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ABSTRACT
Municipal solid waste, known as reject material, is increasingly being added to the world, causing more
problems, such as air pollution and greenhouse gas emissions in the environment. As a result, the need for
proper and sustainable waste management is felt more by managers. Accordingly, compost production is one
of the methods used in agriculture in addition to reducing pollution. In Rasht, this method is used to manage
400 tonns of waste per day. In the process of composting, pollutants are created that affect the environment. In
this study, the CML-IA baseline V3.04 / World 2000 method using SimaPro software was applied to evaluate
the life cycle and 11 impact categories have been investigated and finally the results were normalized and
weighed. The functional unit in this study was 400 tonnes of compost produced per day. The results showed
that the global warming potential was calculated with 4.28×103 kgCO2 and the largest share in this section was
due to direct emissions and transportation. Also, normalization results showed that compost production from
waste had the most effect on marine aquatic ecotoxicity and human toxicity potential, respectively.
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ارزيابی اثرات زيست محيطی توليد کمپوست از پسماند جامد شهری با رويکرد ارزيابی چرخه زندگی
(مطالعه موردی :شهر رشت)
2

محمد شريفی ،*1ليال بهروزنيا ،1سيد هاشم موسوی اول

 .1گروه مهندسي ماشينهای كشاورزی دانشكده مهندسي و فناوری كشاورزی،
پردیس كشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه تهران  ،كرج ،ایران
 .2گروه مهندسي صنایع غذایي ،كشاورزی و زیست شناسي ،دانشگاه ایالتي اوهایو ،ایاالت متحده امریكا

(تاریخ دریافت -1398/3/8 :تاریخ بازنكری -1398/6/23 :تاریخ تصویب)1398/7/3 :

چکيده
پسماند جامد شهری ،به عنوان مواد دور ریز شناخته ميشود و به طور روزافزون به این مواد در جهان اضافه ميشود و سبب
ایجاد مشكالت بيشتری از جمله آلودگي هوا و انتشار گازهای گلخانهای در محيط زیست ميشود .در نتيجه ،نياز به مدیریت
درست و پایدار زباله توسط مدیران بيشتر احساس ميشود .بر این اساس ،توليد كمپوست ،یكي از روشهایي است كه عالوه
بر كاهش آالیندگي ،در كشاورزی نيز مورد استفاده قرار ميگيرد .در شهر رشت نيز از روش توليد كمپوست برای مدیریت
 400تن زباله در روز بهره گرفته ميشود .در فرایند توليد كمپوست ،آالیندههایي ایجاد ميشود كه باعث اثرگذاری در
محيط زیست ميگردد .در این مطالعه ،برای ارزیابي چرخه زندگي ،از نرم افزار سيماپرو ،از روش CML-IA baseline
 V3.04 / World 2000استفاده شد و  11بخش اثر بررسي گردید و در نهایت نتایج نرمالسازی و وزندهي شدند .واحد
كاركردی در این مطالعه  400تن كمپوست توليدی به ازای یک روز در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد كه مقدار پتانسيل
گرمایش جهاني برابر  kgCO2 eq. 4/28×103ميباشد و بيشترین سهم را در این بخش اثر ،آالیندههای مستقيم و حمل و
نقل دارند .همچنين نتایج پس از نرمالسازی نشان داد كه توليد كمپوست از زباله بيشترین اثر را به ترتيب در سميت
آبهای آزاد و سميت انسان دارد.
واژههای کليدی :پتانسيل گرمایش جهاني ،گازهای گلخانهای ،آالیندگي زیست محيطي ،كمپوست

مقدمه
مواد زائد جامد شهری ،)MSW(1معموالً به عنوان مواد دور ریز
شناخته شده كه حاصل از مناطق مسكوني ،تجاری و صنعتي
ميباشد ( ;Salehiyoun et al., 2019; Salehiyoun et al., 2020
; .)Fodor & Klemeš, 2012افزایش جمعيت جهان ،تغيير
الگوهای مصرف ،توسعه اقتصادی ،شهرنشيني و صنعتي شدن
سبب افزایش ميزان پسماند شهری ميگردد كه این مورد برای
كشورهای در حال توسعه ،بيشتر است (Salehiyoun et al.,
) .2020; Noor et al., 2013امروزه توليد زیاد زباله ،چالشهای
زیادی در محيط زیست ایجاد كردهاست .حفظ سالمت عمومي و
رهایي از آزارهای ناشي از این محصول ناخواسته ،در گرو دور
ساختن آن از محل سكونت و دفع مناسب زباله توليد شده است.
ميزان توليد پسماند شهری در ایران هم در دهه اخير به سرعت
در حال افزایش است .پسماند خانگي همواره مسئلهای پيچيدهای
به علت دامنه گسترده مواد موجود در این پسماند (شيشه ،فلز،
* نویسنده مسئول:

