
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


بررسي امكان كاهش آلودگي متان توليد شده در محل دفن زباله شهري بر 
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 چكيده
با توسعه و افزايش رفاه در شهرها نياز انسان به مواد مصرفي و در نتيجه توليد مواد زائد كه 
خود از عوامل آلودگي محيط  زيست بشمار مي آيد روز به روز بيشتر مي شود. يكي از روش ها 

براي دفع مواد زايد جامد دفن بهداشتي زباله مي باشد. در محل هاي دفن زباله در نتيجه 
تجزيه بيولوژيكي مواد آلي موجود در زباله ها، انواع گازهايي توليد مي گردند كه قسمت اعظم 
اين گازها را متان و دي اكسيدكربن تشكيل مي دهند. اين گازها بعلت ايجاد اثرات گلخانه اي، 
از جمله منابع آلوده كننده محيط زيست بشمار مي روند. لذا انجام مطالعات دقيق در جهت 

شناخت هر چه بيشتر ميزان انتشار اين گازها از مراكز دفن زباله و اثرات ناشي از آنها در 
جهت ايجاد راهكارهاي مفيد براي كنترل و مديريت صحيح آنها الزم و ضروري مي باشد. در 

اين تحقيق انتخاب گزينه اي مناسب در جهت كاهش گاز متان در محل دفن زباله شهر 
 كيلومتري جنوب شهر رشت مد نظر قرار گرفته است.  20رشت واقع در منطقه سراوان، در 

با كنترل و كاهش گاز متان عالوه بر كاهش انتشار آلودگي گلخانه اي و قرارگيري در راستاي 
توسعه پايدار در كشور، شرايط استفاده از مكانيزم توسعه پاك كه با هدف كمك به 

كشورهاي در حال توسعه در پروتوكل كيوتو مطرح شده فراهم مي گردد. اينترتيب بخشي از 
هزينه مديريت مواد زائد با سود اقتصادي حاصل از اين مكانيزم تأمين خواهد گرديد.     

در راستاي رسيدن به اين اهداف، تخمين ميزان و روند توليد گاز در اين محل دفن با 
 انجام و پتانسيل توليد انرژي براي گاز متان برآورد گرديده LandGEMاستفاده از نرم افزار

است. سپس دو گزينه  (سوزاندن گاز متان) و(استفاده از متان بعنوان منبع انرژي)، به لحاظ 
ميزان كاهش آلودگي و بهره اقتصادي حاصل از مكانيزم توسعه پاك با يكديگر مقايسه و 

مناسب ترين گزينه براي كاهش انتشار متان حاصل از اين محل دفن انتخاب گرديده است. 
نتيجه حاصل از اين تحقيق نشان دهنده اين است كه با وجود نياز به سرمايه گذاري باال براي 
توليد انرژي ازگاز حاصل از محل دفن زباله، ميزان كاهش آلودگي  دراين گزينه بيشتر و به 
اين طريق با مبلغي كه به ازاي اين كاهش آلودگي و به واسطه مكانيزم توسعه پاك از بانك 

جهاني دريافت مي گردد بخش قابل توجهي از اين هزينه جبران مي شود. محاسبات نشان 
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مي دهد كه اين گزينه نسبت به گزينه سوزاندن متان داراي ارجحيت مي باشد. 
 

 LandGEMكلمات كليدي: مكانيزم توسعه پاك، متان، دفن بهداشتي، مواد زائد، 
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مقدمه 

 برابر گاز 21عمده ترين گاز ناشي از محل هاي دفن زباله گاز متان مي باشد. اثر گلخانه اي اين گاز حدوداً  

دي اكسيدكربن مي باشد از سوي ديگر اين گاز داراي پتانسيل بااليي براي توليد انرژي مي باشد و در صورت استفاده از يك 

تكنولوژي مناسب مي توان مقادير قابل توجهي انرژي از اين گاز استخراج نموده و مورد استفاده قرار گيرد. كنترل و مديريت 

صحيح اين گاز در محل هاي دفن زباله شهري از طرفي به تامين سالمت انسان ها و محيط زيست كمك كرده و از طرف 

0F لنارد ميليچ1998ديگر شرايط بهره مندي از مكانيزم مالي توسعه پاك را در كشور فراهم مي آورد. در سال 

