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 َای تخریة تر محیط زیست ثیر مذیریت ساخت ي وخالٍتأ

 
 3،مسعًد امیری 2علی کاَی دان  ،1 محمذرضاشیرمحمذیان

 
 داًـدَی کبسؿٌبػی اسؿذ داًـگبُ تشثیت هذسع،گشٍُ ساُ ٍتشاثشی -1

 )داًـدَی کبسؿٌبػی اسؿذ داًـگبُ تشثیت هذسع،گشٍُ ساُ ٍتشاثشی، پؼت الکتشًٍیک  -2

 داًـگبُ آصاداػالهی ؿْشکشد،ایشاى،هٌْذػی صلضلِ ، تاشگاٌ پصيَشگران جًان ي وخثگان،داًـدَی کبسؿٌبػی اسؿذ -3

 

 

 چكیذٌ 
دیذگبُ دس تدضیِ ٍ تحلیل ًخبلِ ّبی ػبختوبًی تعییي کویت لبثل همبیؼِ اثشات صیؼت هحیطی ّذف اص ایي هطبلعِ 

حبكل اص  هَادٍ  ٍِ هَاد حبكل اص تخشیت ، ؿبهل هلبلح اٍلیّب صثبلِ  هذیشیتکِ دس آى اػت ( LCAچشخِ صًذگی)

ثبال ثِ پبییي اػت  هب ، سٍیکشد LCAs. ثش خالف اکثش  هی گیشدلشاس ثشسػی هَسد  چشخِ صًذگیهختلف هشاحل دس  تخشیت

سا هی صیبدی خبف کبسثشدی ّبی دادُ ّب ٍ اػتفبدُ اص ًشم افضاس  هعوَال ایي خَد ، کِ ثبؿذ پبییي ثِ ثبال ایٌکِ  ثِ خبی

اى هی پیوبًکبس تَػط تخشیتفعبلیت ثش اػبع اًذاصُ گیشی ّبی ػبختوبى ّبی ٍالعی ٍ ػت آهذُ ّبی ثذ. یبفتِ طلجذ 

. ثب سا دس پی داؿتِ ثبؿذ  هوکي اػت ًتیدِ کبّؾ اثشات صیؼت هحیطی حدنًـبى هی دّذ تخشیت ّبی کن کِ ، ثبؿذ 

کبّؾ ْب ،آًاػتفبدُ هدذد اص  ٍآى عولیبت تخشیت ٍ ثبصیبفت  حبكل اص هَاد  ٍ تفکیک هلبلح ٍایي حبل، خذاػبصی 

ّوشاُ خَاّذ ثِ  سا ثشای  هحیط صیؼت% دس پتبًؼیل اػیذی 57 ٍ ّوچٌیي کبّؾ ،آة ٍ َّا تغییش دس تبثیش % 77حذٍد 

  داؿت .
 

 ،هحیط صیؼتتخشیت ػبخت ٍ ػبص ٍ صثبلِ ، تدضیِ ٍ تحلیل چشخِ صًذگی ، گضیٌِ ّبی هذیشیت هَاد صائذ  :َای کلیذی ياشٌ
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 ممذمٍ  .1

ایي کبس یک تحلیل فٌی ، التلبدی ٍ هحیط صیؼتی دس اثعبد ٍػیع اػت کِ ثطَس گؼتشدُ ای دسثبسُ کبسخبًِ ثبصیبفت 

CDW ضبیعبت تخشیت ٍ ػبخت ٍػبص( دس پشتغبل ثحث کشدُ اػت. ایي تدضیِ ٍ تحلیل همبیؼِ آصهبیـی اص اثشات صیؼت(

ًذگی چشخِ صًذگی یک ػبختوبى اػت. ّذف ایي اػت کِ دس هشحلِ پبیبى ص CDWهحیطی گضیٌِ ّبی هختلف دس هذیشیت 

ثِ ػشعت اثشات صیؼت هحیطی اػتفبدُ اص تکٌیک ّبی تخشیت ٍ گضیٌِ ّبی ثبصیبفت ثب تشکیت ایي پشداصؽ ثِ اثشات صیؼت 

 هحیطی تَلیذ هَاد ٍ حول ٍ ًمل آًْب ثِ ػبیت تعییي ؿَد.

 تَػررط هحمرربى هختلررف ثشسػرری ؿررذُ اػررت   اثررش چشخررِ عوررش یررک ػرربختوبى ثررش هحرریط صیؼررت ثررِ طررَس گؼررتشدُ   

دس طشاحرری  LCAپررشٍطُ ّرربی ػرربخت ثررشای اّررذاف تحمیمرری دسًنررش گشفتررِ ًـررذًذ ٍ اًْرربیی کررِ ؿرربهل سٍؽ    [1,3,4]

 . یکرری اص هَاًررع اكررلی عررذم توبیررل ثررِ حشکررت دادى خطررَ  صهرربى طشاحرری ثررِ          .[5]ّؼررتٌذ ثؼرریبس کررن اػررت   

اسائرِ   سٍؿري  هربلی ٍ صیؼرت هحیطری    هضایربی چرِ هوکري اػرت    ًیربص ثبؿرذ ، اگش   LCAخبی  اػت کِ صهربى صیربدی ثرشای    

 ِ پربییي اص اطالعربت ثرب دس ًنرش گرشفتي اًرشطی ٍ تَلیرذ چٌرذیت هلربلح          -ثربال   ّرب ثرش اػربع سٍؽ    کٌذ. ثؼیبسی اص ایي هطبلعر

 [8].    ػبختوبًی اػتفبدُ هی کٌٌذ

بختوبًْبی ٍالعی داسد. ایي سٍؽ هعوَال تحلیل اثش صیؼت هحیطی ػبخت ٍ ػبص ثؼتگی ثِ خلَكیبت ٍ اطالعبت حبكلِ اص ػ