كاغذ ،پالستيک ،مواد آلي و  )...و اختالط كامل این مواد در
مدیریت شهرها بوده است .همچنين تركيب پسماند در فصل های
مختلف ،در مناطق جغرافيایي مختلف و از كشوری به كشور دیگر
و از شهری به شهر دیگر تغيير مي كند و همين عوامل مانع از آن
هستند كه برنامه واحدی برای تمام مناطق جغرافيایي به كار برده
شود ) .(Ayer et al., 2016بر این اساس ،نياز به مدیریت پایدار
زباله به ضرورت احساس مي شود ).(Salehiyoun et al., 2019
آلودگي هوا یكي از مشكالت اصلي جامعه بشری است؛ بنابراین
تحقيقات گستردهای در مورد انتشار و كنترل آالیندهها صورت
گرفته است .در ميان آلودگيهای مختلف هوا ،گازهای گلخانهای
بيشترین توجه را به خود جلب كرده است (Talaiekhozani et
) .al., 2016انجام فرایند كمپوست هم یک سری آالیندههایي
ایجاد ميكند كه باعث تاثير بر محيط زیست ميشود.
در همين راستا ،ارزیابي چرخهی زندگي (LCA)2به عنوان
روشي برای تعيين كميت و تفسير اثرات ناشي از جریان مواد و

m.sharifi@ut.ac.ir

1. Municipal solid waste
2. Life cycle assessment

شريفی و همکاران :ارزيابی اثرات زيست محيطی توليد کمپوست ...

انرژی به محيط (شامل انتشارهای به هوا ،آب و زمين و همچنين
مصرف انرژی و منابع دیگر) در كل چرخهی زندگي محصول یا
خدمات است ) .(Ayer et al., 2016همچنين ،ارزیابي چرخه
زندگي با توجه به توانایي باال در حل مسائل پيچيده و مبهم به
عنوان یک ابزار توانمند در تصميم سازی و ارزیابي اثرات زیست
محيطي سامانههای مختلف مدیریت پسماند ،در سالهای اخير
مطرح و توسعه داده شده است ;(Gentil et al., 2010
) .Liamsanguan & Gheewala, 2007ارزیابي چرخه زندگي
عبارت از گردآوری و ارزیابي ورودیها ،خروجيها و تأثيرات
زیستمحيطي بالقوه در یک فرایند توليدی در طول چرخه زندگي
آن محصول ميباشد ) .(ISO, 2006به عبارت دیگر در یک پروژه
ارزیابي چرخه زندگي تمام فرایندهای توليد یک محصول از مرحله
استخراج مواد اوليه تا دفع پسماندهای باقيمانده از مصرف آن
محصول (گهواره تا گور) مورد بررسي قرار گرفته و نتایج حاصل
از آن ،جهت كاهش اثرات مخرب زیست محيطي مورد استفاده
قرار ميگيرد .بر این اساس تاكنون مطالعات زیادی برای مدیریت
زباله شهری و ارزیابي چرخه زندگي در دنيا صورت گرفته است
كه از جمله آنها ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
) Liamsanguan & Gheewala (2007برای ارزیابي تاثيرات
زیست محيطي زباله جامد شهری در شهر نيویورک ،از روش
ارزیابي چرخه زندگي و تجزیه و تحليل چند معياره استفاده
كردند .سناریوهایي را در این راستا تعریف كردند و در نهایت
بهترین سناریو را با حداقل تأثير منفي زیست محيطي ،انتخاب
كردند.
در پژوهشي مقایسه اثرات زیست محيطي سناریوهای
مختلف پردازش و دفع پسماند جامد شهری به كمک روش ارزیابي
چرخه زندگي در شهرستان تهران انجام شد .نتایج نشان داد در
یک سامانه یكپارچه مدیریت پسماند شهری هر چقدر نرخ تفكيک
و بازیافت افزایش یابد ،با توجه به افزایش مقدار مواد جهت بازیافت و
بازاستفاده و همچنين جلوگيری از انتشارات ناشي از توليد مواد اوليه،
ميزان نشر آالینده های زیست محيطي نيز به طور قابل توجهي
كاهش پيدا خواهد كرد ).(Nasrollahi-Sarvaghaji et al., 2016
) Bueno et al. (2010مدیریت و پردازش پسماند را با تاكيد
بر بازیافت انرژی و بازیافت مواد با رویكرد ارزیابي چرخه زندگي مورد
بررسي قرار دادند .نتایج نشان داد در صورتي كه سهم باالیي از
پسماند را مواد تفكيک شده تشكيل دهند ،بخش اثر پتانسيل
گرمایش به طور قابل توجهي بهبود خواهد یافت.
) Skordilis (2004نظام جامع مدیریت پسماند جامد در یک
جزیره توریستي را ارائه كرد .در این مطالعه معيارهای مختلف مالي،
1. Landfill
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فني و اجتماعي و زیست محيطي در انتخاب نوع مدیریت پسماند
مورد نظر قرار گرفت .در تجزیه و تحليل معيارهای زیست محيطي
در انواع مختلف مدیریت از رویكرد ارزیابي چرخه زندگي استفاده
كرد .نتایج این مطالعه نشان داد كه مؤثرترین روش دركاهش بار
زیست محيطي و در عين حال كاهش هزینه ها ،تهيه كمپوست از
بخش آلي آن مي باشد.
) Kashefi-asl et al, (2014برای بررسي زباله های جامد
شهری از نظر انتشار گازهای گلخانه ای در شهر بهرگان ،چهار
سناریوی دفع پسماند ارائه كردند .ميزان انتشار گازهای گلخانهای
ناشي از اجرای هریک از سناریوهای تعریف شده ،با استفاده از روش
ارزیابي چرخه عمر مورد مقایسه قرار گرفت .در نهایت به این نتيجه
رسيدند كه روش كمپوست بي هوازی به دليل توليد كمتر گازهای
گلخانه ای روش مطلوبتری ميباشد.
) Abduli et al. (2010با استفاده از ارزیابي اثرات چرخه
زندگي ،برای مدیریت زباله در تهران دو سناریو كه شامل  -1سناریو
محل دفن زباله1و  -2سناریو كمپوست به عالوه محل دفن زباله بود
را مقایسه و ارزیابي كردند .برای ارزیابي اثرات چرخه زندگي در این
مطالعه پنج طبقه اثر زیست محيطي مدیریت زباله را مورد بررسي
قرار دادند كه شامل تغييرات اقليمي ،اسيدی شدن ،اثرات تنفسي،
سرطان زایي ،سميت زیستي ،تهي سازی الیه اوزون و استخراج انرژی
مازاد بر مصرف آینده بود .نتایج اصلي این مطالعه نشان داد كه سناریو
( 2كمپوست به عالوه محل دفن زباله) اثرات زیست محيطي بيشتری
در مقایسه سناریو محل دفن زباله داشت.
) Allegrini et al. (2015به بررسي و ارزیابي اثرات
زیستمحيطي سامانه مدیریت سوزاندن پسماند جامد شهری با
استفاده از روش ارزیابي چرخه زندگي پرداختند و جنبه های زندگي
آن را شناسایي كرده و پایه بهبود یافته را برای ارزیابي زیستمحيطي
سامانههای تبدیل زباله به انرژی فراهم آوردند .سامانه ذكر شده
فقط برای سوزاندن در این مطالعه گنجانده شد و شش گروه اثر
مورد ارزیابي قرار گرفت.
هدف از این تحقيق ،برآورد و ارزیابي چرخه زندگي توليد
كمپوست از زباله جامد شهری در كارخانه كمپوست واقع در شهر
رشت در استان گيالن ميباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