 از دانشگاه �

آريزونا  در يك پروسه تحقيقاتي ضمن معرفي منابع گوناگون توليد گاز متان و بررسي آنها، منابعي كه به كارگيري روشي 

براي كاهش متان در آنها الزم و ضروري باشد معرفي و اثر چرخه بيوژئوشيميايي متان را در باال رفتن دماي كره زمين بيان 

 نيز تعدادي از محققين موسسه مطالعات زمين و گروه مهندسي عمران و 1999. در سال (Lenard Milich,1998)كرد

محيط زيست در امريكا تحقيقاتي در جهت كاهش متان حاصل از محل دفن زباله به انجام رساندند. در اين تحقيق عالوه بر 

ارائه دو روش براي اندازه گيري مستقيم گاز متان در محل دفن، روش بازيافت انرژي براي كاهش متان ناشي از محل دفن 

1F، دو محقق هلندي2005در سال (Byard W. Mosher and et all,1999 ). پيشنهاد گردي

 مدل گوناگون را براي 6 �

اندازه گيري ميزان متان حاصل از محل دفن زباله در سه محل دفن زباله مورد آزمايش قرارداده و نتايج حاصل را با مقادير 

اندازه گيري مستقيم متان در محل دفن مقايسه كردند. نتايج حاصل نشان دهنده تفاوت زياد ارقام در دو حالت بود كه بر 

 Heijo Scharff, and Joeri)اساس آن نحوه كاليبراسيون مدل پيشنهادي نيز مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهاد گرديد

Jacobs2005) 2 نيز مطالعاتي توسط ويكاش تاليان2006. در سالF

  و همكارانش در مركز مطالعات انرژي در موسسه �

                                                 
1 Lenard Milich 
2 Heijo Scharff and Joeri Jacobs 
3Vikash Talyan  
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تكنولوژي دهلي صورت گرفت كه از روش مدل سازي ديناميكي براي تخمين متان حاصل از مواد زائد جامد شهري استفاده 

 گرديد. با استفاده از آناليزهاي گوناگون پيش بيني هايي براي مديريت مواد زائد جامد شهري صورت گرفت و نتايج حاصل 

نشان دهنده كاهش ميزان متان حاصل از محل دفن در صورت استفاده از يك مديريت صحيح در طي سال هاي آتي 

  (Vikash Talyan and et all) . مي باشد

در تحقيق حاضر ضمن معرفي دو روش سوزاندن گاز متان و بازيافت انرژي از اين گاز در جهت كاهش متان 

حاصل از محل دفن زباله به مقايسه اين دو روش به لحاظ اثرات زيست محيطي و اقتصادي در محل دفن زباله شهر رشت 

واقع در منطقه سراوان پرداخته شده و با توجه به نتايج حاصل مناسب ترين گزينه براي كاهش گاز متان حاصل از اين 

لندفيل معرفي گرديده است.  

در بخش اول از اين مطالعه ابتدا توضيحاتي راجع به روش كار، روابط و فرضيات مورد استفاده بيان گرديده است. 

در بخش دوم ضمن معرفي محل دفن زباله شهر رشت، شرايط و ميزان زباله و ساير اطالعات موجود در اين محل مورد 

3Fبررسي قرار گرفته و در بخش آخر نتايج حاصل از به كارگيري دو روش سوزاندن

4F و بازيافت انرژي�

 ارائه شده است. در انتها �

نيز ضمن مقايسه نتايج حاصل از دو روش مذكور، مناسب ترين روش براي كاهش آلودگي گاز متان حاصل از اين لندفيل 

انتخاب گرديده است. 

 

روش كار: 
 

اولين قدم در جهت كاهش آلودگي گازي ناشي از محل دفن زباله تخمين ميزان گاز حاصل از آن 

مي باشد.روش هاي گوناگوني براي محاسبه ميزان گاز ناشي از مراكز دفن زباله ارائه گرديده كه تمامي اين روش ها شامل 

مدل هاي معمول از معادالت درجه اول يك يا چند مرحله اي براي توصيف مدل سازي توليد اين گازها مي باشند كه بيشتر 

 LandGEM)Alexander,Aنرم افزار درجه ميزان گاز توليدي در محل هاي دفن زباله استفاده مي كنند. در مطالعه حاضر 

et al.2005)،   .بعنوان يك ابزاري براي تخمين انتشار گاز از محل  دفن زباله استفاده شده است

