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محاسبۀ شاخص اکولوژیکی سناریوهای مدیریت
پسماند سیرجان با رویکرد ارزیابی چرخه حیات
علیرضا راستی کردار*؛ دانشگاه صنعتی سیرجان
تاریخ :دریافت 19/91/91

پذیرش 19/12/19

پسماند از تولیدات غیرقابل اجتناب هر جامعه و مدیریت پسماند یکی از نیازهای اصلی
آن جامعه است .از اینرو استقرار سامانه مدیریت پسماند ضروری است .در سیستم مدیریت
مواد زائد جامد ،با توجه به میزان تولید و ترکیب پسماند گزینههای مختلفی برای مدیریت آن
وجود دارد .ارزیابی اثرات زیستمحیطی چرخۀ حیات این گزینهها نقش بهسزایی در کاهش
و حل مشکالت مدیریت خدمات شهری بهعهده دارد .هدف از این پژوهش مقایسۀ
سناریوهای مختلف مدیریت پسماند در شهرستان سیرجان و انتخاب سناریو برتر با رویکرد
ارزیابی چرخه حیات است .بدینمنظور  4سناریو در نظر گرفته شد و فهرستنویسی چرخه
حیات در هر سناریو بهکمک مدل یکپارچه پسماند ( )IWM-2انجام شد .نتایج بهدست
آمده از فهرستنویسی به  9طبقه اثرشامل مصرف انرژی ،گازهای گلخانهای ،گازهای
اسیدی ،مه دود فتوشیمیایی ،خروجیهای سمی تخصیص داده شد .مقادیر فهرست شده در
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چکیده

فاکتورهای ویژگی سازی ضرب شد و شاخص اکولوژیکی برای هر یک از سناریوها بهدست
آمد .با مقایسه سناریوها از نظر زیستمحیطی ،سناریوی دوم ( 96/4درصد کمپوست،
سیرجان انتخاب شد.
واژههای کلیدی :مدیریت پسماند ،ارزیابی چرخه حیات ،شاخص اکولوژیکی ،سیرجان

*نویسنده مسئول

alirezarstkrd@yahoo.com
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91/2درصد بازیافت92/4،درصد لندفیل) بهعنوان گزینۀ برتر دفع پسماند شهری شهرستان
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مقدمه
تداوم زندگی انسان در گرو مصرف مداوم و تولید و کشف مواد جدید است .در این
میان ،هر جا مصرفی در کار است ،پسماندها و مواد زائد برجای میمانند .بشر از دیرباز با
مسئلۀ مواد زائد و چگونگی دور کردن آن از محیطزیست خود رو بهرو بوده است .افزایش
جمعیت کره زمین ،مهاجرت به شهرهای بزرگ ،تمرکز جمعیت در شهرها ،بهتر شدن سطح
زندگی ،افزایش مصرف شهروندان و تولید فرآورده های مصرفی ،تولید انبوه زبالهها را به
دنبال دارد [.]9
است [ .]2در گذشته نهچندان دور ،صنعت باعث افزایش چشمگیر استفاده از مواد اولیه برای
تولید محصوالت و در نتیجه افزایش مواد زائد شد ،که این امر نیاز به درك بهتر مفهوم
پسماند را ایجاب کرده است .تغییرات زیاد در تولید مواد زائد در دنیای مدرن امروزی به
جامعه انسانی و محیطزیست وابسته است [ .]9بیتوجهی به امر جمعآوری و دفع مواد زائد
در جامعه امروزی بهعلت کمیت و کیفیت گوناگون مواد ،توسعۀ بیرویه شهرها ،محدودیتهای
وضع شده برای خدمات عمومی در شهرهای بزرگ و فقدان تکنولوژی مناسب باعث ایجاد
مشکالت ویژهای شده است که رفع آنها از طریق هماهنگی علم و تجربه در چهارچوب
مدیریت صحیح امکانپذیر است .مسلماً تشویق مردم به تولید زباله کمتر از طریق پرهیز از
اسراف و تبذیر و جداسازی اجزای قابل بازیافت زباله در مراکز تولید موجب میشود که
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از شروع سبک یک جانشینی انسانها ،نیاز به مدیریت مواد زائد تولیدی احساس شده

