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بررسی وضعیت مدیریت پسماند در شهرک صنعتی چرمشهر و ساالریه با دیدگاه توسعه
پایدار  TBLو تحلیل سلسله مرتبی
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 -1استاد ،دانشکده مهندسی محیط زیست ،دانشگاه تهران
 -2دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی محیط زیست ،پژوهشکده توسعه و تکنولوژی دانشگاه تهران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی محیط زیست ،دانشگاه تهران
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد  ،HSEدانشگاه تهران
 -5دانشجوی کارشناسی ارشد  ،HSEدانشگاه تهران

چكیده
ام روزه در کشورهای صنعتی و درحال توسعه ،صنایع مختلف با سرعت زیادی رو به گسترش هستند .جمع آوری صنایع در یک
محل مزایایی مانند امكان مدیریت بهتر ،ایجاد زیر ساخت های الزم با هزینه کمتر ،کنترل آلودگی و ایجاد رقابت بیشتر و همچنین
معایبی مانند تولید زباله متفاوت بسته به نوع صنایع با حجم باال می شود .بدین منظور ،کمیت و کیفیت زباله های شهرک صنعتی
چرمشهر و ساالریه با بیش از  222کارخانه فعال و تولید ساالنه حدود  22هزار تن پسماند جامد ،مورد مطالعه قرار گرفت و سامانه
فعلی مدیریت پسماند شهرک واکاوی شد .در ادامه ،با بكارگیری روش تصمیم گیری چند معیاره روش بهینه دفع نهایی پسماند برای
شهرک صنعتی شناسایی شد .بدین منظور ،تكنیک  AHPبه همراه مفهوم توسعه پایدار  TBLمورد استفاده قرار گرفت و همچنین
تحلیل حساسیت برای تعیین میزان اثرگذاری هریک از معیارها در انتخاب گزینه بهینه دفع نهایی انجام شد .گزینه بازیافت با وزن
 0/325به عنوان بهترین گزینه دفع و گزینه زباله سوز با وزن  24243دومین ارجحیت و همچنین گزینه های کمپوست و دفن در
زمین به ترتیب با وزن های  24230و 242.4به عنوان گزینه های بعدی انتخاب شده اند.
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 -2مقدمه

بهداشتي ،کمپوست ،زبايه سلوز و بازيافلت را ملي تلوان انتخلان

شهركهاي صنعتي به طور معمول خارج از مناطق مسكوني و
در مناطقي با امكانات حمل ونقل و دسترسلي مناسلخ سلاخته
ميشوند .مفهوم شهرك صنعتي بر چند ايده استوار اسلت .اويلي
ايده ،توانايي تمرکز يك يا چند صنعت خاص در يك محل بلراي
کاهش هزينه هاي اقتصادي براي ايجاد زيرساختهايي ماننلد راه
هلا ،خولور راه آهل (ريللي) ،شلبكه بلرب ،شلبكه آن رسلاني،
فاضالن و خوور گاز است .دومي ايده ،تشويق و جذن سلرمايه
هاي جديد براي منوقه صنعتي مورد نظلر اسلت .سلومي ايلده،
کاهش اثرات مضر محليط زيسلتي ناشلي از صلنايه و هم نلي
کنترل آيودگي هاي توييدي ناشي از صلنايه خلاص اسلت .ايلده
آخر ،ايجاد رقابت بي صنايه و کارخانه هاي شهرك براي کسلخ
سود بيش تر است (.)2
امللروزه بللا گسللتر صللنعت ،تعللداد شللهرك هللاي صللنعتي

نمود .از طرفي انتخان از بي گزينلههلاي مختلل بلا توجله بله

وهم ني صنايه وکارخانه هاي مختلل جديلد در کشلور رو بله
گستر

است .هر صنعت در کنلار فراينلد توييلد محصلول خلود

باعث توييد زبايه و زائده هاي مختلفي ميشلود .زائلدات صلنعتي
اغلخ بله دييل ويژگليهلاي خاصشلان جلزا زائلدات خورنلاك
محسون مي شوند .پيشينه مديريت آنها به تصويخ قانون بازيابي
وحفاظللت منللابه ( )RCRAدر سللال  6791درايايللت متحللده
آمريكا باز مي گردد.
اختالر پسماندهاي صنعتي با پسماندهاي شهري که معملو
غير خورناك محسون مي شوند منجر به تلدوي چنلدي آيلي
نامه براي ملديريت مسلتق پسلماندهاي صلنعتي شلد .در حلال
حاضر در بسياري از کشورهاي جهان طرح هلاي جلامه ملديريت
مواد زائد جامد صنعتي تهيه و در دوره هلاي زملاني ميلان ملدت
وطو ني مدت به مرحله اجلرا گذاشلته شلده اسلت .باتوجله بله
توسعه وافزايش شهرك هاي صنعتي ،مديريت ،جمه آوري ،حم
ونق  ،بازيافت و در پايان دفه پسماندهاي صنعتي وشلبه خلانيي
در اي مجتمه ها اهميت ويژه اي دارد .موايعلات اخيلر نشلان از
موفق نبودن مديريت شهركهلاي صلنعتي از يحلا حفاظلت از
محيط زيست ،به خصوص مديريت پسماند ،بديي توجله ناکلافي
به انجام موايعات و رعايت ايزامات زيست محيوي است (.)6
ازمهم تري قسمت هاي مديريت پسماندهاي جاملد انتخلان
رو

