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در مرز ســیستم ماســت دوغ و ي لبنی از جمله هاارزیابی اثرات زیسـت محیطی تولید فرآورده  هدف از این پژوهش

ــتفاده کـارخانه،   ــدمی) LCAاز روش ارزیابی چرخه حیات (با اسـ . آمار و اطالعات مورد نیاز این پژوهش از طریق باشـ

برداري مستقیم در محیط کارخانه و انجام آزمایشات مصاحبه حضوري با مدیر عامل کارخانه دشت ساواالن اردبیل، داده

اي ه. در این پژوهش اثرات زیست محیطی فرآوردهاستهشهرستان اردبیل به دست آمد شـهرك صنعتی در آزمایشـگاه  

ــته نرم ــتفاده از بسـ و ارزیابی  CML-IA baseline V3.03 / World 2000و روش  SimaProافزاري لبنی با اسـ

 /ReCiPe Endpoint (E) V1.12وارده به ســالمت انســان، اکوســیســتم و منابع با اســتفاده از روش  هايخســارت

World ReCiPe E/E   .هاي انتشـار آلودگی در آب به صـورت آزمایش  محاسـبه گردیدBOD  وCOD  در آزمایشگاه

آالیندگی در اکثر  PETبندي از جنس بطري در فرآیند تولید دوغ با بسته که نتایج حاصل از مطالعه نشان دادانجام شد. 

باشد به جز دسته می P.V.Cاي بندي کیسهشی از تولید دوغ با بستههاي ناتر از آالیندگیهاي اثر به مراتب بیشدسـته 

 باشد. در فرآیند تولید ماست نیز هر چه سایز ماست تولید شدهگیر میاي چشماثر سـمیت انسان که آالیندگی دوغ کیسه 

حصوالت ید انواع متر باشد اثرات زیست محیطی کمتري را پی دارد. مقادیر پتانسیل گرمایش جهانی حاصل از تولبزرگ

ها تهات اسپا و شیرخام ورودي ها در فرآیند تولید دوغهات اسپاتلبنی باال بوده که از شیرخام ورودي و پساب خروجی 

گرمی  100سی و ماست سی 250باشـد. پتانسیل گرمایش جهانی حاصل از تولید دوغ بطري  می در فرآیند تولید ماسـت 
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 مقدمه -1-1

 ست کهکامل مشخص نی طور به حال، این با .استشده تبدیل اخیر هايسال در برانگیز بحث مسئله یک هوایی به و آب تغییرات

در  غییراتت سهم .گیردمی قرار تاثیر تحت انسـانی  هايفعالیت توسـط  میزان چه و دهدطبیعی رخ می طور به تغییرات این میزان از چه

 کاهش .باشدشود قابل نظارت و تنظیم میمی) GHG( ايگلخانه گازهاي سبب تولید شرایطی که در ویژه به هاي انسـانی، اثر فعالیت

 ,.Moudrý et al(باشد می ضروري غذایی صنایع و کشاورزي جمله از انسـانی،  هايفعالیت عمده هايزمینه تمام در انتشـارات  تولید

 ه باالترینب انسانی هايناشی از فعالیت ايگلخانه گازهاي انتشارات اخیر و آشـکار بوده  هوایی و آب سـیسـتم   بر انسـان  تاثیر .)2013

اند. علت هداشت طبیعی و انسانی هايسیستم در گیريچشـم  اثرات ییهوا و آب که این تغییرات ،اسـت بشـریت رسـیده   تاریخ میزان در

میالدي، بسیاري از تغییرات مشاهده شده نسبت  1950باشد و از دهه گرمایش جهانی از سـیستم آب و هوایی صریح و بدون ابهام می 

و همچنین افزایش در قطب ر برف و یخ ها، کاهش مقدااسـت که سـبب گرم شدن جو و اقیانوس  سـابقه بوده به چندین هزار سـال بی 

  .)Team et al., 2014(است سطح دریا شده

 به طراتخ. شودانسانی می و طبیعی هايسیستم براي جدید خطرات ایجاد و موجود هايریسک هوایی سبب تقویت و آب تغییرات

 Team et(باشد می تربیش توسعه حال در کشورهاي در محروم جوامع و مردم براي کلی طور به و استتوزیع شده یکنواخت صورت

al., 2014(ايگلخانه گازهاي دقیق بررسی که استشده سبب هوایی و آب . تغییرات )GHG (صورت اقتصادي هايبخش تمامی در 

 2CO انتشار در که کندانرژي مصرف می توجهی قابل غذایی مقدار مواد توزیع و حفظ . تولید،)Place and Mitloehner, 2012(گیرد 

 اثرات با حداقل و باال کیفیت با ایمن، غذایی مواد بر یافتهتوسعه کشورهاي در کنندگانتقاضاي مصرف این، بر عالوه. دارد مشارکت کل

 ی، معیارهايغذای مواد انتخاب زیست، در آینده محیط هوشیار به مسائل کنندهمصرف با افزایش آگاهیباشد. می یمحیط زیستنامطلوب 

 و تولید هايسیستم در منابع از يربردابهره و محیطی زیست اثرات ارزیابی را در نظر خواهد گرفت. بنابراین اخالقی و محیطی زیست

  .)Roy et al., 2009(باشد پایدار ضروري می مصرف منظور به غذایی مواد توزیع

 تمامی از ومس یک مسئول غذایی جهانی سیستم که کنند،می بازي ايگلخانه گازهاي انتشار در کلیدي نقش انسانی هايفعالیت

 رواین از باشد،می جهان در صنعتی هايبخش ترینبزرگ از یکی غذایی . صنایع)Khoshnevisan et al., 2015(باشد می انتشارات

 درصد 36 و جهان در مصرفی انرژي سوم یک به نزدیک. )Roy et al., 2009(شود می محسوب انرژي بزرگ کنندگانمصرف از یکی

 همگام منظور به غذایی مواد پردازش بخش. )Agency, 2007(باشد می تولیدي صنایع به مربوط 2CO اکسید کربندي انتشارات از

 جهانی ايگلخانه گازهاي انتشار از درصد 20 حدود مسئول اکنون نیزو هم یابد تريبیش توسعه رودمی انتظار المللیبین تقاضاي با شدن

 اکثر در محیطی زیست اثرات از درصد 70 مسئول که بوده نقل و حمل و مسکن کنار در اصلی اولویت سه از یکی غذایی مواد. باشدمی

 هايفرآورده و شیر نقل و حمل و پردازش تولید، در ايگلخانه گازهاي تولید. )Biswas and Naude, 2016(باشد می هابنديدسته
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 اثرات از آگاهی. )Flysjö, 2011(باشد هاي انسانی میمربوط به فعالیت جهانی ايگلخانه گازهاي انتشار از درصد 7/2 حدود شامل لبنی

 به تولید رتغیی براي را غذایی مواد بخش و غذایی رژیم تنظیم به را کنندگانمصرف کل یک عنوان به غذایی زنجیره محیطی زیست

 تردوستانه محصوالتی دنبال به کنندگانمصرف که طوري . به)Kristensen et al., 2015( سازدمی قادر منابع مصرف کاهش منظور

  .الف) 1395(زرگر ارشادي و همکاران،  دارند کنندگانمصرف هايخواسته برآورد در سعی نیز کنندگان تولید و باشند،می زیست محیط با

شیر و سایر  براي تقاضا افزایش یابد و با توجه به این افزایش 2050 سال در میلیارد 4/9 به جهانی که جمعیت رودمی انتظار

 مواد تولید هايسیستم پایداري بهبود به نیاز دهنده نشان جهانی پویایی این. در پی داردمالحظه  قابل افزایش محصوالت لبنی نیز

 االب کیفیت با غذایی مواد که است مهم بسیار جهانی، جمعیت افزون روز افزایش به توجه با طرفی از. )White, 2016(باشد غذایی می

 ايهشیوه گذشته قرن در رواین از. برسد حداقلبه  زیست محیط بر آن اثرات و شود، تولید کافی اندازه به موجود محدود منابع از

 بر. شودمی ویقتش زیست محیط با دوستانه تولید هايروش از استفاده و استکرده تغییر توجهی قابل طور به غذایی صنایع و کشاورزي

) زباله هایین دفع و توزیع بندي،بسته غذایی، مواد تولید( محصوالت حیات چرخه مختلف مراحل چگونگی شناسایی دالیل این اساس

