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ABSTRACT
Background & objectives: Increasing solid waste has made waste management an important
challenge in developing countries. The purpose of this study is to comparative evaluation of
the application of incineration technologies and other waste disposal methods in Iran using
the Analytical Hierarchy Process (AHP) in 2019.
Methods: In this descriptive-applied research, after making a hierarchy, the first criteria and
decision alternatives (1-Sanitary landfill Method 2-Source Reduction, Recycling+ Compost+
Landfill 3-Source Reduction, Recycling+Incineration Technologies+ Landfill) were selected.
Then, the comparison and analysis were performed using Expert Choice 11 software and
Analytical Hierarchy Process.
Results: The weights of three scenarios (1- Sanitary landfill Method 2-Source Reduction,
Recycling+ Compost+ Landfill 3- Source Reduction, Recycling+ Incineration Technology+
Landfill) for waste management in Iran were determined, 0.26, 0.486 and 0.255, respectively.
The Consistency Ratio (CR) was obtained less than 0.1 for all paired matrices of alternatives.
Conclusion: The second scenario with the weight of 0.486 was selected as the best method
for solid waste management in Iran. Therefore, it is recommended to invest on and create the
necessary infrastructure in the country in line with the above-mentioned priority. The third
scenario, with a weight of 0.255, was selected as the last priority of waste management in the
country. Therefore, it is recommended that supervisory and responsible organizations do not
have a permit to construct and commission of incineration technologies for municipal waste
management without conducting environmental, health and economic studies.
Keywords: Waste Management; Disposal Methods; Incineration Technology; AHP
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ارزیابی مقایسهای کاربرد فنآوری زبالهسوز و سایر روشهای دفع پسماند
در ایران با استفاده از روش AHP
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چکیده
زمینه و هدف :افزایش روز افزون پسماند جامد ،مدیریت پسماند در کشورهای در حال توسالعه را باله یالچ لالالش مهالم
تبدیل کرده است .هدف این تحقیم ارزیابی مقایسهای کاربرد زبالهسوز و سایر رو
ار رو

های دفع پسماند در ایران با اسالتفاده

تحلیل سلسله مراتبی در سال  4334بود.

روش کار :در این تحقیم که از نوع تو یفی -کاربردی بود ،پس از تشکیل سلسله مراتب ،ابتدا معیارها و گزینههای تدمیم
دفن بهداشتی انتلا) شد .سپس با استفاده از نرم افالزار  Expert Choice-11و رو

تحلیالل سلسالله مراتبالی مقایساله و

نالیز ورت گرفت.
یافتهها :ضریب اهمیت سه سناریو  -4دفن بهداشتی؛  -2کاهش از مبدا ،بازیافت +کمپوست +دفن بهداشتی؛  -3کالاهش از
مبدا ،بازیافت +زباله سوز +دفن بهداشتی ،برای مدیریت پسماند در ایران به ترتیب  1/116 ،1/26و  1/255تعیین گردید و
ضریب سازگاری تمامی ماتریسهای زوجی گزینهها کمتر از  1/4بدست مد.
نتیجهگیری :سناریوی دوم با وزن  1/116به عنوان برترین رو

برای مدیریت پسماند جامد در ایران انتلالا) شالد .لال ا

پیشنهاد میگردد سرمایهگ اری و ایجاد زیرساختهای الزم در کشور در راستای اولویت فوق ال کر انجام گیرد .سناریوی
سوم ،با وزن  1/255به عنوان اولویت خر مدیریت پسماند در کشور انتلا) شد .بنابراین تو یه میگالردد سالازمانهالای
ناظر و مسئول بدون انجام مطالعات زیست محیطی ،بهداشتی و اصتدادی مجوز ندب زباله سوز برای مدیریت پسماندهای
شهری را ندهند.
واژه های کلیدی :مدیریت پسماند ،رو

های دفع ،فناوری زباله سوزAHP ،

دریافت4331/3/21 :

پذیرش4333/6/43 :

پسماند به کلیه زائدات جامد ،مایع (غیر از فاضالال) و

کمیالالت و کیفیالالت ن متایالالر اسالالت ( . 4بالالا گسالالتر

گاز (داخل کانتینرها  ،ناشی از فعالیتهای انسان گفتاله

روزافالالالزون جمعیالالالت ،توسالالالعه شالالالهرها و الالالنایع،

میشود که با توجه باله وضالعیت اصتدالادی -اجتمالاعی،

پیشرفتهای فن وری ،تاییرات الگوی مدرف و غیره
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مقدمه

فرهنگالالی و شالالرایط ) و هالالوایی در منالالا م ملتلالال ،
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تولید و تنوع پسماند افزایش یافته است ( ، 2،3که یالچ

 MADMذکر شده است .مطالعهای که باور ادیان و

هشدار جدی برای جهان تلقالی مالیگالردد و نیالاز بالاله

همکاران بالا رویکالرد  TOPSISانجالام دادهانالد ،نتالای

مدیریت مناسب دارند ( . 1،5در لند سال اخیالر اکرالر
کشورهای در حال توسعه سالعی در بهبالود رو