دفه نهايي است .با توجه به ميزان ونلر توييلد پسلماند و

هم ني نوع زبايه توييدي انواع مختلل رو

دفله ماننلد دفل

خصوصلليات و پيامللدهاي متفللاوت آنهللا ماننللدر سللازگاري رو
انتخابي با ماهيت زبايه ،هزينههاي تحميلي ،اثرات محيط زيسلتي
منتخخ و معيارهاي متعدد ديير از ايل دسلت ،پي يلده و

رو

دشوار است .از اي رو در اي تحقيق بعد از بررسي وضعيت فعلي
مديريت پسماند شهرك صنعتي مورد موايعله ،کسلخ اطالعلاتي
درباره وضعيت کنوني توييد پسماند ،کيفيت آن ،رويه کنوني دفه
نهايي پسماند ،تبعات رو

دفه مورد اسلتفاده کنلوني بلا ملدل-
بهينه دفله نهلايي

سازي فرآيند تصميم گيري ،به انتخان رو
پرداخته شده است.
رو

هاي تصميم گيري چند معياره ،روشهاي مناسبي بلراي

انتخان يك گزينه مناسخ در حايت وجود معيارهلاي نلاهميون و
مختل در کنار يكديير است .از انلواع ايل روشلها کله بله طلور
گسترده اي اخيرا در تحقيقات مختل
شده اند ،مي توان به رو
رو

محليط زيسلتي اسلتفاده

تحلي سلسلله مراتبلي (،)3( )AHP

 )7 ، 6( PROMETHEE ،)1-4( ELECTREو يللا

 )11 - 9( MAUTاشلاره نملود .در ايل موايعلله بلا توجله بلله
مسئله پيش رو و نيز محبوبيت اسلتفاده از رو

تحليل سلسلله

مراتبي در موايعات و مقا ت گذشته محيط زيستي از ايل رو
استفاده شده است .فرآيند تحلي سلسله مراتبي در حل مسلائ
مديريت پسماند در بخشها و موضوعات متنوعي ماننلد ملديريت
پسماندهاي بيمارستاني ( ،)12زبايه هاي شلهري ( ،)13حمل و
نق مواد زايد خورنلاك ( ،)14مكلان يلابي محل دفل (- [15
] ،[18جمه آوري زبايه ( )19و تخصيص زبايه (براي رو

هلاي

گوناگون دفه با توجه به ظرفيت هر رو ) ( )20بله کلار گرفتله
شده است.
در اي تحقيق براي انوباب فرآيند تصلميم گيلري بلا مفهلوم
توسعه پايدار و هم خواني رو
رو

دفه منتخخ با اصول آن ،مفاهيم

 TBLبا تكنيك تحلي سلسله مراتبي ترکيخ شلده اسلت.

اصوالح توسعه پايدار بعد از انتشار گزار

"آينده مشلترك ملا"

توسط کميسيون جهاني محيط زيسلت وتوسلعه در سلال 6799
توجه بسياري را به خود جلخ نمود .در اي گزار  ،توسعهاي مد
نظر قرار گرفته است که طلي آن بلرآورده شلدن نيازهلاي حلال

TBL

حاضر سبخ به مخاطره افتادن توانايي نس هاي آينده بلراي رفله
نيازهاي شان نخواهد شد .بعد از برگزاري کنفرانس سازمان ملل
متحد در ريو دوژانيرو ،اهداف توسعه پايدار در سه دسته کللي بلا
عنوان هاي رفاه محيط زيسلتي ،اقتصلادي و اجتملاعي بله طلور
همزمان در نظر گرفته شدند (.)21
 -2مواد و روش ها
در اي قسمت ،مباحث معرفلي محلدوده موايعلاتي ،بررسلي
وضعيت فعلي مددیریت پسلماند در منوقله موايعلاتي (شلام
شناسايي و طبقه بندي گروههاي صنعتي ،بررسي کملي و کيفلي
زبايلله توييللدي) ،مللروري بللر رو