در اين نرم افزار نيز از يك معادله درجه اول براي تخمين ميزان متان توليدي استفاده گرديده است كه به شكل 

. ) بيان مي گردد1رابطه شماره (

                                                 
1 FLARE 
2 Energy recovery 
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4CHQ : متان توليدي ساالنه در طول سال محاسبه






yr
m3

 

i (يك سال ) شمارنده گام زماني : 

 n (سال انجام محاسبات) :_ (سال شروع ورود زباله ) 

j ) سال ) 0.1 : گام زماني 

 Kميزان متان توليدي :






yr
1  

 0Lپتانسيل توليد متان :






Mg
m3

 

 iM جرم زباله وارد شده در سال :i ام 

 ijtسن قسمت :jام از جرمiMكه در سال iام وارد شده 

 

با توجه به معادله رياضي مورد استفاده در اين مدل وجود اطالعاتي مانند مقدار زباله موجود در محل دفن زباله، 

تعداد سالهاي بهره برداري از آن، پتانسيل توليد متان و ثابت توليد متان، الزم و ضروري مي باشد. با فر ض باز شدن محل 

 ساله براي استفاده از آن، ميزان زباله ورودي به محل دفن 40 و با در نظر گرفتن دوره طرح 1388دفن زباله رشت در سال 

 محاسبه مي گردد. پتانسيل توليد متان و ثابت توليد متان، در شهر رشت با توجه به 1427 تا 1388زباله در سال هاي 

شرايط آب و هوايي مرطوب در اين شهر







Mg
m3

). براي EPA,1996در نظر گرفته مي شود (0.1- 0.35) 1 و (سال/173

) Hoeks,1983 (0.693) 1ثابت توليد متان در مراجع مختلف مقادير گوناگوني ذكر شده است. يكي از اين مقادير (سال/

مي باشد كه مربوط به زمانيست كه درصد بااليي از مواد زائد را پسماندهاي غذايي تشكيل داده اند. با توجه به درصد باالي 

 جرمي) اين مقدار نيز براي ثابت توليد متان مدنظر 80مواد غذايي در مواد زائد جامد شهري در شهر رشت(يعني حدود %

5F آالينده اصلي متان، دي اكسيدكربن، كل گاز4قرار مي گيرد. در اين نرم افزار ميزان توليد 

6F و تركيبات آلي فاقد متان�

�  

                                                 
1 TOTAL LANDFILL GAS 
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محاسبه و به صورت نمودار و جدول بيان مي گردد. بعد از محاسبه ميزان متان توليد شده در محل دفن دو روش سوزاندن 

متان در مشعل و تبديل آن به الكتريسيته با استفاده از موتور گازسوز با يكديگر مقايسه مي گردند. در روش سوزاندن متان از 

) براي محاسبه ميزان متان خروجي از محل دفن در حالت به كارگيري CDM-Executive Board) (2رابطه شماره(

7Fمشعل

  استفاده مي شود. �
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yflarePE  y : آلودگي كنترل شده حاصل از سوزاندن متان در سال ,

 hRGTM  h:دبي جرمي متان در گاز خروجي در ساعت,

 hflare,ηبازده مشعل در ساعت:h 

4CH
GWP=)21 :پتانسيل گرمايش جهاني متان( 

 
8Fبراي محاسبه ميزان كاهش آلودگي

) بدست 2، براي تمام سال ها ميزان متان كنترل شده كه از فرمول شماره (�

آمده از كل متان توليد شده در محل دفن كم مي شود. 

9Fدر روش دوم از ماشين احتراقي

، براي تبديل گاز متان به انرژي استفاده مي گردد كه به اينترتيب نيز ميزان متان �

توليد شده در محل دفن زباله به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد. مقدار كاهش آلودگي در اين روش با استفاده از نرم  افزار 

“Emission Reductions and Environmental and Energy Benefits for Landfill Gas Energy Projects” 

(EPA) ، كه از نرم افزارهاي مورد قبول آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا است محاسبه مي گردد. اين نرم افزار نيز بر پايه

) ميزان كاهش آلودگي در 3) اين كاهش آلودگي را محاسبه مي كند. با استفاده از رابطه شماره (4) و (3دو رابطه شماره (

) ميزان كاهش آلودگي در مرحله دوم يعني 4مرحله اول  اين روش  كه سوزاندن متان مي باشد و با استفاده از رابطه شماره (

تبديل گاز به انرژي محاسبه مي شود. 

