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چکیده
 در اینگونه تصمیمگیریها معیارها و. انتخاب تکنولوژی مناسب یکی از اساسیترین تصمیمات میباشد،در زمینه مدیریت بهینه زباله و پسماند شهری
 استفاده از ابزار تصمیمگیری چند،ویژگیهای بسیاری وجود دارد که برخی از آنها در تضاد با یکدیگر هستند؛ از اینرو برای تصمیمگیری در چنین شرایطی
 چارچوبی برای انتخاب مناسبترین تکنولوژی استحصال انرژی از زباله شهری برای استان، در پژوهش حاضر. کارا و مناسب می باشد،(MCDM) معیاره
، از میان تکنولوژیهای معرفی شده در بخش دوم. ارائه شده است،مازندران که دارای بیشترین سرانه تولید زباله در میان استانهای شمالی ایران میباشد
 زیستمحیطی و، مواد اولیه، تکنیکی، گازسازی و هضم بیهوازی برای انجام مقایسات انتخاب شده و بر اساس معیارهای اقتصادی،سه تکنولوژی زبالهسوز
.اجتماعی مقایسه و رتبهبندی شدند و تکنولوژی زبالهسوز به عنوان مناسبترین تکنولوژی انتخاب شد

كلمات كلیدی
 هضم بیهوازی، گازسازی، زبالهسوز، زباله جامد شهری، تکنیک تاپسیس،تصمیمگیری چند معیاره

Municipal solid waste conversion technology selection
Abdul Sattar Safaei, Mohammad Mahdi Paydar, Sahar Sharifi Barforooshi
Babol Noshirvani University of Technology

ABSTRACT
Selection of an appropriate technology is one of the most fundamental decisions in municipal solid waste
(MSW) optimal management context. There are many criteria and features affecting this kind of decision making,
some of which contradict each other. Hence, using multi-criteria decision-making tools (MCDM) can be effective
and appropriate. This paper presents a framework for municipal solid waste conversion technology selection for
Mazandaran province, which has the highest per capita waste generation among northern provinces of Iran. Among
the technologies introduced in the second section of the paper, incineration, gasification, and anaerobic digestion
were selected to perform comparisons, considering the economic, technical, material, environmental and social
criteria. As the result, the incineration technology was selected as the most suitable technology.
KEYWORDS
Multi criteria decision making (MCDM), TOPSIS, municipal solid waste (MSW), Incineration, Gasification, Anaerobic
digestion
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 -1مقدمه
از گذشته دور ،تامین انرژی به عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی
بشر مطرح بوده و با گذشت زمان تنها شیوه استفاده و بهره برداری از
انرژی دچار تغییرات شده است .در سالهای اخیر ،نگرانی ناشی از
پایان منابع سوخت تجدیدناپذیر و آلودگیهای زیستمحیطی،
کشورهای مختلف جهان را بر آن واداشته تا به دنبال منابع انرژی
جایگزین برای این سوختها باشند .منبع انرژی که بتواند پایایی الزم
را داشته باشد ،جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی از نظر
میزان تامین انرژی باشد ،از لحاظ تکنولوژیکی قابل دسترسی باشد ،با
استانداردهای زیستمحیطی مطابق باشد و همچنین توان کشورها را
در تامین مصرف داخلی برای تولید انرژی الکتریکی ،گرمایی و حمل و
نقل تضمین نماید ،همواره مسئله مهمی بوده است که تفکر جوامع را
تحت تاثیر قرار میدهد.
توسعه و گسترش به کارگیری انرژیهای تجدیدپذیر باعث تحقق
اهداف توسعه اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی کشور میشود؛ به
نحوی که استفاده از انرژیهای نو میتواند باعث کاهش وابستگی به
منابع فسیلی و کاهش انتشار گازهای آالینده و گازهای گلخانهای که
تاثیر اساسی بر گرمایش جهانی دارند ،شود .در این میان میتوان از
زیستتوده به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر با اهمیت و جالب
توجه نام برد که با اندکی تمهیدات میتوان از آن استفاده نمود.
زباله جامد شهری (MSW) 1یکی از منابع بالقوه و در دسترس
زیستتوده برای تولید انرژی تجدیدپذیر میباشد که در سالهای
اخیر مورد توجه بسیاری از جوامع قرار گرفته است .فرایندهای
پسماند به انرژی (WTE) 2برای تولید انرژی از پسماندهای غیرقابل
بازیافت به کار میروند که این فرایندها بخشی از سلسله مراتب
مدیریت پسماند هستند .این فرایندها قادر به تولید محصوالت انرژی
از جمله گرما ،الکتریسیته ،سوختهای مایع و جامد میباشند.
تکنولوژیهای مختلفی برای استحصال انرژی از زباله وجود دارد .از
آنجایی که مدیریت ،احداث و بهره برداری از نیروگاه انرژی زیستی
فرایندی پیچیده بوده[ ]1و گستره وسیعی از عوامل و معیارها بر این
تصمیمات تاثیرگذار هستند ،بکار گیری و استفاده از روشهای
تصمیمگیری چند معیاره در این زمینه منطقی و ضروری میباشد.