TBLو رو

تحليل سلسللله

مراتبي به ترتيخ توضيح داده مي شود.
 -2-2موقعیت جغرافیایی و وضعیت فعلی مدیریت پسماند
در منطقه مطالعاتی
شهرك صنعتي چرمشهر وسا ريه بلا مسلاحت تقريبلي 222
هكتار و ارتفاع متوسط  948متر از سوح دريا در استان تهلران و
در جنون غربي شهرستان ورامي قرار گرفته است.
در حال حاضر اي شلهرك داراي  266واحلد صلنعتي فعلال
است که به طور خالصله شلام  52واحلد خلدماتي  22 ،واحلد
شيميايي 4 ،واحد غلذايي 4 ،واحلد فللزي و  661واحلد نسلاجي
است .شهرك داراي سيستم فاضالن بوده و فاضالن جمله آوري
شده به تصفيه خانه شهرك منتق وتصفيه مي شود .ساير زايلده
هاي شهرك مانند زبايه هلاي جاملد صلنايه و زبايله هلاي شلبه
خانيي توسط يك کاميون جمه آوري و به اطراف شهرك منتق
و تلنبار مي شوند.
يج سپيك کارخانه ها توسلط يلك دسلتياه بيل مكلانيكي
وکاميون مخصوص حم زبايه جمله آوري و بله حوضل ه هلاي
تبخير (خشك ک يج ) منتق مي شوند .تعداد اي حوض ه ها
 68عدد بوده که در ک داراي حدود  57288متلر مكعلخ يجل
خشك هستند .مح شهرك و نقشه منوقه در شك ( )6نمايش
داده شده است.

شكل ( :)2نقشه محل شهرک ،محل دفن و تصفیه خانه کنونی

 -2-2اطالعات جمع آوری شده از شهرک
اطالعات پسماند توييدي هر کارخانله بلا مراجعله حضلوري و
کسخ اطالعات درباره مراح و جزئيات عمليات توييد محصو ت،
کميت و کيفيت توييد هر نوع پسماند و نحوه مديريت آن توسلط
کارخانه انجام شد .در اي شهرك با توجه به تعداد با ي صلنعت
چرم و سا مبور ،پسماندهاي اي صنعت يكي از مهمتلري زبايله
هاي خورناك توييد شده در شهرك به حسلان ملي آينلد .زبايله
هاي صنعت چرم سازي و سايمبور به ديي دارا بودن حجم با ي
فلز سنيي کروم ،پسماندهاي خورناك محسون ميشود.
سا نه بيش از  26891ت زبايه در شهرك صنعتي چرمشلهر
و سا ريه توييلد ملي شلود کله حلدود  69244تل آن پسلماند
صللنعت چللرم و  5242تلل پسللماند صللنعت سللا مبور اسللت.
هم ني  28 ،درصد از پسماند توييدي صنعت چرم 95 ،درصد از
پسماند صنعت سا مبور و به طور کلي  44درصد از ک پسلماند
توييدي شهرك جز پسماند هاي خورناك محسون ميشلوند .بله
طور کلي طبق موايعات پيشي  ،پرداز

هر يك ت ملواد خلام

ورودي در صنعت چرم باعث توييد  288کيلوگرم محصول نهلايي
چرم (شام  5کيلوگرم کروم) 228 ،کيللوگلرم زبايله هلاي غيلر
دباغي شده جامد 288 ،کيللوگلرم زبايله دبلاغي شلده (حلاوي 5
کيلوگرم کروم) و  28888کيلوگرم فاضالن (حلاوي  2کيللوگلرم
کروم) مي شود ( .)22زبايههاي توييدي شهرك بر اساس فهرست
پيشنهادي سازمان حفاظت محيط زيسلت آمريكلا دسلتهبنلدي
شدند و نر توييد هريلك از آنهلا بلراي کليله صلنايه مسلتقر در

شهرك تعيلي و در جلدول ( )6و ( )2وارد شلد .هم نلي ايل

جدول(  : )2نرخ تولید زباله در شهرک بر اساس نوع صنایع
(تن در سال)

نتايج در شك هاي ( )5( ،)2و ( )4بررسي شدهاند.

نوع صنایع
سری
کدفرم

مايعات غير
آيي

مايعات آيي

غذا

بر

یی

ق

8/4

/8
8

/8

/2

24

2

چرم

8/8

/6
157
9

سلو

غیر

فلز

شیم

لزی

فلزی

ی

یایی

8/8

8/8

/9
65

8/8

/4
14

8/8

/9

/9

25

624

کل

14/9

/7
114
9

شكل ( :) 2درصد پسماندهای صنعت چرم در شهرک
جامدات

/7

/5

/8

غيرآيي

646

9

948

/6
جامدات آيي

675
9

يجنهاي غير
آيي

يجنهاي آيي

8/8

8/8

/1
69
/8
8

/8
8

/1
519
6
/6
686

2/1

/9
227

8/8

/2

/6

612

57

6

9

27/2

8/8

/9
52

1/4

/4
669
/6

565
2
/2

692

999

1

9
/1

8/6

686

19
8/8

/9

95
8/8

8/8

8/8

45/9

45/9

شكل ( :) 3درصد پسماندهای تولیدی در صنایع غیر چرمی شهرک
پسماندهاي

/5

/9

غيرصنعتي

52

6

/9
مجموع

261
2

شكل ( :)4درصد کل پسماندهای تولیدی در شهرک

/2
54

8/8

/9
268
92

5/4

/1
222

68/4

/6

/8

/8

64

626

265

/6

/2

/2

/6

617

29

221

298

6

2

5
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توسعه را ناپايدار مينمايد ،يعني نمي تواند براي مدت طو ني به

جدول(  : ) 2نرخ تولید زباله صنعت چرم(تن در سال)