تحقیم نشالان داد از میالان ساله رو

پرکالاربرد دفالن

هالای

بهداشتی ،کمپوستسازی و احتراق در دفع پسالماندها،

مدیریت پسماند داشتهاند .باله دلیالل وجالود مشالکالتی

رو

بالرای

نظیر افزایش جمعیالت ،عالدم تجرباله کالافی مسالئولین

استان ا فهان انتلا) گردید ( . 42یچ مطالعه موردی

ذیربط ،منابع مالی ناکافی و کمبود تجهیزات موجود و

در بوسنی و هرزگوین توسالط وولیجالا  5( 1و یالچ

نبود ا العات کافی در مورد کمیت و کیفیت پسماندها

مطالعالاله مالالروری توسالالط سالاللطانی و همکالالاران ( 44و

سبب مدیریت نامناسب نها شدهاست ( . 6،4امالروزه

مطالعه مروری دیگری توسط مردانی انجام شالد (43

هالا و

های

در دنیا بسته باله شالرایط ملتلال

موجالود رو

کمپوستسازی باله عنالوان بهتالرین رو

و نتای مطالعات نشان داد که یکی از بهترین رو

سناریوهای متعددی برای دفع پسماند مورد اسالتفاده

تدالالمیمگیالالری بالاله منظالالور انتلالالا) بهتالالرین سالالناریوی

صرار مالیگیرنالد .هالر یالچ از سالناریوها بالرای داشالتن

مدیریت پسماند رو

 AHPمیباشد .مطالعه دیگری

صابلیالالت اجالالرا نیالالاز بالاله شناسالالایی معیارهالالای تاریرگالال ار

در ترکیه توسط کوبالان

خواهند داشت .انتلا) معیارها باعث میشالود هریالچ

مطالعه هشت سناریوی مالدیریت پسالماند شالهری بالا

از سناریوها از نظر هزینه اصتدادی و هزینه ارربلشالی

تدمیمگیری لندمعیاره مورد ارزیابی

صرار گرفتند و نتای تحقیم نشالان داد کاله رو

دفالن

دفع پسماند برای مدیران با وجود معیارهای لندگاناله

بهداشتی و بازیافت به عنوان بهترین گزیناله مالدیریت

و روابط بین نها به یچ مساله تدمیمگیری لندمعیاره

پسماند برای کشورهای در حال توسعه معرفی شالدند

( MADM4تبالالالدیل شالالالده اسالالالت ( . 3,1برخالالالی از

( . 1با توجه به اینکه تاکنون در کشور به فر ینالد دفالع

هالالای  MADMکالاله بالاله منظالالور مالالدیریت بهتالالر

پسماند باله شالکل ا الولی نگالاه نشالده اسالت و عمالدتا

پسماندها به کار گرفته مالیشالوند شالامل ،TOPSIS2

پسماندها به ور سنتی و غیربهداشتی در حاشیه شهر

 ،LINMAP6 ،MDS5 ،MRS1 ،ELECTRE3رو

انباشته شدهاند ،ل ا مدیریت نامناسب پسالماند باعالث

تحلیل سلسله مراتبی ( AHP4و غیره میباشالند (. 41

مشکالت عمده زیست محیطالی ،بهداشالتی و اصتدالادی

در مطالعات انجام شده با ذینفعالان ملتلال  ،مشالل

شالالدهاسالالت .اخیالالرا بحالالث اسالالتفاده از زبالالالهسالالوز نیالالز

رو

شده است که  AHPیچ تکنیچ غالب به منظور انتلا)
بهترین رو

بهعنوان یچ رو

دفع در برخی از کالنشهرهای ایران

برای مدیریت پسماند بوده است که در

از جملالالاله شالالالهر تبریالالالز مطالالالر شالالالده اسالالالت و

 65در د از مطالعات مشالاهده شالده اسالت ( . 44در

مطر کنندگان ،بدون انجام مطالعالات امکالانسالنجی و

مناسب

همچنالالین بالالدون انجالالام مطالعالالات ارزیالالابی ارالالرات

زیر مطالعات متعددی در زمینه انتلا) رو

مدیریت پسالماند بالا اسالتفاده از تکنیالچهالای ملتلال
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باهم تفاوت داشته باشند ( . 1انتلا) یچ رو

مناسب

کمچ سه رو

3

الورت گرفالت ( . 1در ایالن

زیسالالتمحیطالالی و بهداشالالتی ،بالاله عنالالوان یالالچ رو
کاربردی و صابل اجالرا بالرای دفالع پسالماند در کشالور
1

نگرانیهای خاص بهداشتی و زیستمحیطالی باله ویال ه
لودگی هوا را میتواند به همراه خالود داشالته باشالد.
Vučijak
Coban

8
9
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Multiple Attribute Decision Making
The technique for Order of Preference by Similarity
to Ideal Solution
3
Elimination et Choice Translating Reality
4
Marginal Rate of Substituation of Attributes
5
Multi-Dimensonal Scaling
6
Linear Programming for Multidimensional Analysis
of Preference
7
Analytic Hierarchy Process
2

تاکید مینمایند .از رف دیگر اسالتفاده از زبالالهسالوز
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بنابراین این مطالعه با هدف بررسی وضالعیت موجالود

ابتدا  22معیالار ارزیالابی کاله بالرای انتلالا) رو

مالالدیریت پسالالماندهای شالالهری در کشالالور و مقایسالاله

مدیریت پسماند جامد مورر بودند ،لیست گردید .در

هالای دفالع پسالماند بالا

انتلا) معیارها تقریبا تمالام عوامالل مالورر بالر انتلالا)

 AHPانجام شد تا بر اساس نتالای حا الل

های مدیریت پسماند جامد ،از جمله فاکتورهای

کاربرد زبالهسوز با سایر رو
کمچ رو

رو

هالای

از تجزیه و تحلیل  ،AHPمناسبترین گزینه مالدیریت

فنی ،اصتدادی و زیست محیطی مد نظر صرار گرفالت.