یکی از این تصمیمات مهم در این راستا ،انتخاب تکنولوژی مورد
استفاده برای استحصال انرژی از زباله میباشد که در این مقاله انواع
این تکنولوژیها مورد بررسی قرار گرفته و از تکنیکهای تصمیم-
گیر ی چند معیاره برای انتخاب یک تکنولوژی مناسب با توجه به
معیارهای اساسی اقتصادی ،تکنیکی ،مواد اولیه ،زیستمحیطی و
اجتماعی و همچنین زیرمعیارهای موجود برای هرکدام از این
معیارها ،استفاده شده است.
در سالهای اخیر ،استفاده از روشهای آنالیز تصمیمگیری چند
معیاره در تصمیمگیری برای سیستمهای انرژی تجدیدپذیر و پایدار
رواج یافته است .کاتز و همکاران[ ]2از یک روش تصمیمگیری چند
معیاره برای شناسایی ترکیبی مناسب از تکنولوژیهای تبدیل و
پردازش زیستتوده برای امریکای مرکزی با در نظر گرفتن معیارهای
تکنیکی ،زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی استفاده کردند .در سال
 ،2011تاوارس و همکاران[ ]3یک متدولوژی ارزیابی فاصلهای چند
معیاره برای ارزیابی و انتخاب مکان مناسب برای احداث یک نیروگاه
زبالهسوز در جزیره سانتیاگو 3در در کیپ ورده 4ارائه کردند .تاکید
آنها بر شناسایی بهترین مکانهای در دسترس که به طور همزمان
قادر به پاسخگویی قوانین و مقررات موجود و همچنین کمینه سازی
اثرات اقتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و سالمتی باشد ،بوده است و
از تکنیکهای فرایند سلسله مراتبی (AHP) 5و سیستمهای اطالعات
جغرافیایی (GIS) 6استفاده شده است .در مقالهای دیگر ،ووسیجک و
همکاران[ ]4از ابزار تصمیمگیری چند معیاره به عنوان ابزاری قابل
اطمینان برای انتخاب بهترین سناریو مدیریت زباله جامد شهری از
میان شش آلترناتیو متفاوت در کشور بوسنی و هرزگوین استفاده
نمودند.
در این مقاله ،انواع تکنولوژیهای تبدیل زباله به انرژی مورد
ارزیابی قرار گرفته شده است .لذا مناسبترین تکنولوژی برای تولید
برق از زباله با توجه به معیارهای اقتصادی ،تکنیکی ،مواد اولیه،
زیستمحیطی و اجتماعی برای استان مازندران ،با استفاده از تکنیک
تاپسیس 7که از روشهای کارا و مورد استفاده در تصمیمگیری می-
باشد ،پیشنهاد شده است.
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 -2مفاهیم و تعاریف

چوبی محیطهای شهری ،زبالههای بسته بندی و فاضالبها را شامل
میشود.