رشت یكي از كالنشهرهای ایران ،مركز استان گيالن در شمال
ایران است .شهر رشت در محدوده بين  49درجه و  35دقيقه و
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 45ثانيه طول شرقي و  37درجه  16دقيقه و  30ثانيه عرض
شمالى واقع شده است و از سه منطقه شهری تشكيل شده كه
شامل مناطق 4 ،3 ،2 ،1و  5ميگردد .مساحت آن حدود
180كيلومتر مربع ميباشد ).(Behrooznia et al., 2018a,b
رشت  23درصد از جمعيت استان را به خود اختصاص داده
است و بر اساس سرشماری رسمي در سال  ،1395جمعيت ساكن
آن حدود  740هزار نفر بوده است .آب و هوای رشت معتدل و
مرطوب است و ميانگين ساالنه بارندگي در این شهر 1359
ميليمتر و ميانگين ساالنه دمای هوا در رشت  15/9درجه
سلسيوس و ميانگين حداكثر ساالنه دمای هوا  20/6و ميانگين
حداقل ساالنه آن  11/3درجه ميباشد كه دمای هوا در گرمترین
روزها به  40درجه سلسيوس و در سردترین روزها به  -18درجه
سلسيوس مي رسد .تصویر منطقه مورد مطالعه در شكل ( )1آورده
شده است.
روش جمع آوری اطالعات

داده ها و اطالعات مورد نياز مانند اطالعات سوخت ،حمل و نقل،
نيروی انساني ،مقدار توليد كمپوست و اطالعات بخش زیست
محيطي مربوط به فرآیندهای حمل و نقل ،توزین ،پردازش و دفع،
با مصاحبه حضوری با كارشناسان و مسئولين امر در سازمان
مدیریت پسماند رشت ،كارشناسان بخش كارخانه كمپوست و از
پيمانكاران مسئول جمع آوری و حمل و نقل پسماند و مطالعه
اسنادی و كتابخانهای جمع آوری گردید.
روش تحقيق

در این تحقيق از روش ارزیابي چرخه زندگي برای محاسبه
شاخصهای زیست محيطي توليد كمپوست از پسماندهای جامد