نوع پسماند

نرخ تولید

میزان تولید

قابلیت بازیافت

(کیلوگرم برای

روزانه ()Kg

()%

هر پوست)
زائدات نمک

49/8

6954

8

شاخ ،گوش ،دم

24/6

2161

28

همي رو

ادامه يابد .اي جنبه و ساير جنبههاي توسعه نيز در

بيانيۀ کنفرانس  UNدر ريو دوژانيرو در سال  6772توضيح داده
شده است ( .)24بر اساس چني

اييوهايي طرفداران توسعۀ

پايدار ،پاسخيويي به نيازهاي آتي نس بشر را وابسته به تعقيخ
اهداف متوازن اجتماعي ،اقتصادي و زيست محيوي مي دانند.
ممك است اي اهداف در کوتاه مدت با هم در تعارض به نظر

و سم

برسند ،اما در بلندمدت يكديير را تقويت مينمايند .براي مثال به

چربی لش زنی

94/2

26524

98

زائدات

87/8

556

688

پالستیكی
دورگیری

29/8

2667

688

دورگیری چرم

47/8

6992

98

لجن سپتیک

9

22292

8

مجموع

29/61

29498

29

منظور پايدار ماندن رشد اقتصادي ،اي

رشد بايد بر حجم

مشخصي از منابه و خدمات طبيعي ،مانند جذن آيودگيها و
بازتوييد منابه وابسته باشد و بنابراي استفاده مسؤو نه از منابه
زيست محيوي سبخ ميشود تا منابه زم براي رشد اقتصادي
جوامه آينده باقي بماند و پايداري توسعه را در درازمدت رقم
بزند.
بدي ترتيخ توسعه اي پايدار تلقي ميشود که خواستههاي
ذينفعان مختلفي را از نس حاضر و نسلهاي آينده برآورده سازد
و اي مهم را همزمان در سه حوزۀ اقتصادي ،اجتماعي و زيست

 -3-2ارزیابی توسعهپایدار در مدیریت مواد زائد جامد

محيوي محقق نمايد .اهداف توسعۀ پايدار را معمو ً در سه حوزۀ

توسعۀ پايدار بصورت بي ايمللي مفهومي شناخته شده از

اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيوي دسته بندي نموده و

آنها با

شاخصهايي را براي اندازه گيري توسعهيافتيي در اي جنبهها

طريق کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه و گزار

عنوان "آيندۀ مشترك ما" بدست آورده است ( .)23در بي
تمامي تعاري

تعري

ميکنند .حوزه اجتماعي ،شاخصهايي را مورد توجه قرار

داده شده ،محوريتري ايده مربور به کميسيون

ميدهد که در ارتبار مستقيم با انسان است و بهعنوان متعادل

جهاني توسعه و محيط زيست بوده که در  1987تببي شده

کننده يا بازدارندۀ فرآيند ارتقاا کيفيت زندگي مردم در جوامه

تعري  ،توسعهاي پايدار است که بتواند

عم نمايد .حوزۀ اقتصادي ،ناظر بر چيونيي توزيه و استفادۀ

است .بر اساس اي

"احتياجات نس حاضر را بصورت يكنواخت و بدون فدا نمودن

منابه محدود مورد نياز براي ارتقاا زندگي مردم است و با خره

توانايي نس هاي آتي براي برآوردهسازي نيازمندي هايشان تأمي

حوزۀ زيست محيوي مربور به منابه طبيعي تجديد پذير و

نمايد" .از آن هنيام اي بيان موجز و پرمحتوا به طور گسترده از

تجديد ناپذيري است که فضاي عم و زندگي انسان را تشكي

سوي دويتها ،نهادهاي بي ايمللي ،سازمانها و شرکتهاي

ميدهد ( .)21نمايي از اي تئوري در شك ( )2آمده است.

تجاري ،مؤسسات علمي و دانشياهي و گروههاي غيردويتي
پذيرفته و به کار گرفته شده است .بدي ترتيخ به موازات آن که
ارتبار ميان رشد اقتصادي و ابعاد اجتماعي و زيست محيوي
بهتر درك ميشود ،متخصصان و اقتصاددانان بر اي هم نظراند
که توجه يكجانبه به رشد اقتصادي ،به نحو اجتنان ناپذيري

 تكمي ملاتريس هلا بلا بكلارگيري جلدول ترجيحلات  7گانلهساعتي.
اگلر } C= {C j | j= 1,2,3, .. , nمجموعلهاي از معيارهلاي
تصللميم باشللد ،نتيجلله مقايسللات زوجللي در مللاتريس  n×nبنللام
ماتريس  Aنشان داده شده است که در ايل ملاتريس هريلك از
مويفههاي ماتريس  Aيعني  ، aijحاص تقسيم وزن معيار  aiبلر
وزن معيار  ajاسلت ( .)29خلارج قسلمت ايل تقسليم در قايلخ
جدول ارجحيت  7تايي ساعتي ارائه شده است ( .)30مراح بلا
براي تمامي گزينهها تكرار ميشود .محاسبه وزن نهايي معيارها و
شكل ( : )5مفهوم ارزیابی توسعه پایدار در روش TBL