ثشای صهبًیکِ اطالعبت دس هَسد ػبخت ثِ حؼبة هی آیذ، هٌبػت اػت. ثشداؿت ًْبیی ٍ هٌبػت اص اطالعبت دس هَسد اثشات 

تَلیذات ػبختوبًی ثش هحیط صیؼت دس دػتشع اػت. خبًوبیی هحل ػبختوبى ٍاثؼتِ ثِ عشضِ کٌٌذُ هلبلح ػبختوبًی ٍ 

ثبؿذ. ٍلتی ایي ؿشایط تحمك یبفت، ثب ػطح ثبالیی اص ؿفبفیت)تعشیف سٍؿي اص هشصّبی ػیؼتن ،  یشیت ضبیعبت هیاپشاتَس هذ

سٍؽ تخلیق سٍؿي، عذم اختال  اطالعبت اص هٌبثع هختلف، ٍ غیشُ(. ّوشاُ ثب پبیبى دٍسُ عوش ٍ هالحنبت ثبصیبفت ،اثضاس ًشم 

ًبدیذُ گشفتي   [9]  % تدذیذ پزیش ّؼتٌذ.11خَاّذ کشد کِ دس حذٍد  ًتبیح كحیح اثش صیؼت هحیطی سا هْیب LCAافضاس 

 سا غیش لبثل اطویٌبى خَاّذ کشد. LCAّوِ یب ثخـی اص ایي الضاهبت 

ثشهجٌبی دٍسُ عول ًبهیذُ هیـَد ٍ آى سا لبدس ثِ اًدبم تحلیل هیؼبصد اگشچِ ًیبص ثِ دتبیل اطالعبت ّؼت کِ ثبعث  LCAایي 

ی ؿَد. دسحمیمت صهبى ٍ پَل ثیـتشی ثشای تحلیل ًیبص خَاّذ ثَد ثِ خلَف اگش پشٍفیل صیؼت كشف ّضیٌِ ٍ صهبى ه

ثش  LCA دس حبلیکِ ؿبیؼتگی ٍ هضیت ّبی سٍؽ ,[6]ػبیش ًَیؼٌذگبى  .[11] هحیطی هحلَل هحلی دس دػتشع ًجبؿذ.

 ّذ ٍ دس ضوي ثؼیبس ٍلت گیش اػت.هجٌبی دٍسُ عول لبثل تمذیش اػت اهب ثؼیبس پیچیذُ ثَدُ ٍ اطالعبت صیبدی هی خَا

عالٍُ ثش ایي ، آًبلیض حؼبػیت خبیگضیي ّبی فعلی یب آیٌذُ ثشای ثْجَد ػبخت ٍ ػبص هبًٌذ ػشهبیِ گزاسی دس ػبختوبى ّبی 

هبًع هحؼَة هیـَد. سٍؽ دیگش تخویي دٍسُ عوش   LCAهَخَد یب تعشیف ػٌبسیَی خبكی، یک عذم لطعیت اػت کِ ثشای 

یطی، خلَف ثشای اسصیبثی کل ثخؾ ّبی كٌعت ٍ ّوچٌیي ثشای التلبد طجیعت هی ثبؿذ ٍ آى سٍؽ اثشات صیؼت هح

ایي سٍؽ ػیؼتن ّبی ثضسگ هثل  LCAًبهیذُ هیـَد. ثشخالف سٍؽ  EIO-LCAخشٍخی دٍسُ عوش -التلبدی ٍسٍدی

ًِ ثعٌَاى یک  EIO-LCAثخؾ ّبی كٌعتی  سا دس ًنش هیگیشد.  ثٌبثشایي تدضیِ ٍ تحلیل ػبدُ تش ٍ ػشیعتش هَسد ًیبص اػت. 

 [11] گضیٌِ کِ ثلکِ یک ساُ حل کبهل ثشای یک ػبختوبى اػت.
 

 مريری تر ادتیات .2

هی ثبؿٌذ. دس آخشیي تحمیك تٌْب دٍسُ عوش هلبلح   [5,13]هعطَف ؿذًذ ، ؿبهل LCAهطبلعبتی کِ ثش تک ػبختوبًْب 

تحلیل ؿذُ اػت ٍ تٌْب اص چـن اًذاص اًشطی تعییي ؿذُ، کِ ػبیشیي چٌذیي ػبختوبى سا تحلیل هی کٌٌذ ، همبیؼِ ٍ دس ًنش 

بلعبت ثش عولکشد اًشطی کن ػبخت ٍ ػبیشهط .[11]گشفتي تفبٍت ّبی آًْب سا اص ًنش اثشات صیؼت هحیطی سا هوکي هی ػبصد

 . [16]یب اص ًـبًگشّبیی دس كف ّبی ثضسگ اػتفبدُ هی کٌٌذ  [15]ػبص تبکیذ داسًذ ٍ ثش سٍی اًشطی دٍسُ عوش کبس کشدًذ
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ایي هطبلعبت ثب خضئیبت کبهل ٍ هـخلبت ػبیت ّؼتٌذ کِ یک هضیت هی ثبؿذ صهبًیکِ تعییي دلیك اثشات صیؼت هحیطی 

ثطَس ٍیظُ  , [11] دس  [4]هی ػبصی ایي ًتبیح تَكیِ ًوی ؿَد اهب چٌذیي ًـبًِ کلی اسائِ هی کٌذ.هْن ثبؿذ. عوَ

 دس حبلی کِ ثشای سا هٌعکغ ًکٌذ، هٌطمِ ای ًیبصّبی حول ٍ ًمل هوکي اػتهحبػجبت حول ًٍمل ػبدُ ػبصی ؿذُ ٍ 