شهری استفاده شد .بنابراین در ابتدا نياز به تعيين خصوصيات
فيزیكي پسماند توليد شده و نهادهها و كارهای انجام شده برای
مدیریت پسماند ميباشد تا مراحل مختلف روش ارزیابي چرخه
زندگي بررسي و انجام شود .بر این اساس ،ميزان پسماند ورودی
به كارخانه كمپوست برابر  400تن در روز ميباشد و به این صورت
در نظر گرفته ميشود كه همه زباله های ورودی به كارخانه از
مركز شهر رشت ميباشد .پسماندهای توليد شده توسط كاميونها
و زبالهكش های مخصوص به كارخانه كمپوست كه در فاصلهی
 10كيلومتری از شهر قرار گرفته ،حمل گردید و سپس بعد از
توزین ،برای تفكيک و پردازش با دستگاههای مخصوص به سالن
پردازش انتقال دادهشد .بعد از تفكيک در كارخانه ،مقدار مواد
بازیافتي جدا شده برابر  1/5درصد بود كه این مواد به پيمانكاران
بازیافتي به فروش ميرسيد .مواد بازیافتي جمعآوری شده به
تفكيک نوع شامل مواد پليمری ،كاغذ و مقوا ،شيشه ،فلزات ،نان
خشک و ظروف پت بود .مقدار مواد آلي جدا شده نيز برابر 64/1
درصد از كل پسماند بود كه این مواد برای توليد كمپوست به
سالن تجزیه انتقال یافت .همچنين مواد باقي مانده و دور ریز خارج
شده در طول فرایند كه برابر  50/5درصد از كل پسماند بود ،با
كاميونهای موجود در شركت به محل دفن زباله واقع در 20
كيلومتری كارخانه كمپوست انتقال داده شد .مواد آلي منتقل شده
به سالن تجزیه پس از فراوری و هوادهي با ماشين ویندرو و پس
از  70 -60روز تجزیه برای توليد كود نهایي به سالن توليد كود
انتقال یافت كه مقدار كود كمپوست توليدی در مرحله آخر برابر
 3درصد از كل پسماندهای ورودی (یعني  12تن كمپوست) بود.
دادهها و اطالعات نهادههای استفاده شده در این تحقيق ،به ازای
یک روز كار انجام شده به طور ميانگين بود.

شکل  -1موقعيت جغرافيايی شهر رشت در استان گيالن و ايران
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ارزيابی چرخه زندگی

در این تحقيق ،مطالعه ارزیابي چرخه زندگي بر اساس استاندارد
ایزو  14040تهيه شد ;(Nasrollahi-Sarvaghaji et al., 2016
) .Behrooznia et al., 2018aبر این اساس ،ارزیابي چرخه زندگي
دارای چهار مرحله الزامي ،تعریف هدف و دامنه ،فهرست
موجودیهای چرخه زندگي ،ارزیابي اثرات چرخه زندگي و تفسير
نتایج بود.
تعريف هدف و دامنه

دامنهی كاربرد شامل مرز سامانه و سطح جزئيات در هر چرخه
است كه بسته به موضوع و هدف مورد نظر ،وسعت ارزیابي
چرخهی زندگي ،ميتواند متفاوت باشد .در این مرحله چهارچوب
كلي كار كه شامل واحدهای كاركردی (جریانهای مرجع)
مرزهای سامانه ،تخصيص منابع و انتخاب بخشهای اثر 1است،
مشخص گردید .یكي از اقدامات مهم و الزامي در مرحله تعيين
هدف و دامنه ،انتخاب مرز سامانه است .اهميت موضوع زماني
مشخص ميشود كه بدانيم مشكالت زیست محيطي سامانههای
كشاورزی حتي پس از برداشت محصول نهایي و در طول
فرآیندهای مختلف پس از برداشت نيز ميتوانند ادامه داشته
باشند ) .(Khoshnevisan et al., 2013بر این اساس ،هدف از این
مطالعه ارزیابي عملكرد زیست محيطي سامانه توليد كمپوست
ميباشد.
واحد كاركردی در این مطالعه  400تن كمپوست توليدی
به ازای یک روز در نظر گرفته شده است .بدین معني كه تمام
آلودگيهای منتشر شده بر مبنای ورودیهایي كه برای مدیریت
 400تن پسماند با توليد كمپوست مورد استفاده قرار مي گيرند،
محاسبه و گزارش گردید.
در این مطالعه مرز سامانه (شكل  ،)2شامل تمام بخشها

از جمله حمل و نقل پسماند از مركز شهر ،پردازش و توليد
كمپوست در كارخانه كمپوست و در نتيجه حمل و نقل پسماند
برگشتي تا محل دفن زباله ميباشد .همچنين ،عالوه بر انتشار
مستقيم از سامانه كمپوست ،انتشار غير مستقيم از فرایند توليد
سوخت های دیزلي ،روغن ،برق و غيره بررسي خواهند شد.
فهرست موجودیهای چرخه زندگی