 -4-2تحلیل سلسله مراتبی
تكنيللك AHPنخسللتي بللار توسللط تومللاس سللاعتي در
سال 6798مورح شد .اي تكنيك بوور گسلترده در حلوزههلاي
مختل تصميمگيري چند معياره از قبي ارزيابي ،برناملهريلزي و
توسعه ،تصميمگيري ،پيشبيني و غيره بكلار گرفتله شلده اسلت
(.)25
در تكنيك  AHPيك مسئله پي يده به تعدادي مسئله ساده

گزينههلا (بلردار وزن ملاتريسهلا ( ))w1,w2,…,wiو تحليل
سازگاري با استفاده از مقدار ويژه ماتريس انجلام مليشلود (.)30
در اي تحقيق براي انجام محاسبات وزندهي از نرم افزار تصميم
خبره ( )Expert Choiceاستفاده شده اسلت کله بولور پليش
فرض مقدار وزنهلا را بلا اسلتفاده از رو
مينمايد.

 a~1n 

 a~2 n 
  

 a~nn 

()2

تقسيم ميشود؛ بدي ترتيخ يك مسئله پي يده بصورت سلسلله
مراتبي از مسائ سادهتر ساختاردهي و سادهسازي ،ميشود بيونه
اي که هدف نهايي در با تري سوح سلسله مراتخ و گزينههلاي

()2

زوجي و با بكلارگيري مقيلاس ارجحيلت  7تلايي سلاعتي انجلام
ميشود .مزيت مقايسات زوجي آن است که فرد تصلميم گيرنلده
فارغ از ساير گزينهها تنها به اويويت بندي  2گزينه مورد مقايسله
ميپردازد (.)26
پللس از تعيللي وزن معيارهللا نوبللت بلله مقايسللات زوجللي
گزينه هاي تصميم و تعيي اويويلت آنهلا بلا توجله بله تلك تلك
معيارها ميرسد.

 a~11 a~12
~
~
~ ~
 a21 a22
A  aij   



~
~ a
 n1 an 2

A  wi  max  wi , i  1,2, n

تصميمگيري در پايي تري سوح قرار ميگيرند .پلس از تشلكي
سلسله مراتخ ،تعيلي وزن معيارهلا بلا اسلتفاده از مقايسلههلاي

بلردار ويلژه محاسلبه

()3

 max  n

CI 

n 1
آناييز سازگاري با محاسبه نر سازگاري انجام مليشلود .نلر

سازگاري از تقسيم ايندکس سازگاري ) (CIبر ايندکس تصلادفي
بودن ) (RIبدست ميآيد max .مقادير ويژه ماتريس است .اگلر
نر سازگاري کمتلر از  8.6باشلد نشلاندهنلدهي آن اسلت کله
قضاوتهاي انجام شده سازگار هسلتند ( )31درغيلر ايل صلورت
زم است که در قضاوتها تجديدنظر شودر

يك فرآيند  AHPشام مراح زير است:

()4
CI
CR 
RI
در پايان از تلفيق اوزان گزينهها و معيارها گزينه برتلر شناسلايي

 -تشكي سلسله مراتخ مسئله ()27

ميشود.

 -تشكي ماتريس مقايسلات زوجلي ( )Aبلراي سلووح مختلل

در اي موايعه براي امتيازدهي با استفاده از پرسشلنامه ،نظلر 68

سلسله مراتخ ()28-27

مسئول يا مدير کارخانه در شلهرك 2 ،نفلر از کارکنلان پسلماند

 -بيان مسئله و تعيي هدف ()27

TBL

بخش مديريت شهرك 4 ،استاد دانشياه و هم ني  9کارشناس
پسماند شهري (در شهرداري تهران) جمهآوري و اسلتفاده شلده

 -7-2اثرات اقتصادی ()C2
اثرات اقتصادي نيز در شش زير معيار بررسي ميشود .اويي

است.

زيرمعيار ،راندمان رو

 -2-2گزینه های دفع

روزانه ( )C211و راندمان ک

( )C21است که در دو حايت راندمان
( )C212يا طول عمر بررسي

رو هاي متنوعي براي دفه نهايي زبايههاي جامد وجود دارد

مي شود .هزينه ساخت و تجهيزات مورد نياز براي هر گزينه

که بر حسخ نوع زبايه و ميزان توييد آن داراي مزايا و معايخ

( ،)C22هزينههاي مورد نياز براي استخدام نيروي متخصص

گوناگوني هستند .با توجه به ماهيت پسماند توييدي نظير

( ،)C25هزينه هاي نيهداري ( ،)C24درآمد حاصله احتمايي

پسماندهاي چرم و يا ساير صنايه ،جهار گزينه دفه نهايي شام

( )C22و در پايان هزينههاي ناشي از سازگار نبودن زبايه با رو

مح

دف

بهداشتي( ،)A1زبايهسوز ( ،)A2بازيافت ( )A3و

کمپوست ( )A4شناسايي و پيشنهاد شدهاند.

