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چکیده
نظر به افزایش تقاضای انرژیهای تجدیدپذیر ،زیستتوده را مو تودا بوهعنودا منبو
کلیدی انرژیهای تجدیدپوذیر هانسوت .زیسوت توده زباهوه هر حوجه نیوان بوه ههیو
حیاحت های مدیریت زباهه و حفظ محیطزیست بیشتر مدره تدنه قرار گرفته احوت .ایو
مناب هارای پتانسی زیاهی برای تدهید برق هستند هدف تبودی ن هوا بوه انورژی بورق،
مدیریت زباهههوا و حفوظ محویطزیسوت احوت ،هوذا زنجیور توممی نقوش می و را هر
فراهمنوری مؤثر و کارنمد مناب زیستتده زباهه برای تدهید انرژی ایفا مو کنود .هر ایو
پژوهش ،هر گام نخست با مصاحبه از خبرگا انزای زنجیر تممی زیستتوده زباهوه هر
ایرا شناحای شد .با احتفاه از روش نقشهشناخت فازی ابتدا روابط علو بوی انوزای
زنجیر بررح و حپس به حناریدهای مختلف انزای زنجیر تممی زیستتوده زباهوه هر
نیت تدهید انرژی پرهاخته شد .نتایج روابط عل نقشهشناخت فازی نشا هاه که تدهیود
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مختلف ،نتایج نشا هاه با افزایش میزا تمثیر تدهید زیست تده زباهه میوزا تومثیر حوایر
انزای زنجیر هر نیت تدهید انرژی نیز افزایش م یابود .وهو بوا افوزایش میوزا تومثیر
ح

ونق اوهیه ،ذخیر حازی هر مح هف میزا تمثیر حایر انزا به ه ا نسبت کاهش

م یابد تا نای که رابجه تمثیرگذاری ن ها منف م شده .م تدا نتیجه گرفت که تدهید
زیست تده زباهه نسبت به حایر انزای زنجیر تممی تمثیرگذارتر و هارای اه یت بیشتری
برای تدهید انرژی هست.

واژههای کلیدی :انرژیهای تجدیدپذیر ،زیستتده زباهه ،زنجیر تممی  ،تدهیود انورژی،
نقشهشناخت فازی

مقدمه
توسعه علم و فن آوری در جهان ،آسايش و رفاه زندگي بشر را به دنباا دارد ،اماا
باعث بروز مشكالتي شامل آلودگي محیط زيست ،تغییرات گساررده آ

و واوايي

در زمین و غیره برای انسانواا شاده اساتو ساو تواای فسایلي ،آلاودگيواای
زيستمحیطي بيشماری را ايجاد ميکنندو ساو رن ايان ناو ساو تواا باعاث
واردشدن گازوای سمي به محیط مايشاود کاه تان ا انساان را د اار مشاكل و
محیطزيست را آلوده ميکندو از اينرو ،جايگزيني اناريیواای ااان نریار اناريی
ورشیدی ،بادی ،زمینگرمايي ،زيستتوده 1و غیره بهجای انريیواای االال از
سو تواای فسایلي ،از آلاودگيواای زيساتمحیطاي و ماااارات ناشاي از آن
ميکاود)(Raychaudhuri & Kumar chosh, 2016: 915و ومچناین اايااناایير باودن
سو توای فسیلي ،توسعه اايدار و ايجاد امنیت انريی باعاث شاده اسات تاا باه
گسررش اسر اده از انريیوای اان و تجديداایير و افازايش ساهم آنواا در سابد
انريی جهان توجه بیشرری شود ()Paluo et al, 2015:245و
در سا  13.3 ،2005درلد انريی اولیه جهان از انريیوای تجديدایير تأمین
شده است که سهم ور يک از منابع انريی تجديداایير ،اناريی زيساتتاوده 79/7
درلد انريی برقآبي ادود  16/5درلد ،انريی زمینگرمايي  3/1درلاد ،اناريی
ورشیدی  0.09درلد ،انريی بادی  0.48درلد و انريی جزر و مد ناا یز باوده
است ()Ren, 2005: 8و
از اينرو ،زيست توده نقشي بيبديل در تولید انريی داردو زيستتوده يكي از
1. Biomass
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منابع انريی تجديدایير از بین منابع زيستتوده استو زيستتاوده زبالاه باهااور
فعا در سطح جهاني به دلیل سیاستوای ماديريت زبالاه و ا اح محایطزيسات
بیشرر مورد توجه قرار گرفره استو وزينه زياد عملیات تدارکات زيستتوده زبالاه
برای تولید انريی و تقاضای رو به رشاد زيساتتاوده زبالاه و افازايش ایچیادگي
زنجیره تأمین زيساتتاوده زبالاه ،نیااز باه رويكردواای ماديريت زنجیاره تاأمین
زيستتوده زباله را نشاان مايدواد)(Lakovou et al, 1860 2010؛ بناابراين زنجیاره
تأمین ،نقش مهمي را در فراومآوری مؤثر و کارآمد منابع زيستتاوده بارای تولیاد
انريی اي ا ميکند ()Mafakheri & Nasiri, 2014: 117و
بر مبناای نراايع علماي و عملاي يكاي از اارويهواای اجراشاده در ساازمان
انريی وای نو ايران مبنيبر ارانسیلسنجي زبالهوای شهری در شهروای با جمعیات
بیش از  250وزار ن ر در کشور ،بر مبنای سرانه سا  ،1385ارانسیل تولید بارق از
زبالهوای  30شهر در ايران ،برابر با  687مگاوات مبرنايبار فنااوری زبالاهساوزی،
وضم بيووازی و روش گازیسازی قابل اسرحصا است (گزارش ارانسیلسانجي
انريی وای تجديدایير ،سايت ساتبا)1397 ،و ابق آمار آيانا باینالمللاي اناريی

