/0 لوگرميك ( كادميمCd ،)49لوگرميك ٦/٦ BOD  هاگرم دي اكسين0000٦/0و 

 .(٦)شكل  باشد يم

 اجزاي تخصيص داده شده طبقه اثر

 ميزان مصرف انرژي بر گيگا ژول مصرف منابع انرژي

 CO2, NOX, CH4 يا گلخانهگازهاي 

 NOX,PM, VOCS مه دود فتوشيميایي

 Pb, Hg, Cd, Dioxins, Pbwater, Hgwater, Cdwater, BOD water, Dioxins water سمي يها يخروج
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وجهي در كه عملياتي چون كمپوست و بازیافت به مقدار قابل ت میشو يممتوجه ( 7)شكل ایسه دو سناریو با مق

، كاهش انتشار گازهاي يا گلخانهي دفن، كاهش مصرف انرژي، كاهش انتشار گازهاي كاهش فضاي مورد نياز برا

كه در سناریوي دوم مقدار زباله  يطور به. شود يماسيدي، كاهش انتشار مه دودها، كاهش انتشار فلزات سنگين 

فضاي قابل توجهي با توجه به  یيجو صرفهتن در سال رسيد كه باعث  ٦380تن به  839۵ارسالي به لندفيل از 

 يها آببه  ها زباله يها رابهيشهمچون نشت  ها يآلودگ. همچنين ميزان انتشار شود يممحدودیت اراضي براي دفن 

. مقدار انرژي مصرفي (8)شكل  ابدی يممچون متان به مقدار قابل توجهي كاهش زیرزميني و خروج گازهاي سمي ه

بزرگ )با توجه به افزایش  یيجو صرفهكه خود یک ( 11)شكل گيگاژول كاهش پيدا كرد  331 گيگاژول به ٦08از 

 .شود يمانرژي و محدودیت آن( محسوب  يها حاملقيمت 

تن به  411از  CH4+NOXتن،  -۵٦0تن به  42از  CO2سفر كه در مورد به اتم يا گلخانهكاهش ميزان انتشار گازهاي 

تن؛ كاهش ميزان انتشار گازهاي اسيدي به جو كه در مورد  ۵910تن به  87٦۵از  CO2تن و گازهاي معادل  30٦

NOX  تن،  13/0تن به  28/0ازSOX  تن و  03/0تن به  07/0ازHCl  (9)شكل  تن؛ مه دودها 028/0تن به  04/0از 

تن؛ كاهش انتشار فلزات  1تن به  4/1از  VOCsتن و  2تن به  3/2از  PMتن،  13/0تن به  3/0از  NOXكه در مورد 

 00٦/0( از Hg، جيوه )لوگرميك 3۵/0به  لوگرميك 42/0( از Pbكه در مورد سرب ) (10)شكل  سنگين محلول در آب

 49٦/٦به  لوگرميك ۵۵٦7/7از  BOD، لوگرميك 49/0به  لوگرميك ۵7/0( از Cd، كادميم )لوگرميك 00۵/0به  لوگرميك

 IWMافزار  نرم)نتایج فوق حاصل محاسبات  باشد يمگرم  000٦/0گرم به  0001/0 از هاو دي اكسين لوگرميك

 .(باشد يم
 
 

                 
 

 به درصد( کمپوست و بازيافت میزان دفن،) ويسناردو  یها المانمقايسه  :7شکل                   سناريو )تن(  2 در یا گلخانهمقايسه میزان انتشار گازهای : 6 شکل
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 سناريو )تن( 2 مقايسه میزان انتشار مه دودها در :9 شکل                     سناريو )تن(   2 مقايسه میزان انتشار گازهای اسیدی در: 8 شکل

 

                              

 (ژول سناريو )گیگا 2 مقايسه میزان مصرف انرژی در: 11 شکل                 سناريو )تن( 2 : مقايسه میزان انتشار فلزات سنگین در10شکل 
 

 از یک هر در نياز مورد زمين مطالعه .نگرفت قرار قضاوت مورد سناریوها از هریک نياز مورد زمين مطالعه، ایندر 

 سامانه حيات چرخه ارزیابي حاضر، مطالعه .كرد خواهد ارایه زیستيمحيط هاياز تنش تريكامل ها تصویرسناریو

قرار  نظر مورد اجتماعي و اقتصادي عوامل و است زیستيمحيط نظر نقطه از ماهدشت شهر پسماند مدیریت كنوني

منظور  به است. گيرانتصميم به هارای قابل زیستيمحيط نظر نقطه از فقط آمده دستبه نتایج بنابراین، .اندنگرفته
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مانند افزایش اجتماعي )سوخت(،  يها نهیهزمانند محاسبه اقتصادي ) باید فاكتورهاي جانبهمهه گيريتصميم

ر د نيز زباله( ونقل حملو  يآور جمعمانند صداهاي ناهنجار وسایل ) يشناخت روانتنفسي و غيره( و  يها يماريب

 حيات چرخه ارزیابي كه داد نشان پژوهش این نتایج .شوند تلفيق زیستيل محيطمبا عوا گيريتصميم و ارزیابي

ر ابزا عنوان به و كند ارایه زیستيمحيط نظر نقطه از را شهري پسماندت مدیری سامانه از كاملي تصویر تواندمي

ت مدیری امانهس كنوني وضعيت خصوص در حاضر مطالعه تایجن .ر گيردقرا گيرانتصميم اختيار در ارزشمندي

ي هامكان در مشابه مطالعات از آمده دستبه نتایج با ن استممك بنابراین و دارد مصداق شهر ماهدشت پسماند

 .باشد متفاوت مكاني و زماني فاكتورهايو  آوريفن پسماند، متفاوت هايویژگي دليل به دیگر
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