برای مدیریت صحیح زباله آینده بهتری پیشبینی شود [ .]4پسماندهای مختلف ،حاصل
اجتنابناپذیر استفاده گسترده از مواد شیمیایی و محصوالت و فرآوردههای صنعتی و
مدیریت مناسب صورت نگرفته و این مواد با شیوههای علمی و فنی به مواد با مخاطرات
کمتر تبدیل نشوند و یا بهطور اصولی و بهروش مناسب دفع نشوند ،منشأ مخاطرات بسیار
زیاد و تهدیدات فراوانی میشوند .با توجه به اثرات منفی متعدد ناشی از زبالههای شهری
تولید شده ،نیاز به اعمال مدیریت صحیح و انتخاب راهکارهای مناسب برای به حداقل
رساندن این اثرات و بهبود محیطزیست بهشدت احساس میشود .در این راستا بهکارگیری
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کشاورزی در زندگی روزمرهاند .تجربیات جهانی نشان داده است که چنانچه بر پسماندها
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روشهای علمی محیطزیستی میتواند اطمینان کافی از رعایت سیاستها و اهداف تعیینشده
در برنامهها ،طرحها و فعالیتهای طرحها را برای تأمین ضوابط ،معیارها و قوانین
محیطزیستی فراهم آورد .ابزارهای متعددی برای پیشبینی و کاهش اثرات طرحها و
گزینههای مدیریت پسماند وجود دارد که یکی از آنها ارزیابی چرخه حیات است [.]9
روش ارزیابی چرخه حیات ( )LCAامروزه بهعنوان روش استاندارد بینالمللی که قادر است
ورودیها و انتشارات خروجی از یک سیستم مدیریت پسماند را متناسب با چرخه عمر
محصوالت یا فرآیندها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد ،در کانون توجه متخصصان زیستمحیطی
در زمینه فرآیند تصمیم گیری ،طراحی استراتژی ها و بررسی روش های مختلف دفع رو به
افزایش است.
9

پژوهشهای مختلفی در زمینۀ مدیریت پسماند شهری با رویکرد  LCAانجام شده
است.
بوانو و همکاران ( )2199به مقایسۀ دو سناریوی بازیابی انرژی از پسماندهای مخلوط
باقیمانده در یک کارخانه زبالهسوزی و بازیافت مواد جمعآوریشده با رویکرد ارزیابی
چرخه حیات در استان  Gipuzkoaدر شمال اسپانیا پرداختند .نتایج نشان داد بازیافت مواد
نتایج بهتری را در طبقات زیستمحیطی که بهشدت با مصرف انرژی فسیلی مرتبط هستند
فراهم میکند [.]1
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قرارگرفته است [ .]9کاربرد این روش برای ارزیابی سیستم مدیریت پسماند شهری ،بهویژه

بنگ جنسن و همکاران ( )2199به مقایسۀ سیستمهای مدیریت پسماندهای آلی در منطقه
مرزی دانمارك -آلمان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات و مدل  EASETECKپرداختند.
دانمارك تنها از زبالهسوز برای تصفیه زبالهها استفاده میکند در حالیکه روشهای مدیریت
پسماند در آلمان شامل ترکیب بیوماس و کمپوست ،تصفیه مکانیکی و بیولوژیکی و سوزاندن
است .نتایج نشان داد دو منطقه مختلف در دانمارك در  91مورد از  94طبقه اثر بهتر عمل
میکنند [.]6
1. Life Cycle Assessment
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در این پژوهش تصفیه زبالههای آلی از خانوارها در هر طرف مرز بسیار متفاوت است.
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فیلیپو و همکاران ( )2199به بررسی و ارزیابی اثرات زیستمحیطی مرتبط با دو گزینه
مدیریت مختلف (لندفیل و بازیافت) برای خاکستر تولید شده از طریق تصفیه حرارتی
(زبالهسوز )Gasification ،با ارزیابی چرخه حیات و مدل  EASETECKپرداختند .نتایج
 LCAنشان داد که برای هر دو نوع خاکستر ،لندفیل بیشترین تأثیرات زیستمحیطی در
ارتباط با طبقات بدون سم دارد .برای طبقات مربوط به سمیت ،خاکستر Gasification

نسبت به خاکستر زبالهسوز آالیندههای کمتری منتشر میکرد [.]1
ریپا و همکاران ( )2191پس از مواجهه با بحران تولید و دفع زبالهها به بررسی
نتایج  LCAنشان داد که بارهای اصلی ناشی از تصفیه پسماندهای جامد شهری (بهعنوان
مثال تصفیه بیولوژیکی مکانیکی ،لندفیل ،تبدیل زباله به انرژی) است .همچنین این پژوهش
تأیید میکند که  LCAاگر با دقت انجام شود ،پتانسیل بهبود استراتژیهای مدیریتی جدید و
اجازه شناسایی بحرانها را دارد [.]91
همچنین پژوهشهای دیگری با همین رویکرد در ایران و سایر نقاط جهان انجام شده
است .بهکارگیری چنین تحقیقاتی فرصتی را فراهم میکند تا مدیران و تصمیم سازان امور
شهری ضمن آگاهی از وضعیت کنونی مدیریت پسماند ،با استفاده از بهترین الگوی پردازش
و دفع (کمترین نشر آالیندههای زیستی) طرحریزیهای الزم را برای رسیدن به محیطزیست
پایدار انجام دهند.
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استراتژیهای مدیریتی پسماند در کالن شهر ناپل با رویکرد ارزیابی چرخه حیات پرداختند.

هدف از تحقیق حاضر ،بهدست آوردن شاخص اکولوژیکی و مقایسه سناریوهای مختلف
انواع گزینه های دفع پسماند شهری در شهر سیرجان از لحاظ زیست محیطی است.