ؿًَذ،دٍثبسُ  تخشیت دس آیٌذٍُ ٌّگبهی کِ ػبختوبى گشفتِ ؿذُ  توبهی هَاد اص فشم هی ؿَد کِ آى ثبصیبفت اػتشاتظی ّبی

ثشخی ثش پبیبى چشخِ عوش دس پشٍطُ ّبی ػبختوبًی تبکیذ هی کٌٌذ   ػبخت ٍ ػبص خبگزاسی هیـًَذ. هحلَالت دس صًدیشُ

ٍ آّي اهب ػبیش کِ ثبصیبفت هلبلح ػبختوبًی تخشة ؿذُ ساکبهال دلیك اًبلیض هیکٌٌذ ثخلَف ثتي ٍ داًِ ّبی ػشاهیکی [7]

 .ػبختوبى ّب سا اص هشحلِ چشخِ عوش هحشٍم هیؼبصًذ. اثشات تعییي ؿذُ ًیض دس ثعضی خضئیبت اص هٌنش چشخِ عوش هطبلعِ ؿذًذ

تحمیمبت آًْب ثشاًشطی تعیي ؿذُ هتوشکض ؿذُ اػت ٍثش ػٌبسیَی یک اًتْبی چشخِ عوش هٌحلش ؿذُ کِ آلَهیٌیَم ٍ  [8]

. ّوچٌیي دسایي ػٌبسیَ ایي حمیمت هٌنَس ؿذُ کِ آلَهیٌیَم ٍ آّي هلبلحی ثب ؿذت اًشطی آّي کبهال ثبصیبفت هیـًَذ

حذاکثشی ّؼتٌذ. سٍؽ غیش تدشثی ثشای اثشات تعییي ؿذُ چشخِ عوش ثَػیلِ اًدبم ؿذُ اػت. ایٌدب هفْن اکؼشطی ثشای 

ًِ هؼکًَی هطشح ؿذُ اػت. پبساهتش اثش هحبػجِ پتبًؼیل اًدبم کبس تعییي ؿذُ دس هلبلح ػبختوبًی ثکبس سفتِ دس یک خب

هلشف اکؼشطی تدوعی، ثشای تعییي کویت ٍ همبیؼِ ػِ ػٌبسیَ دس هذیشیت پبیبى عوش هلبلح ثکبس هی سٍد اص خولِ یک 

 ػٌبسیَی هشخع کِ دس آى توبم هلبلح دفع ؿذُ ٍ دٍ ػٌبسیَی دیگش تشکیت ، ثبصیبفت ٍ ػَصاًذُ ؿذُ ٍ دٍثبسُ اػتفبدُ هیـَد. 
 

 ريش تحمیك  .3

 ثش اػبع ثبؿذ. ایي سٍیکشد اػت، اهب ایي ػبختبس اص ًمطِ ًنش ثبال ثِ پبییي هی LCA هجتٌی ثش فشایٌذ ؿجیِ ثِ یک ایي سٍؽ

ای اهکبى پزیش ثَدُ ٍ اسصؽ گزاسی  ایي گضیٌِ ثِ ایي هعٌی اػت کِ تٌْب یک ػٌبسیَ همبیؼِ. اػت هشثَطِ اطالعبت هٌتـش ؿذُ

 kgهطشح ًیؼت. هحبػجبت دس ٍاحذّبی پبساهتش اثشات هحیط صیؼت اكلی كَست هی گیشد) هبًٌذ اثش صیؼت هحیطی هطلك

co2eq/m2    ، so2eq/m2 kg  غیشُ( اهب هعیبسّبی ًتیدِ گیشی ثلَست هحذٍد ثشای ثذػت آٍسدى اؿکبل اثشات صیؼت ٍ

 هحیطی دس ٍاحذّبی یکؼبى ثشای ػبخت ٍػبص ثکبس ًوی سٍد. 

ایي اػت کِ یک تلَیش ، ّذف ثِ توبم دادُ ّبی ثبصیبثی ؿذُ اص ػبختوبى ّبی ٍالعی ٍعولیبت تخشیت ثِ ّشحبل، ثب تَخِ

 ًـبًگش

 اًتخبة، ثب اػتفبدُ اص ػبل 31پبیبى دٍسُ عوش ٍ هشاحل عوش هَاد ػبختوبًْبی هَخَد ثیؾ اص اسائع کٌذ، تب آًدب کِ کل پشتغبل  

ثشای ّوِ هشاحل چشخِ صًذگی دس  LCAخضئیبت صیؼت هحیطی [6]دس  .ذثبؿداسای اّویت  هعیبسّبی ثٌب ًْبدُ ؿذُ دس

ثِ ؿشح  ًتبیح حبكل .ػبختوبى ّبی تحت تدضیِ ٍ تحلیل، اًدبم ؿذ اگش چِ ػٌبسیَّبی هشثَ  ثِ تخشیت سا ؿبهل ًوی ؿذ

 ثَد:صیش

 اًتنبس هی سٍد.اص یک چشخِ صًذگی اص ًمطِ ًنش اثشات صیؼت هحیطی ًتبیح هـبثِ دس هؼکي ٍ خذهبت ػبختوبى  -

ػبختوبى ّبی خذهبتی هختلف، تَػط تین ّبی هختلف طشاحی ؿذًذ، تَػط پیوبًکبساى هختلف ػبختِ ؿذًذ ٍ  -

تَػط ػبصهبى ّبی هختلف اؿغبل ؿذُ اًذ ، ٍ ایي ًـبى هی دّذ یک الگَی هـبثِ ثشای ػْن ّش هشحلِ چشخِ 