 کاربران شویقت به منجر تواندمی که شده پایدارتر تولید سبب و شودمی محسوب اهم است، تاثیرگذار محیطی زیست اثرات میزان در که

  ).Meneses et al., 2012( شود پسند زیستمحیط سبک به محصوالت مصرف به

 بنديوم گروهد لبنی در جایگاه محصوالت باشند،محیطی را دارا می زیست اثرات ترینبیش که گوشتی، محصوالت و گوشت از پس

 یغذای صنایع در هابخش رشدترین به رو و ترینضروري از یکی لبنیات. )Fantin et al., 2012(گیرند این دسته از محصوالت قرار می

 زیست اثرات مورد در اطالع براي المللیبین و ملی يتقاضا افزایش مقابل در لبنی رو صنایع. از این)Kuttappa et al., 2016(باشد می

 سطح . در)Gollnow et al., 2014(باشد می گوییپاسخ مسئول اي،گلخانه گازهاي انتشار به توجه با ویژه به محصوالت، محیطی

 بسیاري .)Ross et al., 2014(دارد  شرکت بشري هايفعالیت توسط تولیدي ايگلخانه گازهاي انتشارات از %4 در لبنی بخش جهانی،

 گاو هر ازاي هب شیر تولید افزایش تولیدي، با شیر کیلوگرم هر در ايگلخانه گازهاي انتشار که استداده نشان قطعی مدل رویکردهاي از

  .)Zehetmeier et al., 2014(یابد می کاهش

دخیل هوایی  و آب اتتغییر و ايگلخانه گازهاي تولید در یطرف از است که زیست محیط با طرفه دو ايرابطه داراي لبنی بخش

 و آب تغییرات با باید گیرد ومی قرار تاثیر تحت ،دسترس طبیعی در منابع میزان به لبنی هايفرآورده تولید دیگر، سوي از و باشدمی

 وردم در گیريتصمیم در محدودي تاثیر حاضر حال در باشد، امااگرچه داراي اهمیت می اي،گلخانه گازهاي تولید. داده شود وفق هوایی

 ,.Muehlhoff et al(باشد می لبنی هايبخش در کربنتولید  کاهش به منظور اقتصادي ابزار نبود دلیل به دارد که لبنی صنایع توسعه

2013(.  

 یکی لبنی هايبخش اول،. است نیازمند مطالعه عمده دلیل سه به توسعه حال در کشورهاي لبنی هايبخش در ايگلخانه گازهاي

 مدیریت، هايشیوه دوم،. باشدمی آینده هايدهه در توسعه حال در کشورهاي هاي کشاورزيبخش زیر در واحدهاي رشد ترینسریع از

 جهیتو قابل طور دهد، بهمی قرار تاثیر تحت را ايگلخانه گازهاي انتشار که دیگر عوامل و حیوان عملکرد هوا، و آب خاك، هايویژگی
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 Daneshi( استشده دولت تبدیل در استاندارد یروش به ملی ايگلخانه گاز ممیزي گزارش سوم،. باشدمناطق مختلف، متفاوت می میان

et al., 2014(. 

 به متريک هايفرصت کنندگانمصرف که امروزه است معنی به این ورسند می فروش به بنديبسته با محصوالت ،دیگر سوياز 

. شودیم متنوع اشکال در جامد زائد مواد از زیادي مقادیر به منجر در نتیجه مصرف محصول زباله دارند، تولید بدون محصوالت مصرف

 تمحصوال سایر و یدرمان و یبهداشتمواد  ،هاشوینده غذایی، مواد از امروزه بسیاري است وشده عمومی هايبحث موضوع بنديبسته

 ،جه آنکه نتی. شوندمی ارائه کنندگانمصرف به مختلف هاياندازه و مواد در و همچنین بنديبسته هايگزینه از ايگسترده طیف در

 آلی بخش از پس شهري هايزباله از بخش دومین واقع، در. استشده شهري جامد زائد مواد جریان در بنديبسته رشد حال در درصد

 5/120 مسئول کاتالونیا هر فرد ساکن در 1995 سال در مثال، عنوان به. یابدمی افزایش که میزان آن هر ساله باشدمی بنديبسته

 افزایش درصد 7/24به میزان  سال هر در کیلوگرم 3/150 به 2005 سال در این مقدار که ،باشدمی سال هر در بنديبسته کیلوگرم

- مصرف رسانی بهعاطال بنابراین،. شود گرفته نظر در باید نیز آن محیطیزیست پیامدهاي شود، مدیریت درستی به بنديبسته . اگریافت

 ترویج هايپیشرفت سازيپیاده منظور به آن، بنديبسته جمله از کاال، کلی حیات چرخه محیطی زیست پیامدهاي خصوص در گانکنند

 .)Pasqualino et al., 2011( باشدمی پایدار ضروري

اي هتواند گام مهمی براي دستیابی به اهداف توسعه پایدار باشد. زیرا سیستمهاي انرژي و خروجی آن میرابطه بین وروديتعیین 

ز هاي فسیلی، الکتریسیته و غیره، داراي بازده تولید بیشتري نیهاي جدید، سوختتولید مدرن و فشرده به دلیل استفاده از تکنولوژي

حلی براي کاهش مصرف انرژي به ازاي هر واحد ها، پیدا کردن راهمدام منابع انرژي و تجدیدناپذیري آنهستند. با توجه به تخلیه 

رژي و سهم باشد. الگوهاي مصرف انتولیدي براي دستیابی به توسعه پایدار و براي نجات منافع نسل آینده و پایداري زندگی ضروري می

  ).1394(مصري گندشمین،  باشدو شرایط متفاوت می هاي انرژي بسته به نوع سیستمهر یک از نهاده

اید تجزیه و در بخش لبنی، ب محیطیاي و دیگر اثرات منفی زیستبه منظور تعیین کمیت استفاده از منابع، تولید گازهاي گلخانه

تحلیلی جامع به منظور بهبود شرایط صورت گیرد که ارزیابی چرخه حیات چارچوبی رایج براي ارزیابی زیست محیطی از محصوالت و 

) LCA( حیات چرخه ارزیابی .)Roer et al., 2013(شود باشد که به طور گسترده براي این منظور استفاده میي تولید میاهسیستم

 De Vries(است شده پذیرفته محصول یک حیات چرخه طول در محیطی زیست اثرات ارزیابی براي کلی طور به که باشدمی روشی

et al., 2015(.  

 محیطی زیست اثرات ارزیابی براي روشی عنوان به صنایع سایر و کشاورزي بخش در گسترده طور به زندگی چرخه ارزیابی روش

زو استانداردهاي ای در روش این. اسـت پذیرفته شـده  محصـول  حیات چرخه در متمرکز انتشـارات  و منابع شـناسـایی   تولید، فرآیندهاي

 نظر از تولید، هايپروســه از جامع ارزیابی ارائه براي آن توانایی در LCA اصــلی قوت نقاط. اســتشــده تعریف 14044و ایزو  14040

 محیط زا حفاظت زمینه در آگاهی افزایش .است نهفته چندگانه پارامترهاي نظر از همچنین و محیطی، زیست اثرات و منابع از استفاده

 بهتر كدر براي هاییروش توسعه به منديعالقه افزایش سبب محصوالت، مصرف و تولید با مرتبط محیطی زیسـت  اثرات و زیسـت 
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ــوالت و خدمات گردیده ــت محیطی محص ــتاثرات زیس ــعه هايتکنیک از یکی. اس  حیات چرخه ارزیابی هدف، این براي یافته توس

)LCA (باشد رسانیاري زیر موارد در تواندمی که باشدمی:  

 شانحیات چرخه مختلف مراحل در محصوالت محیطی زیست عملکرد بهبود براي هاییفرصت شناسایی  

 تعیین ژیک،استرات ریزيبرنامه مثال عنوان به. غیردولتی یا دولتی هايسازمان و صنعت در گیرندگان تصمیم به رسانیاطالع 

  فرآیند یا و محصول مجدد طراحی یا طراحی ها،اولویت

 بازاریابی  و گیرياندازه هايروش جمله از محیطی، زیست عملکرد به مربوط هايشاخص انتخاب)ISO, 2006(. 

