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چكیده

جاي پاي بومشناختي شاخصي است که براي کميسازي اثرهاي محيطزیستي زندگي انسانهدا اسدتفاده مديشدود در ایدن پدژوهش،
شاخص جاي پاي بومشناختي براي ارزیابي تأثيرا محيطزیستي فعاليتهاي دانشكدة مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شرید استفاده
شده است بدین منظور دادههاي مورد نياز ،از قبيل مصرف انرژي و آب و توليد پسماند دانشكده بهصدور مسدتقيم جمدعآوري شدد
همچنين ،براي محاسبة مصرف غيرمستقيم انرژي ناشي از حملونقل دانشدجویان ،پرسشدنامهاي تهيده و از نتدایآ آن بدراي تخمدين
مصرف ساالنة انرژي در هر یک از روشهاي حملونقل استفاده شد در نهایت ،بدا اسدتفاده از روش اسدتاندارد ،شداخص جداي پداي
بومشناختي براي فعاليتهاي دانشكده محاسبه شد نتایآ حاکي از آن است که جاي پاي بومشناختي دانشدكده معدادل بدا 41456/37
هكتار در سال و بخش عمدة آن مربوط به مصرف گاز و برق دانشكده است لذا ،کاهش مصرف انرژي ساختمان تأثير چشدمگيري در
کاهش این شاخص خواهد داشت همچنين ،افزایش درصدد بازیافدت زبالده و نيدز افدزایش اسدتفاده از حمدل و نقدل عمدومي از دیگدر
راهكارهاي کاهش این شاخص است ميزان تأثير هر یک از این راهكارها در کاهش جاي پاي بومشناختي دانشكده به تفصيل بررسي
شده است
کلیدواژه


ارزیابي اثرهاي محيطزیستي ،جاي پاي بومشناختي ،دانشكده ،مصرف انرژي

 .)Wackernagel & Rees, 1998اعن شایص به ما نشران

مقدمه
مای پای بو شنایتی عكی از مهمسیعن ابزارهای بیرسی س ثتی

میدهد فره سرطح مصریف مرا از منراب  ،بتشرتی عرا فعتری از

آن ،متزان س ثتی انسران بری

محدتدعوهای بو شنایتی فیذ زمرتن اسرو Ewing et al.,

انسان بی طبتیو اسو فه به فع

طبتیو بی مبناعی ساده بتان مریشرود Wackernagel et al.,

.)2010

 .)1999در اعن رتش فیض میشود فه بیای سولتد انیيی عرا

هدف مرای پرای برو شرنایتی بیقریاری سیرادل برتن

مواد مورد نتاز ت مذب پسعاندهای سولتدی ،مقدار میتنری از

«مصیف مناب ت سولتد ضاعیات به تستلة انسان ها» ت «سولترد

عرا چنرد دسرته زعسروبرو مرورد نتراز اسرو

مناب ت مذب ضاعیات به تستلة طبتیو» اسو یرافپور ت

زمتن در ع

* نوعسنده مسئول:

Email: heidari@energy.sharif.edu
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هعكاران .)1393 ،مای پای برو شرنایتی افنرون شرایص

منطقه ای ت شهیی استتاده شده اسو .پوراصغی سرنگاچتان

به اتاظو در مقابل ناپاعداری

ت هعكرراران  ،)1389نخسررو هشررو شررایص را مییفرری

سییعف میشود .)van den Bergh & Verbruggen, 1999

فیدند .سپا با اسرتتاده از رتش سحلتلری– سطبتقری ،اعرن

شایص مای پای بو شنایتی سافنون در پهتهشهراعی

شایصها را سجزعهتسحلتل فیدنرد .برا سومره بره پرذعیش

بستاری بیای فعيی سازی آثار محتطزعستی ناشی از فیالترو

رتعكید سوسیة پاعدار ،هنوز امعا فلی در مورد شایصها

انسانی استتاده می شرود .صرعدپور ت فیعرادی  ،)1387برا

ت رتشهای سنجش پاعداری در مهان تمود ندارد ت نتاعج

استتاده از رتش مای پای بو شنایتی ،آثار محرتط زعسرتی

شایصهای سیفتبی ااصل از بییی رتشهرا ماننرد رتش

ناشی از سوسیة نواای شهیی پیسیافم را بیرسی فیدند .در

نیمالتزهفیدن ،باعث بریتز اعرن ستراتتهرا در هری عر

از

اعن پرهتهش ،منطقرة الهترة سهریان مرورد مطالیرة مروردی

رتشها شده اسو.

ععلتاسی ساده ای بیای فع

قیارگیفو .نتاعج اعن پهتهش اافی از آن اسو فره مترزان

معیه پور ت شهنواز  )1392با اسرتتاده از رتش مرای

مای پای بو شنایتی منطقة الهته در سرال  ،1384برتش از

پای برو شرنایتی بره بیرسری پاعرداری شهیسرتان رشرو

پنج بیابی مسااو اعن نااته ت  1/6بیابی فل مسااو شرهی

پیدایتند .نتاعج اعن پهتهش اافی از آن اسرو فره مترزان

سهیان بوده اسو .هع نتن ،بیای فنتیل رتند سغتتری فتتترو

مای پای بو شنایتی شهیستان رشو از ظیفتو زعستی آن

محتط زعسو ت ملوگتیی از سردات رتنرد سخیعرب فضرای

بامسی اسو ،در نتتجه اعن شهی از نظی بو شرنایتی ناپاعردار

سبز راهكارهراعی پتشرنهاد شرد .از معلرة اعرن راهكارهرا

اسو.

