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 چکیده
منبو    عنودا   تودا  بوه   را مو  توده    زیست، ریپذدیتجد یها یانرژ یتقاضا شیافزا نظر به

توده  زباهوه هر حوجه نیوان  بوه ههیو         زیسوت . هانسوت  ریپوذ دیتجد یها یانرژ یدیکل

ایو   گرفته احوت.   تدنه قرار زیست بیشتر مدره های مدیریت زباهه و حفظ محیط حیاحت

هوا بوه انورژی بورق،      هدف تبودی  ن   مناب  هارای پتانسی  زیاهی برای تدهید برق هستند

را هر   توممی  نقوش می و    ر یو زنجهوذا   ،زیسوت احوت   هوا و حفوظ محویط    مدیریت زباهه

. هر ایو   کنود   مو  فایا یانرژ دیتده یبرا زباهه تده  مؤثر و کارنمد مناب  زیست ینور فراهم

ه هر توده  زباهو   هر گام نخست با مصاحبه از خبرگا  انزای زنجیر  تممی  زیست ،پژوهش

شناخت  فازی ابتدا روابط علو  بوی  انوزای      با احتفاه  از روش نقشه د.شایرا  شناحای  

زباهوه هر   توده   ستیز  یتممزنجیر  بررح  و حپس به حناریدهای مختلف انزای زنجیر  

شناخت  فازی نشا  هاه که تدهیود    نیت تدهید انرژی پرهاخته شد. نتایج روابط عل  نقشه

ونق  اوهیه به  حازی هر مح  هف  و ح   پرهازش )تفکیک(، ذخیر  ، پیشتده  زباهه زیست

حوناریدهای    هسوتند. هر بررحو    2.86و  2.97، 3.08، 5.5ترتیب هارای هرنه خرونو   
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تده  زباهه میوزا  تومثیر حوایر     نشا  هاه با افزایش میزا  تمثیر تدهید زیست جینتا ،مختلف

یابود. وهو  بوا افوزایش میوزا  تومثیر        افزایش م انزای زنجیر  هر نیت تدهید انرژی نیز 

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

تدا  نتیجه گرفت که تدهید  شده. م  ها منف  م  یابد تا نای  که رابجه تمثیرگذاری ن  م 

گذارتر و هارای اه یت بیشتری تده  زباهه نسبت به حایر انزای زنجیر  تممی  تمثیر زیست

 برای تدهید انرژی هست.

زباهه، زنجیر  تممی ، تدهیود انورژی،    تده  ستیزهای تجدیدپذیر،  انرژی: کلیدی های هواژ

 شناخت  فازی نقشه

 



 

 

 مقدمه

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

 واای  يآلاودگ  ،واای فسایلي   واا شاده اساتو ساو ت     انسان یبرا غیره در زمین و
باعاث   واا  و تناو  سا   نيا و ساو رن ا کنند يم جاديشماری را ا محیطي بي زيست
کاه تان ا انساان را د اار مشاكل و       شاود  يشدن گازوای سمي به محیط ما  وارد
واای ااان نریار اناريی      اناريی  ينيگزيجا ،رو نيا کندو از آلوده مي زيست را محیط

واای االال از    انريی یجا به غیره و 1توده ستيگرمايي، ز  ورشیدی، بادی، زمین
محیطاي و ماااارات ناشاي از آن     واای زيسات   واای فسایلي، از آلاودگي    سو ت

 اایير باودن   ومچناین ااياان   و(Raychaudhuri & Kumar chosh, 2016: 915)کاود يم
باعاث شاده اسات تاا باه       یانري تیامن جاديو ا داريتوسعه اا ،يلیفس یوا سو ت

در سابد   واا  ن آساهم   شيو افازا  ريداای يتجداان و  یوا یگسررش اسر اده از انري
 (وPaluo et al, 2015:245) توجه بیشرری شودجهان  یانري

 تأمین ريایديتجد یوا یانري جهان از هیاول یانري درلد 13.3، 2005سا   در
 7/79تاوده   زيسات  ، اناريی رياای ديتجدی از منابع انري کيشده است که سهم ور  

 ی، اناري درلاد  1/3 ييگرما نیزم ی، انريدرلد 5/16ادود  يآب برق یانري درلد
باوده   زیجزر و مد ناا   یو انري درلد 0.48 یباد ی، انريدرلد 0.09 یدی ورش
 (وRen, 2005: 8) است
يكي از توده  زيستدر تولید انريی داردو  بديل بي يتوده نقش زيست ،رو  اين از
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ااور   تاوده زبالاه باه    زيست استو توده ایير از بین منابع زيست منابع انريی تجديد
زيسات   وای ماديريت زبالاه و ا اح محایط     فعا  در سطح جهاني به دلیل سیاست

توده زبالاه   زيست تدارکات اتیعملزياد  نهيوزگرفره استو  توجه قرار بیشرر مورد
 يدگیا چیا شيو افازا  زبالاه  تاوده  رو به رشاد زيسات   یتقاضابرای تولید انريی و 
تاأمین   رهیا زنج تيريماد  یكردواا يباه رو  ازیا نزبالاه،  تاوده   زنجیره تأمین زيسات 

 رهیا زنجبناابراين   ؛(Lakovou et al, 1860 2010)دواد  را نشاان ماي   زبالهتوده  زيست
 دیا تول یتاوده بارا   مؤثر و کارآمد منابع زيست یآور را در فراوم ينقش مهم ،تأمین
 (وMafakheri & Nasiri, 2014: 117) کند يم  ايا یانري

واای اجراشاده در ساازمان     بر مبناای نراايع علماي و عملاي يكاي از اارويه      
وای شهری در شهروای با جمعیات   سنجي زباله بر ارانسیل وای نو ايران مبني انريی

، ارانسیل تولید بارق از  1385بر مبنای سرانه سا   ،وزار ن ر در کشور 250بیش از 
 ،ساوزی  بار فنااوری زبالاه    مگاوات مبرناي  687شهر در ايران، برابر با  30وای  زباله

سانجي   گزارش ارانسیل) سازی قابل اسرحصا  است ووازی و روش گازی وضم بي
 1یاناري  يالمللا  نیيانا با ابق آمار آ و(1397وای تجديدایير، سايت ساتبا،  انريی

(IEA)   تولیدشده از منابع مارلا    یسهم انري ،شده است منرشر 2016که در سا
 درلاد  1.7جهان  یکشوروا رينسبت به سا رانيدر کشور ا ريایديتجد یوا یانري
ن آ درلاد  5تولیدشاده اادودا     رياای  ديا تجد یدرلاد اناري   7/1 نيست که از اا
ي اناريی،  المللا  نیبا ساايت آياناا   ) شده اسات  تولید يكيالكرر یلورت انري به

واای تجديداایير و    توده ساازمان اناريی   دفرر زيست شده انیباي گزارش  (و2017
لیا کشاور اياران    ،استوری انريی برق تاکنون برق تولیدی از زباله  یلي کم  بهره