1

( )IEAکه در سا  2016منرشر شده است ،سهم انريی تولیدشده از منابع مارلا
انريیوای تجديدایير در کشور ايران نسبت به ساير کشوروای جهان  1.7درلاد
است که از اين  1/7درلاد اناريی تجدياداایير تولیدشاده اادودا  5درلاد آن
به لورت انريی الكرريكي تولید شده اسات (ساايت آياناا باینالمللاي اناريی،
)2017و اي گزارش بیانشده دفرر زيستتوده ساازمان اناريیواای تجديداایير و
بهره وری انريی برق تاکنون برق تولیدی از زباله یلي کم است ،لیا کشاور اياران
تاکنون نروانسره است از ظرفیت موجود زيست توده زباله در جهات تولیاد اناريی
برق اسر اده کندو
با توجه به اومیت مديريت زنجیره تأمین زيساتتاوده زبالاه جهات افازايش
کارآمدی تولید انريی از زيستتوده زباله ايان تحقیاق ساعي بار آن دارد تاا ابرادا
اجزای زنجیره تأمین زيستتوده زباله را در جهت تولید انريی اان شناساايي کناد
2. International Energy Agency
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و اومیت و تأثیرات علي بین اجزای زنجیره تأمین زيستتاوده زبالاه را باه دسات
آوردو سپا به بررسي سناريووای زنجیره تأمین زيستتوده زباله در راسرای تولیاد
انريی اان بپردازدو اژووش ااضر درلدد ااساگويي به ارسشوای زير است:
 )1اجزای زنجیره تأمین زيستتوده زبالاه در راسارای تولیاد اناريی ااان در
ايران ه وسرند؟
 )2اومیت نسبي اجزای زنجیره تاأمین زيساتتاوده زبالاه در راسارای تولیاد
انريی اان در ايران گونه است؟
 )3تأثیرات علي بین اجزای زنجیره تأمین زيستتوده زباله در راسارای تولیاد
انريی اان در ايران گونه است؟
 )4سناريووای اجزای زنجیره تأمین زيستتوده زباله در راسرای تولید اناريی
اان در ايران گونه است؟
 .1پیشینه پژوهش
عبدو قاني 1و ومكاران در سا  2018با اسر اده از مد برنامهريزی طاي بارای
شبكه زنجیره تأمین بقايای زيستتوده محصوالت کشاورزی مدلي ارائه دادناد کاه
با در نرر گرفرن وزينه زياد املونقل ،سود کشااورزان ااداک ر شاودو از آنجاکاه
بقايای محصوالت کشاورزی دارای وزينه امل ونقل باااليي وسارند و کشااورزان
اين بقايا را بعد از برداشت محصو

ود در زمین کشاورزی ود ميساوزانند تاا

وزينه املونقل زيادی برای جابهجايي ايان بقاياا اردا ات نكننادو ياک مطالعاه
موردی برای اعربارسنجي مد مورد تجزيه وتحلیل قارار گرفاتو نراايع نشاان داد
املونقل بقايای ذرت باعث کاوش انرشار گازوای گلااناهای مايشاود (

Abdul

)Ghani et al, 2018: 39و
دالاورته 2و ومكاران تحقیقي با عنوان «تأثیر سا رار زنجیره تأمین زيستتوده
و قیمت زيستتوده بر روی تأمین مواد اولیه انريی زيسري» در ساا  2018انجاا
دادندو در اين تحقیق سیاست وای تولید انريی زيسري با اسر اده از ماد يكپار اه
1. Abdul Ghani
2. De Laporte
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زيستتاوده و ساا رار

اقرصادی ،بیوفیزيكي و مكانيابي با توجه به قیمت مارل

زنجیره تأمین زيستتوده ارزيابي شدو در ماد مكاانياابي ساه ساناريو  )1امال
مسرقیم زيستتوده از مزرعه به ايسرگاه تولید نانوتیک؛  )2تجماع و ذ یارهساازی
زيستتاودهواا در مزر عاه و ساپا امال باه ايسارگاه بنادر روتاردا ؛  )3امال
زيستتودهوای جمعشده به بندر انراريو با توجه باه قیمات زيساتتاوده در نرار
گرفره شدو نرايع نشان داد که عرضه زيستتوده تحت تأثیر سا رار زنجیاره تاأمین
و قیمت زيستتوده است و زماني که ذ یرهساازی زيساتتاوده در زماین انجاا
ميگردد ،وزينه املونقل کمرر ميشود)(De Laporte et al, 1053: 2018و
وسیون لیم و وونگ ال  )2016( 1اثارات ناامطلو

زيساتمحیطاي و امنیراي

سو ت وای فسیلي را عامل توجه به مناابع اناريی اايادار ومچاون زيساتتاوده
ميدانندو با ايناا  ،زيساتتاوده دارای وزيناه امالونقال باااليي اسات و ايان
محدوديت شرايط فناوریوای زيستتوده را مر ااوت مايکنادو در ايان ااژووش،
نويسندگان روش جديدی به نا تحلیل ر اه عمار اجازای زيساتتاوده 2بارای
بررسي ويژگيوای اجزای زيستتوده در مراال تولید و کاربرد آن اسر اده کردندو
نرايع اين اژووش اا از اسر اده از روش ر ه عمر اجزای زيساتتاوده ،بهباود
شمگیر زنجیره تأمین زيستتوده موجود را نشاان داد (

Hsion lim & Hong lam,

)2016: 733و
مورات يازان 3و ومكاران ( )2016در تحقیقي با عنوان «ارااي زنجیره تاأمین
اايدار زيستتوده نسل دو » به مقايسه اراايوای مارل

عملكرد زنجیره تاأمین

زيساتتاوده نساال دو باا تمرکااز بار وااادوای لاانعري آذرکافات (ایرولیااز) و
مجموعه وای مرمرکز در مقابل غیرمرمرکز زيست توده از لحاظ اايداری اقرصادی و
زيستمحیطي اردا رهاندو در اين ااژووش ،ساناريووای آذرکافات در مقايساه باا
سناريووای ارتقای سو ت و تولید الكرريسیره بررسي شدهاندو بدين منراور هاار

1. Hsion lim & Hong lam
2. Biomass Element Life Cycle Analysis
3. Murat yazan
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سناريو شناسايي و مقايسه شدهاندو نرايع نشان داد که ااردازش زيساتتاوده نسال
دو وزينه بر بوده و روغن اااليششده  65درلد گارانتار از نموناهواای فسایلي
استو از لحاظ معیاروای اقرصادی و زيستمحیطي ،وااد سیار عملكرد بهراری از
واادوای ثابت نشان دادندو نسبت روجي باه ورودی اناريی باین  6.99و 7.54
قرار داشره و انرشار کربن دیاکسید بین  96و  138کیلوگر به ازای ور تن روغان
اااليششده است )(Murat yazan et al, 2016: 173و
ااولو 1و ومكاران ( )2016در تحقیق ود باا عناوان «ماد ساازی کااربردی
عملكرد زنجیره تأمین زيستتوده سبز» ،سه نو سیسرم زنجیاره تاأمین را از نرار
برداشت زيست توده در مكان اولیه ،جمعآوری کال زيساتتاوده در مكاان اولیاه،
بارگیری زيستتوده از مكان اولیه و امالونقال ،تالیاه زيساتتاوده در شارايط
مر اوت با توجه به وزينه کل مورد بررسي قرار دادندو ماد کااربردی فعالیاتواا،
اقدامات ،فرايندوا و عملیات تولید و اجرا توسط نر افزار  ExtendSimشابیهساازی
شده استو مد ارائه شده در اين تحقیق ميتواند بهعناوان ياک سیسارم اشاریباني
جهت شناسايي موانع با بررسي و آزمايش گزينهوای مارل