میسوان به معانیو از افرزاعش سرایو تسرازها در اراضری

مطابق نتاعج قییلو ت هعكاران  )1391متزان مای پای

سبز ت انتقال سوسیه به اراضی فاقد سوان سوسیة فضای سبز

بو شنایتی شرهی فیمانشراه بیابری برا  1/82هكترار اسرو.

ت سدتعن ت امیای مقیرات سوسیة فضای سبز اشاره فید.

ظیفتو زعستی اعیان  0/8هكتار اسو ت اعن مطلرب بترانگی

فیعادی ت صعدپور  )1389برا اسرتتاده از رتش مرای

اعن اسو فه شهی فیمانشاه بیای بیآتردن نتازهای زعسرتی

پای بو شنایتی ،ستستم اعل تنقل درتن شرهیی سهریان را

ت پاعداری یوعش بره منطقرهای فیاسری از اسرتان فیمانشراه

بیرسی ت با هدف اداقل سازی سخیعب مناب محتط زعستی،

متكی اسو.

سیفتب بهتنة رتش های مختلف اعل تنقرل را بریای سرال

 Amekudziت هعكاران  )2009در پرهتهش یرود برا

 1405ارائه فیدند .با پتش بتنی معیتتی اردتد  10متلترون

استتاده از مردل ماپرای برو شرنایتی بره بیرسری مترزان

از تسراعل نقلترة

پاعداری شتوههای اعلتنقل بتن شهیی در شهیهای آسالنتا

اسوبوس ،متنی بروس ،سافسری ،موسورسرتكلو ،یودرتهرای

ت شتكاگو پیدایتند .آنران در اعرن پرهتهش برا اسرتتاده از

شخصی ت متیت به سیستب بیابی با ،0/16 ،0/14 ،0/45 ،0/76

رتعكیدی مدعد ،نخسو متزان مای پای بو شرنایتی هری

 0/071ت  98/4درصد محاسبه شده اسو .هع نرتن ،بریای

فدا از مستیهای بتن دت شهی آسالنتا ت شتكاگو را محاسبه،

فاهش هیچه بتشتی آثار محتطزعسرتی بخرش اعرلتنقرل،

سپا با سنجش متزان مای پای بو شنایتی میبوط به هری

راهكارهاعی از معله فاهش استتاده از یرودرتی شخصری

فدا از تساعل اعلتنقل بتن شرهیی سافسری ،اسوبروس،

با اععال رتش هاعی نظتی افزاعش قتعو سویو ،مانشرتنی

قطار ت)...رابطة برتن اعرن دت مسرتیها ت تسراعل نقلتره) را

یودرتهررای فیسرروده ت فرراهش سقاضررای سررتیهای درتن

بیرسی ت با استتاده از رابطة مومود بتن آنها ،سناسبی بهتنه

شهیی ارائه شد.

را در شتوههای اعلتنقلی سال  2020بیآترد فیدند.

نتی در سال  ،1405سرهم بهتنرة هری عر

از رتش مای پای بو شنایتی در سطوح مختلف ملی،

 Lewanت  )2001 Simmonsمررایپررای بررو شررنایتی
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سانتتاگو را بی اساس بیآترد ملری شرتلی انجرا دادنرد .بری

سایتعانهای آموزشی در اعیان ،فیالتو دانشكدذ مهندسری

اساس محاسبات ،ظیفتو زعستی شتلی  50درصد بتشرتی از

انیيی دانشگاه صرنیتی شریعف برهعنروان مطالیرة مروردی

متانگتن مهانی اسو .مای پای برو شرنایتی شرتلی 2/44

بیرسرری شررد .پررتش از اعررن  Soleimani Javidت Avami

هكتار اسو ،در االی فه ظیفتو زعستی مومود فشور 3/2

 )2016فیالتررو اعررن دانشرركده بررا رتش چییررة ععرری را

هكتار اسو.

ارزعررابی فیدنررد ت برریای فرراهش انتشررار دیافسررتد فرریبن

بخش یانگی سهم ععده ای از مصریف انریيی نهراعی

رتشهاعی فمهزعنه نظتی ااداث ساعبان را پتشنهاد دادند.

