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ABSTRACT
According to technology progress and the increase in human populations since the Industrial Revolution, the
amount of waste generated is increasing. With the increase in waste production, due to problems and
challenges such as emissions from waste, require to sustainable management of waste has increased. One of
the methods of waste management is to use it for the production of compost. In this study, the composting
plant in Rasht was investigated, with a daily input of around 400 ton of MSW. Of this 400 ton of waste, 64.1
percent is the organic material, that 48 percent (192 ton) after the processing is separated from the MSW and
sent to the fermentation location, and finally 12 ton compost is produced. The amount of energy consumed at
this plant, after calculating the input and output energy, was about 82.02 GJ. Energy productivity index was
calculated as 0.15 ton/GJ. Environmental ECO-costs for the entire composting process were obtained as
4.92×107 Rial.
Keywords: Energy consumption, Municipal solid waste, Environmental ECO-Cost, Compost.
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ارزيابی انرژی مصرفی و هزينههای پيشگيرانه زيست محيطی توليد کمپوست از زبالههای جامد شهری
شهرستان رشت
4

ليال بهروزنيا ،1محمد شريفی ،*2سيد هاشم موسوی اول ،3هما حسينزاده بندبافها

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشينهای کشاورزی دانشكده مهندسی و فناوری کشاورزی،
پردیس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2دانشيار ،گروه مهندسی ماشينهای کشاورزی دانشكده مهندسی و فناوری کشاورزی،
پردیس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .3دانشجوی دکتری گروه مهندسی صنایع غذایی ،کشاورزی و زیست شناسی ،دانشگاه ایالتی اوهایو ،ایاالت متحده امریكا
 .4دانشجوی دکتری گروه مهندسی ماشينهای کشاورزی دانشكده مهندسی و فناوری کشاورزی،
پردیس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1396 /11 /11 :تاریخ بازنگری -1397/3/5 :تاریخ تصویب)1397/3/27 :

چکيده
با توجه به پيشرفت فناوری و افزایش جمعيت انسانی از زمان انقالب صنعتی ،ميزان توليد زباله در حال رشد است .با
افزایش توليد زباله ،به دليل مشكالت و چالش های ایجاد شده مانند آالیندگی انتشار یافته از زباله ،مدیریت درست آن
جایگاه مهمی پيدا کرده است .یكی از روش های مدیریت زباله ،استفاده از آن برای توليد کود آلی کمپوست است .در این
مطالعه کارخانه توليد ک مپوست در شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت که ميزان زباله ورودی روزانه به آن حدود  400تن
میباشد .از این  400تن زباله 64/1 ،درصد از آن مواد آلی است که بعد از فرآوری 48 ،درصد ( 192تن) آن برای توليد
کمپوست نهایی از زباله جدا میشود و به سالن توليد کود ارسال میشود و در نهایت  12تن کود نهایی توليد میشود.
مقدار انرژی مصرفی در این کارخانه ،پس از محاسبه انرژی ورودی و خروجی ،حدود  82/02گيگاژول بهدست آمد.
شاخص بهرهوری انرژی برابر  0/15تن بر گيگاژول محاسبه شد .هزینههای پيشگيرانه زیست محيطی برای کل فرایند
توليد کمپوست برابر 4/92×107ریال به دست آمد.
واژههای کليدی :انرژی مصرفی ،زباله جامد شهری ،هزینه پيشگيرانه زیست محيطی ،کمپوست
*

با توجه به پيشرفت چشمگير فناوری و افزایش جمعيت انسانی
از زمان انقالب صنعتی ،ميزان توليد زباله همچنان به رشد خود
ادامه میدهد ) .(Yang et al., 2007عالوه بر این ،مسائل زیست
محيطی مربوط به توليد غيرمتعارف انواع مختلف زباله از هر
زمان مهمتر شده است .زباله جامد شهری ( )MSW1شامل
ضایعات خانگی ،باغی و همچنين زبالههای سازمانی است.
پيشبينی شده است که  MSWدر دهه آینده به دليل رشد
جمعيت ،افزایش شهرنشينی و توسعه اقتصادی و اجتماعی
کشورهای کم و متوسط درآمد دو برابر شود .مدیریت  MSWبه
عنوان یكی از مسائل مهم در کشورهای مختلف مطرح است
( .)Karak et al., 2012ميزان توليد  MSWدر ایران هم در دهه

اخير به سرعت در حال افزایش است .به علت دامنه گسترده
مواد موجود در پسماند (شيشه ،فلز ،کاغذ ،پالستيک ،مواد آلی و
 )...و اختالط کامل این مواد ،مشكالت متعددی در مدیریت آنها
بروز میکند .همچنين ترکيب پسماند در فصلهای مختلف ،در
مناطق جغرافيایی مختلف و از کشوری به کشور دیگر و از
شهری به شهر دیگر تغيير میکند و همين عوامل مانع از آن
هستند که نسخهی واحدی برای تمام شهرها پيچيده شود .بر
اساس تعریف سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (،)OECD2
پسماند عبارت است از موادی اجتناب ناپذیر ناشی از فعاليتهای
انسانی که در حال حاضر و در آینده نزدیک نيازی به آن نيست
و فرآوری و یا دفع آن ضروری است ( Behrooznia & Sharifi,
.)2017

1. Municipal solid waste

2. The Organization for Economic Co-operation and
Development

مقدمه
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امروزه در بسياری از کشورهای جهان بنا به شرایط
مختلفی مانند جمعيت ،شرایط جغرافيایی ،ميزان دسترسی به
انرژی ،شرایط آب و هوایی و ترکيب پسماند توليدی ،از
روشهای مختلفی برای مدیریت و دفع پسماندهای جامد شهری
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استفاده میگردد .با این وجود الگوی رایج در این خصوص را
میتوان به صورت شكل ( )1بيان کرد ( Nasrollahi-Sarvaghaji
.)et al., 2016; Nasrollahi-Sarvaghaji, 2016