ماورد اسار اده قارار

گیرد و اين باعث مي شود سیسرم بر مبنای وزينه کل عملیات يا زمان کل عملیاات
بهینهسازی شود ()Pavlou et al, 2016: 29و
شقايق آقايي ( )1395در ااياننامه ود به ارااي زنجیره تأمین زيساتتاوده
زيسري با ودف کمینهسازی وزينهوای املونقل اردا ت و زنجیره تأمین سو ت
زيسري از برداشت زيستتوده تا تحويل به مشرری را مورد بررسي قارار دادو ماد
ارائهشده در دو االت قطعیت و تحت عاد قطعیات ماورد تجزياهوتحلیال قارار
گرفتو نرايع جوا وای بهینه برای ور دو مد نشان داد ،اااليشگاه بهرر اسات در
مكاني ااداث شود که فالله کمرری با مكانوای برداشت داشاره باشادو ومچناین
زيستتودهای بیشرر مورد مصرف قرار ميگیرد که وزينه اولیه کمراری باه زنجیاره
اعما کند (آقايي)1395 ،و
اريسا مصط يزاده ( )1394ااياننامه کارشناسي ارشد با عناوان «توساعه ماد
1. Pavlou
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رياضي برای شبكه زنجیره تأمین ویدروين با اسر اده از زيستتودهوا با توجاه باه
مسائل زيستمحیطي» را در دانشگاه تهران انجاا داده اساتو در ايان تحقیاق باه
مسئله بهینه سازی تصمیمات در سطح زنجیره تأمین ویدروين اردا ره شده اساتو
زنجیره تأمین میکور هارسطحي شامل سطوح تأمین مواد اولیه (زبالهوای شاهری
و بقايای کشاورزی) ،تولید ویدروين ،انبارش و تقاضا استو بهیناهساازی در ايان
تحقیق بهمنرور کمینه سازی میزان آاليندگي زنجیاره تاأمین و وزيناه کال زنجیاره
استو نرايع نشان داد قراردادن ودف کمینه سازی میزان آاليندگي در اولويات او ،
منجر به ارااي و مديريت زنجیره تأمین میکور بهگونهای ميشود که سیاسارگیار
با لرف وزينه بیشرر ،درلادد کااوش آالينادگيواای فرايناد تاأمین تاا مصارف
ویدروين برميآيد (مصط يزاده)1 :1394 ،و
وندالیاناور ( )1393در ااياننامه ود به توساعه ماد رياضاي بارای شابكه
زنجیره تأمین سبز تحت شرايط عاد قطعیات جهات اسار اده از زيساتتاودهواا
اردا تو مد او برای انراا

بهررين مكان جهت ااداث اااليشگاه ارائه شاد و

نرايع نشان داد که اين مد در مقايسه با ماد واای ایشاین دارای طاای کمراری
است (وندالیاناور)1 :1393 ،و
جدول  .1خالصه تحقیقات انجامشده در حوزه زنجیره تأمین زیستتوده

ردیف

نویسندگان

سال
انتشار

1

Abdol Ghani et al

2018

2

De Laporte et al

2016

3

& Hsion Lim
Loong Lam

2016

4

Murat Yazan et al

2016

5

De Meyer et al

2016

6

Pavlo et al

2016

7

Paulo et al

2015

عنوان پژوهش
طراحی شبکه زنجیره تأمین زیستتوده با
بقایای زیستتوده
تأثیر ساختار زنجیره تأمین زیستتوده و قیمت
زیست توده بر روی تأمین مواد اولیه انرژی
زیستی
بهینهسازی زنجیره تأمین زیستتوده از طریق
تجزیهوتحلیل اجزای چرخه عمر زیستتوده
طراحی زنجیره تأمین پایدار زیستتوده نسل
دوم
توجه به بازسازی و رشد زیست توده با استفاده
از بهینهسازی زنجیره تأمین زیستتوده
مدلسازی کاربردی عملکرد زنجیره تأمین
زیستتوده سبز
بهینهسازی زنجیره تأمین باقیمانده زیستتوده

مؤلفههای بکار گرفتهشده در
پژوهش
برداشت ،حملونقل ،ذخیرهسازی،
نیروگاه
حملونقل ،برداشت ،نیروگاه،
پیشپردازش ،ذخیرهسازی
برداشت ،حملونقل ،نیروگاه
برداشت زیستتوده ،پیشپردازش،
پردازش ،حملونقل
برداشت ،ذخیرهسازی ،پیشپردازش،
حملونقل ،تبدیل انرژی
برداشت ،حملونقل ،پیشپردازش،
ذخیرهسازی ،نیروگاه
برداشت ،حملونقل ،ذخیرهسازی،
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8

Grigoroudis et al

2014

9

Zhang et al

2012

10

Kim et al

2011

11

Lakovou et al

2010

جنگلی برای تولید انرژی زیستی
الگوریتم بازگشتی  DEAبرای طراحی بهینه
شبکه زنجیره تأمین زیستتوده
توسعه یک مدل شبیهسازی زنجیره تأمین
برای تولید انرژی سوختی
طراحی بهینه و تجزیهوتحلیل حساسیت از
شبکه زنجیره تأمین زیستتوده برای
سوختهای زیستی تحت عدم اطمینان
مدیریت زنجیره تأمین زیستتوده زباله

نیروگاه
برداشت زیستتوده ،ذخیرهسازی،
حملونقل ،پیشپردازش ،نیروگاه.
برداشت زیستتوده ،حملونقل
زیستتوده ،ذخیره زیستتوده
برداشت زیستتوده ،حملونقل،
نیروگاه
جمعآوری زیستتوده زباله،
حملونقل ،ذخیرهسازی،
پیشپردازش ،تبدیل انرژی

منبع :يافرهوای اژووش

در تحقیقات انجا شده در زمیناه زنجیاره تاأمین زيساتتاوده بیشارر باه تعريا
فعالیتواا و اجازای ايان زنجیاره ،ماد ساازی رياضاي عملكارد زنجیاره تاأمین
زيستتوده در بر ي از منابع زيستتاوده جهات کااوش وزيناهواا ،شابیهساازی
عملكرد زنجیره تأمین زيستتوده برای تولید انريی که برای انراا