در این مرحله ،نهادههای ورودی مانند سوخت دیزل و روغن
مصرفي برای ماشينهای موجود در كارخانه توليد كمپوست مانند
لودر و دستگاه ویندرو ،برق مصرفي برای اجزای فعال مانند تسمه
نقالهها ،سرند ،دستگاه ماكو و  ...در كارخانه كمپوست و قسمت
اداری كارخانه ،آب مصرفي برای شستشوی ماشينآالت و قسمت
اداری ،مسافت طي شده توسط ماشينهای حمل زباله ،ماشين-
های فعال در كارخانه كمپوست و انتشار آالیندهها در كل یا
بخشي از دوره زندگي محصول كه با توجه به مرزهای سامانه
تعيين ميشوند ،در نظر گرفته شد .به طوری كه مصرف سوخت
دیزل در سامانه كمپوست به ازای هر تن پسماند ورودی و پردازش
شده برابر  1/32ليتر بود .مقدار پسماند منتقل شده از شهر به
كارخانه كمپوست و حمل و نقل پسماند برگشتي از كارخانه
كمپوست تا محل دفن زباله به ترتيب برابر  4000و  4040تنكيلومتر
در روز بود .همچنين ،انتشار گازهای خروجي از كاميونها و سایر
ماشين آالت در نظر گرفته شد و نوع آنها به ترتيب به صورت
 Transport, freight, lorry 7.5-16 tو industrial machine, heavy,

 unspecifiedاز دیتابيس سيماپرو ،اكوینونت  2.2انتخاب شد .برای
محاسبه ميزان آالیندگي احتراق سوخت دیزل ،ضریب انتشارات
مربوط به آن از نرمافزار سيماپرو استخراج گردید .در نتيجه ميزان
انتشارات با توجه به مقدار سوخت دیزل مصرفي و فاكتور انتشارات
محاسبه شد.

شکل  -2مرز سامانه توليد کمپوست از زباله جامد شهری
1. Impact categories
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ارزيابی اثرات چرخه زندگی

جهت ارزیابي چرخه زندگي در این مطالعه ،داده های محاسبه
شده در مرحله تحليل سياهه ،وارد نرم افزار سيماپرو 1،ورژن 3.04
شد .این نرم افزار یكي از محبوبترین و پركاربردترین نرمافزار
ارزیابي چرخه زندگي ميباشد ;(Mousazadeh et al., 2011
) .Behrooznia et al., 2018aبه منظور تفسير نتایج در این
مرحله ،انتشار آالیندههای مهم در بخشهای اثرگذار خالصه و
ارائه گردید .روش انتخاب شده برای ارزیابي اثرات در این مطالعه،
 CML-IA V3.04 / World 2000ميباشد و  11بخش اثر ارزیابي
خواهند شد ) .(Guinée et al., 2001بخشهای اثر مورداستفاده
در این مطالعه شامل تقليل منابع آلي ،تقليل منابع غير آلي
(سوخت فسيلي) ،پتانسيل اسيدی شدن ،پتانسيل اختناق
دریاچهای ،پتانسيل گرمایش جهاني ،نقصان الیه ازن ،پتانسيل
سميت انسانها ،سميت آبهای سطحي ،سميت آبهای آزاد،
سميت خاک و اكسيداسيون فتوشيميایي ميباشد كه در ادامه

این تحقيق در مورد هر كدام از این بخشها به طور كامل توضيح
داده شدهاست .همچنين در این مطالعه تفسير نتایج شامل سه
مرحله طبقهبندی ،نرمالسازی و وزن دهي ميباشد.

نتايج و بحث
تركيب فيزیكي پسماندهای جامد شهر رشت ،طبق جدول ()1
شامل  64/1درصد مواد آلي 8/4 ،درصد مواد قابل بازیافت و 27/5
درصد شامل مواد خشک و دارای ارزش كم ميباشد (Rasht
).Waste Management Organization, 2017

نتايج ارزيابی
چرخه زندگي به دست آمده از نرم افزار سيماپرو برای  11دسته
اثرات برای سامانه كمپوست بر اساس  400تن پسماند  ،در جدول
( )2ارائه شده است .عالوه بر این ،سهم نهادههای ورودی و
خروجي بر اثرات زیست محيطي سامانه كمپوست در شكل ()3
نشان داده شده است.

جدول  -1ترکيبات فيزيکی پسماندهای جامد شهر رشت

خصوصيات
فيزیكي
پسماند

مواد
آلي

مواد
فلزی

زباله های
بهداشتي

پت

ميزان زباله
()%

64/1

1/2

6/3

1/3

پارچه

پالستيکهای
سخت

چوب
و
برگ

كاغذ و
مقوا

2/2

3/1

0/6

7/6

پالستيک
های نرم

شيشه

سایر

9/7

2/8

1/1

جدول  -2شاخصهای زيستمحيطی در توليد کمپوست به ازاء  400تن مواد زائد جامد شهری در روز

واحد

گروههای تاثير
تقليل منابع آلي
تقليل منابع غير آلي (سوخت فسيلي)
پتانسيل گرمایش جهاني
نقصان الیه ازن
سميت انسان
سميت آبهای سطحي
سميت آبهای آزاد
سميت خاک
اكسيداسيون فتوشيميایي
پتانسيل اسيدی شدن
اختناق دریاچهای
b. DCB= dichlorobenzene