فشور را به یود ایتصاص مریدهرد ،برهنحروی فره 31/7

در اعن مطالیه ،فیالتو اعن دانشركده از دعردگاه مرای

درصد از فل فیتش بری ت  33/5درصرد از مصریف گراز

پای بو شنایتی مطالیه شده اسرو .پرهتهش هراعی فره برا

فشور در سال  1392میبروط بره اعرن بخرش بروده اسرو

استتاده از رتش مای پای بو شرنایتی در اعریان صرورت

سیازنامة انیيی .)1392 ،از طیف دعگی ،اعن بخش مرواد ت

گیفته ععدساً ناظی بی سطح فالن اسرو .در اعرن پرهتهش،

آب بامعی نتاز دارد ت ضاعیات پسعاند آن قابلسومه اسو؛

شایص مای پای بو شنایتی در سطح یید استتاده شرده

بیای ملال ،سیانة مصیف آب سهیان در سال  ،1394بتش از

اسو فه آثار محتط زعستی سایتعانی آموزشی ،س ثتیپرذعیی

 220لتتی در رتز شریفو آب ت فاضرالب اسرتان سهریان،

ت س ثتیگذاری اعن بخش بی ساعی بخش های مامیه از قبترل

 )1394ت نتررز سرریانة سولتررد زبالررة یررانگی در سهرریان 320

اعلتنقل ت آثرار محرتطزعسرتی ناشری از آن را برهیروبی

فتلوگی در سال اسو اطلا فالنشهی سهیان )1395 ،فره

نعاعش می دهد .داده های مورد نتاز از قبتل سهم هی عر

از

اعن مقادعی بستار برامسی از مقرادعی متوسرط سریانة مهرانی

رتش های اعل تنقرل در مابره مراعی دانشرجوعان ،مترزان

اسو .مصیف بامی انیيی ،آب ت مواد غذاعی ت نتز اجرم

مصیف آب ،بی ت گاز دانشكده ،برا اسرتتاده از مطالیرات

بامی سولترد پسرعاند از اعرن بخرش ،مومرب اعجراد آثرار

متدانی بیای مدت ع

سال سهته شده اسو .در اعن مطالیه،

محتطزعستی قابلسومهی میشود .لذا ،بیرسی سوسیة پاعدار

عالته بی آثار مستقتم ،اثیهای غتیمستقتم فیالترو دانشركده

در اعن بخش به نحوی فه منبه های مختلف فیالتو آن بری

نتز سا اد امكان در نظی گیفته شده اسو.

زعسوبو بیرسی شود ،مورد نتاز اسو.
1

با سومه به اعن مطلب ،متهومی به نا سایتعان پاعردار

 .2مواد و روشها

سوسیه داده شد فره بره مینرای افرزاعش رانردمان مصریف

صرررعدپور ت فیعرررادی  )1387ت  Wackernagelت Rees

انرریيی ،آب ت مررواد در سررایتعانهررا ت نتررز فرراهش آثررار

 )1998رتششناسی مای پای بو شرنایتی را برهصرورت

محتطزعستی آن در طول فل چییة اتات اسرو

Howe

زعی بتان فیدند:

 .)& Gerrard, 2010از گذشته سا فنون ،سحقتقات بسرتاری

«بیآترد مای پای برو شرنایتی بریای معیتتری میرتن

در اوزذ سایتعان های پاعدار انجا شده اسوHakkinen .

فیاعنرردی چنررد میالررهای اسررو .طبررق رتش تافیناگررل،

ت  )2011 Bellonبه بیرسی انگتزههرا ت موانر پرتشرتی

محاسبة شایص مای پای بو شنایتی شرامل میاارل زعری

سوسیة اعن سایتعانهرا پیدایتنرد ت راهكارهراعی را بریای

اسو:

سیتعج اعن سایتعان ها ارائه فیدند .افزاعش آگاهی مشتیعان

 سخعتن سریانة مصریف سرامنة مرواد مصریفی اصرلی،

از مزاعای سرایتعانهرای پاعردار ت لرزت فرار گیتهری در

ااصل نسبو مصیف سامنة فرل بری اسراس مجعرو

طیاای از معله راهكارهای پتشنهادی آنهاسو.

دادههای منطقه به مقدار معیتو

در اعن پهتهش ،به منظور ارزعرابی آثرار محرتطزعسرتی

 سخعتن زمتن ایتصاص داده شده به هی نتی بیای سولترد
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هی مورد مصریفی ،از طیعرق سقسرتم متوسرط مصریف
سامنة هی مورد بی متوسط سامنة سولتد عا بازده زمتن
 محاسبة متوسط فل مای پای بو شنایتی هری نتری ،از
طیعق مع فیدن سعا مناطق زعسو بو ایتصاص داده
شده بیای هعة بخش هاعی فه در ع

سال سوسط عر

 محاسبة مای پای بو شنایتی بیای معیتو منطقره ای
میتن ،از ااصلضیب متوسرط مرای پرای هری نتری ت
معیتو».
با سومه به میاال فرو  ،رتش مرورد اسرتتاده در اعرن
پهتهش در شكل  1نشان داده شده اسو.

فید مصیف شده اسو.


شناختیناشیارفعالیتهایدانشکده

.طرحمفهومیروششناسیمحاسبةجایپای 
بوم

شکل1

ارزیابی اثرهای محیطزیستی با استفاده از روش ...

307

امیررضا حیدری و همکاران

نظی به پت تدگی بحث مرای پرای برو شرنایتی ،اعرن
مطالیه سنها ناظی به میالة بهریهبریداری از سرایتعان بروده

انیيی مصیفی به زمتن میادل سبدعل میشود.
)1

F
e
EP f

= EF

اسو ت میاال سایو ت سخیعب را شامل نعریشرود .آثرار

در اعن رابطه  EF )gha/yearمرایپرای برو شرنایتی،

محتط زعستی دانشكده ،شرامل آثرار مسرتقتم ت غتیمسرتقتم

 F)GJمتزان مصیف سامنة سویو ef )gha/ha ،ضریعب

اسو .آثار مسرتقتم ناشری از مرواردی اسرو فره در محرل

سیررادل بیابرری بررا  ،)Wackernagel et al., 1999 1/35ت

دانشكده سولتد عا مصیف میشود .در میالرة بهریهبریداری

 EP)GJ/ha/yearبهیه تری انیيی سویو اسو .بهیه تری

اعن موارد شرامل مصریف انریيی دانشركده ،مصریف آب،

انرریيی سررویو از طیعررق رابط رة  )2محاسرربه مرریشررود.