آموزش و فرهن

سازی

اصالح الگوی مصرف
تفكيک و فشرده سازی پسماند های توليدی در مبدا
فراوری
دفع
دفن سنتی

دفن بهداشتی

سوزاندن پسماند

استحصال انرژی

توليد انرژی از پسماند

توليد سوخت های زیستی

شکل  -1الگوی رايج مديريت پسماندهای شهری در سراسر دنيا

مرسومترین روش دفع بخش آلی زبالههای جامد شهری
به ویژه در شهرهای بزرگ ،تبدیل بيولوژیكی شناخته شده است
) .(Montejo et al., 2013با توجه به اینكه کمپوست یک روش
جذاب و کم هزینه است ،میتواند به عنوان یكی از روشهای
مناسب معرفی شود که زبالههای آلی را به کار میگيرد ،محتوای
آلی خاک را افزایش میدهد و محيط زیست را حفظ میکند
( .)Haug, 1993کمپوست عبارت است از تجزیه مواد زاید جامد
قابل تجزیه بيولوژیكی تحت شرایط کنترل شده که به محصولی
به نام کمپوست یا کود یا هوموس تبدیل می شود این فرآیند از
تجزیه مواد آلی تا حدی ادامه دارد که از ماده اوليه آلی مقدار
کمی باقی میماند (.)Behrooznia & Sharifi, 2017
آلودگی هوا یكی از مشكالت اصلی جامعه بشری است؛
بنابراین تحقيقات گستردهای در مورد انتشار و کنترل آالیندهها
صورت گرفته است .در ميان آلودگیهای مختلف هوا ،گازهای
گلخانهای بيشترین توجه را به خود جلب کرده است
) .(Talaiekhozani, 2016هزینههای زیست محيطی برای اندازه
گيری ميزان بار زیست محيطی یک محصول بر اساس پيشگيری
از این بار است .اینها هزینههایی است که باید برای کاهش
آلودگی محيط زیست در منطقه صرف شود .هزینههای زیست
محيطی هزینههای مجازی هستند ،زیرا هنوز در هزینههای
واقعی زنجيره های توليد فعلی (هزینه های چرخه زندگی) در

دسترس نيستند .هزینههای زیست محيطی باید به عنوان
تعهدات پنهان در نظر گرفته شود که آن را هزینههای
پيشگيرانه زیست محيطی 1یا "هزینههای خارجی" مینامند.
استفاده عملی از هزینههای زیست محيطی برای مقایسه
پایداری چندین نوع محصول با عملكرد مشابه است.
انرژی ظرفيت انجام کار است؛ اگر چه انرژی به اشكال
مختلف یافت میشود ،اما همه اشكال آن ظرفيت انجام کار را
دارند .مقدار انرژی مصرفی در سامانههای مختلف توليدی نه تنها
به نوع محصول توليدی بلكه به نوع نهاده های به کار گرفته شده
در توليد آن محصول نيز بستگی دارد .تفاوت در نحوه رفتار
سامانههای مختلف در بهکارگيری نهاده ها و منابع انرژی موجب
بروز اختالف در کارایی انرژی در هر سامانه توليدی میشود .بازده
مصرف انرژی یكی از شاخصهای مهم در سنجش ميزان توسعه
پایدار به شمار میرود .از دیگر مزایای بهرهبرداری از منابع انرژی
به شكل کارا میتوان به صرفهجویی اقتصادی ،حفاظت از منابع
فسيلی و کاهش اثرات زیست محيطی و آلودگی هوا اشاره نمود
).(Almasi et al., 2008

تاکنون ،مطالعات زیادی برای مدیریت زباله شهری و
ارزیابی چرخه زندگی و انرژی در دنيا صورت گرفته است ولی

1. ECO- COST
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درخصوص ارزیابی هزینههای پيشگيرانه آالیندههای زیست
محيطی تحقيقات کمی صورت گرفته است که از آن جمله می
توان به مطالعات زیر اشاره کرد؛
) Reich (2005یک تحقيق در ارزیابی اقتصادی سامانه
های مدیریت زباله شهری را انجام داد و از ترکيب ارزیابی چرخه
زندگی ( )LCA1و هزینه های چرخه عمر ( )LCC2استفاده کرد.
در این پژوهش برخی از امكانات تلفيق اطالعات اقتصادی با
ارزیابی چرخه زندگی در هنگام مطالعه سامانه های مدیریت
زباله شهری مورد بررسی قرار گرفت .یک اصطالح و روش
شناسی برای ارزیابی اقتصادی سامانههای مدیریت زباله شهری
پيشنهاد و مورد آزمایش قرار گرفت.
) Nabavi-Pelesaraei et al. (2017مطالعهای برای
مدیریت زبالههای جامد شهری در شهر تهران انجام دادند .هدف
از این مطالعه ،ارزیابی مصرف انرژی و اثرات زیست محيطی
سناریوهای سوزاندن و دفن زباله بود و از الگوریتم آموزش
 Levenberg-Marquardtبرای پيش بينی عوامل محيطی و
الكتریسيته و مصرف انرژی برای مدیریت زباله های جامد شهری
استفاده کردند.
) Tang et al. (2013کل چرخه زندگی سوزاندن  MSWرا
با استفاده از روش  LCAارزیابی کرد .عالوه بر این ،تحليل
حساسيت به منظور شناسایی مهمترین منبع تأثيرگذاری انجام
شد.
) Rafiee et al. (2009مطالعهای را به منظور بررسی
وضعيت سامانه مدیریت پسماند شهر مشهد انجام دادند که از
روش ارزیابی چرخه زندگی استفاده کردند .برای این منظور 3
سناریو که شامل انتقال مستقيم پسماند ،کمپوست کردن و
انتقال غيرمستقيم از راه ایستگاههای انتقال در نظر گرفته شد.
سپس ،نتایج با  5طبقه اثر شامل مصرف انرژی ،گازهای گلخانه
ای ،گازهای اسيدی ،مه دود فتوشيميایی و خروجیهای سمی
تخصيص داده شد .از نقطه نظر محيط زیستی ،نتایج این مطالعه
نشان داد که کمپوست کردن به عنوان یكی از گزینههای
مدیریتی و نيز کاربرد ایستگاههای انتقال پسماند در مواردی که
محل دفن و سایر تأسيسات سامانه مانند کارخانه بازیافت و
کمپوست در فواصل دور از نقاط ثقل توليد قرار میگيرند ،نقش
مهمی در کاهش بار آالیندهها و نيز مصرف انرژی ناشی از
سامانه مدیریت پسماند دارد.
) Abduli et al. (2010با استفاده از ارزیابی اثرات چرخه
1 . Life Cycle Assessment
2 . Life Cycle Cost

