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تاریخ پذیرش مقاله1396/2/22 :

تاریخ وصول مقاله1395/4/29 :

چكيده

آب از ضروریترین عوامل توسعة انسانی و ایران نیز از جمله کشورهایی است که برای تأمین آب در مصارف مختلف ،بهخصوو آب
آشامیدنی ،دچار مشکل است .این مسئله از مهمترین دغدغههای دولتمردان در راستای توسعة پایدار بوده است .از طرفوی ،تجهیوزات،
انرژی و مواد شیمیایی مصرفشده در تهیة آب آشامیدنی ،آثار محیطزیستیای در پیدارد که تشدید گرمایش جهانی بهدلیول افوزایش
گازهای گلخانهای ،از جملة این آثار است .در این پژوهش میزان گاز دیاکسید کربن معادل که عامل اصلی گرمایش جهانی است ،بوا
ابزار محیطزیستی ارزیابی چرخة حیات و با استفاده از نرمافزار  SimaProدر چرخة آب آشامیدنی تخمین زده شده است .برای این کوار
شهر ساری بهعنوان مطالعة موردی انتخاب و تأمین آب از چاه ،همچنین در سه سناریو ،جایگزینی منابع آب زیرزمینی با آب سد شهید
رجایی بررسی شد .طبق نتایج بهدست آمده ،چنانچه تأمین آب از محل سد شهید رجایی انجام پذیرد ،میزان آثار محیطزیسوتی (مقودار
دیاکسید کربن معادل تولید شده) به مقدار زیادی کاهش مییابد .همچنین ،در بین مراحل چرخة آب آشامیدنی ،برداشت آب بیشترین
تأثیر را در تولید گاز دیاکسید کربن معادل دارد .از بین عوامل مؤثر در تولید گاز دیاکسید کربن نیز مصورف بورب بیشوترین توأثیر را
داشته است.
كليدواژه

ارزیابی چرخة حیات ،چرخة آب آشامیدنی ،سامانة آب و فاضالب شهری ،گازهای گلخانهای ،نرمافزار .SimaPro

مقدمه
سااانا هااااب و

گ نارش ج ا ی است ک گباکسید ک بن ن اگل ،ن موا رن
ا الا اار

زر ساختها بارد گر چاارچب

اا ب هما نااد گر اا
وبسا پ یارادار اثادا

عانل ون نحسب
ا

با گست ش

نی بگ.
ها ،االااارش جم یات ا اروقااب ساح

ب هب گارب بگ .بناب ارن ،ارزرابی وثار نحیطزرستی ن ببط

ب دا ت ،ا ب گا ت و

ب ساخت ا ب هب گارب از ارن سانا ها ب ننظابر اناخت

ا ونبع والرندههاب الا ر

وثار ننفی اارگ ب نحیطزرست ا ورش ب اب وقلیل ارن وثار
ارب ب ظ نیرسد .رکی از وثاار نحایطزرساتی بحا
*

برسنده نسئبل:

بناب ارن ،استحصال و

از ننابع سححی ا زر زنینی نیاان
ا ننابع و

االاارش راالت است.

از ارن ننابع ا وصفیپ الا ار

با

ا ژب ا نباگ یمیاری بیشت ب یاز گارگ .با اجبگ ارن ،بارد
Email: mtabesh@ut.ac.ir
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وبجاا گا اات کاا و یاااات ،ا اا ژب ا نااباگ اایمیاری

 91گرصااد ا تشااار گازهاااب گلخا اا اب ن باابط باا گارة

و انید ی ( انل ن اثلی چابن

ب هب گارب از سانا پ وب سا ی است .همچنین ،از بین چ ار

از ننااابع وااینین ،وصاافیپ و  ،جمااعوارب

عانل وبلید نباگ ،ثمل نباگ ،استفاگه از و یااات ا وبلیاد

ا وصفیپ الا ر ) وثار نحیطزرستیاب گر ییگارگ

ا ژب ،نابرگ وخا بیشات رن سا م را گر ا تشاار گازهااب

ک ا وشاادرد گ نااارش ج ااا ی ب ا گلی ال االاااارش گازهاااب

گلخا ااا ا اب گارگ Racoviceanu .ا همکااااااران ()2007

گلخا اب ،ازجملپ ارن وثار است.

یژاهشی گر نبرگ نص ف ا ژب ا وغیی ات و اهاباری گر

نص ف ده گر چ خپ و
ب گا اات و
الا ر

اباارهاب نختلفی ب اب ب رسای یارادارب ساانا پ و

ا

ب اجبگ گارگ .ارزرابی چ خپ ثیات)LCA( 1

الا ر

رکاای از اراان اباارهاساات .اراان اباااار ب ا اب وحلی ال وثااار

وبر تب ا ام گاگ د .ب اساس تاارج

سیستم وصفیپ و

ارن یژاهش ،الاز ب هب گارب  90گرصاد نصا ف ا ا ژب ا
ا تشار گازهاب گلخا اب را ب خبگ اختصاص گاگه است.

نحیطزرستی نحصبل را ال ارند نفید است ا اطرعات کلی

راغن ای ( )1392نقاادار گباکسااید ک ا بن ن اااگل الاااز

ا عاادگب گر ناابرگ نصاا ف ننااابع ا خ اجاایهاااب

را با وارگ کا گه

نحیطزرستی سیستم نبرگ نحال

ب هب گارب ابکپ جماعوارب الا ار

را ارائ نیکناد ( & Suh

است .ب اب ارن کار ،ا ژب نص الی گر ال الیتهاب بازرسی

 .)Rousseaux, 2002اراان راش ،وخمااین ومااانی وثااار

ا عملیات ن ببط ب

دارب لبلا هااب ابک  ،همچناین

نحیطزرستی و م ی را نمکن ساخت است ا چشما ادازب

و می ات لبل اارگ نحاسبات ده ا با گلیال ثقلای بابگن

جانع را از جنب هاب نحیطزرساتی ال ارناد راا نحصابل باا

سیستم جمعوارب الا ر  ،از ا ژب یمپاژ ص ف ظ

ده

لحاظ وثار چ خپ ثیات ارائ نی گهد .با وبجا با ییشاینپ

اساات .الیض ای ناساابل ( )1392وثااار نحاایطزرسااتی الاااز

نحال ات ،راش ارزرابی چ خپ ثیات ابااار نناسابی با اب

و ان را با رارک گ

ب رسی یاردارب سانا پ و

ا الا ر

 LCAا با استفاگه از ماالاار  SimaProب رسی ک گ .تاارج

گر سال هاب اخی  ،ب اب ب رسی وثار نحیطزرستی بکپ

ارن یژاهش شان نیگهد ک استفاگه از ل ن ب ننالاپ کابگ

ا وصافی خا ا هااب

ار اگ وثار نثبت قابلوبج ی نی بگ .ارن

وبزرع و  ،بکپ جمعوارب الا ر
و

ب است.

ب هب گارب وصفی خا پ الا ر

جنب

ا الا ر

نحال اوی با استفاگه از ابااار  LCAصابرت

گ الت است .با اب مب ا  Zhangا  )2000( Wilsonگااز
وبلید ده را طی ن اثل وبلید ،ا ثمل ا صا
بکپ جمع وارب الا ر

کشاارزب نبج

ان ب گلیل ص ال جبری گر نص ف ا ژب نبرگ یاز ب ننظبر
وبلید کبگ یمیاری است.