پسعاند سولتدی ت نتز زمتن زعیبنای سرایتعان اسرو .آثرار

 gha)global hectareتاارردی میسررو برریای مررای پررای

غتیمستقتم از مصیف مناب در محلی غتی از دانشكده ناشی

بو شنایتی اسو فره بریای لحراظ فریدن متوسرط مهرانی

میشود .در اعن مطالیه اعلتنقل دانشجوعان بره دانشركده

بهیهتری سعا زمتنها ت آبهای ااصلختز مهران در عر

فه با رتشهای مختلف اعلتنقل صورت میگتید ،از آثار

سال میتن نیمالسازی شرده اسرو .)Kitzes et al., 2007

غتیمستقتم بهشعار میآعد .در رتششناسی مورد استتاده در

اعن نیمال سازی با ضیب ضیعب سیادل در هكترار میبوطره

اعن پهتهش ،با استتاده از ضیاعب انتشار ،دیافسرتد فریبن

ااصل میشود.

منتشی شده از مصیف سویو هرای فسرتلی محاسربه شرد.

A
)2
E
در اعن رابطره ) E (kg C/GJضریعب انتشرار ت A (ton

دیافستد فیبن بهدسو آمد .در نهاعو با استتاده از ضیعب

) CO2/ha/yearضیعب مذب اسرو فره مقردار  5/5بریای

سیادل ،اعن زمتن بره هكترار مهرانی سبردعل شرد .پسرعاند

اعیان لحاظ شده اسرو .)Wackernagel & Yount, 1988

سولتدی نتز با درنظیگیفتن شدت انیيی مز بیای سولتد ،به

بی مصیفی با لحاظ راندمان متوسط نتیتگاه هرای فشرور،

انیيی اتلته سبدعل شده اسو ت مشابه با انیيی مصیفی ،بره

به سویو اتلته سبدعل شده اسو .مطابق برا آمرار ستصرتلی

زمتن مذب دی افستد فریبن ت در نهاعرو هكترار مهرانی

صنیو بی اعیان ،متوسط راندمان فرل نتیتگراههرای بری

سبدعل می شود .در یصوص آب مصیفی نتز ،زمتن منگرل

اعیان بیابی با  38/9درصد در نظی گیفته شده اسو گزارش

مورد نتاز بیای سولتد آب محاسبه مری شرود فره برا اععرال

آمار ستصتلی صنیو بی اعیان.)1394 ،

سپا ،مسااو زمتن مورد نتراز بریای مرذب اعرن مترزان

= EP

ضیعب سیادل ،به هكتار مهانی سبدعل مریشرود .هع نرتن،
زمررتن اشررغال شررده سوسررط سررایتعان دانشرركده ،از آثررار

 .2.2جاي پاي باو شاناختی ناشای از مصار

محتط زعستی محسوب می شود فه به تااد هكترار مهرانی

دانشکده

سبدعل میشود.

بیای محاسبة متزان مصیف آب دانشكده ،از قبت های آب

 .1.2جاي پاي بو شناختی ناشی از مصار

دانشكده در طول ع
انارژي

آب

سال استتاده شده اسو .در محاسربة

مای پای بو شنایتی آب ،منگرل سولتدفننردذ آب در نظری

دانشکده

گیفته می شود ت متزان آب مصیفی به زمتن منگرل سبردعل

انیيی مصیفی دانشكده شامل گراز طبتیری ت بری اسرو.

میشود .بدعن منظور از رابطة  )3اسرتتاده شرده اسرو .در

از اعن موارد از طیعق قبتهای گاز

اعررررن رابطرررره  W)m3متررررزان مصرررریف آب،

FP

مصیف سامنة هی ع

ت بی دانشكده طی سال  1393محاسبه شده اسو .پا از

)(m3/ha/yearبهررریهتری منگرررل در سولترررد آب ت

EF

محاسبة متزان انیيی مصیفی ،با استتاده از رابطرة  )1اعرن

) (gha/yearمای پای بو شنایتی مصیف آب اسو.
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𝐴
𝐸

= 𝐹𝐸

= 𝑃𝐸

صیفهموعیشده در اثی بازعافو فاغذ از آن فسی شده اسو.
بی اساس پهتهش اسدپور ت هعكاران  )1390نی بازعافو

 .3.2جاي پاي بو شناختی ناشی از پسماند توليدي

فاغذ در اعیان متزان  2درصد در نظی گیفته شده اسرو .در

دانشکده

نهاعو ،متزان مای پرای برو شرنایتی سعرا پسرعاندها برا

بی اساس رتش تافیناگل ،مای پای بو شرنایتی پسرعاند،

استتاده از رابطة  )6محاسبه میشود.

بی اساس متزان انیيی مز بیای سولتد موادی فه پسعاند از
آن سولتررد شررده محاسرربه مرریشررود .البترره ،در اعررن رتش،
درصدی از انیيی فه به تاسطة بازعافو پسعاند قابل بازعابی
اسو ت از انیيی مصیفی فاسرته مریشرود .قسرعو ععردذ
پسررعاند سولترردی دانشرركده را پالسررتت

ت فاغررذ سشرركتل

میدهد .محاسبة مای پای بو شرنایتی پالسرتت

EFwws = ∑ CR xi × Gi

)6

i

در اعن رابطه ) Gi (tonمتزان سولتد پسعاند نو  iاسو.
 .4.2جاي پاي بو شاناختی ناشای از زماين ماورد
استفادة دانشکده

سنهرا بری

زمتنی فه سایتعان دانشكده اشغال فیده اسو نترز از آثرار

مبنای انریيی مصریف شرده بریای سولترد مرواد پالسرتتكی

محتطزعستی دانشكده محسروب مریشرود .بریای محاسربة

صورت گیفته اسو ت نتتجة ااصل بی مبنای زمرتن مرذب

مای پرای برو شرنایتی اعرن زمرتن از رابطرة  )7اسرتتاده

دیافستد فیبن بتان میشود رابطة .)4

میشود.