 -0-2اثرات اجتماعی ()C3

 -5-2معیارهای تصمیمگیری
معيارهاي تصميمگيري در اي تحقيق مبتني بر رو

ارزيابي

توسعه پايدار  ،TBLدر سه دسته کلي معيارهاي زيست
محيوي ،معيارهاي اقتصادي و معيارهاي اجتماعي بررسي
شدهاند  .اي معيارها براساس شرايط محلي و اقليمي منوقه مورد
موايعه انتخان شدهاند و سعي شده تا تمام عوام

موثر بر

رو هاي دفه پيشنهاد شده در آن ديده شوند .معيارهاي انتخان

اي معيار شام  5زير معيار بازيابي منابه ( ، )C11آيودگيها
( )C12و اثر بر تغييرات آن و هوايي ( )C13است .معيار بازيابي
بازيابي ( )C111و ميزان

بازيابي ( )C112تفكيك شده است .زير معيار

آيودگيها در سه شاخه آيودگيهاي هوا ( ،)C126منابه آن
( )C122و خاك ( )C125بررسي ميشوند و زير معيار اثرگذاري
بر تغييرات آن و هوايي به  5زير بخش توييد گازهاي گلخانهاي
( ، )C136پتانسي

 -3 .نتایج و یافته ها
در مدل  AHP-TBLاستفاده شلده بلراي انتخلان بهتلري
گزينه دفه نهايي ،به انجام مقايسات زوجي گزينهها نسبت به هلر
نهايي پرداختله شلده اسلت .ضلريخ ناسلازگاري کل مقايسلات

 -6-2اثرات زیست محیطی ()C1

انرژي قاب

در انتها اثرات اجتماعي در  4شاخه زيبايي منظر (، )C31
فرصت شغ توييد شده ( ،)C32وابستيي به دانش خارجي
( )C33و مقبوييت رو در نزد مردم ( )C34بررسي ميشود

معيار و هم ني مقايسه و محاسبه وزن معيارها نسبت به هلدف

شده در ادامه آورده شدهاندر

منابه به دو محور ميزان مواد قاب

مورد استفاده ( )C21بررسي ميشود.

اسيدي شدن ( )C132و پتانسي

اکسيداسيون فوتوشيميايي ( )C135تقسيم شده است.

برحسخ هدف در نظر گرفته شده مقدار  8.85بدسلت آملده کله
نشان از سازگاري قضاوتهاي انجام شلده اسلت .علالوه بلر ايل ،
ضريخ ناسازگاري تمامي ماتريسهاي مقايسات زوجلي گزينلههلا
نيز کمتر از  8.6است که نشانير سازگاري و درسلتي تصلميمات
گرفته شده در تمامي سووح مدل است .ماتريسهلاي مقايسلات
زوجي وضريخ ناسلازگاريهلاي آنهلا در جلدول ( )4نشلان داده
شدهاند .به ديي تعدد ماتريسها تعدادي از آنها براي نشلان دادن
نحوه امتيازدهي آورده شدهاند.

باتوجه به دیدگاه توسعه پایدار در روش  TBLطرح کل ساختار سلسله مراتبی طبق شكل ( )6خواهد بود:

TBL

جدول ( : )4مقایسات زوجی انجام شده و ضرایب ناسازگاری

مقایسات زوجی گزینهها با توجه به معیار هزینه

مقایسات زوجی گزینهها با توجه به معیار بازیابی

نگهداری ()CR: 0/05

انرژی ()CR: 0/03

مح دف

کمپوست

بازيافت

زبايه سوز

./555

8/645

5/888

6/888

8/288

8/645

6/888

./555

زبايه سوز

5/888

6/888

9/888

9/888

بازيافت

6/888

6/888

./555

2/888

5/888

کمپوست

6/888

مح
دف

مح

کمپوست

بازيافت

زبايه سوز

./555

./555

8/666

6/888

9/888

9/888

6/888

7/888

زبايه سوز

6/888

8/645

5/888

بازيافت

6/888

8/645

5/888

کمپوست

دف
مح
دف

مقایسات زوجی گزینهها با توجه به معیار درامد ( CR:

مقایسات زوجی گزینهها با توجه به معیار آلودگی هوا

)0/05

()CR: 0/03
مح دف

کمپوست

بازيافت

زبايه سوز

8/288

8/666

8/288

6/888

6/888

8/288

6/888

2/888

زبايه سوز

2/888

6/888

2/888

7/888

بازيافت

5/888

6/888

8/288

6/888

2/888

کمپوست

6/888

مح
دف

مح

کمپوست

بازيافت

زبايه سوز

6/888

./555

2/888

6/888

8/288

8/645

6/888

8/288

زبايه سوز

6/888

9/888

5/888

بازيافت

./555

2/888

6/888

کمپوست

دف
مح
دف

مقایسات زوجی گزینهها با توجه به معیار فرصت شغلی

مقایسات زوجی گزینهها با توجه به معیار هزینه

()CR: 0/06

سازگاری زباله ()CR: 0/02
مح دف

کمپوست

بازيافت

زبايه سوز

8/288

8/645

5/888

6/888

8/645

8/666

6/888

./555

زبايه سوز

5/888

6/888

7/888

9/888

بازيافت

5/888

6/888

./555

9/888

2/888

کمپوست

6/888

مح
دف

مح

کمپوست

بازيافت

زبايه سوز

2/888

5/888

5/888

6/888

5/888

6/888

6/888

./555

زبايه سوز

6/888

6/888

./555

بازيافت

./555

./555

8/288

کمپوست

دف
مح
دف

جدول ( : )5وزن گزینه ها به تفكیک معیارها و وزن نهایی هریک از گزینهها

دفن در

زباله

وزن نهایی
معیار

بازیافت

زمین

سوز

کمپوست

8/872

8/887

8/827

8/84

8/825

هزينه ساخت ()274L: /

8/857

8/882

8/862

8/881

8/861

بازدهي ()669L: /

8/869

8/866

8/886

8/885

8/885

درامد ()818L: /

8/897

8/825

8/887

8/882

8/822

نيهداري ()274L: /

8/859

8/884

8/826

8/882

8/86

هزينه اشتغال ()669L: /

8/84

8/889

8/826

8/889

8/885

هزينه سازگاري زبايه ( L:
)669/

2/320

2/2.

2/2.3

2/220

2/227

8/855

8/869

8/882

8/889

8/885

تغييرات آن و هوا ( L:
)682/

اثرات زیست محیطی ( L:

8/226

8/89

8/85

8/89

8/168

آيودگي ()159L: /

)333/

8/892

8/829

8/882

8/821

8/829

بازيابي منابه ()229L: /

2/36.

2/225

2/24

2/223

2/2.2

8/612

8/845

8/867

8/874

8/887

زيبايي منظر ()222L: /

8/812

8/861

8/851

8/885

8/889

وابستيي به دامش خارجي
(Lر )288/

8/812

8/851

8/882

8/885

8/869

فرصت شغلي ()288L: /

8/824

8/864

8/886

8/885

8/881

ديدگاه عموم ()899L: /

2/323

2/22.

2/622

2/223

2/24

اثرات اجتماعی/سیاسی نهایی ()333L: /

2

2/324

2/2.4

2/244

2/230

وزن نهایی

سطح 2

سطح 2

اثرات اقتصادی (L: ()2
)333/

اثرات اقتصادی نهایی ()333L: /

اثرات زیست محیطی نهایی ()333L: /

اثرات اجتماعی/سیاسی

جدول ( :)6وزن نهایی گزینهها

وزن نهايي

گزينههاي دفه

674/8

دف در زمي

245/8

زبايه سوز

522/8

بازيافت

259/8

کمپوست

()333L: /

TBL

وزنهاي محاسبه شده هر گزينه به تفكيك معيارها و وزن نهلايي

شكل ( : )7تحلیل حساسیت میزان تاثیر معیارها بر گزینهها

هريك از گزينهها با توجه به ملاتريسهلاي مقايسلات زوجلي در
جدول ( )2ارائه شدهاند .براي مثال ،وزن گزينلههلاي کمپوسلت،
زبايه سوز ،مح دف و بازيافت نسبت به معيار بازدهي به ترتيلخ
برابر  8.862 ،8.881 ،8.861و  8.882است و به طور کللي ايل
معيار با توجه به معيارهاي ديير داراي وزن کلي  8.857است.
در جدول ( )2نسبت ارجهيت معيارها نسبت به يكلديير نيلز
مشخص شده است .براي مثال در بي معيارهاي محليط زيسلتي
زير معيار آيودگي بيشتري وزن را نسبت به تغييرات آن و هوايي
و بازيابي منابه به خود اختصلاص داده اسلت .در ايل جلدول L
بيانير ميزان وزن هر معيار در سوح مورد نظلر نسلبت بله معيلار
سوح با تر خود است.
درنهايت وزن نهايي گزينهها طبق جدول  1بدست آمده است.
گزينه بازيافت با وزن  8.522به عنوان بهتري
گزينه زبايه سوز با وزن  8.245دومي
گزينه هاي کمپوست و دف

در زمي

گزينه دفه و

ارجحيت و هم ني
به ترتيخ با وزنهاي

 8.259و 8.674به عنوان گزينههاي بعدي انتخان شدهاند.
براي درك بهتر از تصميمگيريهاي انجام شده ،نمودارهاي
تحلي

حساسيت و هم ني

شكل ( : )0میزان تاثیر معیارهای اصلی در انتخاب گزینههای موجود

مقايسات ميزان تاثير معيار

برگزينههاي مختل آورده شده است .طبق شك ( )9معيار اثرات
زيست محيوي بيشتري

تاثير را به ترتيخ بر روي گزينههاي

بازيافت ،زبايه سوز ،کمپوست و مح دف داشته است در حايي
که معيارهاي اقتصادي به ترتيخ بيشتري

تاثير را برروي

گزينههاي کمپوست ،مح دف  ،بازيافت و در نهايت زبايه سوز
داشته است .از طرف ديير معيارهاي اجتماعي بر روي گزينه
بازيافت بيشتري تاثير و بر زبايه سوز ،مح دف و کمپوست به
ترتيخ کمتري تاثير را گذاشته است .مقايسه تاثير معيارها در
سوح يك و دو آن به ترتيخ در شك ( )9و ( )7نشان داده شده
است و همانطور که مشخص است در معيارهاي سوح دوم
تصميمگيري معيار آيودگي بيشتري

تاثير و معيار درآمدزايي

کمتري ميزان تاثير را بر روي گزينهها گذاشتهاند.