پسماند برای ایران تعیالین و پیشالنهاد گالردد .ا العالات

انتلا) معیارهای ارزیابی به کمالچ تالیم پال وهش و بالا

حا ل میتواند باله عنوان ا العالات پایاله بالرای ارتقالا

مرور منابع و مطالعات انجام شده در این خدوص در

نحوه مدیریت پسماند جامد در کشور مورد اسالتفاده

داخل و خارج کشور ورت گرفت .بالرای ا مینالان از

صرار گیرد.

انتلا) درست معیارها ،جدول اعتبارسالنجی راحالی و
در اختیار تیم خبرگان منتلب (شامل  42نفر از اسالاتید

روش کار

دانشگاه با تلد

این مطالعه از نوع تو الیفی -کالاربردی بالوده و دارای

و کارشناسالالان اجرایالالی متلدالال

دو مرحله ا لی بود .پس از تشکیل سلسله مراتالب ،در

پسالالماند صالالرار داده شالالد .معیارهالالا از نظالالر ضالالرورت،

مرحله اول معیارهای ارزیابی بالا اسالتفاده از مقایسالات

شفافیت ،حساس بودن ،صابلیت سنجش ،مرتبط بودن و

زوجی و با بکارگیری مقیاس ارجحیالت  3تالایی سالاعتی

سادگی انجام ،ارز

گ اری شدند .سپس نظرات تالیم

تعیالالین وزن شالالد .در مرحلالاله دوم مقایسالالات زوجالالی

خبرگان جمعبنالدی شالده و بالا اسالتفاده از نالرم افالزار

گزینههای تدمیم بر اساس معیارهالا الورت گرفالت.

 Excelامتیاز هر معیار محاسبه و معیارهای با اهمیالت

برای مقایسه زوجی گزینهها از اعالداد (امتیالاز  4تالا 3

کمتر از  4ح ف و در نهایالت  41معیالار برتالر انتلالا)

استفاده شد .انجام هر دو مرحله بالا اسالتفاده از رو

گردید (جدول . 4

تجزیه و تحلیالل  AHPالورت گرفالت ( . 41بررسالی

در مرحله بعالد وزن معیارهالا تعیالین شالد .تعیالین وزن

کلی از لارلو) تدمیم گیری در شالکل  4نشالان داده

معیارها با استفاده از مقایسالات زوجالی و بالا بکالارگیری

شده است.

مقیاس ارجحیت  3تالایی سالاعتی توسالط تالیم خبرگالان
↓
تعیین و انتلا) معیارهای ارزیابی

↓
محاسبه وزنهای نسبی و انجام مقایسات زوجی

↓
انتلا) گزینههای تدمیم گیری (سناریوها

↓
مقایسه سناریوها

↓

شکل  .1مرور کلی چارچوب تصمیم گیری

انتخاب معیارها

انجام شد .مزیت مقایسات زوجی این بود کاله فالارا از
سایر معیارها تنهالا باله اولویالت بنالدی  2معیالار مالورد
مقایسه پرداخته شد و درجه اهمیت هر معیار ،نسالبت
به دیگری مشالل

گردیالد ( . 41اگالر ( Cj| j= 1, 2,

 C = 3,…,nمجموعالالهای از معیارهالالای تدالالمیم باشالالد،
نتیجه مقایسات زوجی در ماتریس  n*nبهنام ماتریس
 Aنشان داده شده اسالت (معادلاله  4و  2کاله در ایالن
ماتریس هریالچ از مولفالههالای مالاتریس  Aیعنالی ،aij
حا ل تقسیم معیار  aiبالر وزن معیالار  ajاسالت .خالارج
صسمت این در صالب جالدول ارجحیالت  3تالایی سالاعتی
ارائه شده است (( 41همین روند برای گزینههالا نیالز
تکرار شد (جدول . 2
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شناسایی رو

مناسب دفع

در امالالر مالالدیریت
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جدول  .1معیارهای موثر بر مدیریت و دفع پسماند

ترجمه التین

فاکتور
4

هزینههای سرمایه گ اری

2

هزینههای بهره برداری و نگهداری

3

CC

Capital Costs

OMC

Maintenance  Operation Costs

IC

Indirect Costs

1

توسعه پایدار

SD

Sustainable Development

5

مقدار زمین و فضای مورد نیاز

RLS

6

در دسترس بودن فناوری مورد نیاز

ATR

4

جمع وری و انتقال به محل (هزینه و خطرات بهداشتی و زیست محیطی

CMP

1

سازگار بودن فناوری با نوع پسماند تولیدی

3

پاسلگو بودن به نیاز (از نظر مدیریت و رفع معضالت زیست محیطی و بهداشتی

RN

Required Land and Space
Availability of Technology
Required
Collecting and Moving to the
Place
Compatibility of the Technology
with the Type of Waste Produced
Responsive to need