مكان مناسا

تسهیالت و کاوش وزينه باوده ،اردا راه شاده اساتو وادف اک ريات تحقیقاات
انجا شده در زمینه زنجیره تأمین زيستتوده بهینهسازی اين زنجیره جهت کااوش
وزينه املونقل از محل برداشت زيستتوده تا تبديل آن به انريی است و تاکنون
تحقیقي انجا نشده است که به روابط علي بین اجزای زنجیره تأمین زيساتتاوده
اردا ره باشد و سناريووای مارل

اجزای اين زنجیره را باا نقشاهشانا ري فاازی

بررسي کرده باشدو با توجه به اومیت زنجیره تأمین زيساتتاوده زبالاه ايان ا
اژووشي در ايران به شم مي ورد ،لیا در ايان ااژووش ساعي بار آن اسات تاا
زنجیره تأمین زيستتوده زبالاه باومي بارای کشاور اياران ارائاه شاودو ساپا باا
نقشهشنا ري فازی ميتوان روابط علي بین اجزای زنجیره و سناريووای مارل

بر

عملكرد زنجیره تأمین را بررسي کردو
 .2مبانی نظری پژوهش
انرژیهای تجدیدپذیر :انريی تجديدایير ،انريی است که منبع تولیاد آن ،بار الف
انريی وای تجديدناایير (فسیلي) قابلیت آن را دارد که توسط ابیعت در يک باازه
زماني کوتاه دوباره به وجود آيد و اا از مصرف بهرااري جايگزين شوند؛ مانناد
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انريی ورشیدی ،انريی باد ،زمینگرمايي ،زيساتتاوده ،جازر و ماد (ااماداور،
)4 :1393و
زیستتوده :1زيستتوده يكي از منابع مهم انريیوای تجديدایير اسات و باه
ور موجود زنده که قابلیت رشد و نمو داشره و بر مبنای قانون ابیعي تقسیم شاود،
ااالق ميگردد که شامل جنگالواا ،اجازای گیاواان ،بار واا ،موجاودات زناده
اقیانوسوا ،زائدات ایواني اسماندوای شهری و غیايي ميشوندو اين مواد قابلیات
ذ یااره انااريی در ااود را دارا اسااتو درواقااع ،در ااال اديااده فروساانرز
دیاکسیدکربن از اريق آ و اان و واوا توساط اناريی ورشایدی در گیاواان
ذ یره ميشود و باعث رشد و نمو آنوا ميگردد ،اين انريی ورشیدی در مواقاع
مصرف قابلیت تبديل باه اناريی را دارا اساتو زيساتتاوده قابلیات تولیاد بارق،
ارارت ،سو توای مايع ،سو توای گازی و انوا کاربردوای م ید شیمیايي را
دارا است ()Critchlow & Leroi, 2012و
زیستتوده زباله :به باقيماندهوا و ااماندهوای ناشي از فعالیتواای موجاود
زنده به صوص انسان که بهلورت جامد ،مايع و گاز واسره يا نا واسره توساط
آن تولید و دور رياره ميشود و از نرر آن زائد تلقي مايشاود؛ مانناد زبالاهواای
شهری ،زبالهوای لنعري و غیرهو ()Lakovou et al, 1862: 2010و
زنجیره تأمین :2زنجیره تأمین شبكهای از سازمانوای درگیر که اي فراينادوا و
فعالیتوای مارل

ارزشي را در قالا

ياک کااال ياا ادمات باه مشارری ارائاه

ميدوند ،استو در تعري ي ديگر ،زنجیره تأمین بهعنوان مجموعهای فرايند يكپار ه
در قال

اجزا مارل

کس وکار شاامل (تاأمینکنناده ،تولیدکنناده ،توزياعکنناده،

ردهفروش) است که با يكديگر در جهت دريافت مواد ا  ،تبديل مواد اا باه
محصوالت نهايي و تحويل محصوالت نهايي به ردهفروش کار ميکنندو
بهاورکلي زنجیره تأمین شامل دو يا تعداد بیشرری سازمانوای مجزا است که
از اري اق جري اان مااواد ،ااالعااات و جري اان مااالي بااه يكااديگر مرصاال وساارندو
1. Biomass
2. Supply chain
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سازمانوای درگیر در يک زنجیره تأمین ممكن است مواد اولیاه را تهیاه کارده ياا
محصوالت میاني يا محصوالت نهايي را تولید کنند ()Shapiro, 2007و
زنجیره تأمین زیستتوده :مديريت زنجیره تأمین نقش مهمي در مديريت تولید
انريی زيسري اي ا ميکندو مديريت زنجیره تأمین زيساتتاوده باهعناوان ماديريت
يكپار ه تولید انريی زيسري از کشت زيستتوده تا تولید انريی زيساري را شاامل
ميشود که دارای هاار جاز الالي کشات و برداشات ،انرقاا  ،ذ یارهساازی و
ایشاردازش است ()Grigoroudis et al, 2014: 115و
نگاشتشناختی فازی :نقشهشنا ري يا ومان مد وای گرافیكاي علات و معلاو
توسط رابارت اساكلورد )1976( 1در ااوزه علاو سیاساي معرفاي شادو کوساكو

2

( )1986برای ناسرین بار ابزاروای فازی را برای ترسیم اين مد وا مورد اسر اده قرار
داد و مد وای نقشهشنا ري فازی را برای ناسرینبار مطرح کردو نقشهوای شانا ري
فازی ،روشوای ترکیبي وسرند که از لحاظ بعضي م اویم بین سیسارمواای فاازی و
شبكهوای عصبي قرار دارندو آنوا دانش را از االت نمادين و وضعیتواای مارتبط
به آن مانند فرايندوا ،طمشيوا و ر دادوا در االات قابال قیااس بیاان مايکننادو
مشاصه اللي اين ماد گرافاي وادايت شاده اسات کاه باا اسار اده از آن فرايناد
نریجهگیری و بررسي روابط علت و معلولي میان بر ي عوامل نمايش داده مايشاودو
ايجاد يک مد شنا ري نیازمند ورودیوايي است که از تجار