                                                                                                                                                     
1 NMOCS 
2 FLARE 
3 emission reduction 
4 ENGINE 
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پارامترهاي موجود در روابط فوق به صورت زير بيان مي گردند: 
 

 : فاكتور ظرفيت براي واحدهاي توليد الكتريسيته 0.93

 : فاكتور تبديل 8760







year

hours 

: فاكتور تبديل 1000







megawat
kilowatts 

: ارزش حرارتي ماشين احتراقي11700







− hourkilowatt
Btu 

) : فاكتور تبديل 1012 )eFootMethanndardCubicSt
Btu

a 

 : فاكتور تبديل 0.0423







ootMethanedardCubicFs
anepoundsMeth

tan
 

 : فاكتور تبديل2000






shortton
pounds 

 : فاكتور تبديل0.9072







shortton
metricton 

06+E1فاكتور تبديل :







ricTonMillionMet
MetricTon 

 : پتانسيل گرمايش جهاني متان 21

 : فاكتور ظرفيت خالص براي واحدهاي توليد الكتريسيته 0.85
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 : فاكتور آلودگي1.58







− hourKilowatt
onDioxidePoundsCarb 

 
بعد از محاسبه مقدار كاهش آلودگي با استفاده از هر دو روش مقدار هزينه الزم براي راه اندازي  و به كارگيري هر 

يك از دو سيستم محاسبه مي گردد. طبق آمار موجود در بازار جهاني هزينه متوسط استفاده از هر كيلووات انرژي موجود در 

 يورو مي باشد كه 850 يورو و در حالت استفاده از ماشين احتراقي 350گاز  حاصل از محل دفن در حالت استفاده از مشعل 

اين هزينه شامل هزينه راه اندازي هر يك از سيستم ها و هزينه تعمير و نگهداري آنها در طول دوران استفاده از آنها مي باشد. 

از طرف ديگر طبق مكانيزم مالي توسعه پاك، كشور ايران به ازاي كاهش مقدار متان توليد شده در محل دفن مبلغي را از 

 Karan Capoor and Philippe) ريال35962خريداران بالقوه دريافت مي دارد كه اين مبلغ تقريباٌ برابر با 

Ambrosi,2007) ، به ازاي هر تن كاهش آلودگي معادل دي اكسيدكربن مي باشد. در نهايت با مقايسه تمام هزينه ها و سود

اقتصادي حاصل از فروش كربن در دو روش ذكر شده مناسب ترين روش هم به لحاظ اقتصادي  و هم به لحاظ 

زيست محيطي انتخاب مي گردد. 

 

مطالعه موردي: 

 كيلومتري جنوب رشت، در ميان جنگل سراوان واقع 21محل دفن زباله شهر رشت در منطقه سراوان واقع در  

گرديده است و تمام زباله توليدي در شهر رشت به صورت روزانه به اين محل منتقل مي گردد. طبق آمار موجود در مركز 

 ) مي باشد: 1 ) به شرح جدول شماره (1335-75(  ساله 40آمار ايران تغييرات جمعيت شهر رشت در طي دوره 

 

) 1335-75 ساله(40)- تغييرات جمعيت شهر رشت در طي دوره 1جدول شماره(

 1375 1370 1365 1355 1345 1335سال 

 417748 340637 290897 188957 143557 109491جمعيت 

  

) صورت 5 سال آينده با استفاده از رابطه شماره (40با در نظر گرفتن مقادير جمعيتي فوق  پيش بيني جمعيت براي 

مي گيرد.  
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 nPجمعيت در زمان : t 

  0P جمعيت در زمان مبدأ :

  γ نرخ رشد جمعيت :

  t∆ تغيير زمان به سال : 

) صورت گرفته و نتايج حاصل در جدول شماره 5محاسبه نرخ رشد جمعيت در شهر رشت نيز با استفاده از فرمول شماره (

 ) مشاده مي گردد.2(

 
)- نرخ رشد جمعيت در شهر رشت 2جدول شماره(

 1375-85 1370-75 1365-70 1355-65 1345-55 1335-45سال 

 8/2 17/4 21/3 41/4 79/2 75/2نرخ رشد جمعيت 

 
 

پيش بيني صورت گرفته براي جمعيت شهر رشت نمايانگر جمعيت ثابت اين شهر مي باشد لذا با توجه به اينكه در 

 روز مي باشد جمعيت 40روزهاي خاصي از سال (اواخر اسفند تا اواخر فروردين و اواخر شهريور ماه) كه جمعاً معادل با 

 هزار نفر عالوه 350 هزار نفر افزايش مي يابد براي اين مدت يك افزايش جمعيت معادل 400 تا 300مسافران در اين شهر 

بر جمعيت ثابت شهر رشت در نظر گرفته مي شود. 