شهرستان سیرجان یکی از یازده شهرستانهای استان کرمان است که با وسعت حدود
 91469کیلومترمربع معادل  1/99درصد از مساحت کل استان را به خود اختصاص داده است
و از نظر وسعت دومین شهر بزرگ استان کرمان محسوب میشود .این شهرستان ازنظر
جغرافیایی بین  94درجه و  91دقیقه تا  99درجه و  21دقیقه طول شرقی و  26درجه و 42
دقیقه تا  91درجه و  19دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است .شهرستان مذکور در غرب
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منطقۀ بررسی شده
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استان واقع شده و از شمال به شهرستانهای رفسنجان و شهربابک ،از شمال شرق به
شهرستان بردسیر ،از شرق به شهرستان بافت ،از جنوب به استان هرمزگان و از غرب به
استان فارس محدود میشود شهرستان سیرجان دارای آب و هوای کویری سرد و خشک در
زمستان و گرم و خشک در تابستان و معتدل در بهار همراه با بارش است .نوع آب و هوای
آن از نوع بیابانی ،رطوبت متوسط آن  99درصد ،متوسط بارندگی ساالنه  942میلیمتر و
دارای ارتفاع  9149متر از سطح دریا است .تعداد چاههای عمیق برای دسترسی به آبهای
زیرزمینی در این شهرستان 129 ،حلقه است که از  164حلقه آن بهرهبرداری میشود .حداقل
چاه ها  4لیتر در ثانیه و حداکثر دبی بین  91تا  11لیتر در ثانیه و دبی متوسط آنها  21لیتر در
ثانیه است .تعداد قنوات این شهرستان 69 ،رشته بوده است که حداکثر دبی آنها  991لیتر،
دبی متوسط آنها  21لیتر در ثانیه و میزان تخلیه قنوات  94میلیون مترمکعب است همچنین
تعداد چشمههای دائمی و غیردائمی این شهرستان بیش از  911دهانه است [.]99
شهرستان سیرجان یکی از مراکز عمده کشاورزی استان کرمان محسوب میشود که نقش
زیادی در تولیدات کشاورزی مخصوصاً تولید پسته بر عهده دارد اما بهدلیل نبود آبهای
سطحی مناسب در سطح شهرستان در حال حاضر امر کشاورزی متکی بر منابع آبهای
زیرزمینی است .منطقه سیرجان بهدلیل وضعیت خاص زمینشناسی که بیشتر از مواد آتشفشانی
و سنگ های آذرین است معادن غنی و عظیمی ازجمله معادن آهن گل گهر را در خود جای
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عمق آن  91متر و حداکثر 299متر و عمق متوسط بین  911تا  999متر است .حداقل دبی این

داده است .در سالهای اخیر صنعت شهرستان سیرجان به پیشرفتهایی نائلآمده ،از جمله
بهرهبرداری از مجتمع صنعتی (گل گهر) و پارك صنعتی که مشتمل بر کارخانههای تولید گچ،
سیرجان واقع در کیلومتر دو جاده توانیر شهر سیرجان در مساحتی برابر با  994هکتار بنا شده
که وسعت زمین صنعتی آن  11/6هکتار است صنایع مستقر در این شهرك شامل کانی
غیرفلزی ،شیمیایی ،سلولزی ،فلزی ،غذایی ،برق و الکترونیک است [.]92
بر اساس پرسشنامههای تکمیلشده بهوسیلۀ شهرداری سیرجان ،جمعیت شهر سیرجان
 291911نفر اعالم شده که از این تعداد  991914نفر مرد و  991919نفر زن هستند .تعداد
کل خانوارهای سیرجان نیز  19991خانوار اعالم شده است [.]92

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.6.6

پالستیکسازی ،سرامیکسازی و صنعت پیچ و مهره است .شهرك صنعتی شمارۀ یک
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ترکیب زباله
کیفیت فیزیکی زبالههای شهر سیرجان در جدول  9نشان داده شده است .چنانکه مشاهده
میکنید مواد فسادپذیر با  96/4درصد ،بیشترین مقدار از پسماندهای شهری سیرجان را
تشکیل میدهند .مقدار زباله تولیدی در سیرجان بهطور متوسط  991/999تن در روز وسرانه
زباله  969گرم بر نفر است .الزم به ذکر است که:
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شکل  .1موقعیت شهرستان سیرجان روی نقشه

مدیریت اجرایی پسماندهای بیمارستانی به عهده تولید کننده آنها است [ ]99ازاینرو ،در
این پژوهش فقط پسماندهای شبهخانگی بیمارستانی که بهوسیلۀ شهرداری جمعآوری شده
پسماندهای ساختمانی ،الستیکها و سایر موادی که در دستهبندیهای در نظر گرفته شده
در جدول  9نیست در گروه متفرقه قرار گرفتهاند.
بهطور پیش فرض  11درصد فلزات را فلزات آهنی و  91درصد آن را فلزات غیرآهنی
تشکیل میدهند [.]94
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تفکیک شده است.
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جدول  .1ترکیب زباله شهرستان سیرجان []13
درصد وزنی زباله