 که بوده هاروش موثرترین از یکی LCA از استفاده. باشدمی نیاز مورد جامعی روش زیست محیط بر صنعت تاثیر گیرياندازه براي

 کهطوري به شود،می برده کار به محصوالت حیات چرخه طول در محیطی زیست اثرات ارزیابی اي برايوسیله عنوان به گسترده طوربه

 . اگرچه)Biswas and Naude, 2016( استآمده وجود به حیات چرخه ارزیابی در ناگهانی محبوبیت افزایش گذشته، سال ده طول در

 شاهد 1990 دهه از اما است،گرفته صورت آن توسعه براي تالش چندین 1970 دهه از و استکرده نمو 1960 دهه در LCA مفهوم

 است،شده استفاده متعددي هاينام از تاکنون LCAمفهوم  براي. استبوده زیست محیط علوم زمینه در افراد سوي از توجهاتی دریافت

 یطیمح و منابع مشخصات تحلیل و تجزیه" نام از ژاپن، و آلمان در سوئیس، ،"زیست محیط با تعادل" نام از آلمان مثال در طور به

 شناسیسم و شیمی انجمن. استشده استفاده "گور تا گهواره " از و "محیطی زیست هايپروفیل ارزیابی "نام  از و آمریکا در "زیست

 و شمالی آمریکاي در SETAC ،1990 دهه در. استبوده درگیر LCA مفهوم درك و آگاهی افزایش به) SETAC( محیطی زیست

 براي چارچوب یک قالب در عام توافق ترویج و پروژه چندین توسعه حمایت، کارگاه ،)USEPA( آمریکا زیست محیط از حفاظت آژانس

 اروپا، SETAC توسط مشابه هايتالش. دادند تشکیل را محیطی زیست اثرات ارزیابی و حیات چرخه موجودي تحلیل و تجزیه هدایت

 این نتیجه در. گرفت صورت جهان سراسر در LCA متخصصان و ISO استاندارد المللیبین سازمان مانند المللیبین هايسازمان سایر

  .)Standardization, 1997( شد نائل موجودي تعریف مناسب روش و LCA کلی چارچوب سر بر عام توافق ها،تالش

  LCAهاي پژوهشی در زمینه سازمان -1-2

  باشند:می زیر در شده ذکر موارد شامل LCA زمینه در پژوهشی اصلی هايسازمان

  اسـتاندارد  المللیبین سـازمان )ISO(، هايسري محیطی زیست مدیریت استانداردهاي ISO 14000 از بخشی عنوان به را 

  . استداده توسعه LCA در المللیبین استاندارد

 ملل ســازمان زیســت محیط برنامه )UNEP(، جمله از محیطی زیســت پژوهش و اطالعات ارزیابی، نظارت، آن اولویت که 

 جودمو شیوه بهترین ایجاد و زیست محیط هايسـیاست  توسـعه  زیسـت،  محیط نامهپیمان هماهنگی افزایش اولیه، هشـدار 

 غیر هايســازمان و صــنعت و کار و کســب دولتی، مقامات المللی،بین هايســازمان دیگر با همکاري طریق از LCA براي

  .باشدمی دولتی



 

6 

 

 محیطی زیست شناسیسم و شیمی انجمن )SETAC(، مدیریت و بهبود حفاظت، براي مناسب هايشیوه و اصول توسعه از 

  . کندمی پشتیبانی اکوسیستم یکپارچگی و پایدار زیست محیط کیفیت

 زیســت محیط حفاظت ســازمان )EPA (روش توســعه روي کار بر حال در آمریکا، متحده ایاالت LCA هايشــاخه تحت 

  . باشدمی مختلف

 تاسیس یااسـترال  در هافعالیت ضـایعات  رسـاندن  حداقل به و پاك تولیدي هايفعالیت ترویج براي که پاك، تولید عالیه مرکز 

  .  استشده

 روش از استفاده و توسعه پرورش و ترویج که اسـترالیایی،  حیات چرخه ارزیابی مشـترك  مجمع LCA طور به و استرالیا، در 

  .  باشدمی مجمع این هدف محیطی، زیست پایدار توسعه المللیبین

 مرکز LCA ،کمک با که دولتی و خصوصی هايشـرکت  در گرامحصـول  محیطی زیسـت  اسـتراتژي  ترویج مرکز دانمارك 

  .  کندمی اجرا را حیات چرخه تفکر هاآن

 توسـعه  ارتقاي براي ايجامعه LCA) ،SPOLD،( توسـعه  درگیر بلژیک، در LCA شرکت ضروري هايسیاست بازسازي و 

 براي و استشـده  داده توسـعه  LCI اطالعات تبادل تسـهیل  منظور به SPOLD فرمت. باشـد می پایدار توسـعه  سـمت  به

 شــبکه اطالعات پایگاه حفظ و SPOLD فرمت توســعه به حاضــر حال در و باشــدمی مربوطه هايداده مجموعه انتخاب

SPOLD اندکرده تمرکز .  

 IVF، زمینه در بزرگ تحقیقاتی برنامه یک داراي تولیدات، مهندسی تحقیقات براي سوئدي موسسه LCAS در تحقیقات و 

  . باشدمی LCAS به صنعتی بهداشت علوم شدن مشمول احتمال زمینه

 زیست محیط استراتژي مرکز )CES(، ،انگلستان CES دارش کارشناسی زمینه در تدریس و تحقیق توسعه براي پیشرو مرکز 

  .باشدمی پایدار

 مرکز LCA، ،افزار نرم از عبارتند مرکز این هايفعالیت که ژاپن، تســوکوبا LCA، LIME )ارزیابی روش از ژاپنی نســخه 

 توســعه در همچنین و LCA روش انتشــار و LCA اطالعات پایگاه ،)endpoint ســازيمدل اســاس بر حیات چرخه اثرات

  .کندمی کار نیز زیست محیط با سازگار و پایدار مصرف براي وريبهره

 مراکز جهانی اتحاد LCA، ــدمی جدید المللیبین ائتالف یک ــط که باش ــات توس ــس ــطح در هم، با زیر موس  یا و ملی س

 رايب آمریکایی مرکز: از عبارتند هاموسسه. استشده تشکیل حیات چرخه روش از استفاده ترویج هدف با باالتر هايسازمان

 تحقیقات مرکز و دانمارك ،LCA مرکز حیات، چرخه بررســی براي کانادا دانشــگاهی بین مرجع مرکز. حیات چرخه ارزیابی

LCA، االهاک توسعه در حیات چرخه تفکر از که ،)حیات چرخه ارزیابی در اروپایی افزارينرم بسترهاي( اروپا کمیسیون. ژاپن 

 و خصوصی کارهاي و کسب براي نیاز مورد بسترهاي کند،می پشتیبانی شده، توصـیه  هايروش و هاداده ارجاع با خدمات و

 ارزیابی پروژه از 2003 تا 2000 هايسال در دانمارك، کشاورزي و شیالت کار و کسب اداره. دهدمی نشان را دولتی مقامات
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ــی غذایی مواد حیات چرخه ــاس ــتیبانی اس  را هاداده و کندمی حمایت LCA غذایی اطالعات پایگاه از همچنین و کرد پش

 .)Roy et al., 2009(کرد  استفاده و صادر رایگان صورت به توانمی

 تحقیق اهداف -1-3

 هاي تولید محصوالتحیات محصوالت لبنی از قبیل دوغ و ماست در کارخانهدست آوردن ممیزي چرخه این پژوهش به هدف اصلی

براي شناسایی اثرات زیست محیطی هر یک از محصوالت در انواع مختلف بر اساس اندازه و جنس  لبنی به منظور ارزیابی چرخه حیات

مقایسه اثرات زیست محیطی محصوالت  ش،فرعی در راستاي هدف اصلی پژوهباشد. اهداف در محدوده کارخانه می بنديظرف بسته

شناسایی تفاوت در انرژي مصرفی به منظور مدیریت مصرف انرژي و ارائه  برايباشد که بندي میو سایز بسته اندازهذکر شده بر اساس 

گی در سطح آالیند راهکارهایی براي مصرف کمتر انرژي ورودي جهت دستیابی به تولیدي پایدار، ارائه راهکارهایی براي پایین آوردن

ه هاي مختلف کارخانفرآیند تولید محصوالت لبنی، ارائه اطالعات به مدیران و پژوهشگران در خصوص میزان مصرف انرژي در بخش

ي هاي محصوالت تولیدسازي ممیزي چرخه حیات با ممیزيها در بخش لبنی و هماهنگو بهبود دانش علمی در خصوص انتشار آالینده