و دانش افراد باره

در موضو مورد نرر به دست ميآيد (قاسمي و قباديان)104 :1394 ،و
 .3روششناسی پژوهش
بررسي ادبیات موضو نشان مي دود که منابع انريی تجديداایير نقاش مهماي در
اسرراتژیوای فعلي جهان بارای کااوش انرشاار گازواای گلااناهای و جاايگزيني
باشي از سو توای فسیلي اي ا ميکنندو جمعآوری زيساتتاوده زبالاه از محال
برداشت تا تولید آن به انريی ،دارای ایچیدگي زياد و وزينه تادارکات بااال اساتو
کارايي زنجیره تأمین زيستتوده در زمینه اقرصادی برای تولید انريی مهام وساتو
1. Robert exlord
2. Kosko
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در تحقیقااات ایشااین ،اااوزه زنجیااره تااأمین زيسااتتااوده و زيسااتتااوده زبالااه،
فعالیتوای جمع آوری ،ذ یرهسازی ،املونقل و تبديل انريی باهعناوان اجازای
زنجیره تأمین زيستتوده زباله بیان شده استو
شکل  .1زنجیره تأمین زیستتوده زباله

Lakovou et al, 1862: 2010

زنجیره تأمین زيستتوده ،يک زنجیره تأمین کلي برای تمامي منااق جهان نیساتو
زنجیره تأمین زيستتوده بهلورت بومي استو
تحقیق ااضر از نو ودف توساعهای -کااربردی و از نرار روش تولای ي-
تحلیلي استو روش تحقیق تولی ي -تحلیلي به وضعیت کنوني اديده مايااردازد
يا موضوعي را مورد مطالعه قرار ميدودو اژووشگر عاالوهبار تصويرساازی آنچاه
وست به تشريح و تبیین داليل گونه بودن و رايي وضاعیت مسائله و ابعااد آن
مياردازدو برای تبیین و توجیه داليل ،نیاز به تكیهگاه اسرداللي محكماي داردو ايان
تكیه گاه از اريق جسرجو در ادبیات و مباني نرری تحقیق فراوم ميشود ،سپا به
بررسي روابط ابعاد مسئله تحقیق و نریجه گیری مياردازد (کرماااني و علايمادد،
)1396و در اين اژووش با مرور ایشینه و مباني نرری ابعاد مسئله تحقیق که اجزای
زنجیره تأمین زيستتوده زباله است ،شناسايي شد و با مصاابه از برگاان ااوزه
زيستتوده که تعداد  4ن ر بودند؛ اجزای نهايي زنجیره تأمین زيستتوده زبالاه در
ايران شناسايي و مورد تأيید قرار گرفتو سپا برای بررساي رواباط باین اجازای
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زنجیره تأمین ،ارسشنامه نقشهشنا ري فازی ارااي و بین  7ن ر از برگان توزياع
و جمعآوری شد .در اايان ،دادهوای جمعآوریشده برای محاسبه تاأثیرات علاي و
بررسي سناريووای مارل

با نر افزار

Modeler

 Mentalمورد تحلیل قارار گرفاتو

اين نر افزار يک نر افزار مد سازی است که به افراد و جوامع کماک مايکناد تاا
دانش ود را در يک فرمت اسراندارد بارای تجزياهوتحلیال ساناريووای مارلا
مورد اسر اده قرار دوندو مد سازی در ايان نار افازار دارای ساهگاا اساتو گاا
ناست ،تعري

اجزای مهم سیسرم مورد مطالعه؛ گا دو  ،تعري

اجزا و گا سو اجرای سناريووای

”if

روابط بین ايان

 “Whatبرای تعیین گونگي عكااالعمال

سیسرم تحت دامنهای از تغییرات ممكن است ()Mental Modeler, 2018و
شکل  .2مراحل انجام پژوهش

جدول  .2مشخصات خبرگان

ردیف
1
2
3
4

سمت
مدیر دفتر توسعه فناوری ساتبا
مدیر گروه تحقیقات ساتبا
مدیر بخش ساوه
مدیر دفتر زیستتوده ساتبا

سن
45
48
38
50

جنسیت
مرد
مرد
مرد
مرد

تجربه (سال)
 18سال
 15سال
 8سال
 20سال

رشته تحصیلی (مقطع)
شیمی (دکترا)
شیمی (کارشناسی ارشد)
شیمی (کارشناسی ارشد)
محیطزیست (کارشناسی ارشد)

منبع :سازمان انريیوای تجديدایير و بهرهوری برق ايران
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مد نقشهشنا ري فازی يک نمودار علت و معلو است که نمايشاگر رواباط باین
اجزای اساسي در نرا وای ایچیده استو يک مد  FCMاز ياکساری گارهواا ياا
م اویم تشكیل شده است که بهوسیله کمانوای وزندار با يكديگر ارتباا دا لاي
دارندو ور ارتبا دا لي میان دو گره دارای وزني است که معاد نیرو رابطه علات
و معلولي میان آن دو گره استو يک نقشهشنا ري با فنون مارل

شامل اسر اده از

ارسشنامهوا برای اسراراج نررات برگان و ترسیم مرغیرواا و رواباط ،بررساي از
تحلیل محروا برای کش

روابط در مرون نوشاراری ،اسار اده از دادهواای کماي و

فرايند مصاابه عمیق با افراد مارل

و برگان ميتواند به تصوير کشیده شودو

گا وای  FCMبه شرح زير است:
گا او  :تهیه ماتريا اولیه عوامل؛
گا دو  :تنریم ماتريا فازی شده عوامل؛
گا سو  :ايجاد ماتريا قدرت ارتبا ؛
گا

هار  :تهیه ماتريا نهايي عوامل (قاسمي و قباديان)105 :1394 ،و

 .4نتایج مرور ادبیات تحقیق و شناسایی اجزای زنجیره تأمین زیستتوده زباله
در اين مراله با مطالعه مقاالت و ااياننامهوای اوزه زنجیره تأمین زيساتتاوده و
زيست توده زباله اجزای زنجیره تأمین شامل :جمعآوری زيستتاوده ،امالونقال
زيست توده ،ذ یره سازی زيستتوده ،ایشاردازش و تبديل انريی شناساايي شادو
در باش ایشینه اژووش جدو  1آورده شده استو
 .1-4نتایج مصاحبه باا ببرااان در ج ات شناساایی اجازای زنجیاره تاأمین
زیستتوده زباله در ایران

جهت تعیین شا صوا و معیاروا ميتوان از انوا مارل ي از دادهوای کی اي نریار
گ رگو ،مشاوده ،مصاابه ،گزارش عمومي ،يادداشتوای روزانه ااسا دونادگان و
تعامالت و ت كرات ود اژووشگر اسر اده کاردو روش جماع آوری ااالعاات در
اين مراله تحقیق ،روش مصاابه استو مصاابه فرايندی بارای کسا