توده زباله در جهات تولیاد اناريی     تاکنون نروانسره است از ظرفیت موجود زيست
 برق اسر اده کندو

تاوده زبالاه جهات افازايش      با توجه به اومیت مديريت زنجیره تأمین زيسات 
دارد تاا ابرادا    بار آن زباله ايان تحقیاق ساعي     توده ستيزکارآمدی تولید انريی از 

توده زباله را در جهت تولید انريی اان شناساايي کناد    ین زيستاجزای زنجیره تأم

                                                                                                                                 

2. International Energy Agency 



 201     های شناختی فازی گیری از نقشه توده زباله با بهره زیستتحلیل زنجیره تأمین 

 باه دسات  تاوده زبالاه را    علي بین اجزای زنجیره تأمین زيست راتیتأثو اومیت و 
زباله در راسرای تولیاد   توده ستيز نیتأمآوردو سپا به بررسي سناريووای زنجیره 

 زير است: ایو ارسشانريی اان بپردازدو اژووش ااضر درلدد ااساگويي به 
توده زبالاه در راسارای تولیاد اناريی ااان در       اجزای زنجیره تأمین زيست( 1

 ايران  ه وسرند؟

تاوده زبالاه در راسارای تولیاد      اومیت نسبي اجزای زنجیره تاأمین زيسات  ( 2
 انريی اان در ايران  گونه است؟

لیاد  توده زباله در راسارای تو  علي بین اجزای زنجیره تأمین زيست راتیتأث( 3
 انريی اان در ايران  گونه است؟

توده زباله در راسرای تولید اناريی   سناريووای اجزای زنجیره تأمین زيست( 4
 اان در ايران  گونه است؟

 پژوهش پیشینه. 1

ريزی  طاي بارای    با اسر اده از مد  برنامه 2018و ومكاران در سا   1عبدو  قاني
الت کشاورزی مدلي ارائه دادناد کاه   توده محصو شبكه زنجیره تأمین بقايای زيست

 آنجاکاه  ازشاودو   ونقل، سود کشااورزان ااداک ر    املبا در نرر گرفرن وزينه زياد 
و کشااورزان   ونقل باااليي وسارند   دارای وزينه امل بقايای محصوالت کشاورزی

ساوزانند تاا    اين بقايا را بعد از برداشت محصو   ود در زمین کشاورزی  ود مي
جايي ايان بقاياا اردا ات نكننادو ياک مطالعاه        هبرای جاب یونقل زياد وزينه امل

وتحلیل قارار گرفاتو نراايع نشاان داد      مورد تجزيه مد سنجي  موردی برای اعربار
 Abdul)شاود   ای ماي  رشار گازوای گلااناه ونقل بقايای ذرت باعث کاوش ان امل

Ghani et al, 2018: 39و) 
 توده تأثیر سا رار زنجیره تأمین زيست»تحقیقي با عنوان  و ومكاران 2دالاورته

انجاا    2018در ساا    «توده بر روی تأمین مواد اولیه انريی زيسري و قیمت زيست
اسر اده از ماد  يكپار اه   با  وای تولید انريی زيسري دادندو در اين تحقیق سیاست
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تاوده و ساا رار    يابي با توجه به قیمت مارل  زيست اقرصادی، بیوفیزيكي و مكان
امال   (1ياابي ساه ساناريو     توده ارزيابي شدو در ماد  مكاان   زنجیره تأمین زيست

ساازی   تجماع و ذ یاره   (2 ؛توده از مزرعه به ايسرگاه تولید نانوتیک مسرقیم زيست
امال   (3 ؛عاه و ساپا امال باه ايسارگاه بنادر روتاردا        واا در مزر  تاوده  زيست
تاوده در نرار    شده به بندر انراريو با توجه باه قیمات زيسات    وای جمع توده زيست

توده تحت تأثیر سا رار زنجیاره تاأمین    گرفره شدو نرايع نشان داد که عرضه زيست
در زماین انجاا     تاوده  سات يز یسااز  رهیذ توده است و زماني که  و قیمت زيست

 و(De Laporte et al, 1053: 2018)شود ونقل کمرر مي املوزينه  گردد، مي
محیطاي و امنیراي    ( اثارات ناامطلو  زيسات   2016) 1وسیون لیم و وونگ ال 

تاوده   زيسات  ومچاون وای فسیلي را عامل توجه به مناابع اناريی اايادار     سو ت
ونقال باااليي اسات و ايان      تاوده دارای وزيناه امال    زيسات  ،اا  نيا بادانندو  مي

 ،کنادو در ايان ااژووش    توده را مر ااوت ماي   وای زيست اورینشرايط ف  محدوديت
بارای   2تاوده  نويسندگان روش جديدی به نا  تحلیل  ر اه عمار اجازای زيسات    

مراال تولید و کاربرد آن اسر اده کردندو توده در  وای اجزای زيست بررسي ويژگي
تاوده، بهباود    رايع اين اژووش اا از اسر اده از روش  ر ه عمر اجزای زيسات ن

 ,Hsion lim & Hong lamتوده موجود را نشاان داد )   شمگیر زنجیره تأمین زيست

 (و733 :2016
ارااي زنجیره تاأمین  »عنوان  با( در تحقیقي 2016و ومكاران ) 3مورات يازان

وای مارل  عملكرد زنجیره تاأمین   اراايبه مقايسه « توده نسل دو  اايدار زيست
تاوده نساال دو  باا تمرکااز بار وااادوای لاانعري آذرکافات )ایرولیااز( و       زيسات 
توده از لحاظ اايداری اقرصادی و  وای مرمرکز در مقابل غیرمرمرکز زيست مجموعه
ساناريووای آذرکافات در مقايساه باا      ،اندو در اين ااژووش  محیطي اردا ره زيست

اندو بدين منراور  هاار    ای سو ت و تولید الكرريسیره بررسي شدهسناريووای ارتق
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تاوده نسال    اندو نرايع نشان داد که ااردازش زيسات   سناريو شناسايي و مقايسه شده
واای فسایلي    تار از نموناه   گاران  درلد 65 شده شيااالبر بوده و روغن  دو  وزينه

ملكرد بهراری از  محیطي، وااد سیار ع استو از لحاظ معیاروای اقرصادی و زيست
 7.54و  6.99واادوای ثابت نشان دادندو نسبت  روجي باه ورودی اناريی باین    

کیلوگر  به ازای ور تن روغان   138و  96اکسید بین  قرار داشره و انرشار کربن دی
 و(Murat yazan et al, 2016: 173)است  شده شيااال

زی کااربردی  ساا  ماد  »عناوان   باا ( در تحقیق  ود 2016و ومكاران ) 1ااولو
، سه نو  سیسرم زنجیاره تاأمین را از نرار    «سبز توده عملكرد زنجیره تأمین زيست