جرم زباله ()Kg/day

نوع زباله

2/4

9999

فلزات

2

9199

شیشه

9/4

2141

6/4

92116

پالستیک و PET

6/4

92999

کاغذ و کارتن

96/4

912611

مواد فسادپذیر

911

991999

کل

در سیرجان ،جمعآوری زباله بهصورت یک روز در میان برای چهار منطقه شهر است.
معموالً جمعآوری به این صورت است که زبالهها خانه بهخانه از درب منازل برداشته
میشوند و با ماشینآالت مربوط به ایستگاه انتقال برده میشوند در ایستگاههای انتقال ،برای
انتقال پسماند از وسایل جمعآوری کوچک به تجهیزات حملونقل بزرگتر اقدام میشود .در
آنجا هر یک از خودروهای جمعآوری زبالهها نسبت به تخلیه بار خود به درون
سمیتریلیهای موجود اقدام میکند سمیتریلیها نیز پس از پر شدن ،نسبت به انتقال
پسماندها از ایستگاه انتقال به مراکز پردازش و دفع اقدام میکنند [.]99
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متفرقه
پارچه و منسوجات

روششناسی انجام کار
برای انجام ارزیابی چرخه حیات پسماندهای شهری ،چهار سناریو بر اساس دادههای
سناریوها و انرژی مصرفی در آنها با نرمافزار  IWM-2محاسبه شد .نتایج بهدست آمده از
 IWM-2به  9طبقه اثرشامل مصرف انرژی ،گازهای گلخانهای ،گازهای اسیدی ،مه دود
فتوشیمیایی ،خروجیهای سمی تخصیص داده شد .مقادیر فهرست شده در فاکتورهای
ویژگی سازی ضرب شد و شاخص اکولوژیکی برای هر یک از سناریوها بهدست آمد و در
نهایت سناریو منتخب از لحاظ زیستمحیطی انتخاب شد .در ادامه این مراحل بهطور کامل
توضیح داده شده است.
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موجود در منطقه و تفکیک فیزیکی در نظر گرفته شد .میزان آالینده ناشی از هریک از
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ارزیابی چرخه حیات
مراحل انجام ارزیابی چرخه حیات در این تحقیق بدینشرح است:
 .9تعیین اهداف و دامنه :هدف ما در این پژوهش ،مقایسۀ محیطزیستی سناریوهایی است که
در برگیرنده روشهای مختلف دفع است .مرزهای مجموعۀ بررسی شده از جمعآوری
پسماندهای جامد شهری از ایستگاه انتقال شروع میشود و با دفع نهایی زباله پایان
میپذیرد .چهار سناریو در این پژوهش از نظر محیطزیستی ارزیابی شده است .تفاوت
این سناریوها بیشتر در بخش دفع نهایی بوده است و فرض شده است که تمامی این
بخش ذخیرهسازی موقت و جمعآوری و حمل تا محل دفع نهایی ،بهدلیل تشابه در
سناریوها در انجام مقایسهها چشمپوشی کرد .واحد عملکردی در نظر گرفته شده
بهازای پسماند تولید شده بر حسب تن و محدودۀ زمانی پژوهش سال  9919است.
مفروضات در نظر گرفته شده برای سناریوها طبق طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان
سیرجان و پیش فرضهای نرمافزار  IWM-2که منطبق بر آییننامه  9USEPAاست ،انتخاب
شده است .فرض بر این است که  91درصد از گازهای لندفیل و شیرابه جمعآوری میشوند
و بازیابی انرژی از این گازها  91درصد ،بازده تولید الکتریسیته از گازها  91درصد ،بازده
تصفیه شیرابه  91درصد و بازدهی جمعآوری و فرآیندهای تصفیه شیرابه  29درصد در نظر
گرفته شده است.روش استفاده شده در تولید کمپوست ویندرو است و افت جرم در این