 .صًذگی دس اثشات صیؼت هحیطی  ػبختوبى ٍخَد داسد

 دس ّوِ گشٍّْبی همبیؼِ ای تبثیش ػشاػشی دس همبیؼِ ثباػت، کِ  ٪3کوتش اص  عوش ثِ طَس کلی لِ پبیبىهشح تبثیش -

 لبثل تَخْی دسهِ دٍد تبثؼتبى ٍ دػتِ هی تَاًذ ثِ تغییشات هَاد ثبصیبفتی تفبٍت ّبی یبفتِ ؿذُ دس اهب.اػت کَچک

 %(21% 38ٍهٌدشهیـَد. )ثِ تشتیت  فلضات ػٌگیي

 kg)اصت   ;(kg C2H4eq/m2)، هِ دٍد تبثؼتبى  ,(kg CO2eq/m2)دػتِ ّبی تبثیش ؿبهل: تغییشات آة ٍ َّایی 

PO4eq/m2);  فلضات ػٌگیي(kg Pbeq/m2).  ِایٌْب اص اص اًتـبس آسایِ ٍػیعی اص هَاد، کِ ّوِ آًْب ؿٌبختِ ؿذُ ث .

عی ٍ تَلیذ ضبیعبت ثِ كشاحت هَسد تَخِ ًیؼت. عَاهل داسای اػتخشاج هٌبثع طجی .آالیٌذُ ّبی هْن ّؼتٌذ، ًتیدِ هیـًَذ
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ایي خٌجِ تَػط ثؼیبسی اص هتغیشّبی دس خطش تـذیذ  .اّویت دس ساثطِ ثب دػتِ ّب ثذلیل رٌّیت ضوٌی هَسد اػتفبدُ ًیؼت

ت اکَلَطیکی حؼبػی :ؿذُ اػت کِ هوکي اػت هٌدش ثِ اّویت ًؼجی ثبالتش یب پبییي تش عَاهل هعیي هیـَد عالٍُ ثش آى

ًنشات ػْبهذاساى ، هحذٍدیت ّبی صهبًی، دالیل التلبدی، دس  /هٌبطك خبف، ًگشاًی ّبی ثـش دس هَسد آى هٌطمِ، هٌبفع 

ًـبى دادُ ؿذُ  1یک تلَیش کلی اص تبثیشات خْبًی هحبػجِ ؿذُ دس ثشای ّش ػبختوبى دس خذٍل  .ایي هیبى هطشح اػت

آهذُ اػت اثشات هتَػط چشخِ   1صًذگی ثشای ػبختوبى ّبی هَسد اؿبسُ دس خذٍل اسائِ ػْن تبثیش هیبًگیي چشخِ  اػت.

 (2عوش ثش ػبختوبًْبی هشخع فَق سا فشاّن خَاّذ کشد ّش دٍ ًؼجت دسكذ ٍ اثشات صیؼت هحیطی ٍاحذّب )خذٍل 

ت ٍ ػبص هَاد ثشای هشحلِ ػبخ CO2eq / m2 کیلَگشم 271 ثِ عٌَاى هثبل، عبهل هَثش دس تغییشات آة ٍ َّایی اص 

ثب تبثیشػشاػشی تغییشات آة ٍ َّایی یکی   CO2eq 3711 / M2دسكذ کیلَگشم  7.3تَلیذی ثِ دػت آهذ دس ًتیدِ ػْن 

ایي تفبٍت دس اثشات  .ًیضثب  ّوبى ساُ ثِ دػت آهذ 2ًـبى دادُ ؿذُ اػت.ػبیش آهبس ٍ اسلبم خذٍل 1ؿذُ ٍ دس دس خذٍل 

ثب ایي حبل، .، هبًٌذ تفبٍت ّبی آة ٍ َّایی، ٍیظگی ّبی ػبخت ٍ ػبص ٍ عبدات صًذگیهوکي اػت ثِ چٌذ دلیل ثِ ًنش ثشػذ

ًیض ثِ عٌَاى یک ایذُ اص تبثیش احتوبلی  فٌالًذی(   LCAًتبیح ؿبهل چشخِ عوش کبهل)ثب دادُ ّبی گشفتِ اص هطبلعِ هَسدی 

عوش دخیل هی ثبؿٌذ، ًـبى دادُ ؿذُ اػت هَاد ٍ پبیبى صًذگی ػٌبسیَّبی پیـٌْبدی ثشای صهبًی کِ ّوِ هشاحل چشخِ 

 (.12)خذٍل 

پغ اص هـخق ػبختوبى هشخع اص ًنش اثشات صیؼت هحیطی، ػٌبسیَّبیی  هی تَاًذ تعشیف ؿَد.پٌح هَسد،ثؼتِ ثِ فعبلیتی 

ٌِ ّبی تخشیت ػٌتی ثب دفي صثبلِ ٍ یب ثبصیبفت ٍ تخشیت، همذاس هَاد دفي، ٍ گضی :هذیشیتی پبیبى عوش دس ًنش گشفتِ ؿذ 

 .خالكِ ؿذُ اػت  3ایي حبالت دس خذٍل .هختلف ثشای تشکیت هَاد ثبصیبفتی ٍ یب اػتفبدُ هدذد دس ػبخت ٍ ػبص خذیذ

اثشات حول ٍ ًمل، ثب  ؿذُ اػت..ثشای توبم حبالت ثبثت دس ًنش گشفت1ِثٌبثشایي اثشات فعبلیت ّبی تخشیت ثشای ػٌبسیَ 

پبًضدُ هَسد  .ش ػٌبسیَ ثؼتِ دسكذ ثِ ثبصیبفت ٍ اػتفبدُ هدذد دس ًنش گشفتِ ؿذاّویت ًؼجی ثبالتش ، ثِ طَس خبف ثشای ّ