تاوده در مكاان اولیاه،     آوری کال زيسات   توده در مكان اولیه، جمع برداشت زيست
تاوده در شارايط    ونقال، تالیاه زيسات    توده از مكان اولیه و امال  بارگیری زيست

واا،   و ماد  کااربردی فعالیات   دادند قراري بررس موردمر اوت با توجه به وزينه کل 
ی سااز  هیشاب  ExtendSimافزار  اقدامات، فرايندوا و عملیات تولید و اجرا توسط نر 

عناوان ياک سیسارم اشاریباني      تواند به شده در اين تحقیق مي استو مد  ارائه شده 
ار قار  اسار اده  ماورد وای مارل   جهت شناسايي موانع با بررسي و آزمايش گزينه

شود سیسرم بر مبنای وزينه کل عملیات يا زمان کل عملیاات   گیرد و اين باعث مي
 (وPavlou et al, 2016: 29سازی شود ) بهینه

 تاوده  سات يز نیتأمبه ارااي زنجیره   ود نامه انياادر  (1395)شقايق آقايي 
زنجیره تأمین سو ت اردا ت و  ونقل املوای  ی وزينهساز نهیکمزيسري با ودف 

دادو ماد    قارار  يبررس موردرا تا تحويل به مشرری  توده ستييسري از برداشت زز
وتحلیال قارار    در دو االت قطعیت و تحت عاد  قطعیات ماورد تجزياه     شده ارائه

اااليشگاه بهرر اسات در   داد،وای بهینه برای ور دو مد  نشان  جوا نرايع گرفتو 
برداشت داشاره باشادو ومچناین    وای  که فالله کمرری با مكانمكاني ااداث شود 

یرد که وزينه اولیه کمراری باه زنجیاره    گ ای بیشرر مورد مصرف قرار مي توده زيست
 (و1395د )آقايي، اعما  کن

توساعه ماد    »نامه کارشناسي ارشد با عناوان   اايان (1394) زاده يمصط اريسا 

                                                                                                                                 

1. Pavlou 
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با توجاه باه    وا توده رياضي برای شبكه زنجیره تأمین ویدروين با اسر اده از زيست
را در دانشگاه تهران انجاا  داده اساتو در ايان تحقیاق باه       «محیطي مسائل زيست
شده اساتو    سازی تصمیمات در سطح زنجیره تأمین ویدروين اردا ره مسئله بهینه

وای شاهری   زنجیره تأمین میکور  هارسطحي شامل سطوح تأمین مواد اولیه )زباله
ساازی در ايان    و بهیناه است، انبارش و تقاضا و بقايای کشاورزی(، تولید ویدروين

سازی میزان آاليندگي زنجیاره تاأمین و وزيناه کال زنجیاره       منرور کمینه تحقیق به
 ،سازی میزان آاليندگي در اولويات او   دادن ودف کمینه قرارو نرايع نشان داد است

یار د که سیاسارگ شو ای مي گونه منجر به ارااي و مديريت زنجیره تأمین میکور به
يناد تاأمین تاا مصارف     اواای فر  درلادد کااوش آالينادگي    ،با لرف وزينه بیشرر

 (و1: 1394، زاده يمصط ) آيد ویدروين برمي
نامه  ود به توساعه ماد  رياضاي بارای شابكه       در اايان (1393)اور  وندالیان

واا   تاوده  زنجیره تأمین سبز تحت شرايط عاد  قطعیات جهات اسار اده از زيسات     
 و دشا برای انراا  بهررين مكان جهت ااداث اااليشگاه ارائه  اردا تو مد  او 

واای ایشاین دارای  طاای کمراری      نرايع نشان داد که اين مد  در مقايسه با ماد  
 (و1: 1393اور،  است )وندالیان

 توده در حوزه زنجیره تأمین زیست شده انجام. خالصه تحقیقات 1جدول 

 نویسندگان ردیف
سال 
 انتشار

 عنوان پژوهش
شده در  های بکار گرفته مؤلفه

 پژوهش

1 Abdol Ghani et al 2018 
توده با  طراحی شبکه زنجیره تأمین زیست

 توده بقایای زیست
سازی،  ونقل، ذخیره برداشت، حمل

 نیروگاه

2 De Laporte et al 2016 
و قیمت  توده تأثیر ساختار زنجیره تأمین زیست

انرژی توده بر روی تأمین مواد اولیه  زیست
 زیستی

ونقل، برداشت، نیروگاه،  حمل
 سازی پردازش، ذخیره پیش

3 Hsion Lim & 
Loong Lam 2016 

توده از طریق  سازی زنجیره تأمین زیست بهینه
 توده اجزای چرخه عمر زیست لیوتحل هیتجز

 ونقل، نیروگاه برداشت، حمل

4 Murat Yazan et al 2016 
توده نسل  زیستطراحی زنجیره تأمین پایدار 

 دوم
پردازش،  توده، پیش برداشت زیست

 ونقل پردازش، حمل

5 De Meyer et al 2016 
توده با استفاده  توجه به بازسازی و رشد زیست

 توده سازی زنجیره تأمین زیست از بهینه
پردازش،  سازی، پیش برداشت، ذخیره

 ونقل، تبدیل انرژی حمل

6 Pavlo et al 2016 
کاربردی عملکرد زنجیره تأمین سازی  مدل

 سبز توده زیست
پردازش،  ونقل، پیش برداشت، حمل
 سازی، نیروگاه ذخیره

7 Paulo et al 2015 سازی،  ونقل، ذخیره برداشت، حملتوده  مانده زیست سازی زنجیره تأمین باقی بهینه
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 نیروگاه جنگلی برای تولید انرژی زیستی

8 Grigoroudis et al 2014 
برای طراحی بهینه  DEAالگوریتم بازگشتی 

 توده شبکه زنجیره تأمین زیست
سازی،  توده، ذخیره برداشت زیست

 پردازش، نیروگاه. ونقل، پیش حمل

9 Zhang et al 2012 
سازی زنجیره تأمین  توسعه یک مدل شبیه

 برای تولید انرژی سوختی
ونقل  توده، حمل برداشت زیست

 توده زیستتوده، ذخیره  زیست

10 Kim et al 2011 
حساسیت از  لیوتحل هیتجزطراحی بهینه و 

توده برای  شبکه زنجیره تأمین زیست
 های زیستی تحت عدم اطمینان سوخت

ونقل،  توده، حمل برداشت زیست
 نیروگاه

11 Lakovou et al 2010 توده زباله مدیریت زنجیره تأمین زیست 
توده زباله،  ی زیستآور جمع

سازی،  ونقل، ذخیره حمل
 پردازش، تبدیل انرژی پیش

 وای اژووش منبع: يافره

بیشارر باه تعريا      تاوده  سات يز نیتاأم در زمیناه زنجیاره    شده انجا در تحقیقات 
 نیتاأم ساازی رياضاي عملكارد زنجیاره      واا و اجازای ايان زنجیاره، ماد       فعالیت