41

خطرات شالی و ایمنی

ORS

44

ضرورت و امکان مدیریت مواد باصیمانده از فرایند دفع

NPM

42

خطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از لودگی ) و خا

43

خطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از لودگی هوا

41

راندمان و بازدهی

CTTWP

Occupational Risks and Safety
The necessity and possibility of
managing the residual material
from the disposal process
Health and Environmental Risks
Caused by the water and soil
Pollution
Health and environmental Risks
caused by air pollution
Efficiency
Need Proficiency for Design and
Implementation
The Need for Skilled and Expert
Exploiters For Operation and
Maintenance
The Need for Waste Separation
Recycling and Reuse of Materials
and Energy

HERWSP
HERAP
E

برای راحی و اجرا

45

نیاز به تلد

46

نیاز به بهره بردار ماهر و متلد

44

ضرورت تفکیچ زباله

41

امکان بازیافت و استفاده مجدد از مواد و انرژی

NPDI
برای بهره برداری و نگهداری

NSEE
NWS
RRME

جدول  .2مقادیر امتیازدهی و ترجیجها برای مقایسات زوجی

درجه اهمیت در مقایسه دو به دو

مقادیر امتیاز

معکوس مقادیر امتیاز

ترجیح یکسان

4

4

نسبتا ارجح

3

1/333

صویا ارجح

5

1/2

ترجیح بسیار صوی

4

1/413

کامال ارجح

3

1/444

ترجیحات بین فوا لی

 6 ،1 ،2و 1

1/425 ،1/466 ،1/25 ،1/5

(2

aii = 1, aji = 1/aij , aij ≠ 0
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در ادامه وزنهای نسبی معیارهالا و گزینالههالا (بالردار

سناریوهای انتلا) شده به منظور مالدیریت پسالماند

وزن ماتریسها  w1, w2, …, wiمحاسبه شدند .بعالد

برای مطالعه حاضر به شر زیر میباشد:

از وزندهالالالی ،وزنهالالالا نرمالالالالیزه شالالالدند .بالالالرای
نرمالالالیزهکالالردن وزنهالالا ،ابتالالدا مقالالادیر هالالر یالالچ از
ستونهای ماتریس مقایسه زوجی با هم جمالع شالده و

سناریو  -4دفن بهداشتی (alt 1

مقدار هر عندر در ماتریس به جمالع سالتون خالود

سناریو  -2کاهش از مبدأ ،بازیافت  +کمپوست  +دفن

تقسیم گردید (معادله  . 3سپس میانگین عندر در هالر

بهداشتی (alt 2

سطر از ماتریس نرمالیزهشده را محاسبه نموده و در

سناریو  -3کاهش از مبدأ ،بازیافت  +زبالهسوز  +دفن

نتیجه ن بردار وزن معیارهالا ایجالاد شالد (معادلاله 1

بهداشتی (alt 3

(. 45

گالالام بعالالد تعیالالین اولویالالت بالالود .سالالناریوهای منتلالالب

(3

مدیریت پسماند بر اساس معیارها و به ورت زوجالی
مقایسه شدند و درجه اهمیت هالر سالناریو نسالبت باله

(1

دیگری مشل

در این روابالط  :mتعالداد سالتون :n ،تعالداد سالطر:aij ،
درایههالای مالاتریس مقایساله زوجالی و  :rijدرایالههالای
 :Wiوزن گزینه  iام میباشد.
انتخاب گزینههای تصمیمگیری (سنناریوهای مختلن
مدیریت پسماند)

رو

های ملتل

مدیریت پسالماند نظیالر کالاهش از

مبدأ  ،تفکیچ از مبدأ ،بازیافت مواد ،تولید کمپوسالت،

ضریب اهمیت بدست مده ،اولویتبندی شالدند .در
این مرحله ،از تلفیم ضرایب مزبور امتیاز نهایی هر یچ
از سناریوها تعیین گردید .برای این کار از ا ل ترکیب
سلسله مراتبی که منجر به بردار اولویالت بالا در نظالر
گالالرفتن همالاله صضالالاوتهالالا در تمالالامی سالالطو سلسالالله
مراتب میشود ،اسالتفاده گردیالد ( . 46،44رابطاله (5
نحوه امتیاز نهایی سناریوها را نشان میدهد.
(5

سالالوزاندن و بازیافالالت انالالرژی ،تفکیالالچ در مقدالالد و

در این رابطه  :VHامتیاز نهایی سناریو  :WK ، jوزن هر

فر وری مواد صابل بازیافت و دفن بهداشتی زباله و یا

معیالالار :gij ،وزن سالالناریوها در ارتبالالاب بالالا معیارهالالا

ترکیبی از نها توسط تیم پ وهش و کارشناسان خبالره

میباشد.

مورد بررسی صرار گرفت .در این مطالعاله ساله معیالار

بررسی سازگاری و ناسازگاری در قضاوت

ا لی شامل  -4منبع تولید پسماند -2 ،کمیت و کیفیت

کنترل درستی و حت مقایسههای انجامشده توسالط

پسماند تولیدی و  -3مزایا و معایب رو

مدیریت پسماند ،جهت انتلا) سناریویهالای ملتلال

سازگاری صضاوتهای زوجی ،بردار سازگاری محاسالبه

مدیریت پسماند در کشور مد نظالر صالرار گرفالت .بالا

شالالد و مقالالدار ویالال ه ن  λmaxبدسالالت مالالدλmax .