و ارائه راهکارهایی براي کاهش  لبنی موجود در پساب کارخانه محصوالت CODو  BODتعیین میزان  هدفی دیگر .باشدمیدیگر 

  .باشدمی استفاده مستمر ثمر پساب حتاو یا  هاي موجود در پسابآالینده
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  دومفصل 

  تحقیقمبانی و پیشینه 
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  فصل دوم 2

  گرمایش جهانی -2-1

 سطح ايدم. باشدمی زمین سطح در نزدیکی اتمسـفر  دماي متوسـط  انگیخته انسـان  یا طبیعی جهانی افزایش گرمایش از منظور

 کند،می سمنعک و دریافت زمین که مقدار آفتابی به توانمی جمله از که باشــدمی متعددي عوامل تأثیر تحت زمین به نزدیک زمین یا

 آب افزایش ســطح بارش، الگوي تغییر موجب زمین شــدن گرم. هســتند دما افزایش اینمتاثر از عموما  اقلیمی تغییرات .نمود اشــاره

 رآینديف تغییر اقلیم. شودمی هاانسان و وحش حیات ،اکوسیستم گیاهی بر وسیع تغییرات و هادریاچه آب سطح کاهش و آزاد دریاهاي

. استودهب مواجه تغییراتی چنین با شناسی هموارهزمین مختلف دوران در زمین کره موجود، شواهد اساس بر و نبوده ما عصر به منحصر

 باشد،می نآ سرعت و ماهیت است،ساخته متمایز گذشته از تغییرات را قرن این دوم نیمه در ویژه به و حاضر قرن اقلیمی تغییرات آنچه

(هویدي و  باشدنمی بینیپیش قابل آن میزان که است ايگونه به آن روند و گرفته خود به تريبیش شـتاب  تغییرات این که طوري به

  ).1389همکاران، 

 که استافتهی افزایش ايمالحظه به طور قابل ايفسیلی و ذخیره انرژي منابع از تربیش استفاده دلیل به ايگلخانه گازهاي انتشار

 . ایران)Roy et al., 2009(است  مواجه آن با بشر امروزه که است مشکالتی ترینجدي از و شـود می زمین کره شـدن  گرم به منجر

 ذکر لفمخت هايگزارش به توجه با جهان در ايگلخانه گازهاي انتشار مقدار ترینبیش با کشورهایی بین دررا  هجدهم تا هفتم جایگاه

  .)Daneshi et al., 2013(را دارد  شده

 هايگیريتصــمیم براي مشــی خط و شــودمی بیان ســاله 500 و 100 ،20 از بیش زمانی هايافق با جهانی گرمایش اثر ارزش

 مرحله هر از) O2N و 2CO، 4CH( مجزا صورت به ايگلخانه گازهاي انتشار اساس، این بر. کندمی ایجاد هوایی و آب تغییرات مناسب

 از قدرتمندتر مرتبه O2N، 298. شوندمی تبدیل ساله 500 و 100 ،20 زمانی هايافق تبدیل عوامل از اسـتفاده  با معادل 2CO به تولید

2CO 4 وCH 2 از قدرتمندتر مرتبه 25 یزنCO 4  ساله 100 زمانی افق اساس بر. باشـد میCH ،21 و مرتبه O 2N ،310 نسبت مرتبه 

. تغییر میانگین دماي ســطح کره زمین در فاصــله )2014et al. Stocker ,(هســتندســص  تاثیرگذارتر جو در گرما حبس در 2CO به

  است.نشان داده شده 1-2شکل در  2100تا  1986هاي سال

 رشد افزایش ؛بود ايو منطقه جهانی سطح در توجه قابل سالی 2014 هوا، سـال  و آب و انرژي مصـرف  ،2CO گاز انتشـار  نظر از

اص بدان اختص سال جهان ترینگرم و عنوان استیافته کاهش انرژي مصرف سرانه است،شده متوقف تقریبا 2CO گازهاي نشر جهانی

 . )Olivier et al., 2015(است شده ثبتیافته و 
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 )Team et al., 2014(زمین  کره سطح دماي میانگین تغییر 1-2شکل 

  

  اياي گلخانهگازه -2-2

ــید انرژي که ییگازها از ايمجموعه به ــته نگه زمین جو در را خورش ــدن گرم باعث و داش ــوندمی جو ش  ايگازهاي گلخانه ش

باشند. در اي اصلی می) گازهاي گلخانه4CH) و متان (2CO( اکسید کربندي)، 2NO(اکسـید نیتروژن  )، ديO2Hآب ( بخارگویند. می

گراد درجه سانتی 33ترتیب هواي زمین  این به و گشتبرمی فضا به مجدداً خورشید گرمایی انرژيصورت عدم وجود این گازها در جو، 

  ).1389(هویدي و همکاران،  گردیدمی از اکنونسردتر 

 الح در جهان سراسر در آن اثرات و شودهوایی می و آب تغییرات سبب انسـانی  هاياي حاصـل از فعالیت گلخانه گازهاي انتشـار 

 85 اندازه به باید جهانی اکسید کربندي انتشار شـناسی، اقلیم دانشـمندان  گفته به. ب) 1395(زرگر ارشـادي و همکاران،   اسـت  رشـد 

ح سط از باالتر گرادسانتی درجه دو جهانی تا میانگین کاهش یابد تا افزایش دماي 2050 سال تا 2000آالیندگی در سال  سطح درصـد 

 و مردم رايب خطرناکی را و بینیپیش قابل غیر فزآینده تاثیرات ســطح این باالي در حرارت درجه افزایش. دصــنعتی محدود گرد پیش

 انسانیت حاصل از فعالی ايگلخانه گازهاي انتشار کاهش براي تالش به بخشیدن سرعت به نیاز نتیجه، در. کندایجاد می اکوسـیسـتم  

در  وآورين و رهبري. نداردبه قدر کفایت توانایی حل مشکل را  در دنیا ی موجوددولت هايسیاست. باشدضـروري می  ايیندهفزآ طور به

 ،2010تا  1850جهانی بین  اي در سطحمتوسط تراکم گازهاي گلخانه .)Protocol, 2011(باشـد  می حیاتی پیشـرفت  این زمینه براي

  است.نشان داده شده 2-2شکل در 
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  )Team et al., 2014(جهانی  سطح در ايگلخانه گازهاي تراکم متوسط 2-2شکل 

  

  :دشوتخمین زده می ي ذیلهاروش از ترکیبی طریق از یا و به تنهایی حاصل از فعالیت انسانی ايگلخانه گازهاي انتشار

  ي؛امنطقه انتشار عوامل وحاصل از فعالیت  هايداده آماري گردآوري بر اساس باال به پایینمحاسبه  بر اساس ممیزي، -1 

  و ؛معکوس سازيمدل و جهانی اختالط نسبت از استفاده با پایین به باال محاسبه ،جوبر اساس  -2 

 مکان ردبندي مقیاس براي خاص قوانین با اساسی، فرآیندهاي از پویا سازيمدل اسـاس  بر یند،فرآ بر مبتنی هايروش -3 

  .)Tubiello et al., 2013( زمان و

نشان نیز  1-2جدول  در 2CO تن میلیارد واحدبا  2014تا  1990 هايایران و سطح جهان بین سال در 2CO انتشـار و  روند تولید

  .)Olivier et al., 2015(است داده شده

 ستقیمم تابش اثرات. کند کمک ايگلخانه اثر به غیرمسـتقیم  نیز بصـورت و  مسـتقیم  هم به طور تواندمی جو در موجود گازهاي

نیز  غیرمستقیم تابش. 2CO مانند ،نمایدجذب  و تشعشع را دوشمحسـوب   ايگلخانه یک گاز خود خودي به گاز که دهدمی زمانی رخ

بر روي  گاز یک که هنگامیبه عبارت دیگر،  شــود، ايگلخانه گازهاي ســبب تولید ماده یک شــیمیایی تغییرات که دهدمی رخ زمانی

 تاثیر ینزم از تابشــی تعادل که براي بگونه دهد تغییر را جوي فرآیندهاي گاز که زمانی یا و تاثیر گذارد دیگر گازهاي عمر جوي طول

 .)Cornejo and Wilkie, 2010(گذارد 

 هب مشخص، زمانی افق یک در نیروي تابشی، میزان یکسانی از سبب باشد کهمی 2CO اتانتشار ي ازمقدار معادل، 2COانتشـار  