تخشیت ثشای ایدبد یک ساثطِ ثیي دسكذ هَاد اسػبلی ثشای ثبصیبفت ٍ فبكلِ حول ٍ ًمل، ثب اطالعبت عشضِ ؿذُ تَػط تخللی 

ایي پیوبًکبس دادُ ؿذُ ، کِ ؿبهل تخشیت  ایي دادُ ّب تَػط یک ًوًَِ اص فعبلیت ًشهبل .پیوبًکبس هَسد ثشسػی لشاس گشفت

فبكلِ حول ٍ ًمل ثشای ّش هَسد ٍ هَاد ثب تَخِ ثِ هملذ آى  .اًتخبثی، تخشیت، خذایی دس هحل ٍ حول ٍ ًمل هی ثبؿٌذ

ایي هملذ ثِ طَس طجیعی تَػط پیوبًکبس اًتخبة ؿذُ ثشای ثْیٌِ ػبصی ٍ كشفِ خَیی ّضیٌِ ثِ عٌَاى  هحبػجِ هیـَد.

ثشای پیوبًکبس هب ٍ ثشای کبس دس هٌطمِ لیؼجَى، فبكلِ خَاّذ ثِ طَس کلی کوتش  یي هؼیش هوکي ثشای هحل کبس اػت.ًضدیکتش

( ثب همبدیش، هملذ ٍ فبكلِ حول ٍ ًمل هشثَ  ثِ یک تخشیت 4کیلَهتش خَاّذ ثَد. خذٍل ًوًَِ ًـبى دادُ ؿذُ )خذٍل  51اص 

)فشضی( ٍضعیت کِ دس آى توبم هَاد سا ثِ هحل ّبی دفي صثبلِ اسػبل هی خبف اػت کِ فبكلِ حول ٍ ًمل دس کل ثب هشخع 

 ؿَد،  همبیؼِ هیـَد . 

 
 تًسط گريٌ تاثیر ي ساختمان تحلیل شذٌ تاالی جذيل : اثرات زیست محیطی سراسری تذست آمذٌ تًسیلٍ   -1جذيل 

 
دٍسُ عوش :  -2ثِ پبیبى عوش)تخشیت ٍ عولیبت هذیشیت ضبیعبت( هٌنَس اػت. ّوِ اثش چشخِ عوشاص فلضات)اػتخشاج،تَلیذ ٍ حول ٍ ًمل(  -1صیش خذٍل: 

 ؿشایط آة ٍ َّایی اكلی : فٌالًذ-3ػبل  51
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 : تاال : اثرات زیست محیطی تًسیلٍ مرحلٍ چرخٍ عمر ترای متًسط ساختمان َای مرجع2جذيل

 
 پبییي: دسكذ کل اثش صیؼت هحیطی چشخِ عوش ثشای ّش گشٍُ اثش

 
 : تاال : سىاریًی پایان عمر ي مراحل چرخٍ عمر مًاد3جذيل 

 
ایي ثِ ایي  .دس ًنش گشفتِ ًـذُ اػت ثبصیبفت ؿذُ ػبختِ هیـًَذ هلبلح ػبختوبًی کِ اص آیٌذُ هحلَالت ثشای تَلیذ گبصّبی گلخبًِ ای هشخع دس ػبختوبىپبییي: 

  .دس ًنش گشفتِ ًـذُ اػت هَاد عوشچشخِ  هشحلِ اثشات صیؼت هحیطی اػت کِ کبّؾ هعٌی

 

ترب ثرب اػرتفبدُ     5کیلرَهتش ، ترشخیح دادُ ؿرذُ اػرت. خرذٍل      111هَسد اػتفبدُ ثرِ هحرذٍدُ هکربى ّربی اپشاترَس دس      1هعیبس 

ثررشای تورربم هررَاسد تخشیررت ٍالعرری ثرربلی هبًررذُ اػررتفبدُ ؿررذُ   4اص ایرري هعیبسّررب ٍ سٍؽ ػرربختِ ؿررذ دس گررشدآٍسی خررذٍل 

هری تَاًرذ اص دسكرذ هتَػرط هرَاد ثبصیبفرت ؿرذُ کرِ هری تَاًرذ دس             (MT)ضسگٌوربیی حورل ٍ ًمرل    فبکتَسهتَػط ث .اػت

 ثررررررررب تمؼررررررررین  MTػرررررررربخت ٍ ػرررررررربص خذیررررررررذ اػررررررررتفبدُ ؿررررررررَد اػررررررررتخشاج ؿررررررررَد   

فبكلِ حول ٍ ًمل کل ثشای ّرش هثربل ٍالعری) ثرب گضیٌرِ ثبصیبفرت آى( ثرِ فبكرلِ هحبػرجِ ؿرذُ ثرشای توربم هرَاد فشػرتبدُ               

اص یرک تربثع دسخرِ     1 .دس ؿرکل  MTهیـرَد. طرشح سیرضی ساثطرِ ثریي دسكرذ ثبصیبفرت ٍ         ِؿرذُ ثرِ هحرل دفري هحبػرج     

، ثرشای ّرش ػرٌبسیَ ثرب اػرتفبدُ اص       MT سػرن ؿرذُ اػرت ایري تربثع اهکربى ثرشآٍسد        (R2 = 1.86)دٍم ، ثب تمشیرت خرَة   

خَاّررذ ًـرربى دادُ ؿررذُ کررِ اثررشات صیؼررت هحیطرری خَد،لبثررل تررَخْی   7ّررش ًؼررجت ثبصیبفررت ّورربًطَس کررِ دس خررذٍل  