توجه به شرایط اصلیمی در ایران ،امکانالات ،تجهیالزات و

بیشترین مقدار وی ه مالاتریس مالورد نظالر اسالت و n

فن وری موجود در کشور و همچنین با درنظرگرفتن

سالازگاری (CI

تعداد سطر یا ستون ن است .شاخ

عوامل تاریرگ ار (سه معیالار فالوقالال کر در انتلالا)

بم معادله ( 6تعیین گردید .سپس ضریب سالازگاری

گزینههای تدمیمگیری ،سه سالناریو بالرای ایالران (باله

(CR

بالالم معادلالاله ( 4بدسالالت مالالد کالاله در ن RI

اسالالترنای شالالهرهای شالالمالی  ،انتلالالا) و معرفالالی شالالد.

شاخ

ناسازگاری ماتریس تدادفی است .این شاخ
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برای ماتریسهایی که اعداد نها کامال تدادفی اختیالار

صضالالاوتهالالای انجالالام گرفتالاله سالالازگار هسالالتند در غیالالر

شالالده باشالالند محاسالالبه شالالده کالاله مقالالادیر ن بالالرای

این ورت الزم است که در صضالاوتهالا تجدیالد نظالر

ماتریسهای  nبُعدی مطابم جدول  3است .به عبالارت

شود (. 41

دیگر در هر ماتریس ،حا ل تقسیم شاخ
بر شاخ

ماتریس تدادفیِ هم بُعد

ناسازگاری

(6

= CI

(4

= CR

 ،معیار مناسالبی

برای صضاوت در مورد ناسازگاری ماتریس اسالت کاله
ن را میزان ناسازگاری می نامند .اگر نرخ سالازگاری
کمتالالر از  1/4باشالالد نشالالاندهنالالده ایالالن اسالالت کالاله

جدول  .3مقدار شاخصهای ناسازگاری تصادفی ( )IRبرای ماتریسهای با ابعاد مختل

41

3

1

4

6

5

1

3

2

4

n

4/13

4/15

4/14

4/32

4/21

4/42

1/3

1/51

1

1

RI

یکی از اولین و مهمترین مراحالل سالاخت یالچ تدالمیم

شدند .ماتریس مقایسات زوجی و ضالریب ناسالازگاری

مورر برای انتلا) بهترین سناریوی مدیریت پسالماند

نها در جدول  5ارائه شده است .به دلیل تعالداد زیالاد

در کشور ارزیابی تجربیات فعلی است .نتای حا الل از

ماتریسها لند نمونه از نها برای نشالان دادن نحالوه

مطالعه ارزیابی مقایسهای کالاربرد زبالالهسالوز و سالایر

امتیازدهی نمایش داده شده است .بالا توجاله باله نتالای

هالالای دفالالع پسالالماند در ایالالران بالالا اسالالتفاده از از

حا الالل از ایالالن تحقیالالم ضالالریب ناسالالازگاری تمالالامی

 AHPنالیز

ماتریسهای مقایسات زوجی کمتر از  1/4بدست مد

شد .در مدل  AHPاستفاده شده ،برای انتلا) بهترین

که نشان دهنده سازگاری و درستی تدمیمات گرفتاله

گزینه دفع نهایی ،به انجام مقایسالات زوجالی گزینالههالا

شده در تمامی سطو مدل است .معیارهای مورر در

نسبت به هر معیار و مقایسه وزن معیارهالا نسالبت باله

انتلا) رو

مناسب جهت مدیریت پسالماند ،بالا هالم

هدف نهالایی پرداختاله شالد .جالدول  1نتالای حا الل از

مقایسه شدند .شکل  2ضریب اهمیت و اولویالتبنالدی

تحلیالالل دادههالالا و مقایسالاله زوجالالی معیارهالالا را نشالالان

هر یچ از معیارها در انتلا) بهتالرین رو

مالدیریت

میدهد .با توجه به مقایساله زوجالی معیارهالا و اعالداد

پسماند را نشان میدهد .با توجه باله شالکل  ،2ترتیالب

رو

نرمافزار  Choice Expert-11و با رو

شده است .نتالای

نسبت به معیار دیگری نشان داده شالده اسالت .اعالداد

مقایسالاله زوجالالی معیارهالالا نشالالان مالالیدهالالد کالاله معیالالار

بزرگتر از  4نشاندهنده اهمیت معیار افقی نسبت باله

«خطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از لالودگی

معیار عمودی است .اعداد کالولکتر از  4نشالاندهنالده

) و خا » و «خطالرات بهداشالتی و زیسالت محیطالی

اهمیت معیار عمودی نسبت به معیار افقی است .عالدد

ناشی از لالودگی هالوا» از نظالر ضالریب اهمیالت ،وزن

 4نیز نشاندهنده ترجیح یکسالان معیالار افقالی و معیالار

بالاالیی را نسالبت باله بقیاله معیارهالا باله خالود گرفتالاله و

عمالودی مالیباشالد .مالاتریس مقایسالات زوجالی بالالرای

بهعنوان مهمترین معیارهای تاریرگ ار بالر مالدیریت و

سالالناریوهای مالالدیریت و دفالالع پسالالماند تشالالکیل شالالد و

دفع پسماندهای جامد انتلا) شدهاند .از سالوی دیگالر

سناریوهای انتلا) شده بالرای مالدیریت پسالماند بالر

معیار «هزینههای بهالرهبالرداری و نگهالداری» از نظالر

] [ DOI: 10.52547/j.health.12.2.153
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اهمیت کمترین وزن را داشته و در بحالث مالدیریت و