EIx
%R x %SEx
(1 −
×
) ef )4
EP
100
100
در اعن رابطه ) CRx (gha/yr/tنی سبدعل پسعاند،
= CR x

𝐴
𝐸

= 𝑃𝐸

)7

EF = S × eb

EIx

در اعن رابطه ) S (ha/yearمسااو زمتن اشغالشرده ت

) (GJ/tشدت انیيی مصیفی بیای سولتد مادهای فه پسرعاند

) eb (gha/haضیعب سیادل زمتن سایتهشده اسو .مقدار eb

از آن سولتد شده اسرو EP (GJ/ha/yr) ،بهریهتری انریيی

با سومه به پهتهش سیاعی ت زارعری  )1387بیابری برا 2/2

پسعاند ت بیابری برا بهریهتری سولترد نترو در نظری گیفتره

لحاظ شده اسو.

میشود Rx ،نی بازعافرو پسرعاند  xت  SExمترزان انریيی
صیفهموعیشده در اثی بازعافو زباله اسرو .نری بازعافرو
پالستت

در اعیان  9درصد لحاظ شده اسو گزارش ستاد

محتطزعسو ت سوسیة پاعدار شهیداری سهیان.)1393 ،
در محاسبة مای پای بو شنایتی فاغذ ،عالتهبی زمرتن
مذب دیافستد فیبن باعد زمتن منگرل مز بریای سولترد
فاغذ نتز محاسبه شود رابطة .)5
)5

EIx
%R x %SEx
(1 −
×
) ef
EP
100
100
1
%R x
+
(1 −
× 0.8) ef
NP
100

 .5.2جاي پاي بو شناختی ناشی از حملونقل
محاسبة متزان مصیف انیيی سامنه ،در نتتجرة اعرلتنقرل
دانشجوعان به دانشركده نتازمنرد اطالعراسی از قبترل سیرداد
دانشجوعانی اسرو فره از هری رتش اعرل تنقرل اسرتتاده
میفنند ت مسافو طیشده سوسرط اعرن افریاد سرا دانشركده
اسو .بیای سخعتن اعن موارد ،پیسشنامهای سهتره شرد ت در
سطح دانشكده نظیسنجی بهععل آمد .شكل  2ت  3بهسیستب

= CR x

در اعن رابطه NP (t/ha/yr) ،بهیهتری سولتد فاغذ اسو.
بخش دت رابطة  )5بتانگی متزان مسااو منگل مورد نتاز
برریای سولتررد هرری سررن فاغررذ اسررو فرره البترره متررزان

درصررد اسررتتاده دانشررجوعان از هرری رتش اعررلتنقررل ت
متانگتن مسافو طیشده در هی رتش را نعاعش میدهد.
داده های مورد استتاده بیای محاسبة مصیف انریيی در
رتشهای مختلف اعلتنقل در مردتل  1ت  2بتران شرده
اسو.

ارزیابی اثرهای محیطزیستی با استفاده از روش ...
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21.70%
30.40%
خودروی شخصی
مترو
BRT
پیاده یا دوچرخه

4.30%

43.50%


هایمختلفحملونقل


.درصداستفادةدانشجویانازروش
شکل2

BRT

2

7.171

ص

11.64
12

14

10

6

8

4

2

0

میانگین مسافت طی شد)km( ،
هایمختلفحملونقل


روش
میانگینمسافتطیشدةروزانهبا

شکل.3

خشاییپوروهمکاران)1390،

هایمختلفحملونقل(


هایمورداستفادهدرمحاسبةسرانةمصرفانرژیباروش

.داده
جدول1

فتلومتی رتزانة هی تستلة نقلته

مصیف سویو سامنة هی تستلة نقلته لتتی)

ضیعب سینشتن

سواری شخصی

30

1208/9

524/1

سامانة اسوبوسهای سندرت

117

18072/94

2/47

دادههایمورداستفادهدرمحاسبةسرانةمصرفانرژیمترو
جدول .2
راهآهنشهریتهرانوحومه)1394،
بهرهبرداری 
(طبقگزارششرکت 

متیت

فتلومتی طیشدذ رتزانه در فل شبكة متیت

ضیعب سینشتن

مصیف بی رتزانه در فل شبكة متیت

سیداد مسافی رتزانه

28621

658

GWh400

3200000
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رابطة  )8نحوذ محاسبة سیانة مصیف انریيی را بریای

سپا ،مصیف انیيی سامنة هی رتش ،از طیعق رتابطی فه

سواری شخصی ت اسوبوسهای سنردرت ت رابطرة  )9نحروذ

بیای مصیف انیيی سایتعان ارائره شرد ،بره زمرتنمرذب

محاسبة اعن سیانه را بیای متیت بتان میفند.

دیافستد فیبن سبدعل میشود.