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-20

گزینهها در یک محل مستقر میشوند بنابراین میتوان با تقریب خوبی از آثار ناشی از

فرآیند  91درصد در نظر گرفته شده است .تکنولوژی زباله سوزی مورد نظر برای استفاده در
شهرستان سیرجان ،روش تودهسوزی است و بازدهی بازیابی انرژی از زباله سوز  91درصد
 .2جمعآوری دادهها و مرحله فهرستنویسی :دادههای موردنیاز برای فهرستنویسی چرخۀ
حیات از گزارشهای شهرداری سیرجان و طرحها و پژوهشهای انجام شده و نیز
مصاحبۀ حضوری با کارکنان خدمات شهری شهرداری سیرجان بهدست آمد .این
دادهها شامل جمعیت و تعداد خانوارهای موجود در شهرستان سیرجان ،مقدار پسماند
1. United States Environmental Protection Agency
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فرض شده است.
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تولید شده در سال ،ترکیب پسماند تولیدی ،مقدار انرژی الکتریکی و سوخت دیزل
مصرف شده در ایستگاه انتقال ،اطالعات مربوط به نحوه جمع آوری پسماندها ،تعداد
و حجم ماشین آالت انتقال پسماند و میزان سوخت دیزل مصرفی آنها است .در تهیۀ
فهرستنویسی سناریوها از نرمافزار  IWM-2با استفاده از دادههای ذکر شده بهره
گرفته شده است .ابزارهای مختلفی برای فهرستنویسی چرخۀ حیات توسعه یافته
است که یکی از این ابزارها نرمافزار  IWM-2است .نرمافزار  IWM-2یکی از
مدلهای ارزیابی چرخۀ حیات است که با کمک آن میتوان سناریوهای مختلف را
در سال  9119بهوسیلۀ شورای محیطزیست و صنعت پالستیک و دانشگاه واترلو
کانادا ،بر پایۀ ارزیابی چرخه حیات مدیریت پسماند شهری طرحریزی و ارائه شده و
شامل پنجرههای مختلفی برای ورود دادهها است که پاسخ به پرسشهای ارائه شده
وضعیت سامانه مدیریت بررسی شده را مشخص میکند .با استفاده از دادههای تعریف
شده استاندارد در مدل  ،IWM-2میتوان میزان آالینده ناشی از هر کدام از سناریوها و
نیز انرژی مصرفی در آنها را بهدست آورد .مؤلفههای ارزیابی شده در برآورد بار
محیطزیستی شامل آلودگی آب ،آلودگی هوا ،انرژی مصرفی و پسماند بهجا مانده است
[ .]99در این مرحله دادههای حاصل از تفکیک فیزیکی و مقدار تولیدی پسماند،
همچنین مراحل تفکیک در مبدأ و جمعآوری و حمل و نقل و دفع نهایی در هر
مرحله ،جمعآوری و تجزیه و تحلیل شد و سناریونویسی انجام شد در نهایت میزان
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تعریف و سپس آثار زیستمحیطی هر سناریو را با هم مقایسه و ارزیابی کرد .این مدل

آالیندۀ ناشی از هر کدام از سناریوها و انرژی مصرفی در آنها تعیین شد .سناریوهای
تعریف شده در این پژوهش در جدول  2ارائه شده است.
کمپوست

بازیافت

زبالهسوز

لندفیل

باقیماندههای

باقیماندههای

باقیماندههای

سناریو

()%

()%

()%

()%

کمپوست ()%

بازیافت ()%

زبالهسوز ()%

9

1

1

1

911

1

1

1

2

96/4

91/2

1

92/4

94

91

1

9

91/9

99

99/1

92

94

91

94

4

1

91/2

91/6

99

1

91

94
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جدول  .3تعریف سناریوهای ارزیابی چرخۀ حیات پسماندهای شهری سیرجان
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 .9ارزیابی اثرات چرخه حیات :ارزیابی اثرات چرخۀ حیات مرحلهای از ارزیابی چرخه
حیات است که با هدف درك و ارزیابی بزرگی و اهمیت اثرات محیطزیستی بالقوه
یک محصول یا خدمات انجام میشود .در این مرحله اطالعات و دادههای متنوع و
زیادی که در مرحلۀ فهرستنویسی بهدست آمدهاند ،به شاخصها و طبقات کمتری
تنزل مییابند تا تفسیر این اطالعات آسانتر شود و نتایج روشنتری در اختیار
تصمیمگیران و مدیران قرار گیرد [.]91
در مرحلۀ ارزیابی اثرات چرخه حیات مقادیر بهدست آمده شده در مرحلۀ فهرستنویسی
شده و واحد معادل در هر طبقه ارائه شده است .سپس الزم است که برای تعیین مجموع اثر
بار زیستمحیطی هر طبقه ،پارامترهای تخصیص داده شده در هر طبقه با استفاده از فرمول
ویژگی سازی محاسبه شوند وشاخص هر طبقه بدست آید .در ارزیابی چرخه حیات فرمول
اساسی ویژگیسازی و محاسبه شاخصهای طبقه اثر بهصورت معادله ( )9است:
I i   Cij *X j

()9

که در آن  I iشاخص طبقه اثر و  Cijفاکتور ویژگیسازی و  X jمقدار ماده  jاست .به این
ترتیب مجموع بار زیستمحیطی هر طبقه بر اساس واحد معادل محاسبه میشود .فاکتورهای
ویژگیسازی هر طبقه در جدول  4ارائه شده است.
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چرخه حیات به یک یا چند طبقه تخصیص داده میشوند .در جدول  9طبقات در نظر گرفته

در پایان پس از محاسبه مجموع اثر بار زیستمحیطی هر طبقه ،باید اهمیت نسبی هریک
از طبقات را نیز تعیین کنیم تا شاخصهای بهدست آمده در هریک از طبقات در وزن نسبی
جدول  9ارائه شده است.
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آن طبقه ضرب شود و نمایهها قابل جمع کردن با یکدیگر باشند .وزنهای نسبی هر طبقه در
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جدول  .9پارامترهای تخصیص داده شده و واحد معادل هر طبقه اثر
واحد معادل