 -2-1تعریف زیستتوده
زیست توده یا بیومس 8یک منبع تجدیدپذیر انرژی است که از
مواد زیستی به دست میآید .مواد زیستی شامل موجودات زنده یا
بقایای آنها میباشد .زیستتوده معموال شامل بقایای گیاهی است که
برای تولید برق یا حرارت به کار میرود .زیستتوده به مواد گیاهی یا
حیوانی که برای تولید الیاف و مواد شیمیایی به کار میروند نیز
اطالق میگردد .زیستتوده شامل زبالههای زیستی قابل سوزاندن هم
میشود ،اما شامل مواد زیستی مانند سوخت فسیلی که طی
فرایندهای زمین شناسی تغییر شکل یافته اند (مانند نفت) ،نمیشود؛
به دلیل اینکه کربن موجود در این مواد از چرخه زیستی طبیعت
خارج شده است و سوزاندن آنها تعادل کربن دی اکسید موجود در
جو را برهم میزند[.]5
زیستتوده یکی از منابع عمده در میان انواع منابع انرژیهای نو
میباشد .طبق تعریف اتحادیه اروپا ،زیستتوده عبارت است از اجزای
قابل تجزیه زیستی از محصوالت ،پسماندها و زائدات کشاورزی (مواد
گیاهی و دامی) ،جنگلها و صنایع وابسته و همچنین زائدات صنعتی
و شهری قبل از تجزیه .طبق تحقیقات اخیر مشخص شده است که
سوختهای زیستی به دست آمده از پسماندهای جنگلها و
محصوالت کشاورزی جهان میتواند ساالنه معادل  70میلیارد تن نفت
خام انرژی در دسترس بشر قرار دهد که این میزان  10برابر مصرف
ساالنه انرژی در جهان است[.]6
بر اساس اطالعات موجود در کتاب دادههای انرژی  2006در
امریکا که توسط وزارت انرژی این کشور منتشر شد ،منابع زیستتوده
به سه دسته نسل اول ،دوم و سوم به شرح زیر دستهبندی شده است.
نسل اول زیستتوده :کلیه گیاهان زمینی که از فتوسنتز به عمل
میآیند و در خشکیها و آبها وجود دارند.
نسل دوم زیستتوده :کلیه زائدات ،ضایعات و محصوالت جانبی
صنایع غذایی ،چوبی ،جنگلی و فضوالت دامی را شامل میشود.
نسل سوم زیستتوده :کلیه ضایعات ،زبالهها و زائدات پس از

 -2-2انواع تکنولوژیهای استحصال انرژی از زباله جامد
شهری
روشهای تبدیل زباله به انرژی به طور کلی به دو دسته
ترموشیمیایی و بیوشیمیایی تقسیم میشوند.
 2-2-1تکنولوژی های ترموشیمیایی
این نوع از تکنولوژیها به وسیله گرم کردن پسماند در شرایط
حضور یا عدم حضور عوامل کمکی ،انرژی تولید میکنند .مزیت عمده
روشهای ترموشیمیایی ،کاهش قابل توجه حجم زباله و سرعت بیشتر
در تولید انرژی میباشد .انواع تکنولوژیهای ترموشیمیایی عبارتند از:
احتراق (زباله سوز ،)9گازسازی ،10پیرولیز 11و پالسما.12
-

معرفی تکنولوژی زباله سوز

در این فناوری ،منابع جامد زیست توده نظیر زائدات جنگلی-
کشاورزی ،زائدات صنایع غذائی و زباله های شهری مستقیماٌ در
بویلرهای خاصی سوزانده شده و از حرارت حاصل برای تولید برق،
حرارت و یا برق و حرارت استفاده می شود .مهمترین تکنولوژی تولید
برق در این گروه زباله سوزها و چوب سوزها می باشند .زبالهسوزها
دارای انواع مختلفی از جمله زبالهسوز توده سوز ،زبالهسوز مدوالر،
زبالهسوز با بستر سیال و زبالهسوز کوره دوار میباشند .محصوالت
فرایندهای زبالهسوزی ،گرما ،اکسیدها (مانند کربن دی اکسید و آب)،
محصوالت احتراق ناقص (عمدتا آالینده ها) و خاکستر میباشد که از
نیروی گرمایی تولید شده در این فرایندها میتوان برای تولید برق
استفاده نمود.
-

معرفی تکنولوژی گازسازی

این تکنولوژی بر تبدیل مواد جامد یا مایع مبتنی بر کربن به
وسیله حرارت داخلی تولید شده توسط اکسیداسیون جزئی با استفاده
از تزریق گازسازهایی مانند اکسیژن یا هوا برای تولید سوختهای
گازی (گاز سنتزی ،گاز تولید کننده) داللت دارد[ .]7در این فرایند