ااالعاات

است و مصاابهشونده بهلورت شا اوي باه ارساشواای مصااابهکنناده ااسا
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مي دود و اين نوعي تباد اجرماعي دوسويه استو در ابرادا مصااابه از بارهواا،
اژووشگر ودف از انجا تحقیق را بیان و با ايجاد روابط لمیمي و جلا

اعرمااد

بره وا زمینه را برای انجا مصاابه بهرر فاراوم کاردو ابرادا مصااابه باهلاورت
ان رادی از برهوا انجا شدو ارسشوای اللي مصاابه شاامل )1 :لط اا موقعیات
کاری و فعالیت ود را در سازمان بها رصار بیان کنیدو  )2برای تولید انريی بارق
از زيستتوده زباله به نرر شما ه فعالیتوايي انجا ميشودو  )3نحوه انجاا وار
يک از فعالیتوای مورد نیاز برای جمعآوری زيستتوده زباله تا نیروگااه گوناه
استو اژووشاگر در ااو مصااابه ،کنرار را در دسات داشاره و ااا از ااياان
توضیحات مشارکتکننده يکبار مطال

بیان شده توسط او و برداشات اود را از

آن بیان ميکرد تا اا از تأيید مصاابهشونده از لحت مطال

بیاانشاده اامیناان

ایدا کندو اا از اايان مصاابه ان رادی ،اژووشگر تمامي نررات برگاان را بااوم
تجمیع کرد ،سپا يک جلسه گرووي با هاار باره تشاكیل دادو تماامي اجازای
زنجیره تأمیني که برگان بیان کردند و اجزايي که با ایشینه اژووش بهدساتآماده
بود را برای برگان بیان کردو از برگان واسره شد با وم كری و بیان نرراتشان
فعالیتوا و اجزای زنجیره تأمین زيستتوده زباله از تولید آن تا رسیدن به نیروگااه
جهت تولید انريی برق را با توجه به مصاابهوای قبلاي و ایشاینه ااژووش بارای
کشور شناسايي کنندو اين جلسه زماني به اايان رسید که تماامي برگاان باه ياک
اشبا نرری دست يافرندو بعدازاين مراله يک جلسه گرووي ديگری تشكیل شادو
ودف در آن جلسه مشاصکردن ترتی

فعالیتوا و اجزای زنجیره تأمین تا تولیاد

انريی بودو در اين جلسه نیز اتما جلسه باا توجاه باه اشابا نرار برگاان باودو
برگان تولید زيستتوده زباله ،ذ یرهسازی اولیه زيستتوده زباله ،اایشااردازش
اولیه زيستتوده زباله توسط زبالهدزدوا ،املونقل زيستتوده زباله ،ذ یرهساازی
ثانويه ،املونقل ثانويه ،ذ یرهسازی در محل دفن ،اایشااردازش يعناي ت كیاک
زبالهوا ،نیروگاه و محل دفن را بهعنوان اجزای زنجیره تأمین زيستتاوده زبالاه در
ايران بیان کردند و زنجیره تأمین زيستتوده زباله در ايران باهلاورت شاكل زيار
ترسیم شدو اين مد نسبت به مد وای گیشره زنجیاره تاأمین زيساتتاوده زبالاه
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توسعه يافره است و شكل بومي زنجیره تأمین زيستتوده زباله در ايران وستو
شکل  .3مدل زنجیره تأمین زیستتوده زباله در ایران

(تفکیک)

(هر مح
هف )

(اوهیه)
(اوهیه)

وماناور که در شكل مد زنجیره تأمین زيستتوده زباله در ايران مشاص شاده
است ،ایشاردازش اولیه توسط زبالهدزدوا ،ذ یرهسازی ثانويه و املونقل ثانوياه
بهلورت ط ین نمايش داده شده است؛ زيرا اين اجزا ممكن است بعضي مواقع
در زنجیره اضور داشره باشند و بعضي مواقع نیاازی باه ذ یارهساازی ثانوياه ياا
املونقل ثانويه در زنجیره تأمین زيستتوده زباله در ايران نباشدو
 .2-4ت یه پرسشنامه نگاشتشنابتی

در اين مراله ،ارسشنامه نگاشتشنا ري ارااي و به  7ن ر باره در ايان ااوزه
توزيع شدو اين ارسشنامه دارای يک ماتريا  10*10است و از برگاان واساره
شده است دوبهدو اجزا را از نرار تأثیرگایاری مطاابق م ااویم ارزشگایاری زيار
بررسي کنندو
عد تأثیر ووو0
تأثیر کمووو0.2
تأثیر مروسطووو0.4
تأثیر زيادووو0.8
تأثیر یلي زيادووو1
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رابطه معكوسووو (مقادير من ي)
از آنجاکه ارسشنامه نگاشتشنا ري به لاورت دوباه دو و مقايساات زوجاي
است ،نیاز به بررسي اايايي ندارد و روايي محروايي آن از نرر برگان تأيید شدو
 .3-4نتایج تعیین روابط علی اجزای زنجیره تأمین زیستتوده زباله در ایاران باا
استفاده از نقشهشنابتی فازی

در اين مراله داده وای ارسشنامه نگاشتشنا ري جمعآوری و سپا دادهواا وارد
نر افزار  Mental Modelerشدو ابردا در نر افزار اجزای زنجیره تاأمین تعريا

و در

باش ماتريا اجزای زنجیره ،میانگین داده وای ارسشانامه برگاان در ارسشانامه
نگاشت وارد شدو سپا نر افزار روابط علي باین اجازای زنجیاره تاأمین و میازان
درجاه ورودی و روجااي را مشاااص کااردو میازان درجااه ورودی يعنااي میاازان
تأثیرایيری (فلش وايي که به آن وارد ميشود) ور يک از اجزا ،نسبت به ساير اجزا
استو میزان درجه روجي يعني میزان تأثیرگیاری (فلاشواايي کاه از آن اارج
مي شود) اجزای زنجیره تأمین نسبت به سااير اجازای زنجیاره و درجاه مرکزيات
شدت تأثیرگیاری و تأثیرایيری اجزا را مشاص ميکندو شكل  4روابط علي باین
اجزای زنجیره و شكل  6 ،5و  7درجه ورودی ،درجه روجي و مرکزيت ور يک
از اجزا را نشان ميدودو
شکل  .4نمودار روابط علی بین اجزای زنجیره تأمین زیستتوده زباله در ایران
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شکل  .5نمودار میزان درجه ورودی اجزای زنجیره تأمین زیستتوده زباله در ایران