پارامترهای اختصاص داده شده

طبقات اثر

Gj

میزان مصرف انرژی برحسب گیگاژول

مصرف منابع انرژی

Kg CO2

CO2-N2O-CH4

گازهای گلخانهای

Kg SO2

NOX-SOX-HCL

گازهای اسیدی

Kg C2H4

PM-NOX-CO-CH4

مه دود فتوشیمیایی

Kg 1-4DCB

Pb Air, Hg Air, Cd Air,
Pb Water, Hg Water, Cd Water,
BOD

خروجیهای سمی

فاکتور ویژگی سازی معادل

پارامترهای فهرست شده

طبقه اثر

1

کربن دی اکسید

گازهای گلخانهای معادل CO2

31

متان

930

دی نیتروژن مونواکسید

1/03
0/33

هیدروکلریک اسید

0/9

کربن مونواکسید

0/003

متان

0/033

اکسیدهای نیتروژن

0/03

ذرات معلق

330

سرب در هوا

300

جیوه در هوا

130000

کادمیوم در هوا

13

سرب در آب

1300
39
103

مه دود فتوشیمیایی معادل C2H4

خروجیهای سمی معادل CO2

جیوه در آب
کادمیوم در آب
نیاز بیولوژیکی به اکسیژن

بدیناین منظور برای محاسبه مقدار اثر ناشی از یک سناریو از معادلۀ ( )2استفاده میشود:
I   N i  Wi I n
() 2
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1

اکسیدهای گوگرد
اکسیدهای نیتروژن

گازهای اسیدی معادل SO2
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شاخص بهدست آمده معیار کمی برای مقایسه دو سناریو است .هرچه شاخص  Iکوچکتر
باشد بار زیستمحیطی سناریو کمتر است .که در آن  Iمعیار کمی مقایسه دو سناریو و Wi

وزن نسبس طبقات اثر و  Inشاخص طبقه اثر است .به این ترتیب برای هر یک از سناریوها
یک نمایه بومشناختی بهعنوان معیار کمی برای مقایسه بار زیستمحیطی هر یک از سناریوها
در نظر گرفته میشود .هر سناریو که امتیاز پایینتری کسب کرده باشد بار زیستمحیطی
کمتری در بر دارد.
جدول  .3وزنهای نسبی طبقات اثر []13
1/66

مصرف منابع انرژی

1/61

گازهای گلخانه ای

1/4

گازهای اسیدی

1/21

مه دود فتوشیمیایی

1/99

خروجی های سمی

 .4تفسیر نتایج :در این مرحله نتایج مراحل صورتبرداری و ارزیابی اثر ارزیابی میشود تا
مراحل یا نقاطی که در مسیر تولید و مصرف محصول بیشترین و کمترین اثر سوء
برای محیطزیست را داشتهاند ،مشخص شود و در نهایت نتیجهگیری و ارائه راهکارها
بررسی میشوند [.]91
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وزن

طبقه اثر

نتایج و بحث
برای انجام ارزیابی چرخۀ حیات زبالههای شهری ،سناریونویسی بر اساس دادههای
موجود در منطقه و دادههای استاندارد با استفاده از مدل  IWM-2انجام شد .میزان آالینده
 IWM-2در جدولهای  1 ،9و  6آورده شده است .در نهایت با روش ذکر شده شاخص
اکولوژیکی هر سناریو بهدست آمد و نتایج حاصل از سناریوها با هم مقایسه و سناریو منتخب
از لحاظ زیستمحیطی انتخاب شد .نتایج بهدست آمده در جدول  1نشان داده شده است.
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ناشی از هریک از سناریوها و انرژی مصرفی در آنها محاسبه شد .خروجیهای نرمافزار
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جدول  .3انرژی مصرف شده در سناریوهای مختلف بهازای واحد عملکردی (تناژ پسماند
تولیدی در سال)
مشخصات

واحد

سناریو 1

سناریو 3

سناریو 9

سناریو 3

انرژی الکتریکی مصرف شده

کیلووات ساعت

999699

9994141

2411129

2999999

انرژی الکتریکی تولیدشده

کیلووات ساعت

-4191919

-9994999

-91961999

-99911642

انرژی الکتریکی بازیابی شده در

کیلووات ساعت

1

-21294161

-29296929

-21294161

مرحلۀ بازیافت
سوخت دیزل

لیتر

92991

99111

91221

91192

گاز طبیعی

مترمکعب

1

2911

1994

1949

کل

گیگاژول

-99999

-291142

-999999

-991291

آالیندهها

واحد

سناریو 1

سناریو 3

سناریو 9

سناریو 3

ذرات معلق()PM10

گرم

-9612199

-2919196

-1999466

-1219199

کربن مونواکسید()CO

گرم

4116464

-99111122

-99991419

-99221619

دیاکسید کربن()CO2

گرم

99111992969

92261199

99962114911

99199999994

متان() CH4

گرم

2919699229

912146194

42949612

949194991

اکسیدهای نیتروژن()NOX

گرم

-961411

-29941999

-21216914

-21199292

دی نیتروژن مونواکسید

گرم

-99144

66919

12429

69619

اکسیدهای گوگرد()SOX

گرم

-6961419

-91911441

-29411191

-91916121

هیدروکلریک اسید()HCl

گرم

996919

912929

-991911

-916199

هیدروژن سولفید()H2S

گرم

9119192

999696

296191

911912

آمونیاك()NH3

گرم

-4961

299944

999499

آرسنیک()As

گرم

1

1

9

9

کادمیوم()Cd

گرم

-9

-61

-991

-999

کروم()Cr

گرم

4

96

911

991

مس()Cu

گرم

1

919

221

296

سرب()Pb

گرم

-926

9999

9169

9912

منگنز()Mn

گرم

-999

99

-91

-99

جیوه()Hg

گرم

-41

1

121

144

نیکل()Ni

گرم

-2299

-9991

-9699

-9999

روی()Zn

گرم

-916

69

-924

-999

کل هیدروکربن

گرم

99199169

9999949

2219149

9696191

هیدروکربن کلرینه شده

گرم

249941

11169

41911

41999
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هیدروفلوئوریک اسید()HF