لبلا هااب

 Sanjuan-Delmásا همکاااران ( )2014بااا اسااتفاگه از

وخمین زگ د .ون ها خاط شاان

ا

ک گ د ک ن اثل ثملا قل ا ص

لبلا با راش سانتی

ثف و ا ش گر ثداگ  13گرصاد از کال نقادار گباکساید

رارک گ  ،LCAوثار نحایطزرساتی لبلا هااب ا تقاال و
بکپ وبزرع و

با جنسهاب نختلف را ب رسی ا نقارسا

ک گ د .ونها القط الاز ساخت ابکپ وبزراع و

را گر ظا

اادارب اابک را اارگ

ک بن ن اگل وزاگ ده وا ابتداب گارة ب هب گارب را وشاکیل

گ التنااد ا الاااز ب اا هباا گارب ا

نیگهد.

نحاسبات ک گ اد .از یاژاهشهااب گر ا گر اران زنینا

 Stokesا  )2006( Horvathبا استفاگه از راش ،LCA

نیوابان با یاژاهش  Hersteinا همکااران ( )2010راب

اای رن،

ا یااژاهشهاااب  Floresا همکاااران

ساا ساانارربب االاااارش ب گا اات از ننااابع و
ی رنسازب و
الا ر

بر گررا ا بازچ خا ی یسا

وصفی خا پ

را ب اب وینین یازهاب جدراد وبای گر گا نحال اپ

نبرگب گر کالیف یا ب رسی ک گ د .ونها گرراالتند ک  60واا

اابکپ وبزرااع و

( ،)2011ا  Fineا  )2012( Hadasراب وصاااافی خا ااااپ
الا ر

ا اره ک گ.

گر ار ان نی اان و ااداگ نحال اااوی ک ا کاال چ خااپ و

ارزيابی محیطزيستی سامانههای آب و فاضالب شهری از ...
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و انید ی را ب رسی ک گها د بسیار نحداگ ببگه است .ب اب

نبجبگ گر زنینپ گست سی ب ث م اسای ی از اطرعاات ا

مب  Lundieا همکااران ( )2004گر نحال ا اب نابرگب،

گاگههاب نابرگ یااز راش ارزراابی چ خاپ ثیاات اسات.

سید ی را ارزرابی ک گ د .هادف

زر سااخت هاا

چ خپ و

و انید ی

همچنین ،رارک گ نحیطزرستی گر اثادا

ارن نحال ا نقارساپ چنادرن سانارربب ط اثای از لحااظ

ون چنا ک بارد نبرگ وبج سیاست ذاران ا وصمیمگی دگان

عملک ا گ یار ادار باابگ Friedrich .ا همکاااران ( )2009ب ا

ق ار دا ت است .باا وبجا با را اد رازاالااان اثادا

ب رسی بارهاب نحیطزرستی و

گارباان

و انید ی گر

ی گاختند .گر ارن یژاهش ب ن اثلی چبن ب گا ت ،وصفی
ا وبزرع و  ،جمعوارب ا وصفیپ الا ر
ده است .ب اب ع

وبج

پو

ا بازراالات و

وصفی خا هاب و

ا الا ار  ،همچناین ار ااگ سیساتم

جمعوارب الا ر

ا جار ارنی ا گست ش ابکپ وبزراع

و

گر اقصی قاط کشبر ،ب رسی عملکا گ نحایطزرساتی

ب نشت کان جدردب کا

ارن زر ساختها با ننظابر ناسااری نساائل ا نشاکرت

واب ثال ا ت اک دا ات ا اد گا سانارربب نتفااات ا سا

نحیطزرستیِ نحتمال ،با اب نادر ان ا وصامیم گی ادگان

گارنااپ نختلااف (ثااداکث اسااتفاگه از زر ساااختهااا ا
گاراری هاب نبجبگ ،بازراالت و

ا اثدا

زر ساختهااب

بخش و

اهمیتی نضاعف ییدا ک گه است.

ا الا ر

هدف از یاژاهش ثا ا ارزراابی چ خاپ ثیاات و

جدرد) ب رسی د .با وبج ب م ات نحاسب دة وثار ها

و انید ی ب ننظبر وخمین یتا سایل گ ناارش ج اا ی ون ا

گا سناررب ،بازراالت و  ،یس از گارنپ ثاداکث اساتفاگه از

ب رسی ثالتهاب جار ارن با ثداقل وثار است .همچناین،

گاراریها ،گارنپ گاستدار نحیط زرست اناخت
تارج ارن یژاهش ،اثدا

اد .طبا

زر ساختهاب جدراد ،بارهااب

نحاایطزرسااتی بیشاات ا اسااتفاگه از و

بحا ب (با عناابان

سنارربب ا االی) بیشت رن بار نحیطزرستی را گارگLemos .

ا همکاران ( )2013وثار نحایطزرساتی ساانا پ و

ا

 Avieroگر ی وغال را با استفاگه از راش  LCAب رسی
ک گ د .ونها ن اثل ا را ادهااری را نشاخ

ک گ اد کا

و یین ن اثلی ک بیشت رن اث را ب گ نارش ج ا ی گارگ از
اهداف ارن یژاهش است ک ارن تارج ب اب استفاگة ندر ان
ا وصمیم گی دگان گر خبر وبج است .با اب رسایدن با
هدفهاب ذک ده ،چ خپ و

چ ار ن ثلپ ب گا ت ا وبزرع و
الا ر

یژاهش ثا

بیشت رن اث نحیطزرستی را گا ت ا سانارربهاری را با اب
ب ببگ ون ب رسای ا ن الای ک گ اد Amores .ا همکااران

اطرعات از

ب را ب رسی ک گ د ،انل ب گا ت ا وصفیپ و  ،یمپاژ
نیا ی ،بکپ وبزرع و  ،ابکپ جماعوارب ا وصافی خا اپ
الا ر

گر

واراگب ا گر ننحقپ ندرت ا .

ثیات گر ج ان ب بیش از س گهپ قبل ب نیگ گگ ،گر ار ان
همچبن سار کشبرهاب گرثالوبسا

ناارااب اساتفاگه از

ارن راش ونطبر ک بارد ناخت ده یست ا از ارن راش
کمت گر ثل نساائل ااق ای ساانا هااب و

ا الا ار

استفاگه ده است .رکی از گالرل ارن ان  ،نحاداگرتهااب

اده اسات .گر

ن ز سیستم از لحظپ ب گا ت و

وصفی ده از وصفی خا پ الا ر
کت و

ا الا ر

نص ف ،نحاسب

وا خ اج

است ا وماانی

اساتان ناز ادران و یا

ااده کاا نقاااگر ون باا ازاب  1نت نک اا

و

گر نحاال

ده است .گب اکسید ک بنِ ن اگل وبلیدب

ا اخصی ب اب ارزرابی نحیطزرستی چ خپ و
گر ظ گ الت

علیرغم و ک سابقپ اساتفاگه از راش ارزراابی چ خاپ

ا جماعوارب ا وصافیپ

ب عنبان نحال پ نابرگب ا تخاا

الا ر

( )2013وثار نحیطزرستی ها راک از ن اثال چ خاپ و

و اانید ی ا

ساارب گر

و انید ی

ده ا ب اب نحاسبپ نقدار ون یا از ماالااار

 SimaProاستفاگه ده است.
 .2مواد و روشها
 .1.2ارزیابی چرخة حیات ()LCA
 LCAعبااارت اساات از را اای کاا گر ون ومااانی وثااار
نحیطزرستی ن وبط با نحصابل گر کال چ خاپ ثیاات ون
ارزرابی نی بگ .ارن راش رارک گ گ باره وا گبر است ک
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با جمعوارب نباگ خام از زنین وغاز نی بگ ا باا ب گشات

