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Environmental Effects of Concrete, Brick and Wood 
Usage in Construction on Energy Consumption and 
Carbon Emissions; Case Study of Northwestern Iran
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Aims Increasing consumption of the earth’s primary resources (materials and energy) in addition to 
the production of environmental and atmospheric pollutants (especially CO2), poses a serious threat to 
sustainable human life. The aim of this study was to evaluate the effect of using concrete, brick and wood 
in traditional construction in northwestern Iran on energy consumption and carbon emissions.
Methodology This quantitative experimental study was conducted during 2015-2020 in two provinces 
of West- and East Azerbaijan (northwest of Iran). Concrete, brick and wood were selected as the materials 
studied. For each of the selected materials, 3 factories were selected. Preliminary information on the 
number of employees, gas input and electricity consumption was obtained from the HSE center of each 
plant. Data obtained from the survey of industrial units, quantities related to the amount of electricity 
consumption, the amount of gas consumption, the amount of manpower employed in the production line 
and in the transportation sector and the amount of diesel fuel used in rail and road transport. Using Revit 
software for modeling and Energyplus for energy analysis, the average of different industrial units was 
calculated for each material. Daily energy consumption of manpower was determined according to BMR 
and PAL according to the type of activity, height and weight dimensions and age.
Findings The average consumption of electrical energy to produce each ton of cement was 110kw.h, each 
ton of brick was 35kw.h and each ton of wood was 900kw.h. The total latent energy for the production 
of each ton of ready-mixed concrete was 559290kw and released 92t of CO2, each ton of produced brick 
was 283220kw and released 47.5t of CO2 and each ton of timber produced was 7213kw and the released 
675kg of CO2.
Conclusion Despite the long distances due to the lack of gas in the production line, wood is the greenest 
material and concrete is the most polluting material due to the high dependence of the production line 
on gas consumption.
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محیطی استفاده از بتن و آجر و چوب اثرات زیست
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 چکیده
مصرف روزافزون منابع اولیه زمین (مواد و انرژی) عالوه بر تولید اهداف: 

)، حیات پایدار بشر را با تهدید جدی 2CO مخصوصاً ی محیطی و اتمسفر (هاندهیآال

مواجه کرده است. هدف این پژوهش، ارزیابی تاثير استفاده از بتن، آجر و چوب 

 و آزادسازی کربن بود.غرب ايران بر مصرف انرژی -سازی سنتی شمالدر ساختمان

دو استان در  ۱۳۹۴-۱۳۹۹های این مطالعه تجربی کّمی در سالشناسی: روش

ن به عنوا بتن، آجر و چوبغرب ایران) انجام شد. -ی (شمالشرق-و  یغرب جانیآذربا

کارخانه،  ۳ ،یاز مصالح انتخاب کیهر  یبراند. شدمصالح مورد بررسی انتخاب 

 HSEگاز و مصرف برق از مرکز  یتعداد کارکنان، ورود هیانتخاب شد. اطالعات اول

های صنعتی، آمده از بررسی واحددستهای بهدادهدست آمد. هر کارخانه به

های مربوط به مقدار مصرف انرژی الکتریکی، مقدار مصرف گاز، مقدار کّمیت

نیروی انسانی شاغل در خط تولید و در بخش حمل و مقدار سوخت گازوییل 

افزار آوری و با استفاده از نرمای جمعهای ریلی و جادهونقلده در حملشمصرف

Revit و  نگیمدل یبراEnergyplus های ی، میانگین واحدانرژ  لیتحل یبرا

صنعتی مختلف برای هر یک از مصالح محاسبه شد. مصرف روزانه انرژی نیروی 

 سن بر اساس شاخصانسانی نیز با توجه به نوع فعالیت، ابعاد قدی و وزنی و 

BMR  وPAL .تعیین شد 

، هر kw.h۱۱۰میانگین مصرف انرژی الکتریکی برای تولید هر تن سیمان  :هاافتهی

ازای تولید بود. مجموع انرژی نهان به kw.h۹۰۰و هر تن چوب  kw.h۳۵تن آجر 

، هر تن آجر تولیدی، t۹۲آزادشده  2COو  kw.h۵۵۹۲۹۰هر تن بتن آماده، 

kw.h۲۸۳۲۲۰  2وCO  آزادشدهt۴۷/۵  ،و هر تن الوار چوبی تولیدیkw.h۷۲۱۳ 

 بود.  kg۶۷۵آزادشده  2COو 
ی طوالنی به علت عدم استفاده از هامسافتالوار چوب با وجود طی  گیری:نتیجه

ه دلیل وابستگی باالی خط تولید بگاز در خط تولید، سبزترین مصالح و بتن به

 است.ترین مصالح مصرف گاز، آالینده
  ، پایداریLCAانرژی نهان، کربن نهان، آذربایجان، چرخه حیات انرژی، ها: کلیدواژه

 

 ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ تاريخ دريافت:

 ۱۷/۱۲/۱۳۹۹ تاريخ پذيرش:
 f.haghparast@tabriziau.ac.irنويسنده مسئول: *

 

 مقدمه

 ستین ستیز طیسازگار با مح اینفسه پروسهیف ،وسازساخت

[Mateus & Bragança, 2011]. محیطکمتر زیست یآلودگ، 

 اریموضوعات بس از یک، یسازی کربن کمترکمتر و آزاد یمصرف انرژ 

 انیم نی. در ارا دارنددغدغه آن  انیاست که امروزه جهان یدیکل

ترین از عمده یکیسوءاثر وجود دارد،  نیا لیتعد یبرا ییراهکارها

بت اثرات مخرب نس نیفاکتورها مصالح سبزتر است که با کمتر نیا

ظر مورد ن تیشوند، به سا یفرآور  ،استخراج شوند ستیز طیبه مح

مر و در طول ع رندیدر ساخت بناها مورد استفاده قرار گ ابند،یانتقال 

پاسخگو باشند. انتخاب مصالح ساختمان  زیبرداری ساختمان نبهره

تخاب ان نیالمت محیط و سالمت ساکنین دارد. ادر س یابالقوهتاثیر 

خرد همان پروژه تا  اسی(اعم از مق مختلف طیبسته به شرا

 )یجهان یو حت یای، کشور های منطقهتیها و محدوداستیس

 ریهای اخ. در دههردیگیعوامل مختلف قرار م ریتاثهمواره تحت 

تعارض صنعت پاسخ به  در داریپا یطراح متعاقباً و  داریپا یمعمار 

 یطراح ی،دار یپا فیبر اساس تعر .محیط مطرح شدهساخت و زیست

ر در نظ  زیرا  ن ندهینسل آ یازهاین ،حال برقصد دارد تا عالوه داریپا

منابع، انرژی  آییبه کار  داریپا یها، طراحدر مورد ساختمان .ردیبگ

 ,Rogers]د کناشاره می یو عمر طوالن رییپذحداقل، انعطاف
2005].  