،  1385مطابق با آمار موجود در مؤسسه بازيافت استان گيالن سرانه توليد زباله در سال 







dc
gr
.

)1000-900 (

بوده و پيش بيني گرديده كه سرانه توليد در آينده نيز همين مقدار باشد. بنابراين در طي سال هاي دوره طرح سرانه توليد 

زباله به طور ميانگين







dc
kg
.

 در نظر گرفته مي شود. با توجه به اطالعات موجود ميزان ورود زباله در سال هاي باز 95/0

بودن محل دفن قابل محاسبه مي باشد. ميزان زباله ورودي به اين محل دفن در سال باز شدن و بسته شدن آن در جدول 

  ) قابل مشاهده مي باشد.3شماره (
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)- ميزان زباله ورودي به محل دفن در سال باز شدن و بسته شدن 3جدول شماره(

 1427 1388سال 
 ton (220922 622845ميزان زباله ورودي به لندفيل(

 
 

نتايج:  

 سال 140 روند توليد گاز در محل دفن در طي LandGem با توجه به داده هاي موجود و با استفاده از نرم افزار 

 ) بر حسب واحد (سال/مگاگرم) قابل مشاهده مي باشد.1توليد گاز در نمودارهاي شكل شماره (

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 0.1         حالت اول- ثابت توليد متان =  0.35حالت دوم- ثابت توليد متان =             
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 0.693حالت سوم- ثابت توليد متان= 
 

)- روند توليد آالينده هاي متان، دي اكسيدكربن، تركيبات آلي فاقد متان و كل گاز  در محل دفن زباله شهر 1شكل شماره (
 رشت

 

) مي باشد. k=0.693)(1مقايسه سه دسته نمودار بيان كننده وجود درصد بااليي از مواد آلي  در حالت سوم، (سال/

درصد باالي مواد آلي در محل دفن زباله سبب افزايش ميزان گاز توليدي در اين محل مي گردد. در حالت سوم با توجه به 

اينكه تقريباً تمام موارد وارد شده به محل دفن در چند سال اول مواد آلي( قابل تجزيه سريع) مي باشند در اين مدت سرعت 

توليد گاز بسيار باالست كه شيب زياد نمودار نمايانگر صحت اين قضيه مي باشد. با مقايسه سرعت توليد گاز در سه نمودار 

)، مي توان به سرعت باالي توليد گاز در سال هاي اوليه دفن زباله در حالت سوم پي برد. به تدريج با ورود 1شكل شماره(

زباله هاي جديد و با در نظر گرفتن كاهش سرعت توليد گاز در زباله هاي قبلي موجود در محل دفن سرعت تجزيه زباله 

بتدريج كاهش يافته و شيب نمودار كاهش مي يابد. در اينحالت وجود زباله هاي سابق در محل دفن باعث تعديل سرعت 

توليد گاز در محل مي گردد. با توجه به ميزان متان توليد شده در محل دفن زباله و با استفاده از روابط بيان شده در بخش 

قبل ميزان كاهش آلودگي در هر دو حالت استفاده از مشعل و مولد قابل محاسبه مي باشد. نتايج حاصل از اين محاسبات در 

 ) ارائه گرديده است.4جدول شماره (

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 )- ميزان كاهش آلودگي بر حسب تن در سال (معادل دي اكسيدكربن)4جدول شماره (

         ثابت توليد متان  

تكنولوژي 
0.1 0.35 0.693 

 3.304*10^7 3.249*10^7 3.208*10^7سوزاندن متان(مشعل) 

 3.422*10^7 3.364*10^7 3.323*10^7بازيافت انرژي 

 

 35962.5با توجه به اينكه كشور ايران به ازاي كاهش هر تن آلودگي معادل كربن و به واسطه وجود مكانيزم توسعه پاك 

ريال از بانك جهاني دريافت مي كند لذا اين كاهش آلودگي عالوه بر تأمين سالمت محيط زيست و انسان ها، درآمدي نيز به 