زندگی ،برای مدیریت زباله در تهران دو سناریو که شامل -1
سناریو لندفيل کردن و  -2سناریو کمپوست به عالوه لندفيل
کردن بود را مقایسه و ارزیابی کردند .برای ارزیابی اثرات چرخه
زندگی در این مطالعه  5طبقه اثر زیست محيطی مدیریت زباله
را مورد بررسی قرار دادند که شامل تغييرات اقليمی ،اسيدی
شدن ،اثرات تنفسی ،سرطان زایی ،سميت زیستی ،تهی سازی
الیه اوزون و استخراج انرژی مازاد بر مصرف آینده بود .نتایج
اصلی این مطالعه نشان داد که سناریو ( 2کمپوست به عالوه
لندفيل) اثرات زیست محيطی بيشتری در مقایسه سناریو
لندفيل داشت.
) Yay (2015روش ارزیابی چرخه زندگی را برای بررسی
جنبه های زیست محيطی یک سيستم مدیریت پسماند شهری
مورد استفاده قرار داد .در این مطالعه 10 ،طبقه اثر مورد مطالعه
قرار گرفت و نتایج نشان داد که  LCAیک ابزار ارزشمند برای
کمک به مدیران و تصميم گيرندگان برای مدیریت مناسب
 MSWاست.
) Kashefi-asl et al. (2014برای بررسی زبالههای جامد
شهری از نظر انتشار گازهای گلخانهای در شهر بهرگان ،چهار
سناریوی دفع پسماند ارائه کردند .ميزان انتشار گازهای گلخانهای
ناشی از اجرای هریک از سناریوهای تعریف شده ،با استفاده از
روش ارزیابی چرخه عمر مورد مقایسه قرار گرفت .در نهایت به
این نتيجه رسيدند که روش کمپوست بیهوازی به دليل توليد
کمتر گازهای گلخانهای روش مطلوبتری میباشد.
بر این اساس هدف از این مطالعه ،بررسی چگونگی کود
آلی از زبالههای جامد شهری و ارزیابی انرژی مصرفی و هزینه
های پيشگيرانه زیست محيطی توليد کمپوست از زبالههای
جامد شهری در کارخانه کمپوست شهرستان رشت میباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

شهر رشت یكی از شهرهای استان گيالن است و دارای جمعيت
حدود  740هزار نفر می باشد .شهر رشت در مرکز جلگه گيالن،
در محدوده بين  49درجه و  35دقيقه و  45ثانيه طول شرقی و
 37درجه  16دقيقه و  30ثانيه عرض شمالى واقع شده است که
شامل پنج منطقه شهری 4 ،3 ،2 ،1و  5می باشد و مساحت آن
حدود 180کيلومتر مربع است .آب و هوای رشت معتدل و
مرطوب است .ميانگين ساالنه بارندگی در این شهر 1359
ميلیمتر میباشد .ميانگين ساالنه دمای هوا در رشت 15/9
درجه سلسيوس است .ميانگين حداکثر ساالنه دمای هوا  20/6و
ميانگين حداقل ساالنه آن  11/3درجه سلسيوس میباشد که
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دمای هوا در گرمترین روزها به  40درجه سلسيوس و در
سردترین روزها به  -18درجه سلسيوس می رسد .کارخانه
کمپوست رشت در  10کيلومتری جاده رشت -الکان به مساحت
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عرصه و اعيان کارخانه  8هكتار قرار گرفته است
) .2009 ; Anonymous, 2017شكل ( )2نقشه رشت را نشان
میدهد.
(Dian et al.,

شکل  -2تصوير منطقه مورد مطالعه

فرآیند مدیریت پسماندهای جامد شهر رشت را میتوان به
صورت شكل ( )3بيان کرد .بازیافت عبارت است از فرایند
پردازش مواد مصرف شده به محصوالت و مواد تازه به منظور
جلوگيری از به هدر رفتن مواد سودمند بالقوه (ذخيرهای)،
کاهش مصرف مواد خام ،کاهش مصرف انرژی ،کاهش آلودگی
هوا حاصل از سوختن مواد و آلودگی آبها ناشی از تدفين
لهی کاهش مقدار معمول زبالهها و کم
زبالهها در خاک به وسي 
کردن نشر گازهای گلخانهای در مقایسه با توليد خالص .بازیافت
مولفهی کليدی در مدیریت مدرن کاهش مواد زائد که شامل

یک
سلسله مراتب کم کردن ،دوباره مصرف کردن و بازیافت است.
مواد قابل بازیافت شامل موارد زیادی از جمله بسياری از انواع
شيشهها ،فلزات ،پالستيک ،آلومينيومها و  ...را شامل میشوند.
اما استفاده مجدد از زبالههای زیستی همچون پسماند مواد
خوراکی به عنوان مواد آلی محسوب میشوند و برای توليد کود
کمپوست استفاده میگردد .دیگر مواد باقی مانده از جمله
پالستيکهای سبک ،چوب ،شن ،سن و  ...به عنوان مواد
بیاستفاده و ریجكت و بیارزش محسوب میشوند و برای دفن
به لندفيل 1انتقال مییابند.