 اریبس یدار یپا تیبا محور یدر محافل علم راً یاخبرخالف آنچه که 

برداری زمان بهره یفقط انرژ  یانرژ  نیا ،مورد توجه قرار گرفته

برداری از مراحل قبل از بهره یو تمام شودینمساختمان را شامل 

در  یتر وقتجامع دی. چرا که با دشودیماستخراج تا انتقال را شامل 

 ،یتمام مراحل طراح م،یکنیساختمان صحبت م کیمورد 

استفاده دوباره از آن در توسعه  ای بیو تخر زیسازی، تجهساختمان

، از مصالح یخواهند بود. ساختمان محصول مرکب رگذاریتاث داریاپ

 ,Kam]گذارندبر هم اثر می متقابالً است که  باتیمواد و ترک
و تخمین مقدار  یدر مورد مصرف انرژ نگر کل دگاهید نیدر ا. [2017

کاررفته در آن، مفهوم ساختمان و مصالح به یصحیح اثر محیط

، نهان ی. انرژ شودیم یثر معرفوابزار م کیعنوان نهان" به ی"انرژ 

ساختمان مورد  کیاست که برای ساخت  یایانرژ میزان مجموع 

 .[Roaf et al., 2013] استفاده قرار گرفته است

مطرح  مکرراً ساختمان  یدار یدر مباحث پا عموماً که  ییفاکتورها

. اما در مبحث رندیگ" قرار مییبردار بهره یشده است در حوزه "انرژ 

 یگسترده است. ساخت یا بازساز  اریبس زینهان" ن یحوزه "انرژ  یانرژ 

 یهاسوختانجام شود که  کردیرو نیبا ا دیبا یامروز  یهاساختمان

عنوان منابع فراوان، ارزان و قابل اتکا گذشته به دبه مانن یلیفس

 زین ریپذدیهای تجدیانرژ  یر یکارگبه نیمطرح نخواهند بود و همچن

برای  دلیل نیدارد، به هم ازیای ننهیپرهز زاتیبه امکانات و تجه

 یبرا یو طرح مناسب انرژ  حیصح یگیر راهبرد و تصمیم نییتع

 نهیپرهز زاتیو تجه یلیفس یهایانرژ به  ازیکه ن ینحوساختمان به

برداری، به حداقل و استخراج و هم در فاز بهره دیرا هم در فاز تول

شود می یتلق یهای ساختماندر پروژه یاتیح یبرساند، امر 

[Zachariah et al., 2002]. 

از  یدر برخ آزادشده 2COشده و همچنین ی مصرفمجموع کل انرژ 

، تحت ونقل)و حملای ، فرآوری کارخانهمراحل چرخه عمر (استخراج

شود معرفی می (Cradle to Gate)عنوان بازه گهواره تا دروازه 

[Zachariah et al., 2002]. تمامی مراحلی  بازه گهواره تا دروازه

نماید تا به مرحله ساخت نهایی برسد و در است که مصالح طی می

نرژی مصرفی در این سایت کارگاهی مورد استفاده قرار گیرد. چون ا
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از چشم پنهان مانده و در حوزه مصرف انرژی دیده  معموالً مراحل 

 (Embodied Energy)شود، از آن تحت عنوان انرژی نهان نمی

 کارشناسان یرا برا یگیر و تصمیم اسیق هیرو نیا شود.نیز یاد می

 ,.Zachariah et al] کندمی لیتسه نهیزم نیا ندگانگیر و تصمیم
2002]. 

 سرعت و شدت مصرف انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای

 ۹ رانیدر ا یشدت مصرف انرژ  ای دارد.جهان تفاوت قابل مالحظه

برابر عربستان  ۳ ،ییاروپا شرفتهیپ یبرابر کشورها ۷برابر ژاپن و نروژ، 

. [SATBA, 2016] و متوسط جهان است هیبرابر ترک ۴و  یسعود

را مصرف  ایگاز دن زانیاز م %۴از  شیب ایدن %۱ تیمعبا ج رانیا

ها مصرف کشور در خانه یاز کل گاز مصرف %۴۰که حدود  کندیم

شده در سازمان . مطالعات انجام[SATBA, 2016] شودیم

 یانرژ  درصدی ۳۱از مصرف  تی(سابا)، حکا رانیا یانرژ  یور بهره

به گزارش دفتر . [SATBA, 2016] دارد یدر بخش خانگ یکیالکتر

منوال صورت  نیاگر روند مصرف به هم ران،یساختمان ا یمقررات مل

 یواردکننده بزرگ انرژ  کیبه  رانیا ۲۰۴۰طور قطع تا سال به ردیپذ

و  یمصرف یاز انرژ  %۴۰اروپا . در [SATBA, 2016] شودمی لیتبد

۳۶% 2CO ساالنه مربوط به بخش ساختمان است.  ،افتهیانتشار

 ییجوصرفهسازی و رهیمنجر به آن شده که ذخ یسهم بزرگ نیچن

مقابله با مسائل  یهایاستراتژ ها در مرکز در ساختمان یانرژ 

 ,.Ouldboukhitine et al].ردیقرار گ نیشدن زمو گرم یاقتصاد
2011]  