)8

مصیف سویو رتزانه هی تستله نقلته
ضیعب سینشتن × فتلومتی رتزانه هی تستله نقلته
ارزش

= سیانه مصیف انیيی

 .3نتايج

ایارسی سویو ×

 .1.3جاي پاي بو شناختی ناشی از مصار
سیانه مصیف انیيی

)9

مصیف بی رتزانه فل شبكه متیت
ضیعب سینشتن × فتلومتی طی شده رتزانه فل شبكه متیت

=

سپا ،با استتاده از رابطة  )10مترزان مصریف انریيی
سررامنة ناشرری از رفرروتآمررد دانشررجوعان ،بررا هرری رتش
اعلتنقل محاسبه میشود.
)10
× سیداد فل دانشجوعان ×

دانشکده
مرردتل  3متررزان مصرریف انرریيی دانشرركده ت مررای پررای
بو شنایتی میبوط را نعاعش میدهد .مای پای بو شنایتی
مصیف انیيی ،بی اسب زمتن مز بیای مذب دیافسرتد
فیبن منتشی شده ت ناشی از مصیف سرویوهرای فسرتلی

=

مصیف انیيی سامنه هی رتش

بتان میشود.

×

سیانه مصیف انیيی هی رتش

به منظور بیرسی مصیف انریيی دانشركده ،سریانة مصریف

متانگتن مسافو طی شده هی رتش

انیيی دانشكده با مقادعی سیانة اعیان ت مهان Wordbank,

درصد استتاده از هی رتش

 )2013در شكل 4مقاعسه شده اسو.

.جایپایبومشناختیمربوطبهمصرفانرژیدانشکده

جدول3

مای پای بو شنایتی
متزان مصیف )GJ/year

زمتن مذب دیافستد فیبن )gha/year

گاز

48/6473

87/24310

بی

19/1615

3/15593

ﺳرانه مصرف انرژي جهان

1894

ﺳرانه مصرف انرژي ايران

2960

ﺳرانه مصرف انرژي دانشكد،

2841

4000

انارژي

3000

2000

1000

0

کیلوﮔرم معادل نفت خام
شکل.4مقایسةسرانةمصرفانرژیدانشکدهبامقادیرسرانةایرانوجهاندرسال1393

ارزیابی اثرهای محیطزیستی با استفاده از روش ...
امیررضا حیدری و همکاران

با سومه به شكل  ،5سیانة مصیف انریيی دانشركده از

311

مقدار سیانة مهانی محاسبه ت با مصیف گراز فیلری معر

سیانة مصیف انیيی اعیان پاعتن سری اسرو ،امرا سقیعبراً 1/5

شده اسو .شكل  5مقاعسة اعن دت سنارعو را با االو فیلی

بیابی سیانة مصریف انریيی مهران اسرو .مصریف انریيی

نعاعش میدهد .مطابق با نتاعج ،مای پای بو شنایتی ناشی

دانشرركده ت مررای پررای بررو شررنایتی ناشرری از آن مقرردار

از مصرریف انرریيی دانشرركده ،در سررنارعوی  1متررزان 14/3

قابل سومهی دارد ت اعن مطلب پتانستل بامی صریفهمروعی

درصد ت در سنارعوی  2متزان  20/7درصد فاهش یواهرد

در اعن بخش را نشان میدهد .بیای ارزعابی پتانستل فاهش

عافو.

مای پای بو شنایتی ،متزان مای پای بو شنایتی مصریف
بی ت گاز دانشكده با فیض مقادعی متوسرط مهرانی بریای

 .2.3جاي پاي باو شاناختی ناشای از مصار

سیانة مصیف بی ت گاز در دت سنارعوی مداگانه محاسربه

دانشکده

شده اسو .در سنارعوی  1بیای محاسبة فل مصیف انریيی

متزان آب مصیفی دانشكده ت مای پای بو شنایتی میبوط

دانشكده ،مصیف گاز با فیض متزان سیانة مهانی مصریف

در مدتل  4بتان شده اسو .مای پای بو شنایتی ناشی از

گاز محاسبه ت با مصیف بی فیلری دانشركده معر شرده

مصیف آب بی اسب زمرتن منگرل مز بریای سولترد آب

اسو .هع نتن ،در سنارعوی  2متزان مصیف بی بی اساس

بتان میشود.

ﺳناريوي ( 1ﺑا فرض مقدار ﺳرانه جهانی ﺑراي مصرف ﮔاز)

34193.11

ﺳنارويوي ( 2ﺑا فرض مقدار ﺳرانه جهانی ﺑراي مصرف ﺑرق)

31646.64

مصرف ﺑرق و ﮔاز فعلی

39904.17

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

0

جاي پاي ﺑوم شناخﺘی مصرف انرژي ()gha/year
بومشناختیدرسناریوهایفعلی1،و2
شکل.5مقایسةجایپای 


.جایپایبومشناختیمربوطبهمصرفآبدانشکده

جدول4

مصیف سامنة آب )m3

8/6634

مایپای بو شنایتی بی مبنای زمتن منگل )gha/year

971/5


آب
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. 3.3جاي پاي بو شناختی ناشی از پسماند توليدي

افزاعش نی بازعافو راه ال مناسبی بیای فاهش مای پای

دانشکده

بو شنایتی ناشی از سولتد پسعاند اسو .شكل  6ت  7سر ثتی

مرردتل  5سولتررد سررامنة پسررعاند دانشرركده ت مررای پررای

افزاعش نی بازعافو را رتی مای پای بو شنایتی فاغذ ت

بو شنایتی میبوط را نعاعش میدهد.
نی بازعافو پالستت

پالستت

سولتدی دانشكده نعاعش میدهد.