ساازی   واا، شابیه   جهات کااوش وزيناه    تاوده  ستيزدر بر ي از منابع  توده ستيز
برای تولید انريی که برای انراا  مكان مناسا    توده ستيز نیتأمعملكرد زنجیره 

و وادف اک ريات تحقیقاات    اسات  شاده   اردا راه تسهیالت و کاوش وزينه باوده،  
ی اين زنجیره جهت کااوش  ساز نهیبه توده ستيز نیتأمدر زمینه زنجیره  شده انجا 
 تاکنونو  استتا تبديل آن به انريی  توده ستيزز محل برداشت ا ونقل املوزينه 

 تاوده  سات يز نیتأماست که به روابط علي بین اجزای زنجیره  نشده  انجا تحقیقي 
شانا ري فاازی    اردا ره باشد و سناريووای مارل  اجزای اين زنجیره را باا نقشاه  

  ا  زبالاه ايان    تاوده  سات يز نیتأمبررسي کرده باشدو با توجه به اومیت زنجیره 
ساعي بار آن اسات تاا     لیا در ايان ااژووش    ، ورد اژووشي در ايران به  شم مي

باومي بارای کشاور اياران ارائاه شاودو ساپا باا          زبالاه  توده ستيز نیتأمزنجیره 
روابط علي بین اجزای زنجیره و سناريووای مارل  بر  توان مي شنا ري فازی نقشه

 را بررسي کردو نیتأمعملكرد زنجیره 

 پژوهش نظریمبانی . 2

که منبع تولیاد آن، بار الف    انريی است ،انريی تجديدایير: های تجدیدپذیر انرژی
در يک باازه   ابیعت وای تجديدناایير )فسیلي( قابلیت آن را دارد که توسط انريی

 جايگزين شوند؛ مانناد  يراار اا از مصرف به آيد وبه وجود  دوبارهزماني کوتاه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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، جازر و ماد )ااماداور،    تاوده  سات يزيي، گرما نیزمانريی  ورشیدی، انريی باد، 
 (و4: 1393

اسات و باه    ایيرديتجد یوا یاز منابع مهم انري يكتوده ي زيست: 1توده زیست
 ،شاود  میتقس يعیقانون اب یداشره و بر مبنا نمو شد ور تیور موجود زنده که قابل

زناده   موجاودات  واا،  بار   اواان، یگ یواا، اجازا   شامل جنگال  که دگرد يااالق م
 تیا مواد قابل نيشوندو ا مي ييو غیا یشهر یاسماندوا يوانیزائدات ا وا، انوسیاق
فروساانرز  دهياادر  ااال  اد ،در  ااود را دارا اسااتو درواقااع   یانااري رهیااذ 
 اواان یدر گ یدی ورشا  یاناري  توساط  و اان و واوا   آ  قيکربن از ار اکسید دی
در مواقاع  ی دی ورش یانري نيا ،گردد يوا م و باعث رشد و نمو آن شود يم رهیذ 

بارق،   دیا تول تیا تاوده قابل  را دارا اساتو زيسات   یباه اناري   ليتبد تیمصرف قابل
را  ييایمیش دیم  یو انوا  کاربردوا یگاز یوا سو ت ع،يمای وا ارارت، سو ت

 (وCritchlow & Leroi, 2012) دارا است
واای موجاود    ناشي از فعالیت یوا مانده ااو  وا مانده يباقبه  :زباله توده ستیز
نا واسره توساط   واسره يا لورت جامد، مايع و گاز   صوص انسان که به هزنده ب

واای   مانناد زبالاه  ؛ شاود  تلقي ماي  زائدشود و از نرر آن  آن تولید و دور رياره مي
 (وLakovou et al, 1862: 2010و )غیرهوای لنعري و  شهری، زباله

و  نادوا يافر يکه ا ریوای درگ ای از سازمان تأمین شبكه رهیزنج :2زنجیره تأمین
 ادمات باه مشارری ارائاه      ايا  کااال  کيا را در قالا    يمارل  ارزش وای تیفعال
 كپار هي ندياای فر عنوان مجموعه تأمین به رهیزنج ،گريد ي يدر تعرو است ،دوند يم

 ،کنناده  توزياع  دکنناده، یتول ،کنناده  تاأمین )وکار شاامل   در قال  اجزا مارل  کس 
مواد  اا  باه    ليمواد  ا ، تبد افتيدر جهت در گريكدي است که با( فروش  رده

 وکنند کار مي فروش به  رده ييمحصوالت نها ليو تحو ييمحصوالت نها
وای مجزا است که  سازمان شررییتعداد ب ايتأمین شامل دو  رهیاورکلي زنج به
مرصاال وساارندو  گريكااديبااه  يمااال انيااو جر ااالعااات مااواد، انيااجر قياااز ار

                                                                                                                                 

1. Biomass 

2. Supply chain 
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 ايا  کارده   هیا ته را هیا تأمین ممكن است مواد اول رهیزنج کيدر  ریوای درگ سازمان
 (وShapiro, 2007) کنند دیرا تول ييمحصوالت نها اي يانیمحصوالت م

 دیتول تيريدر مد يتأمین نقش مهم  رهیزنج تيريمد :توده زنجیره تأمین زیست
 تيريعناوان ماد   تاوده باه   تأمین زيسات   رهیزنج تيريو مدکند يم  ايا يسريز یانري
را شاامل   يسار يز یانري دیتوده تا تول از کشت زيست يسريز یانري دیتول كپار هي
 و ساازی  ذ یاره  انرقاا ، کشات و برداشات،    ي هاار جاز الال    یکه دارا شود يم

 (وGrigoroudis et al, 2014: 115) اردازش است ایش
وای گرافیكاي علات و معلاو      شنا ري يا ومان مد  : نقشهشناختی فازی نگاشت

 2( در ااوزه علاو  سیاساي معرفاي شادو کوساكو      1976) 1توسط رابارت اساكلورد  
 قرار اسر اده موردوا  بار ابزاروای فازی را برای ترسیم اين مد  ( برای ناسرین1986)
وای شانا ري   بار مطرح کردو نقشه را برای ناسرین شنا ري فازی وای نقشه و مد  داد

واای فاازی و    وای ترکیبي وسرند که از لحاظ بعضي م اویم بین سیسارم  فازی، روش
واای مارتبط    وا دانش را از االت نمادين و وضعیت وای عصبي قرار دارندو آن شبكه

کننادو   و ر دادوا در االات قابال قیااس بیاان ماي      وا يمش  طبه آن مانند فرايندوا، 
اسات کاه باا اسار اده از آن فرايناد       شاده   تيوادا گرافاي   مشاصه اللي اين ماد  

دو شاو  گیری و بررسي روابط علت و معلولي میان بر ي عوامل نمايش داده ماي  نریجه
وايي است که از تجار  و دانش افراد  باره   ايجاد يک مد  شنا ري نیازمند ورودی