ل کام یبررس اقدام اولیه در راستای پایداری و کاهش مصرف انرژی،

 اتیصرف آن در مراحل مختلف چرخه حو م یانرژ  انیجر یچگونگ

 ساختمان در تمام کی. است یمصالح ساختمان متعاقباً ساختمان و 

 دکنمصرف می یانرژ  ب،یطول عمر خود از مرحله ساخت تا تخر

[Sartori & Hestnes, 2007]در صنعت  یصالح ساختمان. م

ون را تاکن یاز منابع طبیع یبیش از نیم یوساز از لحاظ وزنساخت

 عاتیبرابر بیشتر از ضا ۴ ب،یاند. فرآیند ساخت و تخرمصرف نموده

هر ی تن به ازا۱که معادل بیش از  کندیمبخش خانوار، نخاله تولید 

 نیونقل احمل ،یاستخراج، فرآور  یمحیطزیست ات. اثر استنفر 

از آن بیش از همه به تولید  یناش عاتیضا تیمصالح و در نها

 و یطبیع یهاسکونتگاه بیتخر مسمومیت، ،یانهگلخا یگازها

  [Lazarus, 2002]. منابع منجر خواهد شد شیفرسا

 یعیبر استفاده گسترده از منابع طبعالوه یمصالح ساختمان

تا  از استخراج یعنیاز ابتدا تا انتها،  یفرآیند یدر ط ریناپذدیتجد

 زیرا ن یطیمح راتیای از تاثرهیزنج ،یبر مصرف انرژ عالوه ب،یتخر

مصرف منابع  نیشتریوساز بساخت صنعتوجود خواهند آورد. هب

ته از پوس یاستخراج مصالح ساختمان قیخصوص از طربه( را یعیطب

شامل ابعاد مختلف  راتیتاث نی. ادهدیمبه خود اختصاص  )نیزم

خواهد بود. از جمله  یو جهان یمحل اسیدر مق یمحیطزیست

ازون،  هیال بیهوا و آب، تخر یبه آلودگ نتوایمترین آنها مهم

اشاره  یسم یانتشار گازها  و یجانور  و  یاهیگ  یهاگونه  انقراض

مواد و دفع  نیو انتقال ا یاستخراج، فرآور  ،یطیمح راتیکرد. تاث

 بیتخر ،یو مواد سم یاگلخانه یسبب انتشار گازها هاآن یهازباله

 .[Lazarus, 2002] شودمی یعیبوم و منابع طب ستیز

 اتیچرخه ح یدر ط یگفت: مصالح ساختمان توانیم یکل طوربه

و مصنوع خواهند داشت. هر  یعیطب طیبر مح یراتیخود تاث

کاهش  تواند سببهای خاص خود مییژگیبا توجه به و یمصالح

 یمحیطزیست راتیتاث ی،طیمح یهایانرژ استفاده از  ی،مصرف انرژ 

  .[Lazarus, 2002]شود  کمتر نسازی کربآزاد و کمتر

های مختلف چرخه حیات محیطی فازبرای ارزیابی پایداری زیست

ای، نیروی انسانی شاغل در پروسه های کارخانهمصالح (فرآوری

تولید و همچنین نقل و انتقاالت توسط هرگونه وسایل حمل ونقل) 

اطالعات دقیق عددی مصرف انرژی محاسبه و در نهایت جمع 

عنوان ارزیابی چرخه حیات  گیری در مدلی باشود. این اندازهمی

(Life Cycle Assessment; LCA) البته ذکر پذیرد. صورت می

این نکته بسیار حائز اهمیت است که در بحث تولید الوار ساختمانی، 

ز با اکنون نیبرای حفظ منابع طبیعی کشور و اراضی جنگلی که هم

 شدهریزیصورت برنامهبایست بهخطر تخریب مواجه هستند، می

های کاشت صنعتی ایجاد شود تا عالوه بر امکان استفاده از جنگل

های مصالح پایدار و دوستدار محیط چوب به عنوان یکی از گزینه

محیطی کشور (حفظ منابع جنگلی) با های دیگر زیستزیست، جنبه

چوبان سبک بایست از نرمبدین منظور می مخاطره روبرو نشود.

که دارای چگالی کم بوده  و پالونباهمچون درخت تبریزی و صنوبر 

) و در بازه ردیگیم(انرژی کمتری در حملشان مورد استفاده قرار 

رسند زمانی کمتری به رشد کامل برای استفاده الواری می

[Bahrinezhad & Khazaeian , 2013]  بهره گرفت تا عرصه

 منابع طبیعی محدود کشور با مخاطره بیش از پیش مواجه نشود.

محيطی شناسی و شيمی زيستاساس تعریف انجمن سمبر 

(Society of Environmental Toxicology and 
Chemistry; SETAC)چرخه حیات روشی برای تعیین  ، ارزیابی

هاست که با محاسبه ماده و انرژی میزان تاثیرات محیطی فعالیت

شده از یک سو و سنجش ضایعات انتشاریافته به محیط از استفاده

مک محیطی کهایی را که به ارتقای شرایط زیستوی دیگر، فرصتس

، نماید. در این ابزارگذاری میبندی و ارزشکند شناسایی، اولویتمی

ساختمان ماهیتی پیوسته داشته و شامل مراحل مختلف اعم از 

برداری، تعمیر و تخریب است. تولید و حمل مصالح، ساخت، بهره

لیه بایست در کمحیطی میان اثرات زیستبنابراین در این روش، میز 

طور کلی دو . به[Fava et al., 1993]مراحل حیات محاسبه شود 

محیطی مصالح در چرخه حیات های زیستروش ارزیابی فاکتور

-ها با عنوان فرآیندمحور و اقتصاد ورودیوجود دارد. این روش

های ساختمانی به روش اول اند. عمده پروژهگذاری شدهخروجی نام

گیرند محیطی قرار مییعنی فرآیندمحور مورد ارزیابی زیست

[Bayer et al., 2010].  در این روش به فراخور فرآیند اجرایی

شود. های مختلفی برای چرخه حیات آن تعریف میپروژه، بخش



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــ یسحر آقاخان ۳۱۶

  ۱۴۰۰ تابستان، ۳، شماره ۳۶دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 شود تاسپس مواد درونداد و برونداد آنها شناسایی و محاسبه می

ها تعيین شود محیطی برای هر یک از بخشمیزان آثار زیست

[Curran, 2000]. 

 ۵٫۳ ی،عیگاز طب (thm)رم هر تبا استفاده از باید دانست که 

حدود  یعیتن گاز طبيک شود. به جو منتقل می 2CO کيلوگرم

۴۹۲thm است یعیگاز طب [unitconverters.net, 2020] .