ده است .رکای از ارژگایهااب ب جساتپ اران ا ماالااار

نحصبل نص ف ده ب زنین یاران نیرابد .راش  LCAگر

گست سی ب طیف اسی ی از گاگه هاست ک اکث ال ارندها را

ارزرابی همپ اراگبها ا خ اجیهااب نحصابل ،ارزراابی

یب ش نیگهد .ب اب نحاسبپ نیاان گباکسید ک بن ن اگل،

نباگ زائد ،وثار ب ب دا ت ا سان ،وثار ببم ناختی ا وفسای

گاگهها ب گست هاری همچبن ناباگ نصا الی ،الکت رسایت ا

تارج ارزرابی ب کار نیراگ (.)Suh & Rousseaux, 2002

گ نا طبق بندب نی بگ .سپس ،ماالااار  SimaPro 5.1باا

ارزرابی چ خپ ثیات انل چ ار ن ثل اسات :و یاین

استفاگه از یار اههااب گاگة نبجابگ ،اران اراگبهاا را با

هدف ا نحداگه ،وحلیل ال ستی ،ارزرابی وثاار ،ا وفسای .

گازهاب گلخا اب وبدرل نیکناد .یاس از نحاسابپ نیااان

ن ثلپ هدف ا نحداگه خستین ا اثتماالً ن مو رن ن ثل

گازهاب گلخا اب وبلیدب ،ومانی گازها ب گااز گباکساید

است ،زر ا اجااری ک گر ارن ن ثل و رف نی بگ نا ناد

ک بن ن اگل وبدرل نی بگ.

هدف ،نحداگه ا ال
نحال اا

یپ اصلی ،کلید نحال

است .نحداگة

ااانل و یااین سیسااتم ،ن زهاااب ون (نف اابنی،

جغ االیاری ا زناا ی) ا کیفیات گاگههااب نابرگ اساتفاگه ا
اایپ اصاالی اساات .و یااین ااثااد عملیاااوی ،رکاای از

ال

 .3.2مطالعة موردی
سارب نحال پ نابرگب گر ظا گ التا

گر ارن یژاهش

ده است .گر ثال ثا

 ،جم یات اران ا

کا از و

نب بعات ن م گر ارن ن ثل است .ااثد عملیاوی ،ااثاد

ب ه نی ب د ثداگ  350,000ف اسات کا از اران

نحصبل را خدناوی است کا وثاار نحایطزرساتی ون باراد

و داگ ثداگ  57,000فا از ساانا پ جماعوارب ا وصافیپ

ب رسی را نقارس

بگ ک ن مبالً ب

کل نقدار نااگه بیاان

الا ر

ب هنند د .سانا پ جمع وارب ا وصافیپ الا ار

نی بگ .وحلیل ال ست راا سایاه برسای ال ارنادب اسات

سارب با اال  ،1405ب اب جم یتی باال با 420,000

انل جماعوارب گاگههاا با اب کمای کا گن اراگبهاا ا

و انید ی

ف ط اثی ده است .گر ارن نحال  ،چ خپ و

ساارب با چ اار ن ثلاپ ب گا ات و  ،وبزراع و ،

خ اجیهاب سیستم طب و چ گر هدف نحال ا نشاخ
ده است .وفسی  ،وخ رن گام گر نحال پ  LCAاست ک گر

جمعوارب الا ر

ا وصفیپ الا ر

وقسیم ده است ک

ون تارج ب صبرت و کیبی مارش گاگه نی بگ ا ننابع وثار

گر ومانی ون ب ق نص الی از گااز طبی ای وبلیاد نای ابگ.

نی گ گگ .ارن

سارب گر کل  1ونده است .الزم ب ذک اسات

بح ا ی ا گارن هاب کاهش ارن وثار نشخ

گام انل ن ارب ب ومانی ن اثل  LCAگر ب رسی وحاب
ال
نحال

یات ا کیفیت گاگهها باا وبجا با هادف ا نحاداگة

قشپ

ونار سانا پ و

ارن یژاهش ن ببط ب سال  1393است.
و

است (.)Heijungs et al., 1992

ا الا ر

سارب از  28ثلق چاه وینین نی ابگ کا گه

ثلق نستقیماً ب
 .2.2معرفی نرمافزار SimaPro

سارب ا نبرگ اساتفاگه گر

بکپ وبزرع و

وارر ا  18ثلق با گا

نخان زنینیِ ک نا ی ا ساری ننتقل نی بگ .گر زنان ا ام

 SimaProرکی از ا ماالاارهااب نتاداال گر ارزراابی وثاار

وحقی (سال  )1393ب گا ت و

چ خپ ثیات است ک واکنبن گر نحال ات نختلفی با کاار

ب ثا ی ببگه است ک  18گرصد از و

ب گا اتی با گلیال

ده است .گر ارن یژاهش یاا از ا ماالااار ناذکبر

شاات ولااف ناای اابگ ( ا کت و

اسااتان

گ الت

( سااخپ  )5/1باا اب نحاساابپ نیاااان گازهاااب گلخا اا اب
وبلید ااده طاای الازهاااب نختلااف سااانا پ و

ا الا اار

ب ،با ااثد کیلبگ م گباکساید کا بن ن ااگل اساتفاگه

از ارن چاه ها  1180لیتا
ا الا اار

ناز دران .)1394 ،اب اگ و ا شپ کارگذارب لبلا هااب ابکپ
وبزرع و

گر کل  2وناده اسات .همچناین ،نشخصاات

لبل هاب ب کار رالت گر بکپ وبزرع و

گر جادال  1ارائا

ارزيابی محیطزيستی سامانههای آب و فاضالب شهری از ...
مسعود تابش و همکاران

ااده اساات 303 .کیلاابنت از اراان لبلا هااا گه سااال 191 ،
کیلبنت  15سال  157 ،کیلبنت  22سال ا  131کیلابنت 30
سال است.

گر ثال ثا

 304کیلبنت از ارن ط

نیاان وبلید س ا پ الا ر
( کت و

اج ا اده اسات.

 175لیت ب فا با راز اسات
استان ناز ادران .)1394 ،گر ثاال

عملیات اج اری بکپ جمع وارب الا ار

ساتان

سارب گر سال  1382وغاز د ک گر ا ت ااب طا

اانل

و داگ  11400نشت ک ال ال ا د .اب اگ و ا شا ا نشخصاات

بکپ اصلی ا ال عی خباهد بابگ.