1. Landfill

زباله از
شهر
حمل و نقل

حمل و نقل

کارخانه
کمپوست

تفكيک

مواد آلی
برای
کمپوست

اقالم
بازیافتی

مواد
ریجكت

لندفيل

شکل  -3فرآيند مديريت پسماندهای جامد شهرستان رشت

بر اساس محاسبات صورت گرفته سرانه توليد روزانه
پسماند به ازای هر شهروند در شهر رشت در حدود  931گرم
میباشد .از سوی دیگر با توجه به تجزیه و تحليل فيزیكی پسماند
شهر رشت در سال  1395مشخص گردید که حدود  64درصد از
پسماند شهر رشت را پسماندهای آلی و  27/1درصد را مواد
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خشک و حدود  8/4درصد را مواد قابل بازیافت تشكيل میدهد.
اقالم بازیافتی پس از تفكيک ،به شرکتهای بازیافت مواد
فروخته میشود .جدول ( )1ترکيب فيزیكی پسماندهای جامد

شهر رشت محاسبه شده در کارخانه کمپوست را نشان میدهد
(.)Anonymous, 2017

جدول  -1ترکيب فيزيکی پسماندهای جامد شهر رشت

ميزان زباله ()%

انواع زبالههای ورودی
شيشه
پالستيکهای نرم (اکثراً نایلون بسته بندی زباله)
کاغذ و مقوا
چوب و برگ

2/8
9/7
7/ 6
0/ 6

پالستيکهای سخت (ظرف شامپو ،تسمه ،فوم ،ظرف ماست و شوینده ،کفش)

3/1

پارچه
پت
زبالههای بهداشتی
مواد فلزی (ظرف حشره کش و اسپری ،قوطی نوشابه و رب ،حلب روغن ،کنسرو،
کمپوت و )...
مواد آلی
سایر
کل

2/2
1/3
6/3

روش جمعآوری اطالعات

داده ها و اطالعات مورد نياز مانند اطالعات سوخت ،حمل و
نقل ،نيروی انسانی ،چگونگی توليد کمپوست و  ...برای انجام این
مطالعه در کارخانه کمپوست رشت ،با مصاحبه حضوری با
کارشناسان و مسئولين در این کارخانه جمع آوری شد.
روش انجام فرايند توليد کمپوست
کارخانه کمپوست

کارخانه کمپوست رشت از سال  1384با ظرفيت  250تن زباله
در روز به منظور پردازش بخشی از پسماندهای توليدی احداث
شد و در سال  1393ظرفيت این کارخانه به  400تن در روز
افزایش یافت .این کارخانه پذیرای پسماندهای شهر رشت و
شهرهای اطراف میباشد که هر شهرداری ،به ميزان سهامی که
دارد میتواند پسماند خود را به کارخانه کمپوست وارد کند .در
این تحقيق ،فرض شده است که همه زبالههای ورودی به
کارخانه کمپوست ،از مرکز شهر رشت میباشد .در این کارخانه
زبالههای ورودی ابتدا توزین میشوند و سپس برای توليد کود
آلی پردازش می شوند (.)Anonymous, 2017
پسماندهای تخليه شده به تدریج توسط لودرهای موجود

1/2
64/1
1/1
100

به واحدهای پردازش ارسال میشود .به طور کلی فرایند پردازش
پسماند عبارت از جداسازی پسماندهای خشک و تر از یكدیگر با
استفاده از نيروی انسانی و تجهيزات موجود میباشد .در فرآیند
پردازش پسماند های تر (مواد آلی) توسط دو سرند موجود از
دیگر پسماندها جدا شده و به سایتهای هوادهی برای تجزیه
مواد آلی و توليد کود کمپوست ارسال میشود.
پسماندهای ورودی به سالن تفكيک توسط کارگران به
صورت جداگانه تفكيک شده و مواد قابل بازیافت که شامل مواد
فلزی ،پالستيکهای سخت ،پت و شيشه میباشند از دیگر مواد
باقیمانده جدا میشوند و برای بازیافت به پيمانكارها به فروش
میرسند .مواد باقی مانده از سالن تفكيک که غالباً از نوع
پسماندهای خشک حجيم غير ارزشمندی چون کيسههای
نایلونی ،الستيکها و گونیها میباشد و "مواد ریجكتی" ناميده
میشود ،پس از ریخته شدن به بيرون توسط کاميون به لندفيل
سراوان ارسال میگردند.
شكل ( )4فرآیند کلی جریان مواد را در واحدهای پردازش
نشان می دهند.
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فروش به
بازيافتی ها
خاور
پسماند ابل
بازيافت

مگنت

لندفيل

سرند
انويه

پسماند های
ريجکت

پسماند تر

سالن
تفکي

جداسازی پسماند
های حجيم

سرند
اوليه

فيدر

انتقال
با لودر

ت ليه
در محل

تريلی
زباله از
شهر

باسکول

کاميون

پسماند تر

مگنت

نيسان

سایت هوادهی  1و 2
پاالیش کمپوست
کود آلی

شکل  -4فرايند کلی جريان مواد در واحد فرآوری

فرايند توليد کود آلی (کمپوست)

پااليش کمپوست و توليد کود آلی نهايی

پسماندهای تر (آلی) جدا شده در خطوط پردازش کارخانه

پسماند خام توليد شده در سالن های تجزیه  1و  2به منظور
خالص سازی و جداسازی مواد نامطلوب موجود به واحدهای
پاالیش کارخانه کمپوست (سالن توليد کود نهایی) ارسال می
شود .در واحدهای پاالیش کمپوست خروجی از سرندها پس از
فرآوری نهایی ،به صورت بسته بندی شده ،به پيمانکاران فضای
سبز فروخته می شود و مواد باقيمانده در سرند نيز به عنوان
مواد دور ریز از آن خارج شده و به لندفيل منتقل می شوند.
کمپوست شكل ( )5فرایند پاالیش توليد کمپوست را نشان می
دهد.