 داؿت سا ثشآٍسد هیؼبصد.
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ًـبى دادُ ؿذُ  2اثشات صیؼت هحیطی تخشیت ٍ پبیبى عوش کِ ثش اػبع اثشات ػبختوبى کلی اًذاصُ گیشی ؿذُ دس خذٍل

ثِ عٌَاى یک عبهل ػْین، ایي همبدیشسا  MT ثشای ّش دػتِ ثٌذی تبثیش ٍ ثشای ّش ػٌبسیَ، ثب اػتفبدُ اص هعیبس 8خذٍل .اػت

هـتك هیـَد. دادُ ّبی اكل  اص ثشای تعییي کویت اثشات اضبفی ًبؿی اص   1کِ اص هعبدلِ اسائِ ؿذُ دس ؿکلاسائِ کشدُ، 

ثش اػبع ایي هطبلعِ، ثشخی کبّؾ ػَدّبی خبلق صیؼت هحیطی اص عولیبت ثبصیبفت کِ  .ثبصیبفت هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت

سد اػتفبدُ ثشای ثبصیبفت هحلَالت خوع ٍ فَالد ٍخَد داسد، اًتنبس علی سغن ٍخَد ثشخی اص اثشات اضبفی ًبؿی اص فشآیٌذّبی هَ

دسكذ ثشای  17هی سٍد. هتَػط ػِ ؿبخق اثشات صیؼت هحیطی ثشای اثشات اضبفی ًبؿی اص ثبصیبفت، هحبػجِ ؿذ ٍ دس ًتیدِ 

ّش آًچِ کِ اثشات ایي دسكذ تبثیش اضبفی ثِ ایي هعٌی اػت کِ،  ًتیدِ ؿذ..دسكذ ثشای هحلَالت فَالدی 39هلبلح ٍ 

  ٪39ٍ   ٪17صیؼت هحیطی ثب ثبصیبفت کبّؾ هی یبثذ ، تبثیش ًْبیی کِ اص چشخِ عوش دس ًنش گشفتِ ؿذُ اص خولِ ثبصیبفت، 

 .ثبالتش ثشای کل ٍ فَالد تَدُ خَاّذ ثَد

،ثِ خلَف 3دس خذٍل تخشیت اًذاصُ گیشی دس حبالت رکش ؿذُ  /داًؼتي همذاس هَاد اػتفبدُ ؿذُ ثشای ًوًَِ ّبی ػبختوبى 

اسائِ هیکٌذ. سلن ثِ  .9داًِ ّب ٍ فلضات تَلیذ ؿذُ، ایي دسكذ ثِ طَس کلی دسكذ اثشات صیؼت هحیطی اضبفی سا دس خذٍل 

، ثب ٍخَد ایٌکِ، ثؼیبسی اص هَاد ثِ 3تحت تبثیش لشاسگشفتِ اػت . ثشای ػٌبسیَی " دػت آهذُ تَػط عولیبت اضبفی ثبصیبفت

هَسد .% اص داًِ ّبی ثبصیبفت ؿذُ دس ػبخت ٍ ػبص خذیذ 11هحل ّبی دفي صثبلِ فشػتبدُ هی ؿَد، فشم ؿذُ کِ تٌْب 

 ػتفبدُ اص عجبسات صیش هحبػجِ هیـَد:اػتفبدُ هی ثبؿذ. هعیبس اثشات صیؼت هحیطی ثشای هشحلِ چشخِ عوش هَاد دس ًْبیت ثب ا

 
دس  iهعیبس اثش صیؼت هحیطی ثشای گشٍُ  Ic1i.  2دس ػٌبسیَی  iهعیبس اثش صیؼت هحیطی ثشای دػتِ   Iic2کِ دس آى 

هتَػط ٍصًی ضبیعبت هلبلح لبثل   , Uc2 2دسكذ هلبلح فشػتبدُ ؿذُ ثشای  ثبصیبفت دس ػٌبسیَی    Pc2rٍ 1ػٌبسیَی 

 3دس ػٌبسیَی  1هتَػط اثش صیؼت هحیطی ثبصیبفت اضبفی ثِ دسكذ اػت. ساثطِ   Ac2فبدُ ؿذُ دس ػبخت اػت. ثبصیبفت اػت

دس ًنش گشفتِ  4هعیبس هتفبٍتی داسد. ثشای ػٌبسیَی  Mtثکبس سفتِ ،ثشای هلبلح ثبصیبفتی دسكذ هتفبٍتی اػتفبدُ هی کٌذ ٍ ثشای 

% ثَدُ ٍ هیتَاى آًشا حزف کشد کِ هیـَد 111ثشاثش ثب   Ucثبؿٌذ ٍ  ؿذُ کِ توبهی هلبلح دس ػبخت ٍ ػبص ؿشکت داؿتِ

 سا ثِ ایي كَست ًَؿت:  1ساثطِ 

  
 کِ ؿبهل همذاس هعیٌی اص هلبلح دٍثبسُ اػتفبدُ ؿذُ اػت، ساثطِ ثِ ؿکل صیش اػت: 5ًْبیتب ثشای ػٌبسیَی 

 
Pc5کِ دس آى 

i  اػت. 5ثشاثشثب دسكذ هلبلح دٍثبسُ اػتفبدُ ؿذُ ثشای ػٌبسیَی 
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 ومًوٍ يالعی( 15تاال: کل فاصلٍ حمل ي ومل تا ي تذين گسیىٍ َای تازیافت) یک مًرد از  4جذيل 

 
 

 دسترض ترای الحاق تٍ ساخت ي ساز جذیذتاال : فاصلٍ َای حمل ي ومل ، عًامل تسرگىمایی حمل ي ومل ي درصذ مًاد تازیافتی در  5جذيل 

 
 