هرنه وروهی

6
4.8

3.56
2.7

2.69

2.96

2.69

2.38

5
4

3.3

3
2

1.23

1

0.43

0

شکل  .6نمودار میزان درجه خروجی اجزای زنجیره تأمین زیستتوده زباله در ایران

هرنه خرون
5.5

6
5

3.08
2.24

2.54

4

2.97

2.86

2.4

2.28
1.56

1.09

3
2
1
0
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شکل  .7نمودار میزان مرکزیت اجزای زنجیره تأمین زیستتوده زباله در ایران

مرکزیت
10.3
5.78
3.47

6.42

5.66

4.66

2.97

4.25

5.7
4.05

12
10
8
6
4
2
0

وماناور که از نمودار درجه روجي مشاص است ،اجزای تولیاد زيساتتاوده
زباله ،ایشاردازش (ت كیک) ،ذ یارهساازی در محال دفان ،امالونقال اولیاه و
ذ یره سازی اولیه دارای درجه روجي بیشرری نسبت باه بقیاه اجازا وسارندو در
جدو زير میزان درجه ورودی ،درجه روجي و مرکزيت اجزای زنجیاره تاأمین
زيستتوده زباله آورده شده استو
جدول  .3درجه ورودی ،درجه خروجی و مرکزیت اجزای زنجیره تأمین زیستتوده زباله در ایران

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اجزای زنجیره تأمین
تولید زیستتوده زباله
ذخیرهسازی اولیه
پیشپردازش (زبالهدزدها)
حملونقل اولیه
ذخیرهسازی ثانویه
حملونقل ثانویه
ذخیرهسازی در محل دفن
پیشپردازش (تفکیک زبالهها)
نیروگاه
محل دفن (دفن زباله)

درجه ورودی
4.8
3.3
2.96
3.56
2.69
2.38
2.69
2.7
0.43
1.23

منبع :يافرهوای اژووش

درجه خروجی
5.5
2.4
1.09
2.86
1.56
2.28
2.97
3.08
2.54
2.24

مرکزیت
10.3
5.7
4.05
6.42
4.25
4.66
5.66
5.78
2.97
3.47

216

♦ سال بیستوهشتم ♦ شماره نودویک ♦ تابستان 1398

 .4-4نتایج بررسی سناریوهای مختلف زنجیره تأمین زیستتوده زباله در ایران

در اين مراله برای بررسي سناريو اجزای زنجیره تأمین زيستتوده زباله ،اجزاياي
که دارای درجه روجي بیشارری وسارند ،در نرار گرفراه مايشاودو در لاورت
افزايش و کاوش میزان اثرگایاری و تأثیراایيری اجازا اه تغییراتاي بارای سااير
اجزای ات اق ميافردو در بررسي سناريو تولید زيستتوده زباله ،ذ یرهسازی اولیاه،
املونقل اولیه ،ذ یرهسازی در محل دفان ،اایشااردازش (ت كیاک زبالاهواا) و
نیروگاه در نرر گرفره شده استو
 .1-4-4سناریوهای افزایش تأثیر تولید زیستتوده زباله

در نر افزار  Mental Modelerسناريو  what ifانجا ميشود؛ يعني در لورت تغییار
يک جز از سیسرم ،واکنش و عكاالعمل ساير اجزای سیسرم به ه لورت استو
در اين قسمت میزان تأثیر تولید زيستتوده زباله افزايش يافره اسات تاا واکانش و
عكاالعمل ساير اجزا نسبت به اين تغییر در زنجیره تأمین بررسي شودو
شکل  .8افزایش تأثیر تولید زیستتوده زباله در زنجیره تأمین

با توجه به روجي نر افزار برای افزايش میزان تأثیر تولیاد زيساتتاوده زبالاه در
زنجیااره تااأمین مشاااوده ماايشااود کااه تااا میاازان  ،0.47تغییااری در میاازان تااأثیر
ذ یرهسازی اولیه در زنجیره تأمین ايجاد نميشود ،ولاي میازان تاأثیر امالونقال
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اولیه ،ذ یرهسازی در محل دفن ،ایشاردازش (ت كیک) و نیروگاه نیاز در زنجیاره
تأمین افزايش مي يابدو ور ه میزان تأثیر تولید زيستتوده زباله در زنجیاره تاأمین
افزايش مييابد ،میزان تأثیرگیاری آن در زنجیره تأمین معكاوس مايشاود و سااير
اجزا به ومان روند گیشره در اا افزايش وسرندو
شکل  .9افزایش تأثیر حملونقل اولیه زیستتوده زباله در زنجیره تأمین

 .2-4-4سناریو افزایش تأثیر حملونقل اولیه

با توجه به روجي نر افزار برای افزايش میزان تأثیر املونقل اولیه زيساتتاوده
زباله در زنجیره تأمین مشاوده ميشود که تاا میازان  ،0.5تغییاری در میازان تاأثیر
ذ یرهسازی در محل دفن ،ایشااردازش (ت كیاک) و نیروگااه در زنجیاره تاأمین
ايجاد نميشود ،ولي میزان تأثیر تولید زيستتوده زباله و ذ یرهساازی اولیاه ابرادا
افزايش مييابدو وماناور که در شكل مشاص است ،ور ه میازان تاأثیر افازايش
مييابد ،تأثیر تولید زيستتوده زباله و ذ یرهسازی اولیه معكوس مايشاود؛ يعناي
تأثیرایير ميشوند و اگر میزان تأثیر املونقل اولیه بیش از  0.5افازايش ياباد بار
مراله ایشاردازش (ت كیک) تأثیر گیاشره و تأثیر آن معكوس مايشاودو باهااور
الله ميتوان بیان کرد که افزايش میزان تأثیر املونقال اولیاه باعاث مايشاود
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تولید زيستتوده زباله ،ذ یرهسازی اولیه و ت كیک زيستتاوده زبالاه در زنجیاره
تأمین ،تأثیرایير شوندو
 .3-4-4سناریو افزایش تأثیر ذبیرهسازی در محل دفن

ور ه میزان تأثیر ذ یرهسازی در محل دفن افزايش يابد ،تأثیر تولید زيساتتاوده
زباله ،ذ یره سازی اولیه و امل ونقل اولیه به نسبت افزايش ذ یرهسازی در محال
دفن کاوش مييابد؛ بهگونهای که افزايش بیشرر از  0.5باعث ميشود اجزای ديگار
تأثیرایير شوند و تأثیر آنوا معكوس گرددو
شکل  .10افزایش تأثیر ذخیرهسازی در محل دفن زنجیره تأمین