میشود ،سناریوی دو در ارتباب بالا برخالی معیارهالا از

دفع پسالماند باله عنالوان معیالاری بالا اررگال اری کمتالر

جملالاله توسالالعه پایالالدار ،هزینالالههالالای سالالرمایهگ ال اری،

انتلا) شده است (شکل  . 2اولویالت نهالایی گزینالههالا

سالالازگاربودن فنالالاوری بالالا نالالوع پسالالماند تولیالالدی،

(سناریوهای انتلا) شده برای مالدیریت پسالماند بالا

پاسلگوبودن به نیاز ،خطرات شالی و ایمنالی ،خطالرات

توجه به تاریر تمامی معیارهالا در شالکل  3ارائاله شالده

بهداشتی و زیست محیطی ناشی از لودگی ) ،خا

است .نتای اولویتبندی گزینهها نشالان مالیدهالد کاله

و هوا ،ضرورت و امکالان مالدیریت مالواد باصیمانالده از

سالالناریوی  2از نظالالر ضالالریب اهمیالالت بیشالالترین وزن

برای

فرایند دفع ،راندمان و بازدهی ،و نیاز به تلد

مدیریت و دفع پسماند در ایران انتلالا) شالده اسالت.

این معیارها ارجحیت بیشتری نسبت به بقیه سالناریوها

در حالالالیکالاله سالالناریوی شالالماره ( 3اسالالتفاده از رو

به خود اختدالاص داده اسالت .در بالین ایالن معیارهالای

زبالالالهسالالوز از نظالالر ضالالریب اهمیالالت کمتالالرین وزن

اررگ ار ،معیار «توسعه پایدار» ارجحترین معیالار مالورر

منتلالب

در انتلالالا) سالالناریوی  2بالالوده اسالالت .سالالناریوی  3در

برای مدیریت پسماند در ایالران پیشالنهاد نمالیگالردد

ارتباب با معیارهای امکان بازیافت و اسالتفاده مجالدد از

(شالالکل  . 3همچنالالین میالالزان ناسالالازگاری بالالرای تمالالامی

مواد و انرژی ،ضرورت تفکیچ زباله ،نیاز به بهرهبردار

صضاوتها برابر  1/4بود که در حد صابل صبالولی صالرار

ماهر ،هزینههای بهرهبرداری ،هزینههای غیرمسالتقیم،

بهتر میزان اهمیت هر گزینه نسالبت

نیاز به زمین و فضای مورد نیاز و جمالع وری و انتقالال

بالاله سالالایر گزینالالههالالا از نظالالر معیارهالالای تاریرگالال ار در

به محل دارای ارجحیت باالتری نسبت به بقیه معیارهالا

رسیدن به هدف کلی ،تحلیل حساسیت ورت گرفت.

بوده است .در بین این معیارهای اررگ ار ،معیار «امکان

نمودار تحلیل حساسیت در شکل  1ارائاله شالده اسالت.

بازیافت و استفاده مجدد از مواد و انرژی» ارجحترین

تحلیل حساسیت گویای این مطلب است که با توجه به

معیالالار مالالورر در انتلالالا) سالالناریوی  3بالالوده اسالالت .در

وزنهای فعلی ،کدامیچ از سناریوها در ارتباب با کدام

مورد سناریوی یچ ،تنهالا معیالار تاریرگال ار و ارجالح در

معیار ضریب اهمیت بالاالیی داشالته و نسالبت باله بقیاله

انتلا) این سناریو به عنوان یچ رو

برتر و مناسالب

سناریوها در ارتباب با همین معیالار ارجحیالت بیشالتری

برای مدیریت پسالماند «در دسالترس بالودن فنالاوری

پیالدا مالالیکنالد .همالالانگوناله کالاله در شالکل  1مشالالاهده

مورد نیاز» بود.

( 1/255را داشته و ل ا به عنالوان یالچ رو

دارد .برای در
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جدول  .5مقایسات زوجی انجام شده و ضریب ناسازگاری

alt 3
0.88
1.09
1
alt 3
0.41
1.04
1

)HERAP (CR : 0.00
alt 1
alt 2
1
0.76
1.31
1
1.13
0.92
)CC (CR : 0.03
alt 1
alt 2
1
0.23
4.35
1
2.44
0.96

alt 1
alt 2

alt 3
2.24
4.58

alt 3

1

alt 1
alt 2
alt 3

alt 3
0.71
1
1

)HERWSP (CR : 0.04
alt 1
alt 2
1
0.88
1.13
1
0.44
0.22
)IC (CR : 0.02
alt 1
alt 2
1
1.04
0.96
1
1.4
1

alt 1
alt 2
alt 3

alt 1
alt 2
alt 3

شکل  .3اولویت بندی سناریوهاها با توجه به هدف تصمیم (انتخاب بهترین روش مدیریت پسماند)
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شکل  .4اهمیت نسبی هر سناریو نسبت به سایر سناریوها از نظر معیارهای اثرگذار( -نمودار تحلیل حساسیت)