مصرف نظیر چربیها ،روغنها ،زبالههای جامد شهری ،نخالههای
9
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کربن در فعل و انفعال شیمیایی با بخار و دی اکسید کربن ،هیدروژن
و مونواکسید کربن تولید میکند .یک فرایند چهار مرحلهای است که
شامل مراحل رطوبت زدایی از زباله ،ناحیه پیرولیز ،ناحیه احتراق،
ناحیه احیا میباشد .سوخت گازی تولید شده توسط این تکنولوژی در
موتورهای احتراق داخلی و خارجی ،سلولهای سوختی و نیروگاههای
برق به کار میرود.
-

معرفی تکنولوژی پیرولیز

یک فرایند شبیه به گازی سازی است اما اغلب برای تولید
سوخت مایع که میتواند به صورت مستقیم یا تصفیه شده به عنوان
سوخت موتور ،مواد شیمیایی ،چسب و دیگر محصوالت استفاده شود،
به کار میرود[ .]7معموال فرایند ترموشیمیایی که بدون افزودن هوا یا
اکسیژن انجام شود ،پیرولیز نام دارد.
-

معرفی تکنولوژی پالسما

پالسما مجموعهای از الکترونهای آزاد و یونهایی است که با
اعمال ولتاژ باال در راستای حجمی گازی یا در فشار پایین شکل می-
گیرد .پالسما باعث تولید گرما و انرژی میشود .یک قوس الکتریکی
بین الکترود و راکتور ایجاد میشود .برای استفاده در تبدیل زباله
شهری ،گرمای شدید ایجاد شده ساختار مولکولی مواد آلی را برای
تولید مولکولهای ساده مانند  CO2و  H2و  COمیشکند .عمده-
ترین اشکال تکنولوژی پالسما در این است که کسر زیادی از برق
تولید شده ،برای تامین انرژی مشعل پالسما استفاده میشود که باعث
کاهش مقدار خالص برق خروجی از تسهیل میگردد.
 2-2-2تکنولوژی های بیوشیمیایی
در فناوریهای بیوشیمیایی ،تولیدکنندههای انرژی موادی هستند
که به وسیله ادغام سوخت و ساز ارگانیسمهای زنده و با توجه به
ارزش حرارتی باالیی که تولید میکنند ،میتوان از آنها به عنوان
سوخت بهره برداری نمود .فرایند تبدیل بیوشیمیایی در مقایسه با
فرایندهای تبدیل ترموشیمیایی در دمایی پایینتر اتفاق میافتد .این
نوع از تکنولوژیها میتوانند از مواد اولیه با رطوبت باال استفاده نمایند
اما مواد خام غیرقابل تجزیه مانند بیشتر پالستیکها با استفاده از این
تکنولوژی قابل تبدیل نمیباشد[ .]7مهمترین محصوالت خروجی
تولید شده توسط تکنولوژیهای بیوشیمیایی ،متان و اتانول هستند.
فرایند هضم بیهوازی و تخمیر از انواع تکنولوژیهای بیوشیمیایی
میباشند.
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هضم بی هوازی یک فرایند تخمیر باکتریایی است که گاهی
اوقات در تصفیه فاضالب برای تخریب لجن و در تجزیه ضایعات مواد
غذایی و انواع دیگر زیستتوده در محلهای دفن زباله به کار میرود.
این فرایند بدون حضور اکسیژن آزاد انجام میشود و بیوگاز تولید
میکند که عمدتا شامل  CH4و  CO2است و مواد دیگری از جمله
رطوبت ،سولفید هیدروژن و ذرات معلق در آن وجود دارد که قابل
حذف از بیوگاز هستند .بیوگاز تولید شده را میتوان پس از پاکسازی-
های الزم ،برای موتورها ،توربینهای گازی ،سلولهای سوختی،
هیترهای صنعتی و تولید مواد شیمیایی استفاده نمود.