 (و104: 1394قاسمي و قباديان، )آيد  در موضو  مورد نرر به دست مي

 ی پژوهششناس روش. 3

در  ينقاش مهما   رياای  ديتجد یمنابع انريدود که  بررسي ادبیات موضو  نشان مي
 ينيگزيو جاا  یا گلااناه  یوش انرشاار گازواا  کاا  یجهان بارا  يفعل یوا یاسرراتژ

تاوده زبالاه از محال     ی زيسات آور جمع کنندو يم  ايا يلیفس یوا سو تباشي از 
 دارای ایچیدگي زياد و وزينه تادارکات بااال اساتو    ،برداشت تا تولید آن به انريی

مهام وساتو    یانري دیتول یبرا یاقرصاد هنیزم توده در تأمین زيست رهیزنج ييکارا
                                                                                                                                 

1. Robert exlord 

2. Kosko 
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تااوده زبالااه،  تااوده و زيساات اااوزه زنجیااره تااأمین زيساات ،تحقیقااات ایشااین در
اجازای   عناوان  باه ونقل و تبديل انريی  سازی، امل ی، ذ یرهآور جمعوای  فعالیت

 استو شده  انیبتوده زباله  زنجیره تأمین زيست

 توده زباله . زنجیره تأمین زیست1شکل 

 

Lakovou et al, 1862: 2010 

يک زنجیره تأمین کلي برای تمامي منااق جهان نیساتو   ،توده يستزنجیره تأمین ز
 بومي استو لورت بهتوده  زنجیره تأمین زيست

 -کااربردی و از نرار روش تولای ي    -ای تحقیق ااضر از نو  ودف توساعه 
ااردازد   تحلیلي به وضعیت کنوني اديده ماي  -روش تحقیق تولی يستو اتحلیلي 

 آنچاه بار تصويرساازی    عاالوه  اژووشگر ودود يمقرار  مطالعه مورديا موضوعي را 
وست به تشريح و تبیین داليل  گونه بودن و  رايي وضاعیت مسائله و ابعااد آن    

گاه اسرداللي محكماي داردو ايان    نیاز به تكیه ،اردازدو برای تبیین و توجیه داليل مي
سپا به  ،ودش گاه از اريق جسرجو در ادبیات و مباني نرری تحقیق فراوم مي تكیه
مادد،   اردازد )کرماااني و علاي   گیری مي ي روابط ابعاد مسئله تحقیق و نریجهبررس
با مرور ایشینه و مباني نرری ابعاد مسئله تحقیق که اجزای  اژووش(و در اين 1396
مصاابه از  برگاان ااوزه    و باد ششناسايي  ،زباله است توده ستيز نیتأمزنجیره 
توده زبالاه در   اجزای نهايي زنجیره تأمین زيست ؛بودندن ر  4توده که تعداد  زيست

پا برای بررساي رواباط باین اجازای     قرار گرفتو س دیأيتايران شناسايي و مورد 
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ن ر از  برگان توزياع   7شنا ري فازی ارااي و بین  ، ارسشنامه نقشهنیتأمزنجیره 
و  علاي  راتیتاأث محاسبه  برای شده یآور جمعوای  داده ،در اايان .دشی آور جمعو 

مورد تحلیل قارار گرفاتو    Mental Modeler افزار نر بررسي سناريووای مارل  با 
کناد تاا    سازی است که به افراد و جوامع کماک ماي   افزار مد  افزار يک نر  اين نر 

وتحلیال ساناريووای مارلا      دانش  ود را در يک فرمت اسراندارد بارای تجزياه  
گاا  اساتو گاا      افازار دارای ساه   در ايان نار    سازی اسر اده قرار دوندو مد  مورد

تعري  روابط بین ايان   ،گا  دو  ؛مطالعه تعري  اجزای مهم سیسرم مورد ناست،
العمال   برای تعیین  گونگي عكاا  ”What if“اجزا و گا  سو  اجرای سناريووای 

 (وMental Modeler, 2018)است ی از تغییرات ممكن ا دامنهسیسرم تحت 

 نجام پژوهشمراحل ا .2شکل 

 

 . مشخصات خبرگان2جدول 

 رشته تحصیلی )مقطع( تجربه )سال( جنسیت سن سمت ردیف
 شیمی )دکترا( سال 18 مرد 45 ی ساتبافناورمدیر دفتر توسعه  1
 شیمی )کارشناسی ارشد( سال 15 مرد 48 ساتبامدیر گروه تحقیقات  2
 شیمی )کارشناسی ارشد( سال 8 مرد 38 مدیر بخش ساوه 3
 )کارشناسی ارشد( ستیز طیمح سال 20 مرد 50 توده ساتبا مدیر دفتر زیست 4

 وری برق ايران وای تجديدایير و بهره سازمان انريیمنبع: 
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يک نمودار علت و معلو  است که نمايشاگر رواباط باین     شنا ري فازی نقشهمد  
واا ياا    ساری گاره   از ياک  FCMيک مد  وای ایچیده استو  اجزای اساسي در نرا 

با يكديگر ارتباا  دا لاي    دار وزنوای  وسیله کمان شده است که به  م اویم تشكیل
طه علات  دارندو ور ارتبا  دا لي میان دو گره دارای وزني است که معاد  نیرو راب

شنا ري با فنون مارل  شامل اسر اده از  ستو يک نقشهاو معلولي میان آن دو گره 
وا برای اسراراج نررات  برگان و ترسیم مرغیرواا و رواباط، بررساي از     ارسشنامه

واای کماي و    تحلیل محروا برای کش  روابط در مرون نوشاراری، اسار اده از داده  
 تواند به تصوير کشیده شودو و  برگان مي فرايند مصاابه عمیق با افراد مارل 

 است: زيربه شرح  FCMوای  گا 
 ؛گا  او : تهیه ماتريا اولیه عوامل

 ؛گا  دو : تنریم ماتريا فازی شده عوامل
 ؛گا  سو : ايجاد ماتريا قدرت ارتبا 
 (و105: 1394قاسمي و قباديان، )گا   هار : تهیه ماتريا نهايي عوامل 

 توده زباله ادبیات تحقیق و شناسایی اجزای زنجیره تأمین زیست. نتایج مرور 4

تاوده و   ی اوزه زنجیره تأمین زيسات وا نامه انياامطالعه مقاالت و  در اين مراله با
ونقال   تاوده، امال   ی زيستآور جمعتوده زباله اجزای زنجیره تأمین شامل:  زيست
انريی شناساايي شادو    اردازش و تبديل توده، ایش سازی زيست توده، ذ یره زيست

 آورده شده استو 1در باش ایشینه اژووش جدو  

نتایج مصاحبه باا ببرااان در ج ات شناساایی اجازای زنجیاره تاأمین        . 4-1

 توده زباله در ایران زیست

 ریا نروای کی اي   توان از انوا  مارل ي از داده وا و معیاروا مي جهت تعیین شا ص
دونادگان و   وای روزانه ااسا   گ رگو، مشاوده، مصاابه، گزارش عمومي، يادداشت