ت فاغذ در اعیان ،بهسیستب  9ت 2

درصد اسو ،در االی فه در سال  ،2014اعن مقادعی بریای

 .4.3جاي پاي بو شاناختی ناشای از زماين ماورد

ارتپا بهسیستب  69/2درصرد The Facts-An Analysis of

استفادة دانشکده

 )European Plastics, 2015ت  71/7درصرد

European

 )Declaration on Paper Recycling, 2014بروده اسرو.

مسااو زمتن زعیبنای دانشكده ت مای پرای برو شرنایتی
میبوط در مدتل  6بتان شده اسو.

پسماندتولیدیدانشکدهوجایپایبومشناختیمربوط

جدول.5

متزان سولتد سامنه )ton

پالستت

فتسة زباله

0216/0

لتوان پالستتكی

72/0

فاغذ

308/0

مای پای بو شنایتی
زمتنمذب دیافستد فیبن )gha/yr
5737/0
574/0

0.7

جاي پاي ﺑوم شناخﺘی ناشی از پالﺳﺘیک
()gha/year

جاي پاي ﺑوم شناخﺘی ناشی از )(gha/year
پسﻤاند کاغذ

0.7

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

نرخ ﺑازيافت کاغذ %
بومشناختی
شکل.7تأثیرافزایشنرخبازیافتبرجایپای 
ناشیازپسماندکاغذ

0.1
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

نرخ ﺑازيافت پالﺳﺘیک %
بومشناختیناشیاز
شکل.6تأثیرافزایشنرخبازیافتبرجایپای 
پسماندپالستیک

.جایپایبومشناختیزمینمورداستفادةدانشکده

جدول6

مسااو زعیبنای دانشكده )m2
6263

مای پای بو شنایتی
زمتن سایتهشده )gha/year
3778/1
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 .5.3جاي پاي بو شناختی ناشی از حملونقل

بو شنایتی ناشی از اعلتنقل به متزان  93/4درصد ت اگی

مدتل  7مصیف انیيی ناشی از رفو ت آمرد دانشرجوعان ت

از سامانة اسوبوسهای سندرت استتاده فننرد بره مترزان 77/8

مای پای بو شنایتی میبوط را نشان میدهد.

درصد فراهش یواهرد عافرو .لرذا ،اععرال ستاسروهراعی

بخش ععدذ مای پای بو شنایتی ناشی از رفروتآمرد

مناسب بریای سشروعق دانشرجوعان بره اسرتتاده از تسراعل

دانشجوعان با سرواری شخصری اسرو .سرواری شخصری،

اعلتنقل ععومی سر ثتی برهسرزاعی در فراهش مرای پرای

ضیعب سینشتن پاعتنی دارد فره مومرب مری شرود سریانة

بو شنایتی ناشی از اعلتنقل یواهد داشو.

مصیف انیيی برامعی داشرته باشرد .در صرورسی فره سعرا
دانشجوعانی فه از سرواری شخصری بریای رفروتآمرد بره

 .4بحث و نتيجهگيري

دانشكده استتاده میفنند ،از متیت استتاده فنند ،مرای پرای

مدتل  8یالصة نتاعج پهتهش را نعاعش میدهد.

وآمددانشجویانوجایپایبومشناختیمربوط


ونقلدرنتیجةرفت

.مصرفانرژیبخشحمل
جدول7

سیانة مصیف انیيی

)

مگايتل

نتی0فتلومتی

(

مای پای بو شنایتی

مصیف سامنة انیيی در اثی

زمتنمذب دیافستد فیبن

رفوتآمد دانشجوعان )GJ

)(gha/year

سواری شخصی

2/511

308/03

1512/147

سامانة اسوبوسهای سندرت

0/338

1/57

7/7

متیت

0/015

2/4716

23/86

شناختیفعالیتهایدانشکدهدرحالتفعلی


جایپایبوم
جدول.8خالصةنتایج
مصیف انیيی دانشكده

مای پای بو شنایتی
)gha/year

پسعاند سولتدی

زمتن

گاز طبتیی

بی

آب

پالستت

فاغذ

زعیبنا

سواری

87/24310

3/15593

97/5

5737/0

574/0

377/1

147/1512

با سومه به اعن نتاعج بیای فاهش مای پای بو شنایتی
موارد زعی پتشنهاد میشود:


مصیف انیيی اعل تنقل
سامانة اسوبوسهای
سندرت
7/7

متیت
86/23

قابلسومهی در فاهش آثار محتطزعستی دانشكده ت در
نتتجه فاهش مای پای بو شنایتی دانشركده یواهرد

بخش اعظم مای پای بو شنایتی دانشكده میبوط بره

داشررو .هع نررتن ،اسررتتاده از نعررای سعررا شتشرره در

مصیف انیيی دانشكده اسو .لذا ،با سومره بره اعنكره

دانشرركده ،مومررب افررزاعش نترروا ارریارت سابشرری

ادتد  50سا  70درصد از فل مصیف انیيی سایتعان

یورشتد به سایتعان ت در نتتجه افزاعش چشعگتی بار

Omer,

بیتدسی در فصل سابستان می شرود .اسرتتاده از سراعبان

 ،)2008فرراهش مصرریف انرریيی ستسررتمهررای سهوعررة

متحیك بیای فاهش نتروا سرابش یورشرتد در فصرل

مطبررو  ،از طیعررق رتشهرراعی ماننررد فنترریل مناسررب

سابستان اقدا مؤثیی در فاهش مای پای بو شرنایتی

ستستمها ،بهیهبیداری بهتنه از ستستمها ت مزآن سر ثتی

ناشی از مصیف انیيی دانشكدذ یواهد داشو.