 CDW: تاال: چگالی سست ترای چىذیه مًاد 6جذيل 

 
 پبییي: چگبلی ػؼت هشثَ  ثِ داًؼیتِ حدن هتَػط ضبیعبت غیش فـشدُ ثشای ّش هَادی
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 سمت چپ: متًسط فاکتًر تسرگ ومایی حمل ي ومل  Mtپاییه: راتطٍ تیه درصذ تازیافت ي  1شكل 

 
 

 تاال : درصذ يزوی تازیافت ي استفادٌ مجذد ترای سىاریًَای مًرد تررسی: 7جذيل 

 
 ؿبهل اػتفبدُ هدذد اػت 5پبییي : تٌْب ػٌبسیَی 

 
 : تاال : تخریة ي اثرات زیست محیطی پایان ديرٌ عمر ترای گريَُا ي سىاریًَا8جذيل 

 
 

 اوتخاب شذٌ سىاریًَای ترای تازیافت، واشی از اثرات زیست محیطی اضافی درصذ: تاال : 9جذيل 

 
 

 

 

 

 



  معمارایران سراسری اوجمه های صىفی مهىدسان کاوًن

 همایش بیه المللی معماری،عمران ي شهرسازی در هسارٌ سًم

 49تیر ماٌ  -تهران 

 9 

 : تاال: اثرات زیست محیطی تًسط گريَُا ي مرحلٍ چرخٍ عمر ترای َمٍ سىاریًَا 11جذيل 

 
 پبییي : هضایبی صیؼت هحیطی ثبصیبفت ٍ اػتفبدُ هدذد ثشای هَاد  ثِ عٌَاى اثشات خلَگیشی اختلبف دادُ ؿذُ اػت.

 

 )مًاد ي مراحل پایان عمر ي تخریة( 1ي سىاریً 5تا  2تاال: تفايت درصذ اثرات زیست محیطی سراسری تیه سىاریًَای  11جذيل 

 
 

 )تمام مراحل چرخٍ عمر(  1ي سىاریً 5تا  2 : تاال: تفايت درصذ اثرات زیست محیطی سراسری تیه سىاریًَای 12جذيل 
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 وتیجٍ گیری   .4

سا، ثِ  1اسائِ ؿذُ اػت.همبدیش خوع ثشای ّش ػٌبسیَ هب سا لبدس هیؼبصد دسكذ تغییشات ػٌبسیَ 11ػٌبسیَدس خذٍل ًتبیح ثشای ّش 

خالكِ ایي تغییشات سا ثب تَخِ ثِ هَاد ٍ پبیبى هشاحل  11خذٍل  .ًوبیٌذگی اص سٍیکشد ػٌتی دفي صثبلِ توبم هَاد تعییي کٌین

، دسكذ تغییشات سا ٌّگبهی کِ توبم هشاحل چشخِ عوش هذًنش  12کلی، خذٍل  فمط ثشای دیذگبُ ًـبى هی دّذ..تبثیش عوش

 ًـبى هی دّذ.1ثبؿذ، ثب تَخِ ثِ ػٌبسیَ 

،اثشات ًبؿی اص ػْن اختلبف دادُ ؿذُ ثِ هَاد ثشای ّش سدُ تبثیش تدضیِ ٍ   3تب 1ًـبى هی دّذ کِ دس ػٌبسیَی  11خذٍل 

% 9کوتش اص ، اػت. دلیل آى ،ایي اػت کِ، دس ایي ػٌبسیَّب ػطح خبیگضیٌی هَاد ٍسٍدی کن اػت ٪75تحلیل ّویـِ ثیؾ اص 

 .تَلیذ ٍحول ٍ ًمل  عٌبكش ػبختِ ؿذُ اص هَاد ثکش ٌَّص ّن غبلت اػت . ٍ 

، ٪35ـِ صیش ػْن تبثیش اختلبف یبفتِ ثِ هشحلِ هَاد ثشای ّش پبساهتش تبثیش تدضیِ ٍ تحلیل ؿذُ، ّوی  5ٍ  4دس ػٌبسیَّبی 

هیجبؿذ. کبّؾ تبثیش لبثل  ٪95اػتفبدُ هدذد، ثیؾ اص  اػت . دس ٍالع، ثب تخشیت اًتخبثی، ًِ تٌْب اسػبل هَاد ثشای ثبصیبفت ٍ 

اثشات ًبؿی اص ایي هشحلِ حتی هی تَاًیذ کوتش اص حبلت پبیبى عوش ثبؿذ، ثب ایي  .تَخْی دس هشحلِ هَاد اهکبى پزیش اػت

ًـبى هی  11خذٍل  .بصیبفتی ثوَلع دس ػبخت ٍ ػبص ػبختوبى ّبی خذیذ هَسد اػتفبدُ هدذد لشاسگیشًذفشم کِ ایي هَاد ث

سخ هی دّذ، ٌّگبهی کِ اص  %77ٍ آة ٍ َّاتغییش  %81% تبثؼتبى هِ دٍد88دّذ کِ ثیـتشیي کبّؾ تبثیش دس فلضات ػٌگیي 

 .ثبالتشیي ػْن ًؼجی ّوکبسی دس هشحلِ هَاد سا داسًذ هٌتمل هیـَد ایي دػتِ ثٌذی ّب تبثیش ّؼتٌذ کِ  5تب   1ػٌبسیَ 

ثٌبثشایي، ٌّگبهی کِ کبّؾ ؿذیذ ًبؿی اص گٌدبًذى هَاد ثبصیبفتی ٍ هَسد اػتفبدُ هدذد دس ػبخت ٍ ػبص خذیذ، هٌنَس 

 هیـَد، حذاکثش تبثیش ّوکبسی سا داسد.