 2COکيلوگرم  ۸٫۹ )،گرم۳۲۱۷( نیگالن بنز کی، مصرف نیهمچن

در  CO₂ گرم ۹۰۰طور متوسط ، بهانسان هرکند. منتشر می در هوا

گرم  ۶۰ یبه معنا یانسان (MJ) مگاژول کند که هرمی دیروز تول

طبق آمار آژانس . همچنین، [Layton, 2008]است  CO₂انتشار 

واند تبرق می ساعتهر کيلووات ، استفاده ازستیز طیحفاظت از مح

] United States در جو منتشر کند 2COکيلوگرم  ۰٫۷۰۷
Environmental Protection Agency, 2020]. 

که اثرات محیط زیستی  [Bejo, 2017] بجوبر اساس پژوهش 

مصالح چوبی را با مصالح غیرطبیعی چون استیل مقایسه کرده 

های چوبی در از مصالح برداری ساختاراست، انرژی نهان و بهره

و همکاران استامف دست آمده است. غیرطبیعی مشابه کمتر به

[Stumpf et al. 2014]  با مصالح بنایی در انرژی نهان بتن را

کشور برزیل مورد قیاس قرار داده است و نتایج نشان داده است که 

برابر  ۱٫۴گیگاژول در هر مترمربع ۱٫۷۲بتنی با انرژی نهان  مصالح

گیگاژول در هر ۱٫۲۶انرژی نهان بیشتری نسبت به مصالح بنایی با 

هر یک نیز برقرار بوده  2COدارند. این نسبت در مورد تولید  مترمربع

در هندوستان  [Chel & Tiwari, 2009] تیواریو  چلاست. 

 هایی سنتی با بلوکهاخشتانرژی نهان در مراحل پیش از ساخت 

آمده، نشان دستپخته آجری را مورد مقایسه قرار دادند و نتایج به

برابر نمونه نپخته آن یعنی خشت  ۱٫۱۶داد که مصرف انرژی آجر 

نهان یک خانه  انرژی [Asif et al., 2007]و همکاران  سیفآاست. 

دو طبقه در اسکاتاند را با سازه بتنی و دیوارهای چوبی مورد محاسبه 

 مونزدر شیلی،  گیگاژول در مترمربع رسیدند.۱٫۶۲قرار دادند و به عدد 

دو طبقه متفاوت از یک خانه  [Muñoz et al., 2012]و همکاران 

ها چوب و در طبقه دیگر مصالح بنایی نس جدارهکه در یک طبقه ج

ی هابود مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که خانه با جداره

 ۲۰۱۰در سال  گومزانرژی نهان بیشتری خواهد داشت.  %۶۰بنایی 

[United States Environmental Protection Agency, 
پراستفاده  یمصالح ساختمان ینهان را در مورد برخ یانرژ  [2020

 یباال یبازده یبرا ییو راهکارها دیفوالد و بتن سنج رینظ

 & Paul] نالیمک-پال و ترتسیاکووا ها ارایه داد.آن یمحیطزیست
Tretsiakova-McNally, 2010] یدار یپا یفاکتورها 

غیروابسته به فلز در اروپا مورد  یهاساختمانرا در  یمحیطزیست

با  [Ramesh et al., 2010] و همکاران رامش. قرار داد یبررس

 یمسکون یهاساختمانشده، شامل انجام یمطالعه مورد ۷۳ یبررس

در کل  یمصرفنهان و انرژی  یکشور مختلف، انرژ  ۱۳در  ،یو ادار 

صرف م نیشتریکه ب ییکرده و فازها یساختمان را بررس اتیچرخه ح

 و همکاران ژانگ ،٢٠١٤در سال  .اندکرده یی، شناسااندبودهرا دارا 

[Zhang et al., 2014]  حیات یک ساختمان مسکونی تک چرخه

واحده در کشور کانادا را بررسی کرده و اهمیت نسبی میزان انرژی 

محیطی در مراحل مختلف چرخه حیات مصرفی و اثرات زیست

ور منظساختمان را شناسایی کردند. آنان در انتها پیشنهاداتی به

 در برای افزایش پایداری ساختمان ارایه دادند.کاهش انرژی مصرفی 

مراحل  [Bastos et al., 2014] ٢٠١٤و همکاران در سال  باستوس

مختلف چرخه حیات سه ساختمان مسکونی واقع در کشور پرتغال 

بررسی و  یاگلخانهرا از نظر میزان انرژی مصرفی و انتشار گازهای 

دی مختلف بیان در انتها نتایج را بر اساس دو شاخص عملکر 

 .اندکرده

و دو استان  رانیشمال غرب ا یبوم یبه معمار  قیدق یبا نگاه

ترین مصالح مورد که معمول میابیدر می یو غرب یشرق جانیآذربا

پژوهش  نیبتن است. در ا ریهای اخاستفاده آجر، چوب و در ده

مورد استفاده  عموماً مصالح  نیبودن استیز طیدار محتدوس زانیم

 نیدر ا یو اساس یاصل فاکتورمورد سنجش قرار خواهد گرفت. دو 

سازی کربن و آزاد یمصرف انرژ  زانیم بودنستیزطیدوستدار مح

هزارکیلومتر مربع ۸۲دو استان آذربایجان غربی و شرقی با  است.

مساحت کشور را به خود  %۵مساحت در شمال غربی ایران در حدود 

در  %۵٫۹۹ترتیب از صنعت کشور (به %۵/۱۰دهند، اختصاص می

در آذربایجان غربی) در این ناحیه مشغول  %۴٫۴۱آذربایجان شرقی و 

طی دو دهه گذشته غرب و شمال غرب ایران  .به فعالیت هستند

علت نزدیکی به منابع سنگی و معدنی روند رو به رشدی در صنایع به

فعال کشور داشته است. وفور منابع آهک و رس با تمرکز در جاده 

های آجرپزی در این گیری متمرکز کورهصوفیان باعث شکل-تبریز

باغات محلی های ارسباران و محدوده شده است. نزدیکی جنگل

های خوی، سلماس و ارومیه و همچنین بندر آستارا که چوب

و همچنین پراکندگی  شونداز این مسیر وارد کشور می عمدتاً وارداتی 

پرتراکم کارخانجات سیمان که در مقیاس فراتر از استان نیز توزیع 

موقعیت استراتژیکی به سه صنعت مذکور در شمال غرب داده  دارند،

ها در صنعت و همچنین باعث وفور استفاده از هر سه این متریال

 ).۱وساز شده است (شکل ساخت
 

 
 پراکنش مراکز صنعتی فعال طی دهه گذشته )۱شکل 

    
    
    