گرم

41121

29941

99111

1991
294929
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جدول  .3انتشار آالیندهها به آب در سناریوهای مختلف بهازای واحد عملکردی (تناژ پسماند
تولیدی در سال)
آالیندهها

واحد

سناریو 1

سناریو 3

سناریو 9

سناریو 3

نیاز بیولوژیکی به اکسیژن

گرم

99919946

1919192

9911292

9994299

نیاز شیمیایی به اکسیژن

گرم

99211111

-919199449

-91492919

-999929922

آمونیوم()NH4

گرم

999692

991999

999111

92992

آرسنیک()As
باریم()Ba

گرم

-11999

-919121

-929699

کادمیوم()Cd

گرم

49

92

-9

2

کروم()Cr

گرم

-9922

-99199

-94191

-94912

مس()Cu

گرم

-9929

-9916

-4916

-4141

سرب()Pb

گرم

-9691

-9911

-1911

-9191

جیوه()Hg

گرم

2

1

1

1

نیکل()Ni

گرم

-2499

-9622

-9169

-9992

نیترات()NO3-

گرم

-21916

2169914

9191999

2162116

فسفات()PO43-

گرم

-49911

-29199

-96646

-21911

سولفات()SO42-

گرم

-1661161

99919996

9161199

99161196

سولفید()SO32-

گرم

-216

14

-21

96

روی()Zn

گرم

-2699

-91991

-92916

-92912

ذرات معلق()ss

گرم

-911919

1994199

9296996

1199911

کل کربن آلی)(TOC

گرم

-911211

1949921

9921141

1991994

AOX
هیدروکربن کلرینه شده

گرم

92991

-9916911

-919629

-9961911

گرم

9991

2991

2219

2991

گرم

9492

-9119

-9699

-9491

فنول
کلراید
سیانید
فلوراید
آهن

گرم

-49

-9919699

-9969129

گرم

2491

129

941

999

گرم

-992641

991192

-61421

-99961

گرم

-112112

-9211212

-9919199

-9999199
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آلومینیوم

گرم

-9161999

91199111

96424614

96161692
-9919629
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گرم

-9996

-2941

-2619

-2616
-994111
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جدول  .3مقایسه و تحلیل نتایج سناریوهای مختلف
سناریو

مصرف منابع

گازهای گلخانه

گازهای

مه دود

خروجی های

شاخص

انرژی

ای

اسیدی

فتوشیمیایی

سمی

اکولوژیکی

GJ

Kg CO2

Kg SO2

Kg C2H4

9

-1/9911

9199/1191

9/149

1/2199

Kg 14DCB
29/2919

114/1996

2

-9/1426

911/1142

2/1241

-1/1496

91/2119

912/1999

9

-1/1929

992/4949

-9/2949

-1/1149

22/2196

219/9999

4

-6/9991

222/4196

-9/492

9/9444

1/1169

912/2919

مصرف انرژی مربوط به سناریو چهارم است زیرا در این سناریو  91/6درصد از زبالهها به
زبالهسوز فرستاده میشوند و مقدار انرژی تولیدی در آنها از انرژی مصرف شده بیشتر است.
بههمین دلیل از عالمت منفی استفاده شده است .عالمت منفی نشاندهندۀ قابلیت زیاد فرآیند
بازیافت و همچنین بازیابی انرژِی در کاهش آالیندههای زیستمحیطی است .سناریوی
چهارم با فراهم آوردن امکان بازیافت مواد و تولید انرژی (الکتریسیته) نقش بهسزایی در
کاهش بارهای زیستمحیطی ایفا میکند .در این طبقه اثر ،سناریوی اول که همان دفن
بهداشتی تمام زبالهها است بیشترین مصرف انرژی را بهخود اختصاص داده است.
در طبقه اثر گازهای گلخانهای ،سناریوی اول با اختالف بسیار نسبت به سایر سناریوها
بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است و سناریوی دوم که در آن مواد آلی با 96/4

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-20

با مقایسۀ اعداد سناریوها در طبقه اثر مصرف منابع انرژی میتوان دریافت ،کمترین

درصد کمپوست میشوند کمترین مقدار را داشته است .اگر فرآیند کمپوست بهطور مناسبی
انجام شود گاز متان تولید نمیشود .گاز متان که در فرآیند تجزیۀ بیهوازی مواد آلی بهوجود
در طبقه گازهای اسیدی ،سناریوی دوم بیشترین مقدار و سناریوی چهارم کمترین مقدار
را بهخود اختصاص دادهاند .بیشترین مقدار مه دود فتوشیمیایی مربوط به سناریوی چهارم
است جایی که حجم بیشتری از زبالهها به زبالهسوز وارد میشوند و باعث انتشار
آالیندههایی نظیر ذرات معلق ،اکسیدهای نیتروژن ،متان ،مونو اکسید کربن در هوا میشوند.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.6.6