شكل ( : ).میزان تاثیر و وزن معیارهای سطح دوم بر گزینهه

آيا توجه به شك ( )9ميزان شدت اثر هر معيار سه گانه
 TBLبر چهار گزينه مديريت پسماند مشخص شده است.
همانطور که ديده ميشود ،بازيافت بيشتري ميزان اثر را از دو
معيار محيط زيست و اجتماعي فرهنيي گرفته است در حايي که
معيار اقتصادي بيشتري ميزان تاثير را بر کمپوست گذاشته
است .هم ني  ،در قسمت معيار محيط زيست به ترتيخ گزينه
بازيافت ،زبايه سوز ،کمپوست و دف بهداشتي بيشتري تا
کمتري اثر پذيري را به خود اختصاص دادهاند .در معيار

اقتصادي به ترتيخ کمپوست ،دف بهداشتي ،بازيافت و زبايه سوز
سير نزويي اثرپذيري را داشتهاند .ايبته اختالف سه گزينه اول
بسيار کم در حايي که اختالف زيادي در گزينه آخر مشاهده
ميشود .در پايان از نظر فرهنيي اجتماعي گزينههاي بازيافت،
زبايه سوز ،دف بهداشتي و کمپوست ،سير نزويي اثر پذيري را در
اي معيار نشان دادهاند .هم ني بايد توجه داشت که بسياري از
تصميمات با توجه به شرايط موجود شهرك گرفته شده است.
براي مثال با توجه به درصد با ي مواد آيي در پسماند شهرك
(بيش از  )%22سوزاندن يا کمپوست اي پسماند از نظر راندمان و
حجم مواد ورودي اي سيستمها قاب قبول بوده و يا %44
پسماند خورناك شهرك احتمال پخش آيودگي در هنيام دف را
بسيار افزايش ميدهند.

پسماند براي شهرك صنعتي چرمشلهر و سلا ريه متمرکلز شلده
است؛ بدي منظور انلواع گزينلههلاي دفلهنهلايي از قبيل دفل
بهداشتي ،زبايهسوز ،بازيافت و کمپوست انتخان شدند .هم ني ،
معيارهاي موثر در تصميمگيري بر اساس ارزيلابي توسلعه پايلدار
 TBLدر نظر گرفته شدند .براي تعيلي گزينله نهلايي دفله بلر
اساس شرايط محلي ،تكنيك تحلي سلسله مراتبي و اصول رو
 TBLاسلتفاده شلد .در پايلان ،گزينله بازيافلت بلا امتيلازنهلايي
 8.522به عنوان گزينه برتر و در ادامله گزينلههلاي زبايله سلوز،
کمپوست و مح دف بهداشتي بله ترتيلخ بلا وزن هلاي ،8.25
 8.259و  8.674به عنوان گزينههلاي بعلدي انتخلان شلدند .بلا
توجه به نتايج تحلي حساسيت از ميلان معيلارهلاي سلوح دوم،

مقايسههاي دييري به تازگي در ايران انجام شده که تاييلدي

معيار آيودگي زيست محيوي به عنوان ملوثرتري معيلار و معيلار

بر نتايج ايل موايعله اسلت .بلراي مثلال ملي تلوان بله موايعله

درآمدزايي به عنوان کم اثرتري معيلار در تعيلي گزينله نهلايي

شمسفالح و همكاران ( )2865اشاره نمود ( .)32در اي موايعله

شناخته شدند.

نيز گزينههاي دفعي مانند بازيافلت يلا زبايلهسلوز از نظلر محليط
زيستي بهتر از دف بهداشتي شناخته شدهاند.
شك ( )7بيانير ميزان وزن اثرگذاري هر يك از زيلرمعيلارهلا

 -5مراجع
[ ]6عابدي زاده ،فريماه ،منوري ،سيد مسعود ،بررسي مديريت
پسماندها در شهر صنعتي رشت ،علوم محيوي سال چهارم،

است .به طور کلي ،معيارهاي محيط زيستي بيشلتري وزن را بله
خود اختصاص دادهاند که نشان دهنده تاکيد زياد صاحخ نظلران
بر بهبود وضه محيط زيست و هم ني ديدگاه سلختييرانه آنهلا
در رابوه با اي موضوع است .هم ني بايستي اشاره کرد کله بلا
توجه به جمه  24نفره امتيازدهنلدگاه و صلاحخ نظلران در ايل
مدل که هم قشر علمي و دانشياهي و هم قشر بلا تجربله و فعلال
در صنعت تصميمات اتخاذ شده از اطمينان با يي برخوردارند.
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