 ۳۱۷ ... کربن یو آزادساز  یبر مصرف انرژ  یساز استفاده از بتن و آجر و چوب در ساختمان یطیمحستیاثرات زـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ای، میزان کارخانه یفرآیند فرآور  میزان مصرف انرژی در توجه به

در بررسی  ونقلانسانی شاغل و انرژی مختص حملنیروی 

اند، ولی با دید بودن یا نبودن ساختمان، همواره مغفول ماندهپایدار

چرخه حیاتی به این ماجرا و توجه به این نکته که پرمصرف یا 

ود شبرداری آن نمیمختص فاز بهره صرفاً بودن ساختمان مصرفکم

گیرد، بسیار پررنگ و حائز میو تمام مراحل پیشین را نیز در بر 

شود. از سوی دیگر پرداختن جامع و کامل به تمامی اهمیت می

ریزی و فاز تخریب و بازیافت مجدد) مراحل (فاز طراحی و برنامه

های متعدد است؛ لذا بسیار گسترده است و مستلزم انجام پژوهش

 رهدف این پژوهش، ارایه یک رویکرد کّمی برای ارزیابی دو فاکتو

ساخت (گهواره تا مصرف انرژی و آزادسازی کربن در مراحل پیش

 شامل استخراج، فرآوری و انتقال در حوزه شمال غرب، بود.  دروازه)

 

 شناسیروش
 جانیدو استان آذربادر  ۱۳۹۴-۱۳۹۹این مطالعه تجربی کّمی در سال 

بتن، آجر و ماده سه ی (شمال غرب ایران) انجام شد. و شرق یغرب

مگاپاسکال ۳۵ یبتن با مقاومت فشار مورد نظر (با مشخصات  ،چوب

 یوار ی، در د۲ پیپرتلند ت مانیو از نوع بتن درجا و با استفاده از س

از الوار درختان نرم چوب،  چوب؛ متریسانت ۳۰به ضخامت 

 یماسه آهک آجرو  متریسانت ۳۰شده و به ضخامت چهارتراش

 ۳۰آجره به ضخامت  مینوکی واریشده در دنشیچ ۵×۱۰×۲۰

از سه مصالح  کیهر  یبراند. شدو انتخاب  فیتعر )متریسانت

ب، بدين ترتي. ندانتخاب شدبه صورت تصادفی  کارخانه ۳ ،یانتخاب

های آجرپزی زرین، کارخانجات سیمان آرتا، ارومیه و صوفیان و کوره

 یبری پرهیزکاری، طاهری و ذوالفقار های چوبمتحد و الوار و کارگاه

  وارد مطالعه شدند.

 متعاقباً با وجود انتخاب واحدهای بومی، استخراج مواد اولیه و 

منابع  نیتامدلیل محدودیت جغرافیایی از لحاظ فواصل حمل به

ر ها دورتتواند کیلومترپذیرد و میدر داخل محدوده صورت نمی لزوماً 

 به خارج نیتامباشد. کما اینکه در مورد الوار چوب حتی بخشی از 

 شود.) کشیده می۲از مرزهای جغرافیایی کشور نیز (مطابق شکل 

کاررفته در این تحقیق، طبق استاندارد ایزو ارزیابی چرخه حیات به

در قالب مراحل چهارگانه تعریف اهداف و محدوده، تحلیل  ۱۴۰۴۰

 [Bayer et al., 2010]  فهرست موجودی، ارزیابی تاثیرات و تفسیر

در فاز نخست یعنی فاز تعریف اهداف و محدوده،  انجام شده است.

پس شود، ستولیدات و عملیاتی که باید ارزیابی شوند تعریف می

واحد عملکردی (در این پژوهش واحد صنعتی مربوطه) انتخاب شده 

بنابراین همان گونه که  ؛شودو سطح مد نظر برای ارزیابی تعیین می

های ، بازه چرخه حیات مذکور به انرژیمشخص شده ۱در نمودار 

شده برای صرفورودی کارخانه، نیروهای انسانی مشغول و انرژی 

 ونقل محدود شده است.حمل

 

 
 فواصل واحدهای صنعتی و واحدهای استخراج )۲شکل 
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۱                                            ۲                                                ۳ 

 : آجر ۳: الوار چوب و ۲: بتن؛ ۱محدوده گهواره تا دروازه چرخه حیات برای  )۱نمودار 

 
 HSEگاز و مصرف برق از مرکز  یتعداد کارکنان، ورود هیاطالعات اول

برای . ليست استخراج و ثبت شدبه کمک چک هر کارخانه

شده در کارخانه (اعم از انرژی الکتریکی یا هر گونه صرفهای انرژی

سوخت فسیلی مصرفی) و انتقال استخراجات و مصالح خام از 

کارخانه و همچنین نیروی انسانی شاغل در این فرآیند، مبنای 

محاسبات، مقادیری است که از منابع معتبر میدانی استخراج شدند. 

وسط شود و تمی دیتول یبتن ستگاهیتن در اکه ب بود نیافرض بر 

 یسوخت مصرف زانیشود. مبه محل ساخت منتقل می کسریم کی

دارد قطار) بر اساس استان یا کسریم ون،ی(کام نیآالت سنگنیبا ماش

. شدزده  نیتخم [Spielmann et al., 2007] ونقلخدمات حمل

ها و ونیتوان مصرف سوخت کاممی ،شدهیمسافت ط نییبا تع

کنند که در هر کارخانه کار می یرا محاسبه کرد. تعداد افراد رهاقطا

سپس با توجه به معادالت  شد؛ نییتع یدانیاز مطالعه م زین

 World Health]شد  تبدیل یانرژ  Mjبه  WHOاستاندارد 
Organization, 2000]. های نیماش اتییجز ییمنظور شناسابه

ها داده ،غيره)اسب بخار، وزن و  ت،یظرف(هر مرحله  یبرا ازیمورد ن

 شد. آوریجمع یدانیم ليست به طوربا استفاده از چک

های های صنعتی، کّمیتآمده از بررسی واحددستهای بهداده

مقدار مصرف انرژی  (kw.h)مربوط به مقدار مصرف انرژی الکتریکی 

 لمقدار نیروی انسانی شاغل در خط تولید و در بخش حم (ton)گاز 

(MJ) های ریلی ونقلشده در حملو مقدار سوخت گازوییل مصرف

و  نگیمدل یبرا Revitافزارهای با استفاده از نرم (kg)ای و جاده

Energyplus های صنعتی ی، میانگین واحدانرژ  لیتحل یبرا

متوسط مصرف سوخت مختلف برای هر یک از مصالح محاسبه شد. 