بخار خارج میشود ،به طوری که در حدود  55درصد از کل وزن

انرژی ورودی و خروجی کارخانه توليد کمپوست

پسماند تر ورودی به سایت هوادهی به صورت بخار از آنها خارج

اولين گام برای ارزیابی چرخه انرژی ،به دست آوردن مقدار
انرژی ورودی و خروجی مربوط به سامانه مورد بررسی است.
مقدار انرژی ،با ضرب کردن مقدار نهاده ها در ضرایب معادل
انرژی ورودی ها و خروجی ها تعيين میشوند.
در جریان فرآیندهای بخش صنعتی ،نهادههای گوناگونی
بهصورت مواد خام یا انرژی مورد استفاده قرار میگيرد .هر یک
از این نهادهها دارای محتوای انرژی است ).(Kitani, 1999
مجموعه محتوای انرژی نهادههای مصرفشده و توليدشده در
طی فرآینـد توليـد را انـرژی ورودی و خروجی برای یک سامانه
توليدی گوینـد؛ انـرژی ورودی بـرای انجـام عمليـات مختلـف
زراعـی یـا توليـد نهادههای مصرفی مورداستفاده قرار میگيرد و
انرژی خروجی محتوای انـرژی محصـول اسـت & (Koocheki
) ،Hosseini, 1994; Koocheki et al., 1997که در این سامانه

توسط تسمه نقاله به سایتهای هوادهی شماره  1و ( 2فاز  1و
 )2منتقل می شوند .پسماندهای تر پس از ورود به سایت به
صورت پشته هایی به ارتفاع تقریبی  1متر بر روی یكدیگر قرار
میگيرند (شكل  .)5با گذشت زمان و بر اثر فعاليت
ميكروارگانيسمهای هوازی دما در درون و مرکز پشته ها تا 70
درجه سلسيوس افزایش یافته و بخش عمده ای از عوامل پاتوژن
(بيماریزا) موجود از بين میروند .با توجه به افزایش دما ،تابش
نور خورشيد و وزش باد ،رطوبت موجود در پشتهها به صورت

می شود .با گذشت زمان و تجزیه پسماندهای تر توسط
ميكروارگانيسمها ،این مواد به کمپوست نابالغ تبدیل می شود.
در هر کدام از دو سالن تجزیه ،مواد آلی به کمک دستگاه ماکو
که به صورت خودکار کار میکند و در قسمت باالی سالن ها
قرار داده شده در ده ردیف ریخته می شود .توده تشكيل شده
در ردیف ها  60تا  70روز داخل سالن می ماند .در هر کدام از
سالن ها ،توده ها از دو طریق هوادهی می شوند که شامل دو فن
در یک طرف سالن که هوا را به داخل کانال های ایجاد شده در
زیر توده ها که دارای شيارهایی میباشد میفرستد و دیگری،
ماشين ویندرو که با مكانيزم هليسی توده مواد آلی در ردیفها
را هوادهی میکند.
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توليد کمپوست ،سوخت دیزل ،برق ،نيروی انسانی و حمل و
نقل ،گاز و  ...ورودی هستند و کود آلی کمپوست به عنوان
خروجی در نظر گرفته می شود .معادل انرژی به ضرایبی اطالق
انتقال با
لودر و
کاميون

کود از سالن
های تجزیه

مواد
ريجکت و
دورريز

میگردد که بيانکننده ميزان محتوای انرژی نهادهها یا ستاندهها
(محصول) بوده که جریان فرآیند توليد به سامانه توليدی وارد
شده یا از آن خارج میگردند (جدول .)2

جداسازی
با سرند

انتقال با
لودر و
کاميون

انار کود

انتقال با نقاله

سالن کود
سازی نهايی

انتقال با نقاله

فيدر

هم زن

انتقال با نقاله

انتقال

لندفيل

کود
نهايی

انتقال با نقاله

ويره

شکل  -5فرآيند پااليش توليد کمپوست
جدول  -2معادل انرژی ورودیها و خروجی در سامانه کمپوست

ورودی و خروجی
الف) ورودی ها
نيروی انسانی
.1
سوخت دیزل
.2
حمل و نقل
.3
برق
.4
روغن
.5
ماشينها
.6
گاز
.7
ب) خروجی
 .1کمپوست آلی
عالوه بر این ،برای تجزیه و تحليل بهتر جریان انرژی در
فرایندهای کمپوست ،شاخصهای انرژی اعمال می شود.
محاسبه این شاخصها در روابط  1تا  4آمده است:
(رابطه )1
عملكرد ) / (t t-1انرژی ورودی ) = (GJ t-1شدت انرژی )(GJ t-1
(رابطه )2
انرژی ورودی ) / (GJ t-1عملكرد

) = (t t-1بهرهوری انرژی )(t GJ-1

(رابطه )3
انرژی ورودی )  / (GJ tانرژی خروجی )  = (GJ tنسبت انرژی
-1

-1

مقدار ()GJ

واحد

-3

h
L
t.km
kWh
L
kg

1/96×10
47/8×10-3
4/5×10-3
11/93×10-3
42×10-3
62/7×10-3
49/5×10-3

ton

0/3

m3

(رابطه )4
-1

-1

انرژی ورودی )  - (GJ tانرژی خروجی )  = (GJ tافزوده خالص انرژی

شدت انرژی بسته به نوع محصول کشاورزی ،موقعيت و
زمان ،متفاوت است و میتواند بهعنوان شاخصی برای ارزیابی
کارایی مصرف انرژی در سامانههای مختلف توليد محصول
موردنظر باشد .شدت انرژی نشاندهنده مصرف انرژی برای
توليد یک واحد از محصول است .بهرهوری انرژی عكس شدت
انرژی میباشد و بيانکننده مقدار توليد محصول به ازای هر
واحد انرژی مصرف شده است .نسبت انرژی بيانگر نسبت بين
کالری گرمایی محصوالت خروجی و کل انرژی صرف شده در
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عوامل توليد است؛ فاقد واحد میباشد و مقدار انرژی بهدست
آمده به ازای هر واحد مصرف انرژی برای توليد را نشان میدهد.
افزوده خالص انرژی ،بيانگر تفاوت بين انرژی محصوالت خروجی
و کل انرژی صرف شده در عوامل توليد میباشد.
ارزيابی چرخه زندگی