 با معادل 2CO انتشار. باشدمی ايگلخانه گازهاي از مخلوطی یا و مدت شده در طوالنی سـاطع  ايگلخانه گازهاي از مقدار یک عنوان

 معادل، 2CO انتشار. آیدمی بدسـت  شـده  داده زمان افق براي آن جهانی گرمایش پتانسـیل  توسـط  ايگاز گلخانه یک انتشـار  ضـرب 

اشاره  انهوایی یکس و آب تغییرات به پاسخ اما باشـد، می متفاوت ايگلخانه گازهاي انتشـار  مقایسـه  براي مفید و اسـتاندارد  مقیاسـی 

  .)Gerber et al., 2010(کند نمی
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 )2015et al. Olivier ,( 2014 تا 1990 هايسال بین جهان و ایران در 2CO انتشار تولید روند 1-2جدول 

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

  4/0  3/0  3/0  3/0  3/0  3/0  3/0  2/0  2/0  2/0  2/0  ایران

  6/25  8/24  6/24  5/24  2/24  6/23  0/23  7/22  6/22  6/22  5/22  جهان
  
  

  انسانمعایب و مزایاي تغییرات آب و هوایی بر سالمت  -2-3

 آب انسفرک در تغییرات به اول درجه در که مستقیم، ثراتول اا؛ گذاردمی اثر انسان سالمت بر طریق سـه  به وهوایی آب تغییران

 مثال، رايب طبیعی، هايسیستم طریق از واسطه ، اثراتدومباشد. می مرتبط سنگین بارش و خشکسالی گرما، جمله از شـدید  هوایی و

 سوء لی،شغ اثرات مثال، براي انسانی، هايسیستم توسط شدید ، اثراتسومهوا و  و آب آلودگی از ناشی هايبیماري بیماري، هايناقل

 را افرادي تمامی در استرس افزایش به تمایل گرما موج و سالی،خشک سیل، مانند شدیدتر هوایی و آب ذهنی. شرایط استرس و تغذیه

کند.  جادای را اندنشده بیمار هنوز که برخی براي کافی استرس است ممکن همچنین و باشند،می بیمار روانی نظر از حاضـر  حال در که

 .استشده داده نشان 3-2شکل  در انطباق طریق از اثرات کاهش براي پتانسیل و هوایی و آب تغییرات بهداشـتی  اثرات مفهومی ارائه

 شناسایی بخش هشت در سالمت با مرتبط است. اثراتنشـان داده شده  4-2شـکل  میزان ریسـک و پتانسـیل براي سـازگاري نیز در    

 شــده بینیپیش آن در که ،2040-2030 هايســال در "1هوایی و آب تغییرات به متعهد عصــر" مدت کوتاه براي اثر ســطح. اندشــده

 تولید گرما، یا و سرما تنش منتقله، هايبیماري مثال، براي ها،بخش از برخی براي. یابدمی افزایش جهانی سطح حرارت درجه متوسط

 يعمده هک ودشمی بینیپیش آید ولی وجودب مناطق برخی در سالمتی براي مزایایی است ممکن ؛سوءتغذیه و کشـاورزي  محصـوالت 

 استشده ارائه 2100-2080 هايسال براي "2هوایی و آب اختیارات عصر" براي مدت بلند اثرات تخمین همچنین. باشـد  منفی اثرات

 اثرات حسط زمانی، بازه هر براي. باشدمی صـنعتی  ماقبل سـطح  از باالتر گرادسـانتی  درجه چهار جهانی میانگین براي دما افزایش که

  .)Smith et al., 2014(است شده برآورد فرضی بسیار سازگاري حالت یک براي و فعلی سازگاري وضعیت براي

                                                      
1 Era of committed climate change 

2 Era of climate options 
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  )Smith et al., 2014(انطباق  طریق از اثرات کاهش پتانسیل و هوایی و آب تغییرات بهداشتی اثرات مفهومی ارائه 3-2شکل 

 يارب لیسناتپ
 شهاکاب يراگزاس

کسیر

 يراگزاس اب رطخ حطس

یلعف

 يراگزاس اب رطخ حطس

الاب

 
  )Smith et al., 2014(سازگاري  براي پتانسیل و ریسک 4-2شکل 

  

 تولید از است ممکن و باشـند،  شـدید  سـرماي  کمتر خطر معرض در اسـت  ممکن معتدل مناطق در جوامع از به طور کلی، برخی

 ستا ممکن مناطق از برخی حاضر حال در. شوند مندبهره هوایی، و آب تغییر متوسط درجه براي حداقل کشاورزي، محصوالت تربیش

 انتظار کل یک عنوان به جهان و جوامع تمام تقریبا براي کلی تاثیر حال، این با. باشــند ســیل شــدن جاري به ابتال معرض در کمتر

 یاديز توجه هوایی و آب شــدید رویدادهاي از بهداشــتی مســتقیم اثرات که حالی در مثبت. تا باشــد منفی بیشــتري میزان به رودمی

 که يافراد روزمره زندگی بر منفی اثرات و موجود هايبیماري بار تشــدید طریق از عمده طور به هوایی و آب تغییرات کند،می دریافت
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 سان،بدین .رساندمی آسیب انسان سالمت به سازگاري ظرفیت حداقل با و هستند، برخوردار ضعیفی سالمت از حفاظت هايسـیستم  از

 دوش رب بار ترینبیش جهانی، سطح در و شوندمی متحمل را خطر ترینبیش محروم و فقیر هايگروه که دهدمی نشان هاارزیابی اکثر

 مچونه هوا و آب به مربوط هايبیماري تاثیر تحت همه از تربیش امروزه که فقیر، کودکان در ویژه به گیرد،می قرار فقیر کشــورهاي

 با عیتجم که است معنی این به هوایی و آب تغییرات جهانی و متنوع اثرات وجود، این با. گیرندمی قرار اسـهال  و تغذیه سـوء  ماالریا،

 حتت پذیرتر آسیب هايجمعیت از ناشی تأثیرات گسترش و ظهور، حال در خطرات شـدید،  رویدادهاي با اسـت  ممکن نیز باالتر درآمد

  .)Smith et al., 2014(گیرد  قرار تاثیر

  محیطی زیستاثرات  

 از بسیاري 2100سال  تا باشد داشـته  ادامه کنونی روند با زمین شـدن  گرم آن تبع به و ايگلخانه گازهاي افزایش کهصـورتی  در

 خواهند را هاآن جاي هاي دیگريگونه و رفت خواهند بین از جدید زیســت محیط با ناســازگاري علت به جانوري و گیاهی هايگونه

ــت پناهندگان عنوان تحت جمعیتی هايبافت از برخی و گرفت ــوندمی خود زندگی محل کوچ از به مجبور محیطی زیس  کاهش. ش

 این در. داشت خواهد پی در را هابیماري انواع و شیوع شده سالم آب منابع به دسترسی از مانع گرما، از ناشی رطوبت افزایش بارندگی،

 نای حیوانات و گیرندمی قرار تهدید معرض در تربیش اندونزي هايیا جنگل آمازون هايجنگل مانند مرطوب، و ايحاره مناطق میان

 اهماهی و حیات آبزیان شوند. همچنین ادامه سـازگار  خود جدید زیسـت  محیط با توانسـت  نخواهند هم زمین زیر جانداران حتا مناطق

 رد اکســیژن کاهش .اندقرار گرفته نابودي و تهدید معرض در دریاها و هارودخانه آب اي،گلخانه گازهاي از ناشــی شــدن گرم دلیلبه

 از دارانجان دیگر هايگونه حیات مسئله این و نمایند مکان نقل سردتر و ترعمیق هايقسـمت  به آبزیان که شـود می باعث آب سـطح 

 جانوري هايگونه از بســیاري حیات قطبی هايیخ شــدن . ذوباندازدمی خطر به غذایی منبع به دســترســی جهت از را پرندگان جمله

 هایخ شدن آب صورت در دارند، نیاز هایخ روي بر استراحت یا و حرکت به خود یافتن غذاي براي که را هاپنگوئن و قطبی خرس مانند

 سه 2080 الس تا جهان مختلف کشورهاي دانشمندان بیانیه اساس گرفت. بر خواهند قرار انقراض در آستانه نیز جانوران گونهاین نسل

به  اشاره با خود اخیر گزارش در ملل مانزسـا . شـد  خواهند قحطی دچار نفر میلیون 600 و آبی کم دچار نفر دویسـت میلیون  و میلیارد