استاندارد  بر اساس) یااده/جیلیونقل رمختلف (حمل یخودروها

، که با توجه به [Spielmann et al., 2007] ونقلخدمات حمل

نوع وسیله نقلیه و تناژ حمل آن، میزان مصرف گازوییل در هر 

ونقل و محاسبات حمل ، در نظر گرفته شددهددست میکیلومتر را به

انسانی نیز . در مورد نیروی شد ارایهآن حاصل از های بر اساس داده

مصرف روزانه انرژی با توجه به نوع فعالیت، ابعاد قدی و وزنی و 

(حد متوسط  PAL(نیاز روزانه انرژی) و  BMR سن بر اساس شاخص

 World]شده توسط سازمان بهداشت جهانی فعالیت روزانه) ارایه
Health Organization, 2000]  تعیین و محاسبه شد. بدین

غل در خط تولید (فعالیت شدید) و بخش منظور نیروی انسانی شا

اداری (فعالیت متوسط) در نظر گرفته شد و اعداد مصرف نیروی 

؛ قابل تبدیل به کیلووات ساعت) MJانسانی بر حسب مگاژول (

 دست آمد. به
 

 هایافته

ازای هر میانگین مصرف انرژی الکتریکی برای کارخانجات سیمان به

های آجرپزی این رقم برای کورهبود.  kw.h۱۱۰تن تولید سیمان 

kw.h۳۵بری های چوبو برای کارگاهkw.h۹۰۰ .گاز تا مصرف  بود

های شده در مورد برق بود. در کارگاهحدی برعکس میانگین مطرح

بری هیچ دستگاه گازسوزی در خط تولید الوار مورد استفاده چوب

های آجرپزی شده در کورهنبود. میانگین گاز (برحسب تن) مصرف

 بود. t٣٥و در کارخانجات سیمان  t٢/١٨ازای هر تن تولید آجر، به

ها و ونیبا توجه به تعداد کامبرای حمل شده صرفم ميزان گازوئيل

 ۶۲۵/۱معادل  بتن طی شده برای تحويل هر تن بار برایمسافت 

 ۲۵/۰معادل آجر  کيلوگرم و برای ۴۹۵/۰معادل  چوبکيلوگرم، برای 

شده برای توليد هر تن چوب انرژی انسانی مصرف کيلوگرم بود.

اژول و هر تن بتن مگ ۷۲مگاژول، هر تن آجر معادل  ۱۷۰معادل 

 ). ۱مگاژول محاسبه شد (جدول  ۲معادل 
 

 ، آجر و چوب در بازه گهواره تا دروازهبتن یافتیدر یانرژ مجموع ) ۱جدول 
نیروی انسانی  نوع مصالح

 (MJ)شاغل 
انررژی الکتریکی  (t)گاز  (kg)گازوییل 

(kw.h) 
 ١١٠ ٣٥ ١٫٦٢٥ ٢ بتن

 ٣٥ ١٨٫٢ ٠٫٢٥ ٧٢ آجر

 ٩٠٠ - ٠٫٤٩٥ ١٧٠ چوب

 

) kw.h۲۸/۰=MJ( ساعتواتلویبه ک یهای انرژ همه واحد لیبا تبد

ی چگالی (عیگاز طب یدرنظرگرفتن ارزش حرارت نیو همچن
3kg/m۰٫۶۵ 3ی و ارزش حرارتkw.h/m۱۰(  و گازوییل)ی چگال 

استخراج آهک 

و رس

انتقال مواد 

اولیه به کوره 

های پخت آجر

خشت زنی

و پخت آجر

عملیات 

ساخت

تخریب و 

بازگشت

استخراج چوب 

30بعد از بازه 

ساله

انتقال به 

کارگاههای برش 

و خشک کنی 

چوب

تهیه الوار چهار 

تراش

عملیات دیوار 

آجری

تخریب و 

بازگشت

استخراج آهک و 

سنگدانه

ه انتقال به کارخان

جات سیمان

تهیه سیمان 

پرتلند و اختالط

بتن

عملیات ساخت

تخریب و 

بازگشت
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g/lit۰٫۸۸ ی و ارزش حرارتkw.h/lit۱۰٫۷۳( محاسبه کربن  و

 آمد. در ۲جدول به شکل  یینها یهادادهنهان معادل، 

 
و کربن نهان  ساعتواتلویک مصالح بر حسب نهان یانرژ مجموع  )۲جدول 

 ساعتلوگرمیکمصالح بر حسب 

 چوب آجر بتن متغير

 ) ساعتواتلویک( معادل نهانانرژی 

نیروی انسانی 

 شاغل 

٤٧ ٢٠ ٠٫٥٦ 

 ٦٬٢٦٦ ٣٬١٦٥ ٢٠٬٥٨٠ گازوییل 

 - ٢٨٠٬٠٠٠ ٥٣٨٬٦٠٠ گاز

 ٩٠٠ ٣٥ ١١٠ انرژی الکتریکی 

مجموع انرژی 

 نهان

٧٬٢١٣ ٢٨٣٬٢٢٠ ٥٥٩٬٢٩٠ 

 )ساعتلوگرمیک( معادل نهانکربن 

نیروی انسانی 

 شاغل 

١٠٫٢٠ ٤٫٣٢ ٠٫١٢ 

 ١٫٣٠ ٠٫٦٨ ٤٫٥٠ گازوییل 

 - ٤٧٬٤٢٩ ٩١٬٢١٧ گاز

 ٦٣٦ ٢٤٫٧٠ ٧٧٫٨٠ انرژی الکتریکی 

 مجموع کربن

 نهان

٦٧٤٫٥٠ ٤٧٬٤٥٨٬٧٠٤ ٩٬١٢٩٬٩٤٢ 

 

 kw.h۱۱۰که  داشتقرار نهان  یاول انرژ  گاهیبتن در جاطور کلی، به

 t۱ازای تولید گازوییل به kg۱٫۶و  یانسان یانرژ  MJ۲، گاز t۳۵، برق
انرژی  kw.h۵۶۰۰۰۰معادل  مجموعاً بتن مورد استفاده قرار گرفت و 

گاز  t۱۸٫۲، یکیلکترا یانرژ  kw.h۳۵که آجر با  یدر حال بود.