ارزیابی چرخه زندگی ،یكی از روش های رایانه ای و یک ابزار
قدرتمند برای ارزیابی محيط زیست و عبارت از گردآوری و
ارزیابی ورودیها ،خروجیها و تأثيرات زیست محيطی بالقوه در
یک فرآیند توليدی در طول چرخه زندگی آن محصول میباشد.
محبوبيت  LCAباعث شده است بسياری از محققان در سراسر
جهان این روش را برای ارزیابی بار زیست محيطی  MSWبه کار
گيرند LCA .شامل چهار مرحله جداگانه است که به یک رویكرد
متحد کمک میکنند ):(ISO, 2006
( )1تعریف هدف و دامنه؛ ( )2فهرست موجودیهای
چرخه زندگی (تحليل سياهه) ()LCI1؛ ( )3ارزیابی اثرات چرخه
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زندگی ) (LCIA2و ( )4تفسير نتایج
تعریف هدف و دامنه ،توصيف مرزهای سامانه و انتخاب
یک واحد کارکردی ( )FU3است ).(Nemecek et al., 2011
برای تعریف هدف و دامنه در این مطالعه ،از سامانه موجودی
چرخه زندگی بينالمللی ( )ILCD4استفاده می شود .بر این
اساس ،هدف این مطالعه ارزیابی هزینههای زیست محيطی
سامانههای کمپوست می باشد .واحد عملكردی برای این مطالعه
 400تن  MSWمحسوب میشود ،بدین معنی که تمام
آلودگیهای منتشر شده و هزینه های این آالیندگیها بر مبنای
ورودیهایی که برای دفع  400تن  MSWاستفاده می شود،
محاسبه و گزارش میگردد.
مرزهای سامانه در این تحقيق از مرحله حمل و نقل
پسماند از شهر تا حمل و نقل مواد ریجكت باقی مانده از
کارخانه کمپوست تا لندفيل تعریف می شود که در شكل ()6
ارائه شده است.
2. Life Cycle Impact Assessment
3. Functional unit
4. International Life Cycle Data System

1. Life Cycle Inventory

زباله جامد شهری

حمل و نقل
سوخت ديزل
کمپوست

انت ارات

کارخانه کمپوست

سورتين
حمل مواد ريجکت به
لندفيل

الکتريسيته

نيروی انسانی
توليد کمپوست

شکل  -6مرز سامانه در اين مطالعه

در مرحله تحليل سياهه منابع استفاده شده مانند سوخت
دیزل ،روغن ،برق ،مسافت طی شده توسط ماشينهای حمل زباله،
ماشينهای فعال در کارخانه کمپوست و  ...و انتشار آالیندهها در
کل یا بخشی از دوره زندگی محصول که با توجه به مرزهای سامانه
تعيين میگردند ،در نظر گرفته میشود .به منظور تفسير نتایج در
مرحله ارزیابی اثرات چرخه زندگی ،انتشار آالیندههای مهم در

بخشهای اثرگذار خالصه و ارائه میشود.
ارزيابی هزينههای پيشگيرانه زيست محيطی

روش ارزیابی هزینههای پيشگيرانه زیست محيطی با ارزیابی
چرخه زندگی انجام میشود .هزینههای زیست محيطی را
میتوان با استفاده از برنامههای نرمافزاری کالسيک مانند
 Simaproدر  LCAکالسيک مورد استفاده قرار داد .با این حال
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سامانه هزینههای زیستمحيطی نيز یک روش عملی 1برای
 LCAاست .این یک روش عملی برای طراحان و مدیران کسب
و کار است .مزیت هزینههای زیست محيطی این است که
خروجی این محاسبات در ارزش پولی (ریال) بيان می شود که
به نظر میرسد به راحتی توسط غریزه قابل درک است.
برای محاسبه هزینه پيشگيرانه زیست محيطی کل ایجاد
شده در اثر توليد کود کمپوست ،براساس دستورالعمل سازمان
2
اکو کاست ،هفت دسته اثر شامل پتانسيل گرمایش جهانی
( ،)GWPپتانسيل مسموميت انسانها ،)HT( 3مسموميت زیست
1. Fast Track LCA
2. Global warming potential
3. Human toxicity potential

محيطی ،)EC( 4اکسيداسيون فتوشيميایی ،)PO( 5پتانسيل
8
اسيدی شدن ، )AC( 6اختناق دریاچه ای ،)EP( 7گرد و غبار
( )Fine dust 2.5محاسبه شدند .برای محاسبهی هزینه
پيشگيرانه زیست محيطی ناشی از هر کدام از دستههای اثر ،در
موقع خروجی گرفتن از نرم افزار سيماپرو ،از روشهای اشاره
شده در جدول  3بر حسب واحد عملكردی به کار رفته در
 ،LCAیعنی  400تن استفاده میشود.
4. Ecotoxicity potential
5. Photochemical oxidation potential
6. Acidification potential
7. Eutrophication potential
8. Fine dust

جدول  -3روشهای استفاده شده در نرم افزار سيماپرو بر حسب واحد عملکردی در دستههای ا ر