مورد بررسی در این مطالعه به الورت  -4کالاهش از

بحث
میدهند که بلش عمده زبالههای شهری تولیالدی را

بهداشتی و  -3کاهش از مبدأ ،بازیافالت +زبالالهسالوز+

مواد زیست تلریالب پال یر و پالس از ن مالواد صابالل

دفن بهداشتی میباشد که همسو با یافتههای برخی از

بازیافت مرل کاغال  ،پالسالتیچ ،فلالزات و غیالره تشالکیل

مطالعات صبلی میباشد ( . 42،24در جالدول  6مقایساله

میدهند ( . 4،43،21ایالن نتالای باله نالوعی تاییدکننالده

نتای حا ل از این تحقیم با نتای سایر مطالعالات ارائاله

اولویتبندی انجام شده در این تحقیالم مالیباشالد .بالا

شده است.

مطالعات انجام شده در منا م ملتلال

توجه نتای به دست مده اولویالتبنالدی سالناریوهای
جدول  .6مقایسه نتایج مطالعه حاضر با سایر مطالعات دیگر

مطالعات داخلی

محل و سال تحقیم

مطالعه حاضر

4334

AHP

عسگریان و همکاران

4335

AHP

صاجانی و همکاران

4335

TOPSIS

باور ادیان و همکاران
صنبرزاده و همکاران

ا فهان
(4331
تهران
(4332

رو

های تدمیم گیری

بهترین رو

مدیریت پسماند

کاهش از مبدأ ،بازیافت  +کمپوست  +دفن بهداشتی
رو
ترکیبی از رو

تفکیچ و دفن بهداشتی
های بازیافت و هضم بیهوازی و

دفن بهداشتی به همراه تولید برق از زباله

لوئیس و همکاران

(22
(23

TOPSIS

کمپوستسازی

ANP
GIS

MRF

(21
-

ترکیه
(2144
ترکیه
(2144
فیلیپین
(2114

TOPSIS
PROMETHEE I
PROMETHEE II

دفن بهداشتی  +بازیافت

(1

TOPSIS FUZZY
PROMETHEE

ذخیره سازی و سوزاندن

(25

MCDM

کمپوست کردن

(24
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ریکان و همکاران

-

(42

مطالعات خارجی
کوبان و همکاران

رفرنس
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مبدأ ،بازیافت +کمپوسالت +دفالن بهداشالتی -2 ،دفالن
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با توجه به نتای ارائه شده در جدول  ،6میتالوان بیالان
کرد که انتلا) رو

ساخت و ساز زبالهسالوزها ملالال

شالده اسالت (. 21

جهان بسته به شرایط اصلیمالی

همچنالالین مباحالالث فالالوقالالال کر و وجالالود معایالالب و

منطقه ،شرایط اصتدادی ،اجتماعی و فرهنگی ،امکانات و

محدودیتهای زبالهسوز (از جمله نیاز باله تلدال

و

تجهیالالزات ،نالالوع و ترکیالالب پسالالماند ،کمیالالت و کیفیالالت

دانالالش بالالالاال در امالالالر راه انالالدازی و بهالالالرهبالالالرداری

پسماند و فن وری موجود در منطقه متفالاوت اسالت.

زبالهسوزها ،وجود هزینههای سرمایهگ اری و غیالره

انجام شده در خدالوص نالالیز

و با عنایالت باله وجالود زمالین فالراوان کاله در ا الراف

کیفی پسماندهای تولیدی در ایران حالاکی از ن اسالت

شهرها برای دفن بهداشتی زباله مناسالب مالیباشالند،

که تقریبا  61-41در د اجالزای پسالماندهای جامالد را

سرمایهگ اری در جهت احداا کارخانههای زبالهسوز،

مواد لی تشکیل میدهند ( 4،21که با توجه به کیفیت

تو یه نمیشالود ( . 25سالناریوی ( 2کالاهش از مبالدأ،

پسماند تولیدی ،بهرهوری بازیافت ،تولید کود از زباله

بازیافت +کمپوست +دفن بهداشالتی بالرای مالدیریت

بهدلیل رفه اصتدادی بالقوه ن دارای اهمیت زیادی

پسماند در ایران مورد تاکید صرار مالیگیالرد .الزم باله

است ( . 1از رف دیگالر کمپوسالتکالردن مالواد لالی

ذکر است شهرهای شمال ایالران بالهویال ه اسالتانهالای

باعث کالاهش انتشالار گازهالای الینالده در مقایساله بالا

گالالیالن و مازنالالدران بالاله دلیالالل شالالرایط کالالامال متفالالاوت

دفن بهداشتی مالیگالردد و در الورت رعایالت

(اصلیمی ،زمین ،کیفیت پسماند و غیره بایالد باله الور

شهرها و منا م ملتل

نتای مطالعات ملتل

رو

تفکیچ از مبدأ نیز باعث کاهش هزینههای حمل و نقل

جداگانه مورد بررسی و تدمیمگیری صرار گیرد.