میآید (مانند دفن بهداشتی)  29برابر  CO2پتانسیل اثر گلخانهای دارد [.]21
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بیشترین خروجیهای سمی به ترتیب به سناریوی اول ،سوم ،دوم و چهارم مربوط
میشود .چنانکه در جدول  1مشخص است سناریوی اول که در آن همۀ زبالهها به لندفیل
وارد میشوند سهم چشمگیری در انتشار مواد سمی به محیط دارد.
با مقایسۀ  9طبقه اثر تخصیص داده شده و بهدست آوردن شاخص اکولوژیکی آنها از
روش ذکر شده متوجه میشویم که بیشترین آثار زیستمحیطی مربوط به سناریوی اول
است و اولویت آخر ما برای تصمیمگیری در زمیۀ مدیریت پسماند شهرستان سیرجان است.
کمترین آثار زیستمحیطی به سناریوی دوم مربوط میشود جایی که کمپوست در آن نقش
سناریوهای بعدی بهترتیب سناریوی چهارم ،سناریوی سوم و سناریوی اول هستند چنانکه
در شکل  2نشان داده شده است.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-20

اساسی در مدیریت پسماند ایفا میکند .اولویت اول ما در این پژوهش ،سناریوی دوم و

شکل  .3مقایسۀ شاخص اکولوژیکی سناریوهای مختلف

هدف از مدیریت یکپارچه مواد زائد ،مدیریت پسماند بهصورتی است که اهداف توسعه
پایدار را دنبال کند .برای ارزیابی توسعۀ پایدار ،به ابزارهایی که میتوانند بارهای زیستمحیطی
هر سیستم را پیشبینی کند نیاز است .از اینرو ،در این پژوهش از رویکرد ارزیابی چرخه
حیات بهعنوان ابزار تصمیمگیری برای انتخاب گزینۀ مناسب دفع پسماند شهری سیرجان
استفاده شد .بدینمنظور  4سناریو در نظر گرفته شده و از نرمافزار  IWM-2برای محاسبۀ بار
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زیستمحیطی سناریوهای مختلف استفاده شده است .نتایج حاصل از این ارزیابی نشان
می دهد سهم باالی درصد مواد فسادپذیر در ترکیب پسماند تولیدی در شهر سیرجان باعث
شده است که نقش استفاده از روش کمپوست کامالً چشمگیر باشد .بهگونهای که سناریوی
دوم که در آن تمام مواد آلی به کمپوست تبدیل میشوند بهعنوان گزینۀ برتر از لحاظ
زیستمحیطی معرفی شود .تبدیل پسماند به کمپوست از چند جنبه مورد حمایت است :اول
آن که میتوان از آنها بهمنظور اصالح خاك استفاده کرد ،بدون این که نگرانیهای
محیطزیستی طوالنی مدت ایجاد کند .دوم این که چنانچه فرآیند کمپوست بهطور مناسبی
ورودی به محل دفن میشود.
نتایج نشان داد در یک سامانه یکپارچه مدیریت پسماند شهری هر چقدر نرخ تفکیک و
بازیافت افزایش یابد ،با توجه به افزایش مقدار مواد برای بازیافت و باز استفاده و همچنین
جلوگیری از انتشارات ناشی از تولید مواد اولیه ،میزان نشر آالیندههای زیستمحیطی نیز
بهطور چشمگیری کاهش پیدا میکند .همچنین طبق نتایج بهدست آمده میتوان نتیجه گرفت
که استفاده از زیرسامانههای مولد انرژی مانند زبالهسوزها در کنار زیرسامانههای سنتی مانند
لندفیل آثار زیستمحیطی کمتری نسبت به استفاده تنها از زیرسامانه لندفیل دارد .در این
پژوهش کمترین آثار زیستمحیطی بهترتیب مربوط به سناریوی دوم ،چهارم ،سوم و اول
است .پژوهش حاضر ارزیابی چرخه حیات سامانه مدیریت پسماند شهر سیرجان از نقطه نظر
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انجام شود گاز متان تولید نخواهد شد .از طرف دیگر ،فرآیند کمپوست منجر به کاهش حجم

زیستمحیطی است و به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه نشده است .نتایج این پژوهش در
خصوص وضعیت کنونی سامانه مدیریت پسماند سیرجان مصداق دارد بنابراین ممکن است
مکانی ،انتخاب روشهای ارزیابی اثرات مختلف ،متفاوت باشد.
نتایج این پژوهش نشان داد که ارزیابی چرخه حیات میتواند تصویر کاملی از سامانه
مدیریت پسماند شهری را از نقطه نظر زیستمحیطی ارائه کند و بهعنوان ابزار ارزشمندی در
اختیار تصمیم گیران قرار گیرد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.6.6
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