 -3تکنیک تاپسیس
تکنیک تاپسیس که نخستین بار توسط ونگ و یون[ ]8در سال
 1981معرفی شد ،یکی از روشهای تصمیمگیری چند معیاره می-
باشد .از این تکنیک میتوان برای رتبهبندی و مقایسه گزینههای
مختلف و انتخاب بهترین گزینه و تعیین فواصل بین گزینهها و گروه-
بندی آنها استفاده نمود .تاپسیس بر این مفهوم استوار است که
گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایدهآل مثبت و
بیشترین فاصله را با راه حل ایدهآل منفی داشته باشد .در این روش
تعداد  mگزینه به وسیله  nمعیار مورد ارزیابی قرار میگیرند و هر
مسئله را میتوان به عنوان یک سیستم شامل  mنقطه در یک فضای
 nبعدی در نظر گرفت.
تکنیک تاپسیس دارای  6گام اساسی به شرح زیر میباشد:
گام صفر :به دست آوردن ماتریس تصمیم
در این روش ماتریس تصمیمی ارزیابی میشود که شامل m
گزینه و  nمعیار (شاخص) است .در این ماتریس شاخصی که دارای
مطلوبیت مثبت است ،شاخص سود و شاخصی که دارای مطلوبیت
منفی است ،شاخص هزینه میباشد.
x 1n 

... x 2 n 
...
. 

...
. 
...
. 

... x mn 
...

 x 11 x 12

 x 21 x 22
 .
.
Aij  
.
.

 .
.

 x m 1 x m 2

گام اول :بیمقیاس سازی ماتریس تصمیم
در این گام برای بیمقیاس سازی مقیاسهای موجود در ماتریس
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تصمیم ،هر کدام از درایهها بر اندازه بردار مربوط به همان شاخص
تقسیم میشود .در نتیجه هر درایه  rijاز رابطه ) (1بدست میآید.
)(1

x ij
m

2
ij

x

ها را محاسبه نمود.
)(6

i  1, 2,..., m

rij 

)(7

n

)(2

1

j

w

... w n 

j 1

با توجه به این که ماتریس  Wیک ماتریس  1*nبوده و قابل
ضرب در ماتریس بیمقیاس شده  Rکه  n*nاست نمیباشد ،قبل از
انجام عملیات ضرب باید ماتریس وزنها را به یک ماتریس قطری
 Wn*nتبدیل نمود (به طوری که وزنها روی قطر اصلی قرار گیرند).
V ij  R ij .W n n

()3

گام سوم :تعیین راه حل ایدهآل مثبت و راه حل ایدهآل



i  1, 2,..., m

 v j )2

n

ij

(v

si  

j 1

گام دوم :وزندهی به ماتریس بیمقیاس شده

W  w 1 w 2

(v ij  v *j )2

j 1

i 1

ماتریس تصمیم در واقع پارامتری بوده و الزم است کمی شود ،از
این رو تصمیمگیرنده برای هر شاخص ،وزنی را تعیین میکند .در
اکثر روشهای تصمیمگیری چند معیاره ،وزن شاخصها با توجه به
نظر کارشناسان و خبرگان بدست میآید .مجموعه وزنها ) (Wدر
ماتریس بیمقیاس شده ) (Rضرب میشود.

n

si * 

گام پنجم :محاسبه نزدیکی نسبی به راه حل ایدهآل مثبت
معیار نزدیکی نسبی را میتوان با استفاده از رابطه ) (8محاسبه
نمود:
)(8

0  Ci *  1

مالحضه میشود که اگر

si 
si *  si 
* Ai  A

آنگاه

Ci * 

Ci *  1

و اگر

 Ai  A آنگاه  . C i *  0مشخص است که هرچه فاصله گزینه Ai
از راه حل ایدهآل کمتر باشد نزدیکی نسبی به  1نزدیکتر خواهد بود.
گام ششم :رتبه بندی گزینهها
در مرحله نهایی ،گزینهها بر اساس ترتیب نزولی * Ciها رتبه
بندی میشوند .گزینهای که دارای باالترین * Ciباشد ،مطلوبترین
گزینه خواهد بود.