میبوط به ستستمهرای سهوعره مطبرو اسرو
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تابستان 1396

سیانة مصیف انیيی اعیان به متزان قابلسومهی برامسی

افزاعش نی بازعافو پسرعاند نتازمنرد بهبرود ستسرتم

از مقادعی مهرانی اسرو ،بره گونره ای فره مرای پرای

مرردعیعو پسررعاند در سررطح فررالن اسررو .در سررطح

بو شنایتی ناشی از مصیف انیيی ،برا فریض مقردار

دانشكده نتز می سروان از طیعرق اقرداماسی سراده نظتری

سیانة مهانی بیای مصیف گاز ،متزان  14/3درصرد ت

اطررال رسررانی ت آگرراهسررازی دانشررجوعان از آثررار

با فیض مقدار سیانة مهرانی بریای مصریف بری بره

محتط زعستی سولتد پسعاند در دانشكده سولتد پسرعاند

متزان  20/7درصرد نسربو بره االرو فیلری فراهش

دانشكده را به اداقل رساند.

یواهد عافو .لذا ،فاهش مصریف گراز ت بری  ،سر ثتی



قابلسومهی در فراهش آثرار محرتطزعسرتی دانشركده

دانشرركده را سشرركتل مرریدهررد .مطررابق بررا آمررار

یواهد داشو .فیهنگسازی ت اصالح الگوی رفتراری

مع آتریشده ،هی هتته ادتد  1500لتوان پالستتكی

سافنان ،از طیعق اطال رسانی از متزان مصیف بری ت

در دانشكده سولتد میشود فه رقم قابلسرومهی اسرو.

گاز ت آثار محتط زعستی ناشی از آن گرامی مرؤثیی در

با سومه به اعنكه اعن لتوانها بریای آبسریدفرنهرای

راستای فاهش سیانة مصریف گراز ت بری دانشركده

دانشكده استتاده مریشرود ،در صرورسی فره برا ارائرة

اسو.

راهكاری مناسب سولتد اعرن لتروان هرا متوقرف شرود،

در بخش اعرلتنقرل ،بخرش اعظعری از مرای پرای

متزان مای پای بو شنایتی سامنة دانشركده ناشری از

بررو شررنایتی از اسررتتادذ دانشررجوعان از یررودرتی

سولتد پسعاند ،به متزان  48/5درصرد فراهش یواهرد

شخصی ناشی میشرود .یرودرتی شخصری ،ضریعب

عافو.

سینشتن فعتیی دارد ت در نتتجه سیانة مصیف انیيی





لتوان پالستتكی اجم قابرلسرومهی از زبالرة سولتردی



با سومه به اعنكه مصیف غذای افریاد در ارال ااضری

بامسیی یواهد داشو .لذا ،ستاسوگذاری مناسرب در

در دایل دانشكده انجا نعی شود ،مصیف غذا در اعن

افررزاعش اسررتتادذ دانشررجوعان از تسرراعل اعررلتنقررل

پهتهش بیرسی نشرده اسرو .سغتتری الگروی مصریف

ععررومی مومررب فرراهش چشررعگتی مررای پررای

غذاعی در فاهش آثار محتطزعستی ت در نتتجه فراهش

بو شنایتی در بخش اعل ت نقل مری شرود .هع نرتن،

مای پای بو شنایتی ناشی از زندگی انسرانهرا مرؤثی

بینامه رعزی مناسب فالس های درسری سیرداد دفیرات

اسو .در اال ااضی ،بینج بخش اصلی الگوی سغذعة

عزععو دانشجوعان به دانشكده را فاهش یواهرد داد

اعیانی را شامل میشود ت اعن در االی اسو فه بریای

فرره در طررول سررال س ر ثتی چشررعگتیی رتی فرراهش

سهتة بینج مقدار آب زعرادی مصریف مریشرود .ارائرة

سویو مصیفی در بخش اعلتنقل یواهد داشو.

الگوی مناسب سغذعهای بیای اعیان ،فره ضرعن سر متن

بازعافررو پسررعاند باعررث مرریشررود بخشرری از انرریيی

نتازهررای برردن ،متررزان مصرریف آب را فرراهش دهررد

مصیفشده بیای سولتد مادهای بازعابی شود فه پسعاند

موضو مناسبی بیای پرهتهش هرای آعنرده اسرو .برا

از آن ااصل شرده اسرو .در اعریان ،مترزان بازعافرو

استتاده از رتعكید مای پای بو شنایتی میسوان نتاعج

پالستت

 90درصد ت بازعافو فاغذ  2درصرد اسرو

ملعوسسیی در اعن یصوص ارائه داد.

فه در مقاعسه با فشورهای پتشیفته رقم بسرتار پراعتنی
اسو .فع

به افزاعش درصد بازعافو اعن پسرعاندها،

از طیعق اقداماسی مانند ستكت

زبالره هرا در دانشركده

مومب فاهش مای پای بو شنایتی پسعاند میشرود.

يادداشت
)1. sustainable building (green building
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