گر جدال

چ ار الاز ا  670کیلبنت
اراان طاا

گر سااال  1391باا صاابرت وزنارشاای ا گر

ثا

ا الا ر

121

 15000نشت ک ب ارن بک نتصالا اد کا از اران

لبل هاب ب کاررالت گر بکپ جمعوارب الا ر
 2ارائ

ارگرب شت  1392ب صبرت قح ی ب ب هب گارب رسید کا

شکل  .1نقشة منطقة ساری

ده است.
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شکل  .2مشخصات ترانشة شبکة توزيع آب (شرکت آب و فاضالب استان مازندران)1394 ،

جدول  .1مشخصات لولههای استفادهشده در شبکة توزيع آب (شرکت آب و فاضالب استان مازندران)1394 ،

قح لبلپ یلیاویلن ()mm

طبل لبل ()km

ازن ااثد طبل ()kg

75
140
280
500

111
457
190
25

1/02
3/46
13/7
43/8

جدول  .2مشخصات لولهها و ابعاد ترانشه در شبکة جمعآوری فاضالب

قح لبل ()mm

ازن ااثد طبل ()kg

طبل لبل ()km

اروفاع و ا ش ()cm

ع ض و ا ش ()cm

200
250
315
400
500
600

2/5
3/65
5/83
8/83
14/16
19

71000
71000
71000
30333
30333
30333

210
215
215
700
700
700

175
182
192
440
450
460

وصاافی خا اپ الا اار

ا

سااارب گر چ ااار ناادال

سارب وا وی  1394از ننابع زر زنینی بابگه اسات.

گر

زر زنینی ،استفاگه از کبگهاب

ط اثی اده اسات کا نادال اال ون گر ساال  1389با

همچنین ،باال ببگن سح و

ب ه ب گارب رسید .گبی نتبسط ارن ندال ک جم یتی باال

کشاارزب ،همچنین استفاگة ن گم از چاههاب جاذبی با اب

ب  105,000ف را یب ش نیگهد 269 ،لیت ب ثا ی ا گبی

گالع الا ر  ،نبج

ثداکث ب ون  546لیتا با ثا یا اسات .گر ثاال ثا ا ،

بناب ارن ،گالرل ،جار ارن دن اران نناابع باا نناابع گر ا

الا اار

جمااعوارب ااده ا وصاافی ااده گر ناادال اال

 10,000نت نک

گر راز است .ندال گام ارن وصفی خا

وا یاران سال  1393ب ب هب گارب خباهد رسید.
ب گلیل ببگ زر ساختهااب الزم ،وماانی ب گا ات و

همباره نح
سد
و

ولبگگی و هاب زر زنینی نای ابگ.

ببگ وا ارنک جار ارن دنِ ارن نناابع باا و

ید رجاری وا سال  ،1405وصبر
سد

ید رجاری ب وصفی خا پ و

د .بدرن ننظبر،
کیاس ننتقال ا گر

و ا وصفی نی بگ .ارن وصفی خا ا  25کیلابنت از قحاپ

ارزيابی محیطزيستی سامانههای آب و فاضالب شهری از ...
مسعود تابش و همکاران

ب گا ت و

ساارب

از سد الاصل گارگ ا الاصلپ ون از

ثداگ  11کیلبنت است .اطرعات و ا ش ا لبل هاب ا تقال
و
ب

از سد

کیاس ا از و ا

ید رجاری ب وصفی خا پ و

ساارب گر جادال  3ا الاصال هااب ثمال ناباگ ا

نصال ب وصفی خا پ و

کیاس گر جادال  4وناده اسات.

ب اب ساخت ارن وصافی خا ا ا ا تقاال و
رجاری ب وصفی خا  ،سپس ا تقال و
وصاافی خا اا باا

از ساد ا ید

وصفی ده از نحال

خاکبا گارب ا خااکررااب ،نقادار باتن ،نیل ا گ ا ارق
البالگب ب کاررالت ب اب ساخت ندل ن ام بابگه اسات کا
نقدار کل ونها گر جدال  5ارائ
و

ده اسات .وصافی خا اپ

کیاس گر گا ندال و رف ده است ک نادال اال ا

گام ون بارا اد با ا و ویا ا

گر ساااال  1405ا  1425با ا

ب هب گارب ب سد .ندال اال ب اب جم یات  420,000فا
ب نیاان  1500لیت ب ثا ی و رف ده است.

ا  ،نقاادار لبلااپ باا کاررالتاا  ،نیاااان
جدول  .3مشخصات ترانشة لولههای انتقال آب از سد شهید رجايی به شهر ساری

قح لبل ()mm

طبل لبل ()km

ع ض و ا ش ()cm

اروفاع و ا ش ()cm

900

36

150

130

جدول  .4فاصلة حمل مواد و مصالح به تصفیهخانة کیاسر

ناگة ثمل ده

الاصلپ ثمل ()km

یبگر کل

713

گاز کل

903

کل نارع

903

خاکرراب

20

خاکب گارب

15

لبل

716

جدول  .5مواد مصرفی در ساخت تصفیهخانة آب کیاسر

نباگ نص الی
و

123

ب گا تی گر طبل عم  50سال وصفی خا و

نقدار کل
()m3

2207520000

بتن ()m3

25000

نیل گ ()ton

2000

ارق البالگب ()ton

600

خاکب گارب ()ton

112320

خاکرراب()ton

80426

لبل ()ton

6192

124
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 .3نتایج و بحث

لبل ها از جنس یلیاویلن بابگه اسات .باا وبجا با ارنکا

تارج ارزرابی چ خپ ثیات و

و اانید ی ا

نقارسپ سنارربهاب نختلف جار ارنی نناابع و

ساارب ا

نحاسبات ب اسااس نقااگر ااق ای گر ساال  1393بابگه،

ا

ال ض ده است ک سن لبل ها ب وغییا ات گبای بایوایثی

با

زر است.

است ا وغیی گبی ب جم یت ا وقا ا بسات ی گارگ .با اب
نحاسبپ نیاان و

 .1.3مدلسازی مرحلة برداشت آب

 1180لیت ب ثا ی ا گر سال  1405ب اب  1500لیت ب ثا یا

ب اب نحاسابپ نقادار گباکساید کا بن ن ااگل گر ن ثلاپ
ب گا ت و  ،نیاان و
با ظ کار ناسان

ستشبب بکپ وبزراع ا نخاازن
کت و

ا الا ر

 10لیتا با ثا یا گر ظا گ التا
ب گا ت و

عببرب ،نقدار گبی گر ساال  1393ب ابا

گر ظ گ الت

ده اسات ( ا کت و

ا الا ار

اساتان

ناز دران )1394 ،ک گر طبل زنان ب صبرت خحای وغییا

اساتان ناز ادران

ناایکنااد .با اب ناادلسااازب نقاادار لبلاپ نصا الی ،نقاادار

ااده اساات .گر ن ثلاپ

خاکب گارب ا خاکررااب ،خسات عادگب با اام عادگ

نقدار گباکسید ک بن ن اگل ب اب با 1/23 m3

وخصی

نحاسب

د ک ب ابا باا سابت و

عبابرب گر

و  0/236 kg /گباکساااید کاا بن اسااات کاا نصاا ف

سال  1393ب گبی عببرب طای  50ساال اسات .ساپس ،از

الکت رس ایت بااا  98/2گرصااد ار ان وثااار ،ن اامو ا رن عاناال

ارن عدگ گر نقدار کلِ لبلا  ،خااکبا گارب ا

ناخت ده است .البت  ،باراد وبجا گا ات کا نناابع و
سارب از بع زر زنینی است ا گر تی

ثاصل

خاک رراب کل ،نقدارِ ن ببط ب سال  1393ب گسات وناده

نص ف الکت رسیتپ

ک گر ماالاار  SimaProاارگ اده اسات .با اب نحاسابپ

ون بسایار زرااگ اساات .همچناین ،وبلیاد با ق گر ی اگاااه

ازن خاکب گارب ،گا سایتپ خااک ب ابا باا  1600ا با اب

ث اروی ا از ننابع سبختهاب السیلی ارن وثاار را وشادرد

نحاسبپ ازن خااکررااب ،گا سایتپ خااک ب ابا باا 1700

نیکند .گر ارن قسامت ناباگ ایمیاری وثاار کمای گر یای

کیلبگ م ب نت نک

گا ت است.