 ايبالی از جمله را آنها و دارد اشاره گرما یندهآفز موج و قحطی ها،سالیخشک آب، طغیان بروز به سـنگین،  هزینه و هاخسـارت  تلفات،

  .)1388 ،نژادنیک(داند می اکسید کربندي مانند ايگلخانه گازهاي تولید اثر بر ساخت انسان طبیعی

  هاي اثردسته 

 و اپایدارن منابع برداريبهره از ناشی عواقب از جلوگیري براي کلیدي از مسائل عملکرد گیرياندازه و محیطی زیست هايشاخص

ات بر محیط زیست اشاره هاي مختلف اثر، که در ادامه به بیان دسته)Djekic et al., 2014(باشند می محیطی زیست نامطلوب اثرات

  شود که شامل:می

  )ADکاهش عوامل غیر زنده (

 وادم این دسته، به استخراج شاخص. شودمربوط می اکوسیستم سالمت و انسان سالمت انسـان،  رفاه از حفاظت به اثر دسـته  این

 هايسوخت و معدنی مواد استخراج براي عوامل غیر زنده کاهش. شودسـیستم مربوط می  ورودي براي فسـیلی  هايسـوخت  و معدنی
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 نای جغرافیایی محدوده. شـود می تعیین با توجه به کیلوگرم اسـتخراج صـورت گرفته،   )Sb( معادل آنتیموان براسـاس کیلوگرم  فسـیلی 

  .)Goedkoop et al., 2008(باشد می جهانی مقیاس شاخص

  ) fules fossilADهاي فسیلی) (کاهش عوامل غیر زنده (سوخت

 کند.بی میباشند را ارزیامی غیره و سنگ، زغال مایع، بنزین مانند هیدروکربن حاوي که ناپذیر تجدید منابعبه  نیاز اثر، دسـته  این

 طریق از فسیلی هايسوخت به مندينیاز دهندهنشان و ،)MJ 42 معادل(شـود  می بیاننفت معادل  کیلوگرم نظر از گروه این در نتایج

  .)González-García et al., 2015(باشد می مطالعه تحت سیستم حیات چرخه

  )GWP( گرمایش جهانی پتانسیل

 اثر دهنده اننش است کهشده تعریف شاخص یک عنوان به هوا، و آب تغییرات دولتی میان هیئت توسطپتانسیل گرمایش جهانی 

 از جرم همان با مقایسه در سال، 100 مانند ،مشخص شده زمان مدت به توجه با هوایی و آب تغییرات نظر از ايگلخانه گازهاي نسبی

 گازهاي توسط قرمز مادون اشـعه  اتمسـفري  جذب به کمک با جهانی گرمایش پتانسـیل  .)IPCC, 2007(باشـد  می اکسـید کربن دي

  .)2011et al. Bartl ,(گردد می جهانی دماي افزایش به منجر O2N و 4CH، 2CO مانند شده مشتق انسانی

  )OLD( ازن الیهتخلیه 

 هاياتم ويحا که ازن الیه در انسانی هايبه وسیله انتشارات حاصل از فعالیت ناز اسـتراتوسفریک  الیه تخریب براي دسـته  این

 González-García et( استشده گزارش) تریکلروفلوئورومتان( CFC-11 کیلوگرم در ها اندازه. شودهسـتند محاسبه می  برم یا کلر

al., 2015(.  

  )HT( سمیت انسانی

 اثر تهاین دس شامل کار محیط در موجود بهداشتی خطرات. باشدمی انسانی زیست محیط در سمی مواد اثرات به مربوط دسته این

 قرار ،وضعیت توصیف گردد کهمی محاسبه LCA از استفاده با ،انسانی سمیت پتانسیل توصـیف صـفات اختصـاصی    عوامل. شـود نمی

 عنوان هب سمی ماده هر برايانسانی  سمیت پتانسـیل . باشـد می نهایتبی زمانی افق براي هاآن اثرات و سـمی  مواد معرض در گرفتن

 و محلی اسمقی بین تواندمی ماده یکبراي  شاخص این جغرافیایی يمحدوده. استشده بیان کلروبنزندي انتشار معادل کیلوگرم 4/1

  .)Goedkoop et al., 2008(باشد  متفاوت جهانی

  )TE( سمیت زمین

 زمین روش محاسبه سمیت .)Goedkoop et al., 2008(کند زمینی اشاره می هاياکوسیستم در سمی مواد اثرات به دسـته  این

  .)Humbert et al., 2012(باشد می مشابه خاك و آب هوا، به انتشار براي آبزیان دریایی سمیت با

  )FE( سمیت آب شیرین

 عوامل مانیز افق. کندمی اشاره خاك و آب هوا، به سمی مواد انتشار نتیجه شیرین، در آب اثرات بر اکوسیستم تاثیر دسته به این

 مقیاس در شاخص. استشده بیان کلروبنزندي معادل انتشار کیلوگرم 4/1 عنوان به خواص عواملپتانسیل  توصیف صفات اختصاصی

  .)Goedkoop et al., 2008( شودمی اعمال محلی و ايمنطقه اي،قاره،جهانی
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  )ME( سمیت آبزیان دریایی

  .)Goedkoop et al., 2008(دارد  اشاره دریایی هاياکوسیستم در سمی سمیت آبزیان دریایی به اثرات مواد

  )PO( اکسیداسیون فتوشیمیایی

 سیداسیوناک. استشده شـناخته  تابسـتان  دود در مه عنوان به همچنین باشـد، ثانویه می هوا آلودگی فتوشـیمیایی  اکسـیداسـیون  

 دیگر شیمیایی مواد ایجاد فسیلی سبب هايسوخت احتراق حاصل از انتشارات با خورشید نور واکنش از عمدتا تروپوسفر در فتوشیمیایی

  .)Baumann and Tillman, 2004(شود می

  )AC( اسیدي شدن

را توصیف  O2N و 2SO، xNO، 3NH مانند انسانی شده مشتق هايآالینده توسط آب به و بر خاك اسید رسوب شـدن،  اسـیدي 

 معادل بر 2SO گرم 18تا  10( اروپا مناطق براي شــده گزارش محدوده در ECM کیلوگرم یک براي شــدن اســیدي ســطح. کندمی

 زیرزمینی، هايآب خاك، بر اثرات از ايگسترده طیف سبب اسیدي مواد .)Bartl et al., 2011( استشـده  ) محاسـبه ECM کیلوگرم

 ،اقلیمی باران مدل 10با ،هوا به انتشارات براي شدن اسیدي پتانسیل د.گردنمی مواد و هااکوسـیستم  زنده، موجودات سـطحی،  هايآب

 نامحدود زمان مدت. استشده بیان معادل 2SO کیلوگرم انتشار عنوان به AP. شودمحاسبه می اسیدي مواد رسوب و وضعیت توصیف

   .)Goedkoop et al., 2008(باشد می متفاوت ايقاره و محلی مقیاس بین ،جغرافیایی مقیاس در و باشدمی

  )EU( اوتریفیکاسیون

 ولیدت افزایش منجر به کهباشــد می مغذي مواد ارائه طریق از خاك یا و آب در اکســیژن غلظت کاهش در اتروفیکاســیون نتایج

 8/3( اروپا مطالعات از حاصل نتایج به نسبتباال  ارتفاعات در ویژه به ECM کیلوگرم هر ازاي به اتروفیکاسیون. شودیم توده زیسـت 

  .)2011et al. Bartl ,(است شده محاسبه )ECM کیلوگرم معادل بر 4PO گرم 4تا 

  هاآلودگی آب

 سال معادل در 2COمگاتن  108 و 667 به گذشته دهه چند طول در پیوسته طور به فاضالب از نیتروژن اکسید و متان گاز انتشار

 ، متان2010تا  1970 دوره طول در صنعتی و خانگی، تجاري بخش فاضالب ايگلخانه گازهاي از درصد 86. استیافته افزایش 2010

 پیشگیرانه، اقدام یک عنوان باشد. بهمی متان گاز منتشره ايگلخانه گاز درصد 80 حدود تجاري-خانگی خش بفاضالب  در باشـد، می

 طول در عمدتا نیتروژن اکسید. کندمی کمک فاضالب تصفیه طول در 4CH انتشـار  تولید کاهش به زمین و هوا ثانویه و اولیه تصـفیه 