د دیگش اًدبم ٍ هَاد حزف ؿذُ ثِ هحل ّبی دفي حزف عٌبكش غیش ػبختبسی ثشای ثبصیبفت، ثِ دًجبل تخشیت ػٌتی توبم هَا

صثبلِ هٌتمل ؿذُ، ٍ ثِ طَس کلی ّیچ گًَِ کبّؾ اثشات صیؼت هحیطی دسگشٍّْبی تبثیش هطبلعِ كَست ًخَاّذ گشفت. حتی 

شات هوکي اػت ثذلیل فَاكل طَالًی ٍ حول ٍ ًمل ٍ ثِ دلیل ثشخی اص اثشات فعبلیت ّبی ثبصیبفت اضبفی، کوی ثبعث تـذیذ اث

ایي هَسد  .اػت (   5٪، اگش چِ ثِ طَس کلی صیش3ٍ ثشخی اص دػتِ ّبی تبثیش دس ػٌبسیَ 2صیؼت هحیطی ؿَد )هبًٌذ ػٌبسیَ

تخشیت اػتفبدُ هی  ثِ ایي هعٌی اػت کِ تب حذ صیبدی ٍػیلِ حول ٍ ًمل اص طشیك خبدُ، ثب کبهیَى دیضل دس ػبخت ٍ ػبص ٍ

 ؿَد. 

اػت کِ ثب ٍخَد  کن ثَدى ، اهب تکٌَلَطی دس ًنش گشفتِ  ٪25جِ ؿذُ دسهطبلعِ حبضش  هتَػط دسكذ اػتفبدُ هدذد هحبػ

کبّؾ ثیـتش تبثیشگزاسی اص طشیك اػتفبدُ  ؿذُ، ثب تَخِ ثِ ػبختوبى هعوَلی تدضیِ ٍ تحلیل دس پشتغبل لبثل دػتشػی اػت.

% ثِ 51شایط ثؼیبس هطلَة، سػیذى ثِ هتَػط هدذد، دسكذ ثبالتشی اص هَاد هَسد اػتفبدُ هدذد سا ؿبهل هی ؿَد، کِ دس ؿ

دس ًنش  ٪17ػبیشهطبلعبت دسكذ اػتفبدُ هدذدسا  .عٌَاى یک حذاکثش ٍصًی لبثل اػتفبدُ هدذد هَاد اص ًنش تئَسی اػت

 . %111ٍ یب ثشاثش  گشفتِ اًذ

ثشای سػیذى ثِ  کبّؾ اثشات صیؼت هحیطیشا دس پی داسد. ٪68دسكذ کوتش ٍ ثِ طَس هتَػط  11دس ًتیدِ هلشف اًشطی 

ػبل پشتغبلی ، هشالجت ّبی ٍیظُ ثبیذ دس تخشیت اًدبم ؿَد. ثْتش  31، ثب ایي حبل، ثشای ًوًَِ ػبختوبًْبی ثیؾ اص ٪51ػطح 

تب ایٌکِ ثشای  اػت کِ ػیبػت ّبی هؼتمیوی  ثشای افضایؾ ثبصیبفت ٍ ٍسٍد هلبلح ثِ چشخِ كٌعت ػبخت ٍػبص گزاؿتِ ؿَد

اػتفبدُ هدذداص هلبلح تـَیك فشاٍاًی كَست گیشد. هبًٌذ توییض ٍ هشتت کشدى تیشّبی چَثی یب ًگْذاسی هٌبػت اص لَاصم 

ثؼیبس هْن اػت کِ ػعی کٌیذ هَاد ثبصیبفتی یب اػتفبدُ هدذد سا ثِ ػبخت ٍ ػبص خذیذ هعشفی کٌیذ، دس ًتیدِ ثِ  ثْذاؿتی.

  .چشخِ هَاد کوک هی ؿَد

گشچِ تفبٍت آة ٍ َّایی، ٍیظگی ّبی ػبخت ٍ ػبص ٍ عبدات صًذگی هوکي اػت ثیي پشتغبل ٍ فٌالًذ هتفبٍت اػت، خبیی اػت 

اطالعبت پبیِ ثشای ایي هطبلعِ، خوع آٍسی ؿذ اهب ػٌبسیَّبی پتبًؼیل کبّؾ تبثیش صیؼت هحیطی ػٌبسیَّبی ثب اثشات  کِ

 12هـبّذُ هیـَد. خذٍل 11ِ ثؼیبس پبییي تش اص چیضی اػت کِ دس خذٍل چشخِ عوش ػشاػشی هَسد هطبلعِ لشاس گشفت ک
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 5ٍ  4کبّؾ دس اثشات هشثَ  ثِ تغییشات آة ٍ َّایی ٍ اػیذی ؿذى دس هَسد ػٌبسیَّبی  ٪7ٍ  ٪6ًـبى هی دّذ حذٍد 

ت آٍسدى کبّؾ آؿکبس اص هٌنش چشخِ عوش کبهل، ٍ ثشای ثذػ .ثشای سدُ فلضات ػٌگیي ثذػت آهذُ اػت ٪41اػت، اهب تمشیجب 

% خَاّذ سػیذ ٍ ثبیذ ػعی 91اثش صیؼت هحیطی، ثخلَف دس هَسد تغییشات آة ٍ َّایی ٍ اػیذی ؿذى ، ثبصیبفت ثِ ثیؾ اص 

ؿَد هَاد حبكلِ دس ػبخت ٍ ػبص خذیذ اػتفبدُ ؿَد. ایي دسكذ ثبصیبفت  سا هیتَاى ثذػت آٍسد ٍ دس عول هیتَاًذ اص ایي همذاس 

 ًیض ثیـتش ثبؿذ.
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