خاک ب گا تی بارد ب بی ان از ا

ننتقال ابگ ،الاصالپ

ثمل ون  10کیلبنت گر ظ گ الت

اده ،همچناین الاصالپ

 .2.3مدلسازی شبکة توزیع آب
ب اب نحاسبپ نقدار گباکسید ک بن ن اگل گر ن ثلپ وبزرع
و  ،طبل عم لبل هاب بکپ وبزرع و
گ الت

ین اه سال گر ظ

ده ا نقدار خاکب گارب ا خاکرراب ب اب صا

لبل ها ندل ده است .نقاگر خاکبا گارب ا خااکررااب
ب گب اب ندل ده است ک کانیبنها القط گر نسی رالات
گر ثال ثمل بار با د ا خالی ب نیگ گگ .اث وبلید لبل هاا
با ازن لبل ا ب هب گارب بک با نیاان ب ق نصا الی اارگ
نحاسبات ده است .ب گلیل گست گگی کار ،ب

دارب از

بک وبج شده است.
گر ندلسازب ارن ن ثل ال ض ب ون است کا وماانی

گر ظ گ الت

ده است .از و ا کا

ثمل خاکرراب  35کیلبنت است .نقاگر ن ببط با ساال
 1393ک اارگ نحاسبات ده گر جدال  6ونده اسات .گر
ن ثلپ وبزرع و  ،نیاان اثا  0/0779 m3و 0/0779 kg /
گباکسید ک بن ب گست ونده است .ب رسیها شان نیگهد
ک نص ف ب ق با ثداگ  87گرصد قش ن می گر ارن وثار
گارگ ک ب گلیل بع وبلید ب ق است .لبل ها یا ب گلیل ناباگ
نص ف ده گر وبلید با  9گرصد اثا گر روباپ ب ادب قا ار
گارگ .روبپ سبم هم با ثداگ  3گرصد ن ببط ب ثملا قال
است ک ارن اث بیشت ب گلیال نیااان خااکبا گارب اسات
( کل .)3

ارزيابی محیطزيستی سامانههای آب و فاضالب شهری از ...
مسعود تابش و همکاران
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جدول  .6اطالعات شبکة توزيع آب ،استفاده شده در ساخت مدل SimaPro

بکپ سال )m3( 1393

نقدار و

اراگب ب

نقدار و

خ اجی از بکپ سال )m3( 1393

37212480
30198874

جنس لبل

یلیاویلن

ازن کل لبل ()ton

5392440

ازن لبلپ وخصی

89878

راالت گر سال )ton( 1393

الاصلپ ثمل لبل ()km

275

ازن کل خاکب گارب ()ton

461028

ازن خاکب گارب وخصی

105173

راالت گر سال )ton/km( 1393

الاصلپ ثمل خاکب گارب ()km

10

ازن کل خاکرراب ()ton

448837

ازن خاکرراب وخصی

358372

راالت گر سال )ton/km( 1393

الاصلپ ثمل خاکرراب ()km

35

نص ف الکت رسیت گر سال )kwh( 1393

3136270

شکل  .3عوامل مؤثر در تولید دیاکسید کربن معادل در شبکة توزيع آب

 .3.3مدلسازی شبکة جمعآوری فاضالب

است ک ب اب نحاسبپ ون ،نقدار گبی ساال  1393ب ابا باا

با وبج ب ارنک گر ارن یژاهش وثاار ساال  1393ب رسای

 10,000نت نک

ناای اابگ 304 ،کیلاابنت از لبل ا هاااب اابکپ جمااعوارب

 175لیت گر راز) ا گر سال  1400ب ظ الیت کانال خابگ،

الا اار

ا جم یاات وحاات یب ااش  57,000ف ا ب اارگ

نحاسبات ده است (الاز خست) .گر

سارب ،گر طبل

نسی ارست اه یمپاژ (ولمب خا ) گر ظ گ الت

اده اسات.

گر راز ببگ (و داگ  57,143ف باا گبای

ر نی یب ش جم یت  105,000ف ا س ا پ وبلید الا ر
 175لیت گر راز ،نایرساد .وغییا گبای از ساال  1393واا
 1400ب صبرت خحی ال ض ده ا از و ا ک ارن ابک

ب اب نحاسبپ نقدار لبل  ،نقدار خاک رراب ا خاک با گارب

گر سال  1389ب ب هب گارب رسیده ا طبل عم ون یا 50

استفاگه اده

ده است ،ارن بک وا ساال  1433گر

هما ند ن ثلپ وبزرع و

از

ر

وخصی

سال گر ظ گ الت
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ثال ب هب گارب خباهد ببگ ا از ساال  1400واا  1433باا

 0/21 m3الا ر  0/0322 kg /گباکسید کا بن بابگه کا

ظ الیت کانل ،گبی را ننتقل خباهاد کا گ .گر اران ن ثلا

 62/2گرصد ارن نقدار گر اث ثمالا قال بابگه اسات .گر

ومانی ثملا قلها ب گب اب ا ام ده است ک کانیبنها

قسمت ثملا قل ،گار ببگن ن اگن ان ا ناسا از نحال

القط گر نسی رالت گر ثاال ثمال باار با اد ا گر نسای
ب گشت خالی ب گ گگ .همچنین ،یمپاژ الا ر

ی اژه سب

ده وا وثار خاکرراب ب دت االااارش راباد.

ب صابرت

بارد وبج گا ات باا ارنکا نقادار خااکررااب از نقادار

ده ا اطرعات ن بابط با ون

خاکب گارب کمت است ،انا اثا ون بایش از گا ب ابا وثاار

اارگ ا ماالاااار ااده اساات .اطرعااات ن اام ا گاگههاااب

خاااکب ا گارب اساات ک ا گلی ال ون ،الاصاالپ ثماال اساات.

استفاگه ده گر ماالاار  SimaProگر جدال  7ونده است.