1. SimaPro V3.04

مقدار كمپوست
-0/06
89209/64
4280/95
0/001
1020/38
-309/42
749197/55
-83/84
0/46
25/14
3/6

kg Sb eq.
MJ
kg CO2 eq. a
kg CFC-11 eq.
kg 1.4-DCB eq. b
kg 1.4-DCB eq. b
kg 1.4-DCB eq. b
kg 1.4-DCB eq. b
kg C2H4 eq.
kg SO2 eq.
kg PO4-3 eq.
a. Considering 100 years
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شکل  -3سهم هر يک از منابع در شاخصهای زيست محيطی

شاخصهای مربوط به سميت

با توجه به جدول ( )2بخش اثر سميت آبهای آزاد كه تاثير مواد
سمي موجود در طبيعت بر كيفيت آبهای آزاد را نشان ميدهد،
در مدیریت زباله با استفاده از كمپوست سازی ،بيشتر از بقيه
بخش های اثر تحت تاثير قرار گرفته است و مقدار آن برابر kg
 7/5×105 1.4-DCB eq.بدست آمد .بخش اثر سميت انسان كه
تاثير مواد سمي موجود در طبيعت بر سالمتي انسانها را بيان
ميكند ،دومين بخش تأثيرپذیر در بين شاخص های مربوط به
سميت است و مقدار آن برابر kg 1.4-DCB eq. 1/02×103
ميباشد .مقادیر سميت آبهای سطحي كه تاثير مواد سمي
موجود در طبيعت بر كيفيت آبهای سطحي و سميت خاک ،كه
تاثير مواد سمي حاصل از توليد و فرآوری محصول بر خاک را بيان
ميكنند ،به ترتيب برابر  -309/42و -83/84 kg 1.4-DCB eq.
ميباشند و مقدارشان منفي شده است .این نتایج نشانگر تخفيف
اثر انتشارات گازهای گلخانه ای بر محيط زیست با توليد كود
كمپوست است .با توجه به شكل()3تاثيرگذارترین نهاده در
شاخصهای سميت ،حملونقل و ماشينآالت ميباشند .طبق
بررسيهای انجام شده استفاده از ماشينها فرسوده حمل و نقل
ميتواند باعث آلودگي زیست محيطي در این شاخص باشند كه
به كارگيری ماشينهای حمل و نقل مناسب ميتواند كمک
شایاني به كاهش بارهای زیست محيطي كند.
پتانسيل گرمايش جهانی

با توجه به جدول ( ،)2مقدار این اثر برابر 4/28×103
 eq.در نرم افزار سيماپرو با اثر  100ساله محاسبه شده است كه
یكي از مهمترین بخش اثر تاثيرپذیر در بين بخشهای مختلف
است .پتانسيل گرمایش جهاني ،سهم گازهای گلخانهای منتشر
شده از سامانههای توليدی كه سبب ایجاد آلودگي زیست محيطي
ميشوند را بيان ميكند .با توجه به شكل ( )3بيشترین سهم را در
kg CO2

این بخش اثر ،آالیندههای مستقيم و حملونقل دارند و سومين
سهم متعلق به برق است.
 Hong et al., 2010در تحقيقي اثرات زیست محيطي چهار
زیرسامانه پردازش و دفع پسماند از قبيل محل دفع زباله،
پسماندسوزی ،كمپوست همراه محل دفن زباله و كمپوست همراه
پسماندسوزی در كشور چين بررسي كردند .نتایج نشان داد كه
بخش اثر پتانسيل گرمایش جهاني به شدت از ميزان پسماند
ورودی به زیرسامانه محل دفن زباله و بازیافت الكتریسيته از
پسماندهای توليدی تاثير ميپذیرد.
نقصان اليه ازن

نقصان الیه ازن باعث رسيدن بخش بزرگتری از اشعه فرا بنفش
به سطح زمين ميشوند كه اثرات بالقوه مضر بر سالمت انسان،
سالمت حيوانات ،زیست بومهای زميني و آبي ،چرخههای
بيوشيميایي و مواد ميگذارد .مقدار این بخش اثر با توجه به جدول
( ،)2برابر  0/001 kg CFC-11eq.ميباشد .مهمترین عامل تاثير
گذار بر این بخش اثر هم به ترتيب حملونقل ،دیزل و مصرف برق
ميباشد ، Bovea and Powell, 2005 .به منظور مشخص كردن
نقش ایستگاههای انتقال در بخش جمع آوری و انتقال پسماند
شهر در كاهش بار زیست محيطي بخش حمل و نقل ،رویكرد
ارزیابي چرخه زندگي را به كار بردند .در این پژوهش دو سناریو
جهت حمل و نقل در نظر گرفته شد .سناریوی اول حمل بدون
ایستگاه انتقال و سناریوی دوم حمل به كمک ایستگاه انتقال بود.
مقایسه نتایج ارزیابي زندگي نشان داد كه  16/8درصد در كاهش
بار ،به كارگيری 3ایستگاه انتقال زیست محيطي نقش دارد.
تقليل منابع آلی و غير آلی فسيلی