 هبودب که معنی این به هوادهی فرایندهاي در اول درجه در شــود،می منتشــر فاضــالب هايخانه تصــفیه در نیتروژن بیولوژیکی حذف

) نیتروژن به COD نسبت و شیمیایی نیاز مورد اکسیژن محلول، اکسیژن بودن دسترس در( عملیاتی هاياسـتراتژي  و کارخانه طراحی

 یا هوازي تمرکزم فاضالب تصفیه هايکارخانه به یافتهتوسعه کشورهاي اکثر. شودمی نیتروژن انتشار از جلوگیري به شدن نائل سـبب 

 فیهتص و گردآوري توسعه، حال در کشورهاي در. وابسـته هستند  خود شـهري  فاضـالب  تصـفیه  به توجه و رسـیدگی  براي هوازي بی

  .ندارد وجود اصال یا و باشدمی موجود کم میزان به یا کم عمق و باز زهکش ریز،آب مانند هوازيبی هايسیستم فاضالب،
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 و باال (BOD) بیولوژیکی خواهیاکسیژن نیز و (COD) شیمیایی خواهیاکسیژن داراي معموال غذایی صنایع از صـنعتی  پسـاب 

 با مقایسه رد فاضالب تصفیه از حجم هر در تربیش ايگلخانه گازهاي تولید منجر به که باشدمی آلی منشـاء  از معلق جامد مواد تغلیظ

باشد  فاضالب تمدیری و نشر کنترل براي پایدار حلی راه تواندمی مناسب تصفیه تکنولوژي یک انتخاب. است شهري فاضالب تصفیه

)IPCC, 2015(.  

  اثرات ارزیابیهاي روش 

که در ادامه به ذکر دو روش که در این پژوهش  استهاي گوناگونی توسعه داده شدهمحیطی روشبه منظور ارزیابی اثرات زیست

  شود:است پرداخته میمورد استفاده قرار گرفته

2-3-3-1- CML-IA  

 تحت دانشمندان از توسط گروهی اثرات ارزیابی مراحل توصـیف براي  هايروش و هاي اثردسـته  از ايمجموعه ،2001 سـال  در

رویکرد  براي CML-IA روش با استفاده از اثرات ارزیابی روش. گردید ارائه) لیدن دانشگاه از زیست محیط علوم مرکز( CML رهبري

 نسخه یک و اثر؛ دسـته  ده با اينسـخه : دارد وجود  SimaPro در CML-IAروش  این از نسـخه  دو .اسـت شـده  تعریف میانی نقطه

  .)Goedkoop et al., 2008(مختلف  زمانی هايفریم براي اثر دسته تغییرات همچنین از جمله هاي اثرسایر دسته شامل یافتهتوسعه

2-3-3-2- ReCiPe 

ReCiPe سازگار هايروش جانشین Eco-indicator 99  وCML-IA گرامشکلرویکرد  تکمیل ،توسعه آغاز در هدف. باشدمی 

 تعریف میانینقطه  سـطح  در هاي اثر را، دســتهگرامشـکل  رویکرد. باشــدمی Eco-indicator 99 گراآسـیب  رویکرد و CML-IA در

 دسته سه در تنها Eco-indicator 99 در راگرویکرد آسیب آسیب نتایج .باشدمی کم نسبتا نقطه این در نتایج از اطمینان عدم. کندمی

 هم در را ثرا هايدسته گرا،آسیب باشـد. رویکرد می باالتر نتایج در قطعیت عدم حال، این با. شـود می نتایج ترآسـان  تفسـیر  باعث ،اثر

 سیاريب پردازد و در سطح نقطه پایانی،دسته اثر می هجده میانی به نقطه سطح در .کندمی تعریف میانی و هم نقطه پایانی	نقطه سطح

پایانی شـامل سالمت انسان، اکوسیستم و   نقطه دسـته  سـه  به هاخسـارت  عوامل جمع و ضـرب  توسـط  میانی نقطه اثراي هدسـته  از

  .)Goedkoop et al., 2008(شود هاي مازاد منابع تقسیم میهزینه

  غذایی هايسیستم 

 هک باشدمی غذایی امنیت براي مردم رضایت خصوص در درگیر هايزیرسـاخت  و فرآیندها تمامی مشـمول  غذایی سـیسـتم   یک

 و غذایی، مواد مصرف و بازاریابی، نقل، و حمل بندي،بسته پردازش، سازي،ذخیره ،)تولید هايجنبه( برداشت کاشت، استحصال، شامل،

 طور هب که رودمی انتظار غذایی هايسـیستم  در هوایی و آب تغییرات اثرات. باشـد می) تولید غیر هايجنبه( غذایی مواد هايزباله دفع

 .)Porter et al., 2014(گیرد  قرار اقتصادي و اجتماعی شرایط تاثیر تحت عمیقا و زمانی، و جغرافیایی لحاظ از متغیر پیچیده، گسترده،

ــنایع مثال عنوان به ــنعتی فرآیندهاي از لبنی یکی ص ــت ص ــاورزي، مختلف هايبخش که اس  و نیلب هايمزرعه تولید، از جمله کش

  .)González-García et al., 2013a(گرداند لبنی را به هم متصل می هايکارخانه



 

18 

 

 نیتروژن اکســید ،)4CH( متان ویژه به اي،گلخانهگازهاي انتشــار از ايپیچیده و مهم منابع محصــوالت لبنی تولید هايســیســتم

)O2N (اکسید کربندي و )2CO( گازهاي انتشار از درصد 7/2شیر به میزان  نقل و حمل و پردازش ، تولید جهانی، سطح در. باشندمی 

 زیست مسائل دیگر در محصوالت لبنی تولید هايسیستم. استشده گزارش IPCCتوسـط فائو و   مربوط به فعالیت انسـانی  ايگلخانه

 Muehlhoff et( کنندمی مشارکت هاآالینده انتشـار  و رواناب اصـالح  اسـتفاده مجدد،  طریق از آب، منابع از جمله مدیریت محیطی،

al., 2013(  

  محصوالت لبنی 

 نشات ها از یک ماده خامتمامی آن اما باشند،متفاوت از محصوالت لبنی متنوع می بسیار تولید چندین خط شامل لبنی هايبخش

ــیرخام گیرند و آنمی ــت  ش ــوالت)González-García et al., 2013b(اس ــل . محص ــیر تخمیر از حاص  و ترینقدیمی از یکی ش

 وبیت اینمحب دالیل از هاغذایی آن فواید و محصوالت لبنی تنوع باالي. دنباشمی جهان سراسر در شده تولید غذایی مواد ترینمحبوب

 میابک عناصر و کلسیم ها،ویتامین لبنیاتی، چربی پروتئین، از غنی ، زیرا منبع)Shaikh and O’Donnell, 2016( است محصـوالت 

 مهمی اي باال، نقشتغذیه و اقتصادي ارزش مطلوبیت، فرد بودن، به منحصر دلیل به انسان غذایی رژیم در لبنی هايفرآورده .باشدمی

 تري،شبی محیطی زیست مشـکالت  به منجر لبنی محصـوالت  تربیش تولید به نیاز افزایش .)Djekic et al., 2014(کند می بازي را

 زیســت جانبی عوارض شــیر به دلیل اینکه تولید )Liu and Holden, 2016(شــود می ايگلخانه گازهاي انتشــار و آب آلودگی مانند

 اثرات به منجر لبنی مزارع در شــیر تولید )Thomassen et al., 2008(دارد  همراه به را ايگلخانه گازهاي انتشــار جمله از محیطی

 اثرات یجادا سبب بلکه اندازد،می خطر به را لبنی بخش پایداري تنها نه محیطی زیست بار این. شـود می توجهی قابل محیطی زیسـت 

 حال، این با .دهد افزایش را انسان سالمت بر اثرات تواندمی بالقوه طور به لبنی هايبخش گسترش. شودمی انسان سـالمتی  بر منفی

  . )Chen and Holden, 2016(است مانده ناشناخته انسان سالمت بر لبنیات مزارع محیطی زیست اثرات تاثیر

 با جهان، یغذای مواد تولید صنعت در تولید کربن و متمرکز مصرف انرژي هايفعالیت میان در نیز بخش پردازش محصوالت لبنی

اشد بهاي تولیدي میبر ترین بخشانرژياز  پنیر تولید فرآیند محصوالت لبنی، در باشـد. می 2COمگاتن  128 از بیش سـاالنه  انتشـار 