آوری ااالعاات در   تعامالت و ت كرات  ود اژووشگر اسر اده کاردو روش جماع  
يندی بارای کسا  ااالعاات    ااين مراله تحقیق، روش مصاابه استو مصاابه فر

ااسا    ناده کن مصااابه واای   لورت شا اوي باه ارساش    شونده به است و مصاابه
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واا،   دود و اين نوعي تباد  اجرماعي دوسويه استو در ابرادا مصااابه از  باره    مي
اژووشگر ودف از انجا  تحقیق را بیان و با ايجاد روابط لمیمي و جلا  اعرمااد   

لاورت   کاردو ابرادا مصااابه باه     وا زمینه را برای انجا  مصاابه بهرر فاراوم    بره
موقعیات   لط اا  ( 1 :اللي مصاابه شاامل  وای سشارانجا  شدو  وا  برهان رادی از 

برای تولید انريی بارق   (2ا رصار بیان کنیدو  کاری و فعالیت  ود را در سازمان به
نحوه انجاا  وار    (3شودو  وايي انجا  مي شما  ه فعالیت به نررزباله  توده ستيزاز 

وگااه  گوناه   زباله تا نیر توده ستيزی آور جمع برای ازین موردی وا تیفعاليک از 
کنرار  را در دسات داشاره و ااا از ااياان       ،استو اژووشاگر در ااو  مصااابه   

شده توسط او و برداشات  اود را از    مطال  بیان بار کيکننده  توضیحات مشارکت
شاده اامیناان    از لحت مطال  بیاان  شونده مصاابه ديیتأکرد تا اا از  بیان مي آن

اژووشگر تمامي نررات  برگاان را بااوم    ،ایدا کندو اا از اايان مصاابه ان رادی
سپا يک جلسه گرووي با  هاار  باره تشاكیل دادو تماامي اجازای       ،تجمیع کرد
آماده   دسات  ي که  برگان بیان کردند و اجزايي که با ایشینه اژووش بهنیتأمزنجیره 

وم كری و بیان نرراتشان  بود را برای  برگان بیان کردو از  برگان  واسره شد با
زباله از تولید آن تا رسیدن به نیروگااه   توده ستيز نیتأموا و اجزای زنجیره  فعالیت

قبلاي و ایشاینه ااژووش بارای      وای اابهجهت تولید انريی برق را با توجه به مص
کشور شناسايي کنندو اين جلسه زماني به اايان رسید که تماامي  برگاان باه ياک     

 وجلسه گرووي ديگری تشكیل شاد بعدازاين مراله يک  اشبا  نرری دست يافرندو
تا تولیاد   نیتأموا و اجزای زنجیره  کردن ترتی  فعالیت ودف در آن جلسه مشاص

انريی بودو در اين جلسه نیز اتما  جلسه باا توجاه باه اشابا  نرار  برگاان باودو        
ااردازش   توده زباله، اایش  سازی اولیه زيست توده زباله، ذ یره زيست برگان تولید 
ساازی   توده زباله، ذ یره ونقل زيست دزدوا، امل زبالهوده زباله توسط ت اولیه زيست
ااردازش يعناي ت كیاک     سازی در محل دفن، اایش  ونقل ثانويه، ذ یره ثانويه، امل

تاوده زبالاه در    اجزای زنجیره تأمین زيست عنوان به، نیروگاه و محل دفن را وا زباله
شاكل زيار    لاورت  باه باله در ايران توده ز زنجیره تأمین زيست ايران بیان کردند و

تاوده زبالاه    وای گیشره زنجیاره تاأمین زيسات    ترسیم شدو اين مد  نسبت به مد 
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 وستو توده زباله در ايران يافره است و شكل بومي زنجیره تأمین زيست توسعه 

 توده زباله در ایران . مدل زنجیره تأمین زیست3شکل 

 

شاده    توده زباله در ايران مشاص که در شكل مد  زنجیره تأمین زيست اور ومان
ونقل ثانوياه   سازی ثانويه و امل دزدوا، ذ یره اردازش اولیه توسط زباله ایش ،است
زيرا اين اجزا ممكن است بعضي مواقع ؛ شده است  نمايش داده نی   ط لورت به

ساازی ثانوياه ياا     داشره باشند و بعضي مواقع نیاازی باه ذ یاره    در زنجیره اضور
 اله در ايران نباشدوتوده زب ونقل ثانويه در زنجیره تأمین زيست امل

 شنابتی ت یه پرسشنامه نگاشت. 4-2

ن ر  باره در ايان ااوزه     7شنا ري ارااي و به  ارسشنامه نگاشت ،در اين مراله
 است و از  برگاان  واساره   10*10دو اين ارسشنامه دارای يک ماتريا شتوزيع 

زيار   یگایار  ارزشی مطاابق م ااویم   رگایار یتأثاجزا را از نرار   دو دوبهشده است  
 بررسي کنندو

 0وووعد  تأثیر 
 0.2وووتأثیر کم

 0.4وووتأثیر مروسط
 0.8وووتأثیر زياد

 1وووتأثیر  یلي زياد

 )اوهیه(

 ()اوهیه

)هر مح  
 هف (

 (کیتفک)
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 مقادير من ي(ووو )رابطه معكوس
و مقايساات زوجاي    دو دوباه  لاورت  بهشنا ري  ارسشنامه نگاشت آنجاکه از
 دوش دیأيتنیاز به بررسي اايايي ندارد و روايي محروايي آن از نرر  برگان  ،است

توده زباله در ایاران باا    نتایج تعیین روابط علی اجزای زنجیره تأمین زیست. 4-3

 شنابتی فازی استفاده از نقشه

واا وارد   ی و سپا دادهآور جمعشنا ري  وای ارسشنامه نگاشت در اين مراله داده
تعريا  و در   نیتاأم افزار اجزای زنجیره  ابردا در نر شدو  Mental Modeler افزار نر 

وای ارسشانامه  برگاان در ارسشانامه     باش ماتريا اجزای زنجیره، میانگین داده
و میازان   نیتاأم افزار روابط علي باین اجازای زنجیاره     نگاشت وارد شدو سپا نر 

يعنااي میاازان درجاه ورودی و  روجااي را مشاااص کااردو میازان درجااه ورودی   
نسبت به ساير اجزا  ،شود( ور يک از اجزا وايي که به آن وارد مي فلش)ی ريراییتأث
واايي کاه از آن  اارج     ی )فلاش رگیاریتأثو میزان درجه  روجي يعني میزان ستا

نسبت به سااير اجازای زنجیاره و درجاه مرکزيات       نیتأمشود( اجزای زنجیره  مي
علي باین   روابط 4شكل و کند يمی اجزا را مشاص ريراییتأثی و رگیاریتأثشدت 

 روجي و مرکزيت ور يک  درجهدرجه ورودی،  7و  6، 5اجزای زنجیره و شكل 
 دودو از اجزا را نشان مي