همچنین 30/3 ،گرصد وثار ن ببط با نصا ف با ق ا 7/5

ب ق نص الی گر ظ گ الت

گر ن ثلپ جمع وارب الا ر

نقدار گب اکساید کا بن

گرصد از وثار هم ن ببط ب لبل هاست ( کل .)4

جدول  .7اطالعات شبکة جمعآوری فاضالب ،استفادهشده در ساخت مدل SimaPro

نقدار الا ر

وصفی ده گر ندت ین اه سال ()m3

نقدار الا ر

وصفی ده گر سال )m3( 1393

جنس لبل

265126984
3650000
یلیاویلن

ازن کل لبل ()ton
ازن لبلپ وخصی

2124
29/2

راالت گر سال )ton( 1393

410

الاصلپ ثمل لبل ()km
نقدار خاکب گارب کل ()ton
راالت گر سال )ton/km( 1393

نقدار خاکب گارب وخصی

5933314
816840

الاصلپ ثمل خاکب گارب ()km
نقدار خاکرراب کل ()ton
نقدار خاکرراب وخصی

راالت گر سال )ton/km( 1393

10
6253864
3013398

الاصلپ ثمل خاکرراب ()km
نص ف الکت رسیت ()kwh

35
451176

شکل  .4عوامل مؤثر در تولید دیاکسید کربن معادل در شبکة جمعآوری فاضالب

ارزيابی محیطزيستی سامانههای آب و فاضالب شهری از ...
مسعود تابش و همکاران

 .4.3مدلسازی تصفیهخانة فاضالب

ده ا ون ا وغیی ات گبی گر طبل زناان با صابرت خحای

ب اب ندل سازب ندال اال وصفی خا پ الا ر  ،طبل عم
ون ین اه سال گر ظ گ الت

ال ض ده است .انا ،ب اب نحاسبپ نقدار نباگ استفاگه اده

ده اسات کا وغییا اتِ گبای

اراگب ب صبرت خحی ا گر سال  1393ب ابا باا 10,000
نت نک اا
نت نک

گر راز ا گر ساااال  1400ب اباا باااا 18,375
گر راز است .نقاگر گبی ،نص ف با ق ا ناباگ

یمیاری از

ا الا ار

کت و

127

گر ن ثلپ ساخت وصفی خا پ الا ر
و

از

ر

وخصی

هما ند ن ثلپ وبزرع

استفاگه ده است .اطرعااوی کا

با اب ساااخت ناادل وصاافی خا ااپ الا اار

گر ا ماالاااار

 SimaProب کار رالت است گر جدال  8ونده است.

اساتان ناز ادران اخاذ

جدول  .8اطالعات تصفیهخانة فاضالب ،استفادهشده در ساخت مدل SimaPro

نقدار الا ر

اراگب سال )m3( 1393

نقدار الا ر

اراگب گر طبل  50سال ( )m

3650000
3

265126984

بتن کل ()ton
بتن وخصی

23040
317

گاگه ده گر سال )ton( 1393

ارق البالگب کل ()kg
ارق البالگب وخصی

45
620

گاگه ده گر سال )kg( 1393

نیل گ کل ()ton
نیل گ وخصی

900
12/4

گاگه ده گر سال )ton( 1393

2025648

الکت رسیتپ نص الی )kwh( 1393
نقدار ل ن وبلیدب گر سال )ton( 1393

40

الاصلپ ثمل ل ن ()ton

24

نقاادار گباکسااید کا بن وبلید ااده گر ن ثلاپ وصاافیپ
الا ر

 0/21 m3الا ار  0/046 kg /گباکساید کا بن

ببگه است ک نص ف الکت رسیت ب گلیل بع وبلیاد با ق از
سبختهاب السیلی ،با  95/3گرصد بیشت رن اث را گاراست.

الا ر

ب گلیل بابگ زر سااخت هااب الزم ا

گر ارن

استفاگه از چاه هاب جذبی سبت ب نیاا ین کشابر کمتا
است.
تارج کل چ خپ و

شان نی گهد ک نقدار گباکساید

همچنین ،بتن نص الی گر ن ثلپ ساخت با ثداگ  3گرصاد

ک بنِ ن اگل وبلید ده گر ومانی ن اثل  0/23392 m3و /

اث گر روبپ ب دب ق ارگ الت است.

 0/392 kgگباکسید ک بن است ک ارن وثاار از گا گرادگاه

تارج نحاسبات شان نی گهد ک ب ازاب ه نت نک ا
نص ف و

گر

سارب 1/23 ،نت نک ا

از ننابع زر زنینی ا  0/121نت نک

الا ر

ب رسی نی بگ .خست ،از گردگاه ن ثل ب ن ثل است ک
ن ثلپ ب گا ت و

ب گا ات و

ب گلیل نص ف ب ق زراگ ا ابع وبلیاد

جماعوارب

ب ق ،ثداگ  60گرصد وثار را ب خبگ اختصااص نایگهاد.

ا وصفی نی بگ .با وبج با ارنکا واا یاراان ساال 1389

با اثا ثاداگ  20گرصاد ،وصافیپ

ثداگ  35گرصاد جم یات ا ب ارا ان وحات یب اش
بک هاب جمع وارب الا ر
الا اار

ببگه اسات ( ا کت و

ا

و ا ان ،)1391 ،بناااب ارن جمااعوارب ا وصاافیپ

سپس ،ن ثلپ وبزرع و
الا اار

بااا اث ا ثااداگ  12گرصااد ا اابکپ جمااعوارب

الا ر

با اث ثداگ  8گرصد گر روب هاب ب دب قا ارگارگ

( کل  .)5ب اب نقارسپ تارج ارن یژاهش با کارهاب قبلی،
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بهار 1396

نیوبان ب نحال پ  Stokesا  )2006( Horvathا ااره کا گ

نحیطزرساتی نتفااات اسات .گرادگاه گام ،گراد جاانع ا

ی رن،

و انید ی است ک ون را ب صابرت

ک گر ون گر سنارربب االاارش ب گا ت از ننابع و
همچنین سنارربب ی رنسازب و
وصفیپ و

رکپارچ ب چ خپ و
رک ن ثل نی

گررا ،ن ثلپ ب گا ت ا

بع ننابع و

با س م  83وا  88گرصاد ،بیشات رن وایثی را گر

ا تشار گازهاب گلخا اب گا ات اسات .الای گر سانارربب
بازچ خا ی یسا

ا بع ب ق وبلیدب با  90گرصد بیشت رن اثا

را ب خبگ اختصاص نیگهد .یس از ون ثمل قل با ثداگ

وصافی خا اپ الا ار  ،بیشات رن وایثی

ن ببط ب ن ثلپ وبزرع و

گ .گر ارن گردگاه ،نص ف با ق با گلیال

 6گرصد گر روباپ ب ادب قا ارگارگ ( اکل  .)6گر نحال اپ

با س م  53وا  74گرصاد بابگه

نبرگب  Stokesا  )2006( Horvathیاا نصا ف با ق باا

است .ارن نقارس شان نیگهد ک گر سانا هااب نختلاف

سا م  56واا  69گرصادب گر ا تشاار گازهااب گلخا ا اب،

و

ا الا ر  ،بست ب

ن مو رن عانل ببگه است.

ارط ثاکم ب ون ،تارج ارزراابی

11.7
8.3
60.2

19.8

شکل  .5دیکسید کربن تولیدشده در کل چرخة حیات

شکل  .6مهمترين عوامل مؤثر در کل چرخة آب شهر ساری

ارزيابی محیطزيستی سامانههای آب و فاضالب شهری از ...
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 .5.3سناریوهای جایگزینی منابع آب زیرزمینیی بیا

سارب از سد

آب سد شهید رجایی
ب اب جار ارنی ننابع و

الزم ب ذک است گر ارن سنارربها اث ن ثلپ سااخت ساد
زر زنینی با و

س سنارربب نختلف گر ظ گ الت
بخشی از و
و

ید رجاری ا نص ف ا ژب با قوبای.

سارب از سد

ید رجاری

گر ظ گ الت شده اسات .نیااان با ق ا ناباگ نصا الی ا

سد

اده اسات .1 :واینین

ب گا تی گر سنارربهاب نختلاف گر جادال  9ا

نیاان و

ید رجاری .2 ،وینین کل

 10ونده است.