منفی
*

-

دو گزینه مجازی ( Aگزینه ایدهآل مثبت) و ( Aگزینه ایدهآل
منفی) با استفاده از روابط ( )4و ( )5تعریف میشوند.
معیارهای مربوط به شاخص هزینه J '   j  1,..., n 
معیارهای مربوط به شاخص سود

J   j  1,..., n 

()4







*A *   maxv ij | j  J  ,  minv ij | j  J '  i  1,2,..., m   v 1* ,v 2* ,...,v n


 i

 i


()5









A    minv ij | j  J  ,  maxv ij | j  J '  i  1,2,..., m   v 1 ,v 2 ,...,v n






 i

 i






دو گزینه مجازی ایجاد شده درواقع بهترین و بدترین راه حل
هستند.
گام چهارم :به دست آوردن اندازه فاصلهها
فاصله بین هر گزینه  nبعدی را میتوان از روش اقلیدسی
سنجید .به این صورت که فاصله گزینه  iاز گزینههای ایدهآل مثبت و
منفی محاسبه شود .با استفاده از روابط ( )6و ( )7میتوان این فاصله-
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 -4تحلیل یافتهها
از میان استانهای شمالی ایران ،استان مازندران دارای باالترین
میزان سرانه تولید زباله میباشد .سرانه تولید زباله در مازندران حدود
 1000گرم برای هر شخص بوده که مقدار بسیار باالیی نسبت به
سرانه میانگین تولید زباله در ایران که  700گرم است ،میباشد .روش
رایج و مرسوم مدیریت زباله در استان مازندران ،روش دفن و
کمپوستسازی میباشد .اشکال اصلی وارده به روش دفن ،مسائل
زیستمحیطی و مشکالت شیرابه میباشد که باعث ایجاد آلودگی
آبهای زیرزمینی و همچنین مرگ پرندگان میشود .با توجه به
موقعیت استراتژیک زیستمحیطی در استان مازندران و باال بودن
سطح آبهای زیرزمینی در اکثر شهرستانهای این استان ،نیاز به
روشی بهداشتی و مناسب برای دفع و مدیریت زباله شهری احساس
میشود.
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در این بخش ،سه تکنولوژی مطرح در سطح جهان در زمینه
مدیریت پسماند و استحصال انرژی از زباله شهری با توجه به
معیارهای جدول  ،1با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره
تاپسیس بررسی و رتبهبندی شده است .تکنولوژیهای مورد نظر
عبارتند از :تکنولوژی زبالهسوز ،تکنولوژی گازسازی و تکنولوژی هضم
بیهوازی.
معیارهای انتخاب شده برای انجام مقایسات تکنولوژیها در پنج
گروه اقتصادی ،تکنیکی ،مواد اولیه ،زیستمحیطی و اجتماعی قابل
طبقهبندی میباشند.
معیارهای اقتصادی عبارتند از هزینه سرمایهگذاری و احداث،
درآمد ،هزینههای ثابت و متغیر تعمیرات و نگهداری که توضیح برخی
از این معیارها به شرح زیر میباشد:
هزینه سرمایه گذاری :شامل هزینههای مرتبط با خرید تجهیزات
مکانیکی ،نصب و راه اندازی تکنولوژی ،ساخت و ساز جادهها و ارتباط
با شبکه ملی ،سرویسهای مهندسی ،حفاری و دیگر کارهای ساخت
و ساز اتفاقی میباشد .هزینه سرمایهگذاری پرکاربردترین معیار
اقتصادی برای ارزیابی سیستمهای انرژی است.
هزینه عملیات و نگهداری :دارای دو بخش است .هزینهای که
شامل حقوق کارکنان ،بودجه انرژی ،محصوالت و خدمات برای بهره
برداری سیستم انرژی است .بخش دیگر ،هزینه تعمیرات و نگهداری
است که با هدف طول عمر طوالنیتر سیستم انرژی و جلوگیری از