روش استفاده شده در نرم افزار سيماپرو

دسته اثر

IPCC 2013 GWP 100a V1.03

گرمایش جهانی
اکسيداسيون فتوشيميایی
پتانسيل اسيدی شدن
پتانسيل اختناق دریاچهای
سميت انسان
گرد و غبار
سميت زیست محيطی

CML-IA baseline V3.04 / World 2000
CML-IA baseline V3.04 / World 2000
CML-IA baseline V3.04 / World 2000
USEtox Recommended + Interim V1.02
IMPACT 2002+ V2.13 / IMPACT 2002+
USEtox Recommended + Interim V1.02

بحث و نتايج
جريان انرژی ورودی-خروجی

الزم است قبل از تجزیه و تحليل جریان انرژی ،ميزان استفاده از
هر ورودی و ميزان توليد هر خروجی تعيين شود .در این
تحقيق ،ورودی های سامانه کمپوست در جدول ( )4برای
مصرف هر ورودی به ازای هر  400تن زباله پردازش شده برای
توليد کمپوست نشان داده شده است.
جدول  -4ورودیها و خروجی از کارخانه کمپوست

ورودی و خروجی
الف) ورودی ها
 .1نيروی انسانی
 .2سوخت دیزل
 .3حمل و نقل
 .4برق
 .5روغن
 .6ماشين ها
 .7گاز
ب) خروجی
 .1کمپوست آلی

واحد

مقدار

hr
L
t.km
kWh
L
kg
m3

500
500
8040
1333/33
19
60
10

ton

12

مقدار انرژی ،با ضرب مقدار معادل انرژی هر ورودی (جدول
 ،)2در مقدار ورودی های مصرفی بهدست می آید .داده های
ورودی و خروجی بر حسب  GJ (400 t MSW)-1در جدول ( )5ارائه
شده است.
نتایج نشان می دهد که مجموع انرژی ورودی در سامانه
کمپوست (که شامل حمل و نقل از شهر تا کارخانه کمپوست،
سورتين و پردازش کمپوست و حمل و نقل از کارخانه کمپوست
به لندفيل میباشد) برابر  82/02 GJاست (جدول  ،)5که حدود 44
درصد از کل انرژی مصرف شده ،مربوط به حمل و نقل در این
کارخانه میباشد و دومين سهم را بين ورودی ها ،مصرف سوخت
دیزل ( 29درصد) دارد .شكل ( )7کل انرژی مصرفی را برای سامانه
کمپوست نشان می دهد .به طور کلی ،حمل و نقل نقش مهمی در
سامانه کمپوست دارد.
شاخصهای انرژی برای سامانه کمپوست در جدول ( )6ارائه
شده است .بر اساس جدول ( )6برای هر  0/15تن خروجی
کمپوست 1 GJ ،انرژی مصرف می شود .چون مقدار انرژی ورودی
نسبت به انرژی خروجی خيلی باالتر است ،بر این اساس ميزان
شاخص نسبت انرژی ،بسيار کم و همچنين شاخص افزوده خالص
انرژی ،منفی شده است.
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سامانه کمپوست

1%

1%

5%
29%

1%

19%
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نيروی انسانی
سوخت ديزل
حمل و نقل
برق
روغن

44%

ماشين ها
گاز
شکل  -7سهم هر ي

از ورودیها در جريان انرژی

جدول  -5انرژی ورودی و خروجی فرآيند کمپوست

مقدار )(GJ

ورودی و خروجی
)1

الف) ورودی ها
نيروی انسانی

)2

سوخت دیزل

)3

حمل و نقل

)4

برق

)5

روغن

)6

ماشينها

)7

گاز

)1

ب) خروجی
کمپوست آلی

0/98
23/9
36/18
15/90
0/80
3/76
0/49
3/6

جدول  -6شاخصهای انرژی برای سامانه کمپوست

شاخصها
بهرهوری انرژی
شدت انرژی
نسبت انرژی
افزوده خالص انرژی

واحد
-1
-1

t GJ
GJ t
-

1

GJ t-

مقدار
0/15
6/83
0/04
-78/42

هزينههای پيشگيرانه زيست محيطی

محاسبه هزینه آالیندههای  ،GWPاین مقدار در هزینه 1
کيلوگرم  CO2معادل که برابر  0/116یورو 5800( 1ریال) است،
ضرب میشود .این هزینه باید صرف کارهایی شود که باعث
کنترل و خنثی سازی آالیندگیهای ایجاد شده از فرآیند
کمپوست میشود ،برای مثال برای هر  1کيلوگرم انتشار ،CO2
باید  0/116یورو صرف درختكاری در اطراف کارخانه کمپوست
شود تا آالیندگی ایجاد شده را خنثی کند (جدول .)7
هزينه پيشگيرانه زيست محيطی ناشی از اکسيداسيون فتوشيميايی،
پتانسيل اسيدیسازی و پتانسيل اختناق درياچهای

مقدار وزن کل این اثرات به ترتيب برابر ،0/46 kg C2H4 eq
 25/14 SO2 eqو  3/60 kg PO4--- eqمیباشد .برای محاسبه
هزینه آالیندههای این اثرات ،این مقادیر در هزینه  1کيلوگرم از
وزن معادل که به ترتيب برابر  8/83 ،10/38و  4/17یورو
( 441500 ،519000و  208500ریال) میباشد ،ضرب میشود
(جدول .)7
kg

هزينههای پيشگيرانه زيست محيطی برای سميت انسان
-4

مقدار وزن کل این اثر ،برابر  1/84×10می باشد .برای محاسبه
هزینه آالیندههای این اثر ،این مقدار وزن ،در هزینه  1کيلوگرم
 CTUhمعادل که برابر  920هزار یورو ( 46ميليارد ریال) میباشد،
ضرب میشود .نتایج کلی در جدول ( )7ارائه شده است.