 .4-4-4سناریو افزایش تأثیر پیشپردازش (تفکیک) زیستتوده زباله

ور ه میزان تأثیر ت كیک زيستتاوده زبالاه افازايش داده مايشاود ،تاأثیر تولیاد
زيستتوده زباله ،ذ یرهسازی اولیه و املونقل اولیه و ذ یرهسازی در محل دفن
به نسبت افزايش ت كیک کاوش مييابد؛ بهگونهای که افزايش بیشارر از  0.5باعاث
ميشود اجزای ديگر تأثیرایير شوند و تأثیر آنوا معكوس گرددو
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شکل  .11افزایش تأثیر پیشپردازش (تفکیک) زیستتوده زباله در زنجیره تأمین

سناريووای مارل

برای تولید زيستتوده زباله ،املونقل اولیاه و ذ یارهساازی

در محل دفن بهلورت نمودار در اين اژووش نشان داده شد و ساير اجزای ديگار
نیز سناريووای آن بررسي گرديدو با توجه به روجي نر افزار مشاوده ميشود کاه
افزايش زياد در میزان تأثیرگیاری ور يک از اجزای زنجیره تاأمین باهغیاراز تولیاد
زيستتوده زباله تا يکمیزان ي باعاث افازايش تاأثیر سااير اجازای زنجیاره تاأمین
مي شود و ور ه اين میزان تأثیرگیاری افزايش داده ميشود ،تأثیرگیاری ساير اجزا
در زنجیره تأمین ،کاوش مييابد و ساير اجزا تأثیرایير ميشوندو
افزايش تأثیر تولید زيست توده زباله باعث افزايش تأثیر ساير اجازای زنجیاره
تأمین ميشودو وقري میزان افزايش آن از  0.7بیشرر مايشاود ،ذ یارهساازی اولیاه
تأثیرایير ميگردد و تأثیر آن من ي ميشودو اين نشان ميدود که افزايش تأثیر تولید
زيست توده زباله در زنجیره تأمین باعث کاوش تأثیر ذ یرهسازی اولیه مايشاود و
تا ادی که ممكن است ،ديگر نیاز به ذ یرهسازی اولیه در زنجیره کاوش نیسات؛
زيرا با افزايش تأثیر تولید زيستتوده زباله بقیه اجزا نیز تأثیر آنوا افزايش مييابدو
نتیجهایری
نرايع مصاابه با برگان اوزه زيست توده نشان داد که زنجیره تأمین زيستتاوده
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زباله شامل اجزای تولید زيستتوده زباله ،ذ یرهسازی اولیه ،اایشااردازش اولیاه،
املونقل اولیه ،ذ یرهسازی ثانويه ،املونقل ثانويه ،ذ یرهسازی در محل دفان،
ایشاردازش (ت كیک) ،نیروگاه و محل دفن استو زنجیره تأمین زيستتوده زبالاه
يک زنجیره تأمین اوياست و با توجه به میزان تولید زباله و نحوه املونقل اولیاه
ممكن است در بعضي مواقع نیازی به ذ یارهساازی ثانوياه زيساتتاوده زبالاه و
املونقل ثانويه نباشد ،راکاه ايان اود باعاث افازايش وزيناه زنجیاره تاأمین
مي شودو برای بررسي روابط علي بین اجزای زنجیاره تاأمین زيساتتاوده زبالاه و
اينکه مشاص شود کدا يک از اجزا دارای تأثیر بیشرری در زنجیره تأمین وسارند
در اين اژووش از مد نگاشتشنا ري اسر اده شدو نرايع اين مراله نشان داد کاه
تولید زيستتوده زباله ،ذ یرهسازی اولیه ،املونقل اولیه ،ذ یرهساازی در محال
دفن ،ت كیک و نیروگاه باه ترتیا

دارای درجاه روجاي ،2.97 ،2.86 ،2.4 ،5.5

 3.08و  2.54وسرند و اين نشاندونده اومیت بیشرر ايان اجازا در زنجیاره تاأمین
زيستتوده زباله استو
در باش سناريونويسي ،نرايع نشان داد افزايش تولید زيست توده زبالاه ابرادا
باعث افزايش میزان تأثیر ساير اجزا در زنجیره تأمین ميشود و وقراي میازان تاأثیر
تولید زيستتاوده زبالاه باه مقادار زياادی افازايش مايياباد ،میازان تأثیرگایاری
ذ یرهسازی اولیه در زنجیره تأمین کاوش مييابدو اين نشان مايدواد وقراي تاأثیر
تولید زيستتوده زباله افزايش مييابد نیاازی باه ذ یارهساازی اولیاه نیسات و از
اومیت آن در زنجیره کاسره ميشودو نراايع بررساي افازايش میازان تاأثیر اجازای
املونقل اولیه و ذ یرهسازی در محل دفن نشان داد که با افزايش میزان تأثیر وار
يک از آن وا ،میزان تأثیرگیاری ساير اجزای زنجیره تأمین کاوش يافره و به سامت
تأثیرایيری ميروندو
اين نرايع نشان ميدود که در بین اجزای زنجیاره تاأمین زيساتتاوده زبالاه،
تولید زيست توده زباله نقش مهمي را در زنجیره تأمین اي ا ميکند و سااير اجازای
زنجیره به تولید زيستتوده زباله وابسره وسرند و اين باش تأثیرگایارترين بااش
در زنجیره تأمین زيستتوده زباله استو بنابراين به سازمان انريیوای تجديداایير
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و بهرهوری ايران ایشنهاد ميشود بر روی باش تولید زيستتوده زباله برنامهريزی
و تمرکز بیشرر کند تا برواند تولید انريی از زيستتوده زباله را افزايش دودو
ومچنین ایشنهاد ميشود مطالعات بیشرری در اوزه بازيافات و اومیاتدادن
به زنجیره تأمین زيستتوده در راسرای تولید انريی کشور انجاا شاود و محققاان
دا ل کشور نیز وماناور که مطالعات کشوروای ديگر در اين اوزه بیشارر اسات
و اين تحقیقات از سا  2015رو به افزايش است ،تحقیقات ود را به اين ااوزه
که واقعا

اژووشي دارد ،سوق دوند تا با ارائه راوكارواای آنواا براوان ساهم

تولید اين منبع را با توجه به اينکه کشور ايران دارای ارانسیلواای زياادی اسات؛
افزايش دادو ومچنین باشوای ساازماني کاه مراولي اناريی تجديداایير وسارند،
زيرسا توای الز در اين اوزه را با توجه به دانش جهاني افزايش دوندو
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