خرابی که باعث ایجاد تعویق در کار سیستم میگردد ،هزینه میشود.
درآمد :درآمد سیستم شامل عایدی بدست آمده از طریق فروش
میزان برق تولیدی نیروگاه و دیگر محصوالت تولید شده میباشد.
معیارهای تکنیکی که مهمترین معیارها هستند ،شامل راندمان،
میزان تولید محصول خروجی ،قابلیت دسترسی به تکنولوژی ،بلوغ
تکنولوژی ،میزان رطوبت مجاز ،دمای انجام فرایند ،مساحت احداث و
مدت زمان توسعه میباشد.
راندمان :این معیار همان نرخ انرژی خروجی به انرژی ورودی
میباشد که به منظور ارزیابی سیستمهای انرژی مورد استفاده قرار
میگیرد .این معیار پرکاربردترین معیار تکنیکی برای ارزیابی
سیستمهای انرژی است.
بلوغ :اندازه گیری درجه بلوغ یک تکنولوژی میتواند نشان دهد
که آن تکنولوژی در سطح ملی و بینالمللی تا چه اندازه گسترش و
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کاربرد داشته است .بلوغ را به چهار درجه دسته بندی کرده)1 :
تکنولوژیهایی که تنها در آزمایشگاه تست شده اند )2 .تکنولوژی-
هایی که تنها در کارخانههای رهبر اجرا میشوند )3 .تکنولوژیهایی
که همچنان امکان بهبودشان وجود دارد )4 .تکنولوژیهای تلفیقی
که نزدیک به رسیدن به محدودیتهای نظری بهره وری هستند.
دمای انجام فرایند :بازه های دمایی انجام فرایندهای پردازش در
تکنولوژیهای مختلف میباشد .هرچه این دما پایینتر باشد میتوان
نتیجه گرفت که تمهیدات الزم برای ایجاد آن بازه دمایی سهل
الوصولتر خواهد بود.
میزان رطوبت مجاز :از آنجا که زبالههای شهری معموال دارای
رطوبت هستند به خصوص اگر در زمان تولید این زبالهها هیچ
تفکیکی انجام نشده باشد ،هر قدر که میزان رطوبت مجاز برای انجام
فرایند تبدیل در یک تکنولوژی باالتر باشد ،آن تکنولوژی مطلوب تر
خواهد بود زیرا برای کاهش رطوبت ماده اولیه تمهیدات کمتری انجام
میشود.
مساحت احداث :مکان و مساحت احداث یک نیروگاه زباله به
انرژی به دالیل زیر دارای اهمیت است :هر قدر مساحت نیروگاه
کوچک تر باشد آلترناتیوهای مکانی بیشتری برای انتخاب موجود
خواهد بود ،احداث این نوع از نیروگاه بر زندگی افراد نیز تاثیر گذار
است بنابراین باید مکان مناسبی برای احداث انتخاب شود.
مدت زمان توسعه :مطلوب است تا تکنولوژی مورد نظر در حداقل
زمان ممکن به بهره برداری برسد.
معیارهای مواد اولیه ،زیستمحیطی و پذیرش اجتماعی همراه با
معیارهای توصیف شده فوق در جدول  1نشان داده شده است.
همچنین ،وزندهی به معیارهای مذکور با توجه به نظر خبرگان انجام
شدهاست .در ادامه ،با استفاده از تکنیک تاپسیس به رتبهبندی این
سه تکنولوژی پرداخته شدهاست و مناسبترین تکنولوژی انتخاب
میشود.
مدل تصمیمگیری چند معیاره ارائه شده در این مقاله ،با استفاده
از تکنیک تاپسیس و در نرمافزار  Matlabپیاده سازی شده است.
جدول  2نشاندهنده ماتریس تصمیم میباشد .پس از انجام
محاسبات ،رتبهبندی آلترناتیو (تکنولوژی)های موردنظر و همچنین
مقادیر نزدیکی نسبی به راه حل ایدهآل ) * (Ciبرای هر کدام از آنها
در جدول  3ارائه شده است.
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جدول  -1توضیح معیارها برای هركدام از گزینههای موجود
معیار