این بخشهای اثر به ترتيب ميزان مصرف منابع آلي (منابع
معدني) و غيرآلي فسيلي را در طول چرخه زندگي محصول نشان
ميدهند .منابع غير آلي به بخشي از منابع طبيعي (شامل منابع
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انرژی مانند نفت خام ،انرژی باد و غيره) اطالق ميگردد كه
موجودات و منابع زنده مانند درختان و جنگلها را در بر نميگيرد.
با توجه به جدول ( ،)2مقادیر این بخشهای اثر به ترتيب برابر
 -0/06 kg Sb eq.و  8/9×104 MJميباشند .با توجه به شكل
( ،)3در بخش اثر تقليل منابع غير آلي ،بيشترین سهم را در
اثرگذاری در این بخش ،حملونقل و ماشينآالت دارند و كمپوست
توليدی اثر منفي بر منابع غيرآلي دارد ،بدین معني كه توليد
كمپوست باعث تخفيف اثر انتشارات گازهای گلخانه ای بر محيط
زیست ميباشد و همچنين در بخش اثر تقليل منابع غير آلي
فسيلي ،اثرگذارترین ورودیها به صورت نزولي ،متعلق به
حملونقل ،آالیندههای مستقيم ،دیزل و برق ميباشد.
پتانسيل اسيدی شدن

اسيدی شدن اثرات گستردهای در خاک ،آبهای سطحي و آب-
های زیرزميني ،ارگانيسمها و مواد دارد .اسيدیته سامانههای آب
و خاک ميتواند باران اسيدی را ایجاد كند .باران اسيدی وابسته
به انتشار دی اكسيد گوگرد ( )SO2و اكسيد نيتروژن ( )NOXدر
جو است و باعث نابودی جنگلها و اسيدی شدن خاک ميگردد
و به ساختمان خاک آسيب جدی ميرساند .اثر این رده در
كيلوگرم  SO2معادل بيان ميشود (Nasrollahi-Sarvaghaji,
) .2016با توجه به جدول ( ،)2مقدار این بخش اثر برابر kg SO2
 25/14 eq.ميباشد و بيشترین سهم را برای این اثر ،آالیندههای
مستقيم دارد.
اختناق درياچهای

این بخش اثر ،واكنش زیست بوم به افزایش مواد طبيعي یا
مصنوعي مانند نيترات و فسفر كه به واسطه كودهای شيميایي و
یا پساب فاضالبها به محيط اضافه ميشود را بيان ميكند .با توجه
به جدول ( ،)2مقدار این بخش اثر برابر  3/6 kg PO4-3 eq.ميباشد.
مهمترین منابع تاثير گذار در اختناق دریاچهای با توجه به شكل
( ،)3آالیندههای مستقيم و حملونقل هستند.
اکسيداسيون فتوشيميايی

اكسيداسيون فتوشيميایي دومين عامل مهم در آلودگي هوا است
و شكلگيری واكنش تركيبات شيميایي مانند ازن توسط نور
خورشيد روی آلودگيهای اوليه هوا را بيان ميكند .با توجه به
جدول ( ،)2مقدار این بخش اثر برابر  0/46 kg C2H4 eq.ميباشد.
مهمترین عامل تاثيرگذار در این بخش اثر ،به ترتيب حملونقل و
مصرف برق ميباشد.
نرمالسازی نتايج ارزيابی چرخه زندگی

این مرحله در ارزیابي چرخه زندگي اختياری ميباشد ،از آنجا كه

پس از انجام مرحله طبقهبندی نميتوان به اهميت مقادیر بهدست
آمده پي برد ،لذا در این مرحله سهم اثرات زیست محيطي سامانه
توليد محصول موردمطالعه در كل اثرات زیست محيطي یک
منطقه تعيين ميشود ).(Nasrollahi-Sarvaghaji, 2016
بهعبارتدیگر ،در مرحله نرمالسازی نتایج مرحله قبل در گستره
یک منطقه تقسيم ميشود .نتایج بهدست آمده در مرحله قبل،
یعني شاخص طبقهبندی هر اثر بر یک ضریب نرمالسازی تقسيم
ميشود تا هم به اهميت دادهای مرحله قبل پي برده و هم دادهها
بدون واحد شده و برای مرحله وزندهي آماده گردند
) .(Mousazadeh et al., 2011نتایج نرمالسازی در جدول ( )3و
شكل ( ،)4با استفاده از نرم افزار سيماپرو روش CML-IA
 baseline V3.04 / World 2000به ازای  400تن  MSWدر روز
ارائه شده است.
نتایج پس از نرمال سازی نشان داد كه تاثير پذیرترین
شاخص ،سميت آب های آزاد با مقدار  3/9×10-9ميباشد كه
عمده ترین عامل افزایش این بخش اثر ميتواند ناشي از انتشار
قابل توجه هيدروژن فلورید (انتشار به هوا) ،برليم ،نيكل ،باریم،
كبالت ،وانادیم ،سلنيم ،مس و روی (انتشار به آب) باشد
) .(Nasrollahi-Sarvaghaji et al., 2016همچنين تاثيرگذارترین
عامل در این شاخص حمل و نقل ميباشد.
جدول  -3نتايج نرمال شده شاخصهای زيستمحيطی به ازای  400تن
مواد زائد جامد شهری در روز