 توده زباله در ایران . نمودار روابط علی بین اجزای زنجیره تأمین زیست4شکل 
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 زباله در ایران توده ستیز أمین. نمودار میزان درجه ورودی اجزای زنجیره ت5شکل 

 

 توده زباله در ایران زیست أمین. نمودار میزان درجه خروجی اجزای زنجیره ت6شکل 

 

 

4.8 

3.3 
2.96 

3.56 

2.69 
2.38 

2.69 2.7 

0.43 

1.23 

0

1

2

3

4

5

6
 هرنه وروهی

5.5 

2.4 

1.09 

2.86 

1.56 

2.28 

2.97 3.08 
2.54 

2.24 

0

1

2

3

4

5

6

 هرنه خرون 



 215     های شناختی فازی گیری از نقشه توده زباله با بهره زیستتحلیل زنجیره تأمین 

 توده زباله در ایران زیست أمین. نمودار میزان مرکزیت اجزای زنجیره ت7شکل 

 

تاوده   اجزای تولیاد زيسات   ،که از نمودار درجه  روجي مشاص است اور ومان
ونقال اولیاه و    ساازی در محال دفان، امال     اردازش )ت كیک(، ذ یاره  زباله، ایش

و در ندوسار سازی اولیه دارای درجه  روجي بیشرری نسبت باه بقیاه اجازا     ذ یره
جدو  زير میزان درجه ورودی، درجه  روجي و مرکزيت اجزای زنجیاره تاأمین   

 توده زباله آورده شده استو زيست

 توده زباله در ایران . درجه ورودی، درجه خروجی و مرکزیت اجزای زنجیره تأمین زیست3جدول 

 مرکزیت درجه خروجی درجه ورودی اجزای زنجیره تأمین ردیف
 10.3 5.5 4.8 توده زباله تولید زیست 1

 5.7 2.4 3.3 سازی اولیه ذخیره 2

 4.05 1.09 2.96 دزدها( پردازش )زباله پیش 3

 6.42 2.86 3.56 ونقل اولیه حمل 4

 4.25 1.56 2.69 سازی ثانویه ذخیره 5

 4.66 2.28 2.38 ونقل ثانویه حمل 6

 5.66 2.97 2.69 سازی در محل دفن ذخیره 7

 5.78 3.08 2.7 (ها زبالهپردازش )تفکیک  پیش 8

 2.97 2.54 0.43 نیروگاه 9

 3.47 2.24 1.23 محل دفن )دفن زباله( 10

 وای اژووش يافره منبع:
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 توده زباله در ایران نتایج بررسی سناریوهای مختلف زنجیره تأمین زیست. 4-4

توده زباله، اجزاياي   در اين مراله برای بررسي سناريو اجزای زنجیره تأمین زيست
و در لاورت  شاود  گرفراه ماي  در نرار   ،که دارای درجه  روجي بیشارری وسارند  

ی اجازا  اه تغییراتاي بارای سااير      ريراای یتأثافزايش و کاوش میزان اثرگایاری و  
سازی اولیاه،   ذ یره توده زباله، در بررسي سناريو تولید زيست وافرد يماجزای ات اق 

واا( و   ااردازش )ت كیاک زبالاه    سازی در محل دفان، اایش   ونقل اولیه، ذ یره امل
 شده استو  نیروگاه در نرر گرفره

 توده زباله . سناریوهای افزایش تأثیر تولید زیست4-4-1

يعني در لورت تغییار  ؛ شود انجا  مي what ifيو سنار Mental Modelerافزار  در نر 
به  ه لورت استو  ساير اجزای سیسرم العمل عكاواکنش و  ،يک جز از سیسرم

يافره اسات تاا واکانش و      زباله افزايش توده ستيزتولید  ریتأثدر اين قسمت میزان 
 وبررسي شود نیتأمساير اجزا نسبت به اين تغییر در زنجیره  العمل عكا

 توده زباله در زنجیره تأمین . افزایش تأثیر تولید زیست8شکل 

 

تاوده زبالاه در    برای افزايش میزان تأثیر تولیاد زيسات   افزار نر با توجه به  روجي 
یر ، تغییااری در میاازان تااأث0.47شااود کااه تااا میاازان  زنجیااره تااأمین مشاااوده مااي

ونقال   ولاي میازان تاأثیر امال     ،شود سازی اولیه در زنجیره تأمین ايجاد نمي ذ یره
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اردازش )ت كیک( و نیروگاه نیاز در زنجیاره    سازی در محل دفن، ایش اولیه، ذ یره
توده زباله در زنجیاره تاأمین    يابدو ور  ه میزان تأثیر تولید زيست تأمین افزايش مي

شاود و سااير    اری آن در زنجیره تأمین معكاوس ماي  میزان تأثیرگی يابد، يمافزايش 
 اجزا به ومان روند گیشره در اا  افزايش وسرندو

 توده زباله در زنجیره تأمین ونقل اولیه زیست . افزایش تأثیر حمل9شکل 

 

 ونقل اولیه . سناریو افزایش تأثیر حمل4-4-2

تاوده   ونقل اولیه زيسات  برای افزايش میزان تأثیر امل افزار نر با توجه به  روجي 
، تغییاری در میازان تاأثیر    0.5شود که تاا میازان    زباله در زنجیره تأمین مشاوده مي

در زنجیاره تاأمین    ااردازش )ت كیاک( و نیروگااه    سازی در محل دفن، ایش ذ یره
زی اولیاه ابرادا   ساا  توده زباله و ذ یره ولي میزان تأثیر تولید زيست ،شود ايجاد نمي
ور ه میازان تاأثیر افازايش     ،که در شكل مشاص است اور ومانيابدو  افزايش مي

يعناي   ؛شاود  سازی اولیه معكوس ماي  توده زباله و ذ یره تأثیر تولید زيست ،يابد مي
بار   افازايش ياباد   0.5بیش از  اولیه ونقل و اگر میزان تأثیر امل شوند يم ريراییتأث

 ااور  باه  شاودو  كیک( تأثیر گیاشره و تأثیر آن معكوس ماي اردازش )ت  مراله ایش
شاود   ونقال اولیاه باعاث ماي     توان بیان کرد که افزايش میزان تأثیر امل  الله مي
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تاوده زبالاه در زنجیاره     سازی اولیه و ت كیک زيست توده زباله، ذ یره تولید زيست
 شوندو ريراییتأث ،تأمین

 در محل دفن سازی . سناریو افزایش تأثیر ذبیره4-4-3

تاوده   تأثیر تولید زيسات  سازی در محل دفن افزايش يابد، هور  ه میزان تأثیر ذ یر
سازی در محال   ونقل اولیه به نسبت افزايش ذ یره سازی اولیه و امل زباله، ذ یره

شود اجزای ديگار   مي باعث 0.5ی که افزايش بیشرر از ا گونه به ؛يابد دفن کاوش مي
 وا معكوس گرددو یر آنشوند و تأث ريراییتأث