)IPCC, 2015( .است آمده پدید دیگر لبنی محصـوالت  مصـرف  افزایش و شـیر  مصـرف  کاهش سـمت  به روندي اخیر هايسـال  در

)Sonesson and Berlin, 2003(  که با توجه به این افزایش تقاضا براي محصوالت لبنی اقدام فوري جهت تعادل سودآوري و اثرات

 در محیطی زیسـت  ملکردع هايشـاخص  معمول طور به .)Yan et al., 2013(باشـد  حیطی محصــوالت لبنی مورد نیاز میزیسـت م 

 یر،ش نسبت به انرژي انرژي، مصرف آب، از مجدد استفاده شیر، به آب نسبت آب، مصـرف  محصـول،  عملکرد شـامل  لبنی هايبخش

  .)Djekic et al., 2014(باشد می شیمیایی مواد از استفاده و جامد زائد مواد عملکرد فاضالب، تخلیه

  دوغ -2-3-5-1

 یوهش بدین آن تولید چون و حاصـل شده  ماسـت،  از کره تولید فرآیند طی سـنتی  طور به که از دیر باز محصـوالتی اسـت   از دوغ

در  هکردند کمی تبدیل خشک کشک جمله از هاي دیگريفرآورده به را آن نتیجه در گردید،می سبب مشکالتی آن داريو نگه محدود

 در لبنیات صنعت يهاي اخیر، توسعهدر دهه. شـود انجام می کشـور  روسـتاهاي  از برخی و عشـایري  مناطق در روش این حاضـر  حال
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 به دوغ یدتول به از دیگري شروع پس یکی کارخانجات درنتیجه،. سـبب معطوف شدن توجه صنعتگران به این محصول گردید  کشـور 

 اشدبمی ایران بومی نوشیدنی دوغباشد. می افزایش حال در مدام نیز آن صنعتی و تولید )1389(برازق و صداقت،  نمودند صنعتی روش

 Kiani( دشومی استفاده معطر گیاهان از ترکیبی با یا و ساده نوع در عمده طور به و داشته نوشیدنی صنعت در گیريچشـم  سـهم  که

et al., 2008(. و انافغانست آذربایجان، ارمنستان، السی، نام هندوستان با آیران، نام ترکیه با عالوه بر ایران در کشورهایی از جمله  ...

 طبق آخرین .)Soltani et al., 2012( باشدمی توجه قابل دیگر، هاينوشیدنی انواع با مقایسـه  مقوي در و مغذّي نوشـیدنی  عنوان به

 که مفید و نوشــیدنی ســالم عنوان به محصــول این. باشــدمی تن 120‚000ایران  در دوغ يســاالنه تولید میزان شــده، ارائه آمارهاي

 هادندان و استخوان استحکامسـالمت و  در  اسـت  Bهاي گروه نیاز روزانه بدن و حاوي ویتامین مورد کلسـیم  چهارم یک کنندهتامین

 غذایی ارزش درصـد  50 دوغ،. اســت شـیر  لیوان یک معادل دوغ لیوان دو هر غذایی ارزش شــودمی گفته که طوريبه. باشـد می موثر

  ).1389(برازق و صداقت،  داراست را شیر غذایی ارزش درصد 60 و ماست

 جدول این پژوهش در بندي دوغ مورد مطالعه درانواع بستهشود که بندي عرضـه می در ایران دوغ در اندازه و انواع مختلف بسـته 

  است.آمده  2-2

 بندي دوغ مورد مطالعهانواع بسته 2-2جدول 

  وزن (گرم)  ظرفیت  بندي ثانویهبسته  وزن (گرم) اولیه بنديبسته  سایز دوغ

  21  عدد 15  نایلون PET 20 پالستیک  سیسی 250

  36  عدد 6  نایلون  PET 39 پالستیک  لیتري 5/1

  -  -  سبد P.V.C 10 پالستیک  لیتريیک 

  -  -  سبد  P.V.C 50 پالستیک  لیتري پنج
  

  ماست -2-3-5-2

 با الکتیک اســید به الکتوز تخمیر توســط) pH 6/4 حدود( خود ایزوالکتریک نقطه به شــیر هايپروتئین از pH کاهش با ماســت

 بدون( تماس تولید براي اسـتفاده  مورد شـیر  چربی محتواي به توجه تولیدي با ماسـت . شـود می تولید آغازگر هايباکتري از اسـتفاده 

باشد. فاوت میمت گوسفند) یا بز بوفالو،گاومیش،  گاو،شتر،  شیر مثال عنوان به( شیر و همچنین منبع )شیر پرچرب یا و چربکم چربی،

 فیلتراسیون، یا رتبخی توسط شده غلیظ شیر جمله از باشد،می متفاوتاز نقطه نظر نوع فرایند نیز  ماست تولید براي اسـتفاده  مورد شـیر 

هموژنیزه  شیر ظرن مورد غلظت بهبراي تبدیل  مستقیم طور به شیر پودر با انجام فرآیندي بر روي یا شیر پودر با شیر سازيتوسط غنی

 به گراددرجه سانتی 95 یا دقیقه 30 مدت به گراددرجه سـانتی  85 در حرارتی عملیات با گیرد،شـود و تحت درمان حرارتی قرار می می

 گرادسانتی درجه 42 در ا کشت میکروب در آزمایشگاهی نشد تلقیح با شودمی سرد گرادسانتی درجه 42 در شیر سـپس . دقیقه 5 مدت

  .)Muehlhoff et al., 2013( یابد کاهش pH که زمانی تا ،5/4 حدود مدت به

 3-2 جدول در پژوهش این در مطالعه مورد ماست بنديبسته انواع گرددکهمی عرضه بنديبسـته  مختلف انواع و اندازه ماسـت در 

  است.شده آورده
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 بندي ماست مورد مطالعهانواع بسته 3-2 جدول

  وزن (گرم)  ظرفیت  بندي ثانویهبسته  وزن (گرم) اولیه بنديبسته  سایز ماست

  150  عدد 30  کارتن 5 استایرنپلی پالستیک  گرمی 100

  17 استایرنپلی پالستیک  گرمی 750
  150  عدد 6  کارتن

  32  عدد 6  نایلون

  

  فرآیند تولید محصوالت لبنی 

ــیر به مخازن ذخیره کارخانه، در ــال ش ــیر، آن را مورد پذیرش ســازي، برايقبل از ارس با ورود  .دهندقرار می تســت ســالمت ش

تایید،  نماید و در صورتهاي کیفی شیر میبرداري و انجام آزمایشتانکرهاي حمل شـیر به کارخانه، واحد کنترل کیفیت اقدام به نمونه 

باشد و شیر و خامه یا پس از ذخیره در مخازن مرحله بعدي جداسازي شیر از چربی می ).1390(نادري،  شودشـیر به مخازن ارسال می 

...  سازي ونظر، پاستوریزه،هموژنیزه، خنک مورد محصول به بسته دیگر فرآیندهاي توسط آن از پس شـوند، جدا می هم از یهمان چرب

. )Finnegan et al., 2015(شود گردد در سردخانه ذخیره می توزیع اینکه از قبل و شده بنديسپس محصول مورد نظر بسته. شودمی

 یرش محصـول  اگر به طور مثال .دارند محصـول  با نوع رابطه تنگاتنگی لبنی هايکارخانه در انرژي وريبهره انرژي، مصـرف  مورد در

UHT  ،ماست خواهد داشت  تري نسبت به تولیدکم انرژي تامین به نیاز تولید خط باشـد)González-García et al., 2013a(.  خط

 Error! Referenceو  .Error! Reference source not foundتولید دو محصــول مورد مطالعه دوغ و ماســت به ترتیب در 

source not found. است.نشان داده شده  
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using SimaPro software package by CML-IA baseline V3.03 / World 2000 method. Damage 

assessment to human health, ecosystems and resources was determined using ReCiPe Endpoint (E) 

V1.12 / World ReCiPe E / E method. BOD and COD emissions were tested in the laboratory. Results 

of doogh production process study indicated that doogh production with PET bottles packaging had 

far more emissions in most categories than emissions caused by the production of doogh with bags 

P.V.C packaged. Exceptions were human toxicity category impacts that showed doogh P.V.C bags 

emissions were impressive. In the process of yogurt production, when the production size was bigger, 

environmental impacts were fewer. The amount of global warming potential of producing dairy 

products was shown to be high. Raw milk and wastewater were treated as hotspots in doogh 
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