معادل  مجموعاً گازوییل که  kg۰٫۲۵و  یانسان یانرژ  MJ۷۲، یعیطب

kw.h۲۸۳۰۰۰ .چوب تیدر نها انرژی بود، در رتبه دوم آالیندگی بود 

 MJ۱۷۰، یعیگاز طبمصرف ، بدون یکیالکتر یانرژ  kw.h۹۰۰با 

در  انرژی kw.h۷۲۰۰گازوییل که معادل  kg۰٫۵و  یانسان یانرژ 

هر تن  ازایبه t۹۱ CO₂ یبرا نهان. کربن جایگاه آخر آالیندگی بود

 ازایبه t۰٫۶۸ CO₂آجر و تولید هر تن  ازایبه t۴۸ CO₂، بتنتولید 

 شود.در جو منتشر می است که چوبتولید الوارهر تن 

 

 بحث

) صنعت 2COمحیطی (مصرف انرژی و تولید مبحث اثرات زیست

عنوان عنوان یک مجموعه و چه بهساخت چه از دیدگاه ساختمان به

های ساختمانی موضوعی است که در اقصی تک تک اجزا و متریال

نقاط دنیا به اشکال گوناگون مطرح شده و مورد سنجش و پژوهش 

 و یدار یدر خصوص در مباحث پا قاتیتحق نیاقرار گرفته است. 

برداری بازه بهره یانرژ  عموماً  وسازدر عرصه ساخت خصوصاً 

است که  یدر حال نی. اردیگها مورد سنجش قرار میساختمان

که تحت عنوان انرژی نهان شناخته  ساخت شیهای پیانرژ 

ن بودندهیپرمصرف و آال زانیدر م یخود نقش قابل توجه شوند،می

 شیب اریگذشته بس ههد ۳که در  دیمفهوم جد نیمحصوالت دارند. ا

لت عبه رانیمورد توجه قرار گرفته است، در ا یدر جامعه جهان شیاز پ

هان ن یمفهوم انرژ  اصوالً شده و  دهینبود مطالعات باالدست کمتر د

 نشده است. یرانیاست که هنوز ا یمحصوالت مفهوم یبرا

های مورد بررسی در این تحقیق، انرژی در مورد نمونه

برابر هر  ۲٫۵ار تولید شده ازای هر تن چوب الوشده بهصرفانسانی 

 MJ۱۷۰برابر هر تن بتن است! مصرف انرژی انسانی  ۸۵تن اجر و 

ازای هر تن الوار چهار تراش آماده است. این رقم در مقایسه با به

متناظر آن در سایر صنایع مصالح ساختمانی بسیار باالست. عدد 

 MJ۲ازای هر تن مصالح نهایی مربوطه در صنعت سیمان و بتن به

است که حاکی از مصرف بسیار پایین نیروی انسانی و عدم وابستگی 

صنعت مربوطه به کار انسانی در مقیاس عمده است. جایگاه صنعت 

آجر از لحاظ نیروی انسانی درگیر جایی در بین دو نتیجه قبلی است. 

های سریع در خطوط تولید و زنیاز یک سو تولید عمده و قالب

های تونلی راندمان انرژی کردن در کورهشککردن و خهمچنین پخت

دهد و از سوی دیگر وابستگی به نیروی انسانی در را افزایش می

تمام این مراحل همچنان پا بر جاست. نیروی متوسط انسانی در 

 شده است. MJ۷۲ازای هر تن تولید صنعت آجر به
 [Gustavsson & Sathre, 2006]گوستاوسون در پژوهشی که 

 معموالً ( یقیتزر هیاول یانرژ و  اتیچرخه حمصرف انرژی در مورد 

 چوبی و بتنی در اروپا انجاممحصوالت  دی) در تولیلیهای فسسوخت

، باالتر بوده است %۶۰-۸۰حدود دادند، مصرف سوخت فسیلی بتن 

ن در بودبینیم که این پرمصرفبا درنظرگیری اعداد این پژوهش می

 رسد.می %۴۰۰برقرار است و به حدود بستر ایران بسیار شدیدتر 

های میدانی و ، نتایج بررسیهادر بخش مصرف برق کارخانه

های تولیدی حاکی از آن بخش HSEاطالعات مستخرج از بخش 

 ازای هر تن بتناست که میانگین مصرف برق کارخانجات بتن به

ازای هر تن آجر سفال به Kw۳۵کارخانجات آجر  ،Kw۱۱۰تولیدی،

ازای هر تن الوار چهارتراش به Kw۹۰۰دی و کارخانجات چوب تولی

های تولیدی هست و این در حالی است که در مصرف گاز، واحد

و  ۱۸٫۲، ۳۵ترتیب میانگین مصرف تولیدی بتن، آجر و چوب به

های تولیدی چوب تمامی مستقل از سوخت کوره در واحد .صفر دارند

 بوده و بنابراین مصرف برق صفر است.

ونقل بیشترین مصرف مربوط به بخش و در نهایت در بخش حمل

ازای هر تن محصول تولیدی گرم گازوییل به ۱۶۲۵بتن با میانگین 

 بیشتر کارخانجات سیمان و بتن نسبتاً است و دلیل این امر فاصله 

های آجرپزی در نسبت به مراکز شهری است، در حالی که کوره

اند و کیلومتری واقع ۲۵-۲۰دی حاشیه شهر تبریز و در فواصل حدو

گرم  ۲۵۰در این حوزه  ونقلبه همین دلیل میانگین مصرف حمل

ازای هر تن محصول تولیدی است. در صنعت چوب با گازوییل به

ای از محصوالت از کشورهای همسایه وجود واردات بخش عمده

ونقل ریلی مصرف گازوییل جایی در بین این دلیل حملاست ولی به

  ازای هر تن الوار تولیدی است.گرم گازوییل به۴۹۵دد و حدود دو ع

 ۸در  2COانتشار  زانیم  et al[Asif[2007 ,. و همکاران فیآس

 ه،شیدر اسکاتلند با مصالح چوب، بتن، ش یساختمان مسکون

های قیعا ،یهای گچصفحه ،یکیهای سرامیسنگ، کاش وم،ینیآلوم
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  ۱۴۰۰ تابستان، ۳، شماره ۳۶دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 %۶۱نشان داد که  قیتحق جیکردند. نتا اسیو مالت را ق یرطوبت