هزينه پيشگيرانه زيست محيطی ناشی از گرمايش جهانی

هزينههای پيشگيرانه زيست محيطی ا ر گرد و غار

مقدار خروجی حاصل از نرمافزار سيماپرو که وزن کل آالینده ها
را نشان می دهد ،برابر  4282/29 kg CO2 eqمیباشد .برای

مقدار وزن کل این اثر ،برابر  2/17 kg PM2.5 eqمیباشد .برای
محاسبه هزینه آالیندهای این اثر ،این مقدار در هزینه 1
 .1قيمت هر یورو برابر  50000ریال
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کيلوگرم  PM2.5معادل ،یعنی  34هزار یورو ( 1700هزار ریال)،
ضرب میشود (جدول .)7
هزينههای پيشگيرانه زيست محيطی ا ر سميت زيست محيطی

مقدار وزن کل این اثر ،برابر  10239/21 CTUeمیباشد .برای

محاسبه هزینه آالیندههای این اثر ،در ابتدا مقدار وزن در فاکتور
این اثر (برابر  )5/54×10-6میشود و سپس این مقدار در هزینه
 1کيلوگرم  CTUeمعادل که برابر  55یورو ( 2750هزار ریال)
میباشد ،ضرب میشود (جدول .)7

جدول  -7مقادير و هزينههای دستههای ا ر

واحد

مقدار

هزینه هر واحد
()Rial/kg

kg CO2 eq
kg C2H4 eq
kg SO2 eq
kg PO4--- eq
CTUh
kg PM2.5 eq
CTUe

4282/29
0/46
25/14
3/60
1/84×10-4
2/17
10239/21

5800
5/19 ×105
4/44 ×105
2/09 ×105
4/6 ×1010
1/7 ×106
2/75 ×106

دسته اثر
گرمایش جهانی
اکسيداسيون فتوشيميایی
پتانسيل اسيدی شدن
پتانسبل اختناق دریاچهای
سميت انسان
گرد و غبار
سميت زیست محيطی

هزينههای پيشگيرانه زيست محيطی مربوط به دسته "گرمايش
جهانی"" ،سالمتی انسان" و "زيست محيطی"

برای محاسبه هزینههای مربوط به سه بخش اثر گرمایش
جهانی ،سالمتی انسان و سميت زیست محيطی ،اثرات مربوط به
هر بخش با هم ترکيب میشوند .اثر مربوط به گرمایش جهانی،
فقط خود آن مقدار می باشد .اثراتی که در سالمتی انسان ها
تاثير میگذارد ،شامل اکسيداسيون فتوشيميایی،اثر گرد و غبار و
مسموميت انسانها میباشد که این سه مقدار با هم جمع
میشوند و همچنين اثرات مربوط به سميت زیست محيطی
شامل اثر مسموميت محيط زیست ،پتانسيل اسيدی شدن و
اختناق دریاچهای میباشد که مقادیر این سه اثر نيز با هم جمع
میشوند (جدول  .)8در نهایت ،سه بخش هزینههای تأثيرگذار
در سالمتی انسان ،سميت زیست محيطی و گرمایش جهانی با
هم جمع میشوند و برابر 4/92×107ریال میباشد.
جدول  -8مقادير مربوط به سه ب ش ا ر سالمتی انسان،
سميت زيست محيطی و گرمايش جهانی

دسته اثر

هزینه پيشگيرانه برای
هر دسته (ریال)

سالمتی انسان
سميت زیست محيطی
گرمایش جهانی

1/24×107
1/20×107
2/48×107

جمع کل

4/92×107

این هزینه ها باید برای خنثی کردن آلودگی زیست
محيطی در منطقه صرف شود .بخشی از این هزینه ها می تواند

فاکتور

5/54×10-6

هزینه کلی
2/48 ×107
2/38 ×105
1/11 ×107
7/50 ×105
8/45 ×106
3/69 ×106
1/56 ×105

برای آموزش مردم شهر در جهت تفكيک زباله از مبدا صرف
شود ،زیرا با این کار عالوه بر اینكه زبالههای منتقل شده نهایی
به لندفيل کم میشود ،بلكه زبالههای دارای ارزش اقتصادی و
قابل بازیافت جدا می شود .همچنين میتوان سرمایهگذاریهایی
در زمينه های احداث پارکهای آسياب بادی برای کاهش اثر
 CO2انجام داد.

نتيجهگيری
در این تحقيق روش توليد کمپوست در کارخانه شهر رشت ارائه
شد که در این کارخانه ،مقدار کمپوست توليدی حدود  3درصد
از کل  400تن زباله ورودی به کارخانه 12( ،تن کود کمپوست)
بهدست میآید .توليد کمپوست با صرف انرژی زیادی همراه است
که تعيين مقادیر واقعی آن میتواند چشم انداز جدیدی در
شناسایی و بهکارگيری راههای کاهش انرژی توليد کمپوست ،قرار
دهد .از شاخصهای انرژی ،مقدار بهرهوری انرژی برابر  0/15تن
بر گيگاژول بهدست آمد که از این مقدار میتوان نتيجه گرفت
که به ازای هر  0/15تن خروجی کمپوست 1 ،گيگاژول انرژی
مصرف میشود .مزیت مهم توليد کمپوست از زباله جامد شهری
این است که میتوان با توليد کمپوست از آالیندگیهایی که در
اثر دفن زباله ایجاد میشود ،کاست .هزینههای زیست محيطی
برای اندازه گيری ميزان بار زیست محيطی یک محصول بر
اساس پيشگيری از این بار است .این هزینهها ،هزینه هایی است
که باید برای کاهش آلودگی محيط زیست در منطقه صرف شود.
مقدار هزینهی پيشگيرانه برای سه دسته اثر شامل سالمتی
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4/92×107هزینه پيشگيرانه کل فرایند توليد کمپوست برابر

 به ترتيب برابر، سميت زیست محيطی و گرمایش جهانی،انسان

.ریال محاسبه شد

 ریال و همچنين مقدار2/48×107 ،1/20×107 ،1/24×107
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