سارب از سد ا ید رجااری ا  .3واینین کال و
جدول  .9میزان تخصیص مواد مصرفی در مرحلة ساخت تصفیهخانة آب کیاسر در سناريوهای مختلف

سنارربب اال

عنبان
3

سنارربب گام

سنارربب سبم

بتن ( )m

178

535/7

535/7

نیل گ ()ton

14/3

42/9

42/9

ارق البالگب ()ton

4/6

13/9

13/9

خاکب گارب ()ton/km

12034

36103

36103

خاکرراب ()ton/km

11490

34468

34468

لبل ()kg

44229

132686

132686

جدول  .10میزان آب برداشتی ،مصرف مواد شیمیايی و برق در سناريوهای مختلف در سال 1393

سال 1393

سنارربب اال

سنارربب گام

سنارربب سبم

عنبان

37212480

15768000

47304000

47304000

نیاان نص ف گاز کل ()kg

14880

-

-

-

نیاان نص ف یبگر کل ()kg

2791

110376

331128

331128

نیاان نص ف کل نارع ()kg

104200

-

-

-

10703001

225500

438000

438000

و

ب گا تی ()m3

ب ق نص الی ()kwh

قحپ ب گا ت و

از سد

ید رجااری گر اروفااع 485

نت ب از سح گرراست .همچناین ،وصافی خا ا گر اروفااع

ا ندال گام ب  0/5ن ااات ب ق گر راز یاز گارگ.
گر سنارربب خست ،وثار ب گا ت  500لیت ب ثا ی و

 160نت ب از سح گررا ااقع ده است ک باا ساد ا ید

از سد

رجاری اخترف اروفاع  320نت ب گارگ .ارن اخترف اروفااع

است .گر ارن ثالت ،نیاان الکت رسیتپ نص الی ب اب با 700

ب اب وبلید  2ن ااات ب ق گر راز کااالی ا قا ار اسات گر

کیلباات ساعت گر راز است ک با گاز طبی ی وبلید ده ا

ابگ.

گر ماالااار  SimaProاارگ اده اسات .گر اران ساناررب،

ارن گر ثالی است ک ندال اال وصفی خا با اب وصافیپ

نقدار گباکسید کا بن وبلیادب  1/23 m3و 0/0389 kg /

 500لیت ب ثا ی ون ا ب  0/7ن ااات با ق گر راز ا با اب

گباکسید ک بن ا  33/5گرصد ارن وثار گر اث نص ف با ق

وصفیپ  1500لیت ب ثا ی ون ا ب  1/2ن ااات با ق گر راز

ببگه است .نص ف کل  ،استفاگه از لبل ها ا بتن استفاگه ده

ورنده ب اب ارن وصفی خا ی اگاه ب قوبای اثادا

ید رجاری با اب ابکپ وبزراع و

ب رسای اده
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با  22 ،27/9ا  9/5گرصاد گر روبا هااب ب ادب

ق ارگارگ .ه چند گر ارن سناررب ب گلیل اروفاع نناس

ساد

ا وصفی خا  ،نص ف ب ق ب دت کاهش نیرابد ،با وبج

گر سنارربب گام ،وینین و

کل ا

ساارب گر ساال

 1405ب نیاان  1500لیت ب ثا ی ب رسای اده اسات .گر
نص الی از سد

ارن سناررب ومانی و

ید رجااری واینین

ب وبلید ب ق از گاز طبی ی ،وثار ون همچنان قش اصالی را

نی بگ .نقدار و

گر ارن ن ثل ارفا نیکند .با وبجا با ارنکا وصافی خا اپ

سال  1405ب نقدار کل و

ساخت ده ب ندت ین اه سال ب هبا گارب نای ابگ ا گر

سد گر الاز خست گر ندت ین اه سال وقسیم اده اسات

ارن ندت نقدار و

وصفی ده سبت ب نباگ نص ف اده

گر ن ثلپ ساخت زراگ است ،نیااان ناباگ وخصای

راالتا

وا

ر

وخصی

استحصال ده از سد ا ید رجااری گر
اراگب ا ب گا ت ده از اران
3

ب گست ورد .گر ارن ساناررب 1/23 m

و  0/0333 kg /گباکسید ک بن وبلید ده است کا کلا

ب دت کاهش ا وثار ن ببط ب ون یا کاهش نیرابد .نباگ

با  32گرصد گر روبپ خسات ا اساتفاگه از لبلا هاا باا 25

نص الی گر ن ثلپ ساخت ون ا  15گرصد وثاار را با خابگ

گرصااد ا نصا ف با ق بااا  22گرصااد گر روبا هاااب ب ااد

اختصاص گاگه است .البت  ،بارد وبج گا ات کا با گلیال

ق ارگ الت است .گر اران ساناررب ،نصا ف با ق با ازاب 1

کاهش نص ف با ق ،نقادار کال گباکساید کا بن ن ااگل
وبلیدب ب دت کاهش راالت ا گر تی

گرصاد وثاار ناباگ

نت نک
سب

و

وصفی ده ب دت کااهشراالتا اسات کا

کاهش کل وثار ده است ا گرصد اث ِ نص ف کل ا

نص الی االاارش راالت است .ن مو رن عبانل نؤث گر وبلیاد

استفاگه از لبل ها را االاارش نیگهد .ن مو رن عبانال ناؤث

گاز گباکسید ک بن گر ارن سناررب ا نقدار گباکسید ک بن

گر وبلیااد گاااز گباکسااید کا بن گر اراان سااناررب ا نقاادار

وبلید ده گر اث ارن عبانال گر اکل  7شاان گاگه اده

گباکسید ک بن وبلید ده ب اثا اران عبانال گر اکل 7

است.

شان گاگه ده است.

شکل  .7مقدار دیاکسید کربن معادل عوامل مختلف در سناريوی نخست تا سوم
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سنارربب سابم هما ناد سانارربب گام اسات ،باا اران
وفاات ک گر ارن سناررب ب ق نص الی وصفی خا ا از ابع
ب قوبی است .گر ارن ساناررب نقادار الکت رسایتپ نبرگ یااز
ب ا اب وصاافیپ  1500لیت ا و

نقارس ب جاب  1/23نت نک

وبلیاد و  ،نقادار کالِ و

وبلید ده گر رک سال ا تخا
 18گرصد وثار وبلید و

بگ ،وثار ارن ساناررب ون اا

گر سال  1393خباهد ببگ.

ک ا ب اب ا بااا ثااداگ 1200

سنارربب سبم یا  89گرصد کاهش اث سبت ب ن ثلاپ

کیلباات ساعت گر راز است ،گر ماالاار  SimaProندل

سال  1393شان نیگهد ک علات ون نصا ف

ده است .گر سنارربب سبم ،نقدار اثا

3

ب گا ت و

 1/23 mو kg /

یارین الکت رسیت (ب گلیال ق ارگا التن ساد ا ید رجااری ا

 0/0259گباکسید ک بن است ک از ارن نقدار 41 ،گرصاد

وصفی خا پ و

گر اروفاع نناس  ،همچنین اجبگ ااثادهاب

ن ببط ب نص ف یبگر کل  33 ،گرصد ن ببط ب استفاگه از

نشت ک) ا وبلید الکت رسیت ب صبرت ب قوبی است .گر اران

لبل ها 14 ،گرصاد ن بابط با اساتفاگه از باتن گر ن ثلاپ

سناررب یا ،سبت با ساال  ،1393وبلیاد و

با نیااان 27

ساخت ا  6گرصد یا ن ببط ب استفاگه از نیل گ است ک

گرصد االاارش راالت است ک اگ نبناب نقارسا  ،نقادار کال

با وبجا با اساتفاگه از الکت رسایتپ وبلید اده گر ی اگااه

و

ب قوبای ،وثاار ون نقادار ااچیاب اسات .گر اران ساناررب

وبلید و

ب خببی نشاهده نی بگ ک با کااهش وثاار نصا ف با ق

ن اگل وبلید ده گر سا ساناررب ا ثالات نبجابگ گر ساال

(ب گلیل کاهش نقدار نص ف ا بع وبلید ب ق) ک کااهش

 1393گر کل  8شان گاگه ده است.