دنبال خواهد داشت. درآمد حاصل از اين كاهش آلودگي در هر دو روش با توجه به مقادير كاهش آلودگي، قابل محاسبه 

) ارائه گرديده است.  5بوده و نتايج حاصل در جدول شماره (

 

)- سود حاصل از فروش كربن بر حسب ميليون ريال 5جدول شماره (

     ثابت توليد متان  

تكنولوژي 
0.1 0.35 0.693 

 1.19*10^6 1.17*10^6 1.15*10^6سوزاندن متان(مشعل) 

 1.23*10^6 1.21*10^6 1.16*10^6بازيافت انرژي 

 
اما استفاده از هر دو روش فوق نيازمند تأمين امكانات الزم مي باشد. عالوه بر هزينه سرمايه گذاري هر يك از سيستم هاي 

مورد استفاده مانند مشعل و يا ماشين احتراقي داراي هزينه هاي تعمير ونگهداري  در طول سال هايي كه مورد استفاده قرار 

مي گيرند مي باشند. كل هزينه سرمايه گذاري الزم براي هر يك از دو روش به طور تقريبي محاسبه شده و در جدول شماره 

 ) نشان داده شده است.6(
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 )- هزينه سرمايه گذاري الزم بر حسب ميليون ريال6جدول شماره (

      ثابت توليد متان  

تكنولوژي 
0.1 0.35 0.693 

 2.75*10^6 2.7*10^6 2.67*10^6سوزاندن متان(مشعل) 

 8.34*10^6 8.19*10^6 8*10^6بازيافت انرژي 

 

جمع بندي 

) نشان داده شده است. 7نتايج كلي حاصل از محاسبات انجام شده در جدول شماره(

 

 )- مقايسه نتايج حاصل از دو روش سوزاندن متان و تبديل متان به انرژي7جدول شماره(

تبديل به انرژي مشعل  

 
K=0.1 

  )1(سال/

K=0.35 

) 1(سال/

K=0.693 

) 1(سال/

K=0.1 

) 1(سال/

K=0.35 

) 1(سال/

K=0.693 

) 1(سال/

ميزان كل 

) m3گازتوليدي(
7^10*538.8 7^10*545.6 7^10*555 7^10*538.8 7^10*545.6 7^10*555 

ميزان كاهش 

) co2e)ton/yrآلودگي
7^10*3.21 7^10*3.25 7^10*3.30 7^10*3.23 7^10*3.36 7^10*3.42 

ميزان انرژي 

) kwhتوليدي(
 ---------------------------7^10*542.1 7^10*553.7 7^10*564.6 

يه اهزينه معادل سرم

 ريال)1000000 گذاري(
6^10*2.67 6^10*2.70 6^10*2.75 6^10*8 6^10*8.2 6^10*8.34 

درآمد حاصل از فروش 

ريال) 1000000كربن(
6^10*1.15 6^10*1.17 6^10*1.19 6^10*1.16 6^10*1.21 6^10*1.23 
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نتايج بدست آمده بيان كننده اين است كه ميزان كاهش آلودگي در هر دو روش تقريباً يكسان مي باشد. بنابرين از نظر اثر 

بر سالمت محيط  زيست دو روش تفاوت چنداني ندارند. اما با توجه به اينكه هزينه سرمايه گذاري الزم  براي روش بازيافت 

 برابر هزينه الزم براي روش سوزاندن متان مي باشد به لحاظ اقتصادي روش سوزاندن متان بر تبديل انرژي 4انرژي تقريباً 

ترجيح داده مي شود. با توجه به اينكه به ازاي كاهش آلودگي محاسبه شده كشور ايران مي تواند مبلغي را از خريداران 

دريافت كند قسمتي از هزينه ها قابل جبران مي باشد اما نتايج نشان مي دهد كه سود حاصل از فروش كربن براي هر دو 

روش تقريباً يكسان است و سود حاصله قسمت اعظم هزينه سرمايه گذاري در حالت استفاده از مشعل را جبران مي كند. 

بنابراين استفاده از روش سوزاندن به لحاظ اقتصادي قابل قبول  و به لحاظ  ميزان كاهش آلودگي با روش بازيافت انرژي 

تقريباً يكسان است. بنابراين براي محل دفن زباله رشت استفاده ازاين روش قابل قبول مي باشد.  
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