اقتصادی
)(C1

زیرمعیار
هزینه  15ساله (میلیارد تومان) )(C11

0.06825

Min

73.779

61.872

درآمد (میلیارد تومان) )(C12

0.04825

Max

46.467

31.899

42.439

هزینه ثابت تعمیرات و نگهداری
(درصد از هزینه نصب) )(C13

0.02825

Min

4.1

4.5

3.65

0.02825

Min

4.25

3.7

4.2

0.13325

Max

65%

80%

60%

هزینه متغیر تعمیرات و نگهداری
(تومان به ازای هر مگاوات ساعت)
)(C14
راندمان)(C21

تکنیکی )(C2

مواد اولیه
)(C3

زیست-
محیطی)(C4
اجتماعی)(C5
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وزن زیرمعیارها
(بین صفر و یک)

مطلوبیت

زباله سوز )(A1

گازسازی )(A2

هضم بی هوازی
)(A3
47.496

 500تا 700
کیلووات ساعت به
ازای هر تن زباله تر

میزان محصول خروجی تولید شده
)(C22

0.05825

Max

 300کیلووات ساعت
به ازای هر تن زباله

 2250کیلووات
ساعت به ازای هر
تن زباله

قابلیت دسترسی به تکنولوژی)(C23

0.10825

Max

میسر

تا حدودی میسر

تا حدودی میسر

بلوغ تکنولوژی (نسبی) )(C24

0.10825

Max

2

1

1

میزان رطوبت مجاز )(C25

0.03325

Max

27%

28%

55%

دمای انجام فرایند )(C26

0.03325

Min

1400 -700

5000 -1500

70 -35

مساحت احداث)(C27

0.08325

Min

 14هکتار

 22هکتار

 28هکتار

مدت زمان توسعه )(C28

0.03325

Min

 54ماه

 15ماه

 15ماه

نوع زباله قابل پردازش)(C31

0.02325

Max

شهری ،صنعتی،
بیمارستانی و
خطرناک

تمامی انواع زباله

زباله شهری و لجن
فاضالب

نیاز به جداسازی)(C32

0.01825

Min

خیر

بله

بله(رسیدگی بیشتر)

نیاز به پیش پردازش )(C33

0.01825

Min

خشک سازی و خرد
سازی

خرد سازی

خرد سازی

نیاز به سوخت یا ماده محرک اولیه
)(C34

0.01325

Min

نیاز به درصدی از
ذغال سنگ

نیازمند به انرژی
برق

نیاز به باکتریهای
بیهوازی و
کاتالیزگر در شرایط
بیهوازی

انتشارات گاز گلخانه ای (میلیون تن)
(C41) CO2
انتشارات خاکستر )(C42

0.02825

Min

دارد

ندارد

نیاز به دفع تفاله یا پسماند )(C43

0.02825

Min

دارد

تولید تفاله

پذیرش جامعه (نسبی) )(C51

0.06825

Max

4

4

0.03825

Min

16

14

2
ندارد
بوی بد پسماندها
3
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جدول  -2ماتریس تصمیم
گزینه

A3

A2

A1

28

22

14

C27

15

15

54

C28

42.439

معیار

47.496

61.872

73.779

31.899

46.467

معیار
C11
C12

2

4

3

C31

3.65

4.5

4.1

C13

3

2

1

C32

4.2

3.7

4.25

C14

2

2

3

C33

60

80

65

C21

1

3

4

C34

600

900

300

C22

2

14

16

C41

2

2

4

C23

1

1

2

C42

1

3

1

1

3

4

4

1

2

C24

C43

55

28

27

C25

C51

52.5

3250

1050

C26

جدول  -3نتایج تکنیک تاپسیس
نزدیکی نسبی به راه حل ایدهآل )*(Ci

آلترناتیو

رتبه

0.57741

) (A1زباله سوز

1

0.41466

) (A3هضم بیهوازی

2

0.40784

) (A2گاز سازی

3

 -5نتیجهگیری و جمعبندی
با توجه به نتایج خروجی حاصل شده از تکنیک تاپسیس و نرم-
افزار  ،Matlabتکنولوژی زباله سوز دارای بیشترین امتیاز بوده و در
رتبه اول قرار میگیرد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که تکنولوژی
زبالهسوز در مقایسه با تکنولوژیهای هضم بیهوازی و گازسازی،
مناسبترین گزینه برای احداث در استان مازندران میباشد.
همانگونه که از اطالعات ارائه شده در بخشهای قبل دریافت
میشود ،هر کدام از تکنولوژیهای موجود برای استحصال انرژی از
زباله و زیستتوده ،دارای مزایا ،مضرات و محدودیتهایی هستند که
در درجه اول باید این ویژگیها را با توجه به احتیاجات و منطقهای
که قرار است در آن احداث شوند ،در نظر گرفت .بنابراین عالوه بر
ویژگیهای تکنولوژیها ،میتوان ویژگیهای نقاط احداث را نیز در
مقایسات وارد نمود .به عنوان یک پیشنهاد ،برای مقایسات نقاط
احداث میتوان از سیستمهای اطالعات جغرافیایی ) (GISاستفاده
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