و دفالالن خواهالالد شالالد ( . 41از دیگالالر مزیالالتهالالای
کمپوستکردن میتوان باله بهبالود خدو الیات خالا
 ،تالامین و حفالم مالواد

در این مطالعه سه سناریوی دفن بهداشتی ،کالاهش از

و افزایش اسالتقرار و مانالدگاری گیالاه در

مبدأ /بازیافت +کمپوست +دفن بهداشتی و کالاهش از

میباشد ( . 26با توجه به اینکاله کشالور ایالران در

مبدأ /بازیافت +زبالهسوز +دفن بهداشتی با استفاده از

(ازجمله کاهش فرسایش خا
ما ی خا
خا

نتیجه گیری

 AHPجهالالت انتلالالا) بهتالالرین رو

یچ منطقه خشچ و نیمه خشچ واصع شده و خا هالای

رو

زراعی ن معموال از کمبود مواد لی رنال مالیبرنالد،

پسماند برای کشور ایران مورد بررسی صالرار گرفالت.

احالداا کارخاناله

بر اساس نتای باله دسالت مالده سالناریوی شالماره 2

بنابراین مدیریت پسالماند باله رو

مالالدیریت

الزم به توضیح است سوزاندن زباله باعث تولید تقریبا

 1/116به عنالوان ارجالحتالرین گزیناله بالرای مالدیریت

و  5در الالد خاکسالالتر بالالادی

پسالالماند ایالالران انتلالالا) گردیالالد .ضالالریب اهمیالالت

میشود ( . 24بنابراین حدود یچسوم کل پسماند نیاز

سالالناریوهای شالالماره  4و  3بالالهترتیالالب برابالالر  1/26و

بالاله دفالالن بهداشالالتی خواهنالالد داشالالت و در حقیقالالت

 1/255باله دسالالت مالالد کالاله نشالان مالالیدهالالد از نظالالر

زبالهسوز به عنوان یالچ گزیناله دفالع نهالایی محسالو)

متلددالالالین بهداشالالالت محالالالیط ،محالالالیط زیسالالالت و

نمیگردد .همچنین در لند سال اخیر به دلیل نگرانالی

کارشناسان شهرداریها اسالتفاده از رو

زبالالهسالوز

در مالورد ارالرات بالالقوه زیسالت محیطالی و بهداشالتی

برای مدیریت پسالماندهای ایالران باله عنالوان خالرین

ناشی از زبالهسوزها ،در برخی کشالورها باله شالدت بالا

اولویالالت مالالیباشالالد .بالالا توجالاله بالاله تکنولالالوژی پیچیالالده،

 25در الالد خاکسالالتر کالال
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کمپوست یچ گزینه مناسب محسو) میشود.

(کاهش از مبدأ /بازیافت +کمپوست با ضریب اهمیت
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مناسب مدیریت پسالماند بالرای

بنالالابراین بالالر اسالالاس نتالالای حا الالل از ایالالن مطالعالاله و

465 مهدی غایب زاده و همکاران

...ارزیابی مقایسهای کاربرد زباله سوز

 موارد زیر برای ارتقا،تحقیقات بیشتر در این خدوص

 خطرات بالالقوه زیسالت محیطالی،بومینبودن فناوری

.نحوه مدیریت پسماند در کشور مد نظر صرار گیرد

 هزینه سرمایهگ اری و نگهداری بسیار، ( لودگی هوا

 بلدالوص، سیاستهای مدیریت پسماندهای شهری-

باال و از همه مهمتر عدم وجود مطالعات امکانسالنجی

توجه به ا ل کاهش از مبدأ و سرمایهگ اری بر روی

و ارزیابیهای اولیاله در حالال حاضالر اسالتفاده از رو

.بازیافت و کمپوست متمرکز گردد

زبالهسوز بالرای کشالور (باله غیالر از شالهرهای شالمالی

 ا ال و توسعه صوانین و مقررات مالدیریت پسالماند-

.ایران به هیچ وجه تو یه نمیشود

کشور و همچنین لارلو)ها و دستورالعملهای جدید

محدودیتهای مطالعه

.مدیریت منظم پسماند در کشور ایجاد گردد

 کمبود ا العات در خدالوص انتلالا) بهتالرین روهالای

تشکر و قدردانی
این مقاله حا ل بلشالی از الر تحقیقالاتی بالا عنالوان
های دفالع
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برای تایید یافتالههالای ایالن مطالعاله کاله

پسماند در ایران بالا اسالتفاده از رو

علمی ملتل

.ممکن است در افزایش اعتبار نتای کمچ کننده باشد

«کاربرد زبالهسوز در مقایسه با سایر رو

)» مدالوAHP
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مدیریت پسماند در کشالور بالا اسالتفاده از رو

پیشنهادات

دانش مالا در مالورد ارزیالابی و انتلالا) بهتالرین رو

 درمالانی،دانشگاه علالوم پزشالکی و خالدمات بهداشالتی

هالای

 است که با53322  با کد رهگیری4336 تبریز در سال

هالای علمالی معتبالر

حمایالالت مرکالالز تحقیقالالات سالالالمت و محالالیط زیسالالت

هنوز تا حد زیادی ناشناخته است و نیالاز باله تحقیقالات

دانشکده بهداشت دانشگاه علالوم پزشالکی تبریالز اجالرا

 بنالالابراین پیشالالنهاد مالالیگالالردد عالالالوه بالالر.بیشالالتر دارد

 بالا اسالتفاده از رو،مدیریت پسماند در کشور
تدمیمگیری و سایر رو

ملتل

.شده است
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