 سازی در محل دفن زنجیره تأمین . افزایش تأثیر ذخیره10کل ش

 

 زباله توده ستیز)تفکیک(  پردازش شیپ ریتأثسناریو افزایش . 4-4-4

تاأثیر تولیاد    شاود،  افازايش داده ماي   زبالاه  تاوده  ستيزور  ه میزان تأثیر ت كیک 
ی در محل دفن ساز رهیذ ونقل اولیه و  سازی اولیه و امل توده زباله، ذ یره زيست

 باعاث  0.5ی که افزايش بیشارر از  ا گونه به ؛يابد به نسبت افزايش ت كیک کاوش مي
 وا معكوس گرددو شوند و تأثیر آن ريراییتأثشود اجزای ديگر  مي
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 زباله در زنجیره تأمین توده ستیز)تفکیک(  پردازش شیپ. افزایش تأثیر 11ل شک

 

ساازی   ونقل اولیاه و ذ یاره   توده زباله، امل سناريووای مارل  برای تولید زيست
نمودار در اين اژووش نشان داده شد و ساير اجزای ديگار   لورت بهدر محل دفن 

شود کاه   مشاوده مي افزار نر و با توجه به  روجي ديگردنیز سناريووای آن بررسي 
تولیاد   رازیا غ باه ی ور يک از اجزای زنجیره تاأمین  رگیاریتأثافزايش زياد در میزان 

ي باعاث افازايش تاأثیر سااير اجازای زنجیاره تاأمین        زانیم کتا ي توده زباله زيست
تأثیرگیاری ساير اجزا  شود، داده مي شود و ور ه اين میزان تأثیرگیاری افزايش مي

 وشوند يم ريراییتأثو ساير اجزا  يابد کاوش مي ،در زنجیره تأمین
توده زباله باعث افزايش تأثیر ساير اجازای زنجیاره    افزايش تأثیر تولید زيست

ساازی اولیاه    ذ یاره  ،شاود  بیشرر ماي  0.7شودو وقري میزان افزايش آن از  تأمین مي
تأثیر تولید  که افزايش دود يمو اين نشان شود ميو تأثیر آن من ي  گردد يم ريراییتأث

شاود و   سازی اولیه ماي  توده زباله در زنجیره تأمین باعث کاوش تأثیر ذ یره زيست
؛ نیسات سازی اولیه در زنجیره کاوش  ديگر نیاز به ذ یره ،تا ادی که ممكن است

 يابدو وا افزايش مي توده زباله بقیه اجزا نیز تأثیر آن زيرا با افزايش تأثیر تولید زيست

 ایری نتیجه

تاوده   توده نشان داد که زنجیره تأمین زيست ايع مصاابه با  برگان اوزه زيستنر
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ااردازش اولیاه،    سازی اولیه، اایش  توده زباله، ذ یره زباله شامل اجزای تولید زيست
سازی در محل دفان،   ونقل ثانويه، ذ یره سازی ثانويه، امل ونقل اولیه، ذ یره امل
توده زبالاه   دفن استو زنجیره تأمین زيستاردازش )ت كیک(، نیروگاه و محل  ایش

ونقل اولیاه   اوياست و با توجه به میزان تولید زباله و نحوه امل نیتأميک زنجیره 
تاوده زبالاه و    ساازی ثانوياه زيسات    ممكن است در بعضي مواقع نیازی به ذ یاره 

ايان  اود باعاث افازايش وزيناه زنجیاره تاأمین          راکاه  ،ونقل ثانويه نباشد امل
تاوده زبالاه و    شودو برای بررسي روابط علي بین اجزای زنجیاره تاأمین زيسات    مي
از اجزا دارای تأثیر بیشرری در زنجیره تأمین وسارند   کي کدا مشاص شود  که نيا

شنا ري اسر اده شدو نرايع اين مراله نشان داد کاه   در اين اژووش از مد  نگاشت
ساازی در محال    ونقل اولیه، ذ یره سازی اولیه، امل توده زباله، ذ یره تولید زيست

، 2.97، 2.86، 2.4، 5.5دفن، ت كیک و نیروگاه باه ترتیا  دارای درجاه  روجاي     
اومیت بیشرر ايان اجازا در زنجیاره تاأمین      دونده نشانوسرند و اين  2.54و  3.08
 توده زباله استو زيست

توده زبالاه ابرادا    نرايع نشان داد افزايش تولید زيست ي،سيونويسناردر باش 
شود و وقراي میازان تاأثیر     ساير اجزا در زنجیره تأمین مي ریتأثباعث افزايش میزان 

میازان تأثیرگایاری    ،ياباد  زبالاه باه مقادار زياادی افازايش ماي       تاوده  ستيزتولید 
وقراي تاأثیر    دواد  يما يابدو اين نشان  مین کاوش ميأسازی اولیه در زنجیره ت ذ یره
ساازی اولیاه نیسات و از     يابد نیاازی باه ذ یاره    زباله افزايش مي توده ستيزتولید 

نراايع بررساي افازايش میازان تاأثیر اجازای        شودو اومیت آن در زنجیره کاسره مي
سازی در محل دفن نشان داد که با افزايش میزان تأثیر وار   ونقل اولیه و ذ یره امل

و به سامت   افرهي  کاوشساير اجزای زنجیره تأمین  گیارییروا، میزان تأث يک از آن
 وروند يمی ريراییتأث

تاوده زبالاه،    که در بین اجزای زنجیاره تاأمین زيسات    دود يماين نرايع نشان 
و سااير اجازای    کند يمتوده زباله نقش مهمي را در زنجیره تأمین اي ا  تولید زيست

بااش   نيرگایارتر یتأثتوده زباله وابسره وسرند و اين باش  زنجیره به تولید زيست
وای تجديداایير   بنابراين به سازمان انريی واستتوده زباله  در زنجیره تأمین زيست
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ی زير برنامهتوده زباله  شود بر روی باش تولید زيست وری ايران ایشنهاد مي و بهره
 زباله را افزايش دودو توده ستيزد تا برواند تولید انريی از و تمرکز بیشرر کن
دادن  مطالعات بیشرری در اوزه بازيافات و اومیات  شود  ایشنهاد ميومچنین 

توده در راسرای تولید انريی کشور انجاا  شاود و محققاان     به زنجیره تأمین زيست
یشارر اسات   که مطالعات کشوروای ديگر در اين اوزه ب اور وماندا ل کشور نیز 

تحقیقات  ود را به اين ااوزه   ،رو به افزايش است 2015و اين تحقیقات از سا  
واا براوان ساهم     سوق دوند تا با ارائه راوكارواای آن  ،اژووشي دارد    واقعا که 

 ؛واای زياادی اسات    کشور ايران دارای ارانسیل که نياتولید اين منبع را با توجه به 
 ،ساازماني کاه مراولي اناريی تجديداایير وسارند       وای افزايش دادو ومچنین باش

 ی الز  در اين اوزه را با توجه به دانش جهاني افزايش دوندووا رسا تيز
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