وثار کل را ب گ بال گارگ ،گرصد گر

نبارگ االاارش نیرابد.

وبلیدب گر سال با د ،وثار سنارربب گام ون ا  14گرصادِ
گر سال  1393است .نقارسپ نقدار گباکسید ک بن

نقارسپ سنارربب اال ا گام شان نایگهاد کا از ظا

ن م و رن عبانل نؤث گر وبلید گاز گباکسید ک بن گر اران

نیاان گب اکسید ک بن وبلید ده ب ازاب ه  1/23نت نک

سناررب ا نقدار گباکسید ک بن وبلید ده ب اث ارن عبانل

و  ،سنارربب گام ب گلیل اجبگ ااثدهاب نشت ک ا نن

گر کل  7شان گاگه ده است.

ب کاهش نصا ف الکت رسایت  ،کااهش  14گرصادب وثاار
گر

سبت با سانارربب اال را گر یای گا ات اسات .نقارساپ

سنارربب خست ،وثار ن ببط ب ن ثلپ ب گا ات ا وصافیپ

سنارربب خست ا سبم شان نیگهد کا سانارربب سابم

را ثداگ  84گرصد سبت ب ثالات نبجابگ گر ساال

ب کااهش

طب
و

و

تارج ب گست ونده ،وبلید  1/23نت نک ا

 1393کاهش نیگهد ک عانل اصلی ون نص ف الکت رسیت
است .سد

ید رجاری ا وصفی خا اپ و

ق ارگ التن گر اروفاع نناس

کیاسا با گلیال

سبت ب ننحقپ

ب ،نیااان

نص ف الکت رسیت را ب نیاان چشمگی ب کاهش نیگهد.
نقارسپ سنارربب گام با ثالت نبجابگ گر ساال 1393
(ب ازاب  1/23نت نک

و

ب گا تی) 86 ،گرصاد کااهش

اث گر ارن ن ثل را شان نیگهد .گلیل ارن ان ااقاع ادن
وصفی خا پ و
ب

ا سد

ید رجاری گر اروفاع نناس

سبت

سارب ا اجبگ ااثدهاب نشت ک است ک نبجا

کاهش درد نص ف ب ق اده اسات .البتا  ،باراد وبجا
گا ت ک گر سنارربب گام وبلید و

ب نیااان  27گرصاد

سبت ب سال  1393االااارشراالتا اسات .چنا چا ن جاع

ب گالرلی چبن اجبگ ااثدهاب نشت ک ا نن

نصاا ف الکت رساایت ا اسااتفاگه از الکت رساایتپ ثاصاال از
ی اگاه ب قوبی ،ون ا  66گرصد وثار سنارربب خست را گر
یی گا ت است .نقارسپ سانارربب گام ا سابم کا وماانی
نقاگر اراگب ونها ب اب است ،شان نیگهد ک چنا چ از
ی اگاه ب قوبی استفاگه ابگ نایوابان وثاار را ثاداگ 22
گرصد کاهش گاگ.
گر بکپ وبزرع و  ،با وبج ب ببگ لبل با جنسهااب
نختلف گر ماالاار  ،SimaProال ض د ک ومانی لبل هاا
از جنس یلیاویلن است .ب اب وحلیل ثساسایت ا ب رسای
ویثی ارن ال ض ب تارج ،ال ض د کا وماانی لبلا هاا از
جنس  PVCاست .بناب ارن ،گر نشخصاات لبلا هاا ،طبا
جدال  11ک الاصلپ ثمل اارگ نحاسبات شده است ،ون ا
ب وبلید لبل ها وبج

ده است.
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شکل  .8مقايسة مقدار دیاکسید کربن معادل تولیدشده در سناريوهای مختلف و حالت موجود در سال 1393

جدول  .11مشخصات لولة استفادهشده در تحلیل حساسیت

قح لبلپ )mm( PVC

طبل لبل ()km

ازن ااثد طبل ()kg

75
160
315
400

111
457
190
25

1/8
5
19/3
31/7

نحاساابات ا ااام ااده شااان ناایگهااد ک ا با ازاب 1
نت نک

نص ف ده 2/98 ،گا م لبلاپ یلایاوایلن گر

و

ثالت االی ا گر ارن ثالات 3/85 ،گا م لبلاپ  PVCلبلا
استفاگه اده اسات .تاارج شاان نایگهاد کا با ازاب 1
نت نک

ب گا ت ده ،اث لبل هاب یلیاویلن ب ابا باا

و

 0/00739ا لبلاا هاااب  PVCب اباا بااا  0/0124کیلاابگ م
گباکسید ک بن ن اگل است .ب عبارت گر

اثا لبلا هااب

 PVCوق رباً  68گرصد بیش از اث لبل هاب یلیاویلن اسات
ک سب

االاارش وبلید گااز گباکساید کا بن با نیااان 6

ن ثلااپ ب گا اات ا وبزرااع و
الا ر

ا جمااعوارب ا وصاافیپ

ب رسی ده است .تاارج ثاصال از اران وحقیا

شان نی گهد ک نقدار گباکسید ک بنِ ن اگل وبلید ده گر
کل چ خپ و

3

 0/392 mو  0/392 kg /گباکسید کا بن

است ک الاز ب گا ت و

با  60گرصد ،بیشت رن ویثی را گر

وبلید گازهاب گلخا اب گارگ .یس از ون ،بکپ وبزرع و ،
وصفی خا پ الا ر

ا بکپ جمعوارب الا ر

ب و ویا

ا ثاداگ  0/1گرصاد گر کال

نی بگ .بناب ارن ،ارن ال ض ک ومانی لبل ها از

وبلید ده گر روب هاب ب دب ق ارگارگ .همچنین ،با ب رسای

جنس یلیاویلن است گر نقدار گاز گباکسید کا بن ن ااگلِ
کل چ خپ و
ننحقی ب

گر ارن یژاهش ،چ خپ و

و انید ی

سارب گر چ ار

بااا  12 ،20ا  8گرصااد از کاال نقاادار گباکسااید کاا بن

گرصد گر بکپ وبزراع و
چ خپ و

 .4نتیجهگیری

و انید ی اث قابلوابج ی ادارگ ا ال

مار نیورد.

ای

ومتمی عبانل نؤث گر وبلید گازهاب گلخا ا اب ،نشاخ
د ک نیاان نص ف ب ق ا بع وبلیاد ون بیشات رن اثا را
گا ت است.
همچنین ،س سنارربب جار ارن با هدف وینین قسمتی

... ارزيابی محیطزيستی سامانههای آب و فاضالب شهری از
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