ان . همبوده است تنشده در ساختمان مربوط به بنهان مصرف یانرژ 

بتن دو  t۱دهد کربن نهان طور که نتایج این تحقیق نیز نشان می

 برابر یک تن الوار چوب است.  ۱۵آجر و  t۱برابر 

تن از ب دارتریسبزتر و پا شهیکه چوب هم یعموم باور نیرغم ا یعل

در  که دهدیمنشان  قیتحق نیا یو کم قیدق جیآجر است اما نتا ای

سرانه چوب  یانسان یمانند مصرف انرژ  یمراحل مختلف چرخه زندگ

 لیو بتن است. دل مانیبرابر س ۸۵برابر آجر و  ۵/۲شده انسان  دیتول

، نفر) ۱۲کوچک برش چوب (کمتر از  یهاکارخانهامر به  نیا

 یهاکارخانه و) نفر ۷۰ از کمترمتوسط ( تیآجر با جمع یهاکارخانه

نفر) است که باعث  ۵۰۰از  شیباال (معموًال ب تیبا جمع مانیس

سان ان یسرانه انرژ  جهیدر نتو  شودیم دیخط تول یساز نهیبهکاهش 

دلیل ونقل بهحمل یاز نظر انرژ  نی. همچنابدییم شیافزا

 ۲۰ نیانگی(م زیآجر به شهر تبر دیهای تولبودن کارخانهکینزد

ونقل کمتر از چوب و بتن است. اما در حمل ی) مجموع انرژ لومتریک

ما از ااست  شتریمنابع چوب بفاصله ، اگرچه چوب با بتن سهیمقا

 مقدارشود قطار انجام می قطری از آن ونقلحمل از ٪۸۰ آنجا که

 چهارم بتن است.  کی یمصرف سوخت یینها

قابل مشاهده است که مجموع انرژی دست آمده با توجه به نتایج به

ک نهم یپنجم یک تن آجر تولیدی و یکنهان یک تن الوار چوب یک

ازای تولید آزادشده به اتمسفر به 2COدر مورد  تن بتن تولیدی است.

همین نسبت برقرار است. در بستر  باً یتقرهر کدام از مصالح نیز 

خصوص شهر تبریز دوستدار محیط جغرافیایی آذربایجان و به

دست آمده که گرچه بدون پایش دقیق ترین مصالح چوب بهزیست

این تصور عمومی برقرار است ولی با توجه به بستر جغرافیایی و 

ن ایو از  شوندیمدچار دگرگونی  کامالً  هانسبتی این اجادهفواصل 

فرد است و در بستر روست که نتایج ارزیابی انرژی نهان منحصربه

طور مشخص برای آنجا جغرافیایی، اقلیمی و صنعتی هر منطقه به

 .شودیمسنجیده 

 ینوآور  نیاول ،در بازه جغرافیایی مذکور قیدق یکمّ های ارایه داده

دقت  شیافزا یبرا است. یقبل قاتینسبت به تحقپیش رو  قیتحق

هر یک ونقل مراحل مختلف استخراج، پردازش و حمل نیب سهیمقا

 یدر شمال غرب واحد صنعتیسه  ،های موردی مورد بررسیاز نمونه

 ؛بتن، آجر، و چوب، در نظر گرفته شددر صنایع تولید کشور 

، است قیتحق ینوآور  نیمواد دوم نیا یرو قاتیکردن تحقدودمح

ترین مواد در عرصه پرمصرفچرا که در شرایط فعلی این مصالح از 

تر از میزان کارهای ساختمانی هستند؛ لذا داشتن دیدی جامع

محیطی هر یک از آنها در عرصه انتخاب یا عدم آلودگی زیست

انتخاب آنها و در نتیجه پایداری بیشتر معماری حال حاضر ایران 

 یمشخص شد انرژ  قیتحق نی.همانطور که در ااثرگذار خواهد بود

است که ممکن است  یعوامل مختلف کربن نهان وابسته بهنهان و 

 ثیرگزارتاعامل  کی شهیهم نیو بنابرا رندیدر ابتدا مورد توجه قرار نگ

 لیا، انواع وسمانند مسافت تلفمخ فاکتورهایو با توجه به نیست 

، دیآن در خط تول یساز نهیبه جهیکارخانه و در نت اسی، مقهینقل

و تعداد افراد شاغل  در هر منطقه و کشور یمصرف یانواع سوختها

است که با مطالعات  دی. امشوددر خط تولید دستخوش تغییر می

تری نسبت به سبز و جامع دگاهید میبتوان LCA نهیدر زم شتریب

 یراب متریال ساختمانیکه کدام  میداشته باش بودن مصالحپایدار

است و در  ترنهان کمتر و کربن نهان کم یانرژ  یکدام شهر دارا

 رسان باشد.کمک نهیزم نیبهتر در ا یگیر در تصمیم جهینت
 

 یر یگجهینت
ی طوالنی به علت عدم استفاده هامسافتالوار چوب با وجود طی 

االی دلیل وابستگی باز گاز در خط تولید، سبزترین مصالح و بتن به

 ترین مصالح است.خط تولید به مصرف گاز آالینده
 

 موردی بیان نشده است. قدردانی:تشکر و 

های میدانی توسط آوری تمام دادهاین پژوهش با جمعاخالقی:  هیدییتا

شده و هرگونه استفاده از سایر منابع در مآخذ ذکر شده پژوهشگر انجام

 است.

 یبا عنوان "بررس یمقاله مستخرج از رساله دکتر  نیاتعارض منافع: 

مورد استفاده متداول  یمصالح ساختمان یمصرف انرژ  زانیم یقیتطب

 نیفرزدکتر  یی" است که با راهنمارانی(چوب، بتن و آجر) در شمال غرب ا

و تعارض  انجام گرفته است زیتبر یدر دانشگاه هنر اسالم پرستحق

 منافعی وجود ندارد.

سحر آقاخانی (نویسنده اول)، پژوهشگر اصلی و تحلیلگر سهم نویسندگان: 

)؛ مازیار %۳۵شناس (پرست، (نویسنده دوم) ، روش)؛ فرزین حق%۵۰داده (

 ).%۱۵آصفی، (نویسنده سوم)، نگارنده مقدمه (

  های پژوهش بر عهده نویسندگان بود.تمامی هزینهحامی مالی: 
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