گروههای تأثير
تقليل منابع غير آلي
تقليل منابع غير آلي (سوخت فسيلي)
پتانسيل گرمایش جهاني
نقصان الیه ازن
سميت انسان
سميت آبهای سطحي
سميت آبهای آزاد
سميت خاک
اكسيداسيون فتوشيميایي
پتانسيل اسيدی شدن
اختناق دریاچهای

سامانه كمپوست
-10

-3×10
2/3×10-10
1×10-10
3×10-12
4×10-10
-1/3×10-10
3/9×10-9
-7/7×10-11
1/2×10-11
1/1×10-10
2/3×10-11

وزندهی

این مرحله نيز در ارزیابي چرخه زندگي اختياری ميباشد .در این
بخش به هر اثر زیست محيطي بر اساس كارایي كه برای آسيب
زدن به محيطزیست دارند یک وزن داده ميشود و هر گروه تأثير
كه دارای كارایي آسيب بيشتری باشد مقدار بيشتری به آن
اختصاص ميیابد ).(Mirhaji et al., 2014
نتایج وزندهي در جدول ( )4و شكل ( ،)5بهدست آمده از
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نرم افزار سيماپرو روش
 2000به ازای  400تن  MSWدر روز ارائه شده است .نتایج نشان
CML-IA baseline V3.04 / World

داد ،بيشترین وزن را شاخص سميت آبهای آزاد با
 1/28به خود اختصاص داده است.

شکل  -4سهم هر يک از منابع در بخشهای اثر پس از نرمالسازی

جدول  -4نتايج ارزيابی چرخه زندگی وزندهی شده به ازای  400تن مواد زائد جامد شهری در روز

گروههای تأثير

واحد

تقليل منابع غير آلي
تقليل منابع غير آلي (سوخت فسيلي)
پتانسيل گرمایش جهاني
تقليل الیه ازن
سميت انسان
سميت آبهای سطحي
سميت آبهای آزاد
سميت خاک
اكسيداسيون فتوشيميایي
پتانسيل اسيدی شدن
اختناق دریاچهای

*nPt
nPt
nPt
nPt
nPt
nPt
nPt
nPt
nPt
nPt
nPt

سامانه كمپوست

*واحد ميزان آسيب زيست محيطی

شکل  -5سهم هر يک از منابع در بخشهای اثر پس از وزندهی

-0/30
0/23
0/10
2/99×10-3
0/40
-0/04
1/28
-0/03
0/01
0/11
0/02

85

مقدار npt

1399  بهار،1  شماره،51  دوره،مهندسی بيوسيستم ايران

 نتایج، در نهایت. مصرف دیزل و برق بودند،یافته به محيط زیست
پس از نرمالسازی نشان داد كه توليد كمپوست از زباله بيشترین
اثر را به ترتيب در سميت آبهای آزاد و سميت انسان دارد كه
 بر. محاسبه شد4×10-10  و3/9×10-9 مقادیر آنها به ترتيب برابر
 باعث كاهش، توليد كمپوست در رشت،طبق این پژوهش
آالیندگي ایجاد شده نسبت به دفن زباله در محل دفن زباله
 ضررهای ایجاد شده در محيط زیست،ميشود و با توليد كمپوست
. تا حدود زیادی جبران ميشود،در اثر انتشارات وارد شده به آن
از آنجایي كه این تحقيق جنبههای زیست محيطي را بررسي مي
كند و هزینه های به كارگيری فناوری های مختلف را برآورد نمي
 توصيه ميشود در مطالعهای جامع و جداگانه با موافقت،كند
 بهترین فناوری از دید تلفيق زیست،سازمان مدیریت پسماند
.محيطي و اقتصادی معرفي گردد
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 نتایج ارزیابي زیست محيطي بدست،بر طبق این پژوهش
آمده از كارخانه كمپوست شهر رشت نشان داد كه مدیریت
پسماند جامد شهری با استفاده از روش كمپوست سازی ميتواند
،از آالیندگيهایي كه با دفع پسماند به روش دفن ایجاد ميشود
 نيز درCerda et al. (2017) .تا حدودی زیادی جلوگيری كند
 استفاده از روش كمپوستسازی برای مدیریت پسماند،مطالعهای
.غذایي را روش مناسب در بهبود زیست خاک بيان كردند

نتيجهگيری
در این مطالعه كه با هدف ارزیابي اثرات زیست محيطي توليد
كمپوست از پسماند جامد شهری با رویكرد ارزیابي چرخه زندگي
 نتایج نشان داد تاثير گذارترین عامل،در شهر رشت انجام پذیرفت
 آالیندههای مستقيم انتشار، حمل و نقل،در اكثر دستههای اثر
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