


 

1 

 

 

بندی فرایندهای حرارتی تولید انرژی از زباله با استفاده از روش مجموع رتبه

 (SAW)ساده وزنی

 
 4، محمدعلی ابراهیمی نیک 3محمدحسین آق خانی، *،2عباس روحانی،  1آرمان شاهنظری

 
 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران - 1

 

 ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران استادیار گروه مکانیک بیوسیستم ل:وئنویسنده مس -و *2
 (Email: arohani@um.ac.ir) 

 

 ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایراناستاد گروه مکانیک بیوسیستم -3
 

 فردوسی، مشهد، ایران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه استادیار گروه مکانیک بیوسیستم -4

 

 چكيده 

های در حال حاضر پیشرفت و توسعه کشورها باعث افزایش مصرف انرژی شده است. انرژی از جمله شاخص

 حاصل حرارتی انرژی تبدیل و سوزاندن آن زباله، از انرژی تولید شکل ترینشود. رایجپیشرفت کشورها محسوب می

شود که از این طریق به کاهش معضالت زباله می حجم کاهش هم موجب عمل، این. است آن به انرژی الکتریکی از

 مزایای این روش،. شوندمی را انرژی جایگزین منابع از استفاده باعث کند و همچنینمحیطی کمک میزیست

منجر  تواندمی زمین دفع شوند  در که اگر است هاییتمام میکروارگانیسم از طریق از بین بردن زباله، جریان تصفیه

 گرفته قرار ارزیابی مورد شهری جامد زباله از انرژی تولید حرارتی هایروش تحقیق، این در. گردد بیماری بروز به

 از. پذیرفت صورت معتبر منابع بررسی همچنین از طریق و ایپرسشنامه به شکل هاآوری دادهشیوه جمع. است

 تولید فرایند حرارتی ترینمناسب رگذار در انتخاببرای شناسایی عوامل تأثی (SAWروش مجموع ساده وزنی )

سوز، گازیفیکاسیون و پیرولیز به ترتیب با های پالسما، زبالهسیستم داد نشان نتایج. شد استفاده زباله از انرژی

 های اول تا چهارم قرار گرفتند.  در رتبه 205/0و  244/0، 252/0، 291/0امتیازات 

 

 حرارتی، روش مجموع ساده وزنی، تولید انرژیهای فرایندواژگان كلیدی: 

                                                 

 نويسنده  -*و  1

و رشته تخصصي، دانشکده و دانشگاه محل  ، مقطع تحصیلیمسئول: درجه علمي
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 مقدمه  .1
های رایج کنونی )فسیلی(، بهترین با توجه به محدودیت منابع انرژی و معضالت و مشکالت ناشی از به کار بردن سوخت

میزان زباله  های اخیر با افزایش جمعیتباشد. از طرفی در سالهای نو و تجدیدپذیر میزمان جهت استفاده و توسعه انرژی

های ایران محیطی شده است. مطالعات نشان داده که زبالههای زیستتولید شده نیز افزایش پیدا کرده که منجر به آلودگی

تواند به عنوان سوخت و یا جهت تولید انرژی مورد استفاده قرار بگیرد. هر ساله شامل مواد قابل احتراق مساعدی است که می

های متنوع و متفاوتی برای پردازش ودفع آنها وجود شود در صورتی  که شیوهاله در کشور تولید میمیلیون تن زب 12حدود 

باشد که دارد. در اکثر شهرها دفن کردن زباله در زمین به عنوان بهترین و در مواردی تنها روش مناسب جهت دفع زباله می

هایی (. در حال حاضر احداث نیروگاه1322)عطایی و همکاران، گردد محیطی میهای زیستالبته این روش باعث ایجاد آلودگی

جهت تولید انرژی الکتریکی از زباله  و در صورت آماده بودن شرایطی برای خرید تضمینی انرژی الکتریکی تولید شده به وسیله 

-احداث نیروگاههای مختلف به خصوص بخش خصوصی در ایجاد وگذاری بخشدولت به عنوان فرصتی مناسب جهت سرمایه

های گوناگونی به (. به طور کلی امروزه از روش1322باشد )عطایی و همکاران، های حرارتی برای تولید انرژی الکتریکی می

باشند می حرارتیهای شوند: گروه اول روشمیشود که به دو گروه عمده تقسیم منظور دفع زباله در سطح جهان استفاده می

های احتراق مستقیم، تولید گاز )گازیفیکاسیون(، پیرولیز و گیرند که شامل روشی مورد استفاده قرار میکه با هدف تولید انرژ

ها عمل بر اساس فعالیت میکروارگانیسم هستند کهلوژیکی های بیو(. گروه دوم روشAbdelmalik, 2015باشند )پالسما می

تولید کود آلی )لندفیل(،  های دفن بهداشتیروششامل  و باشدها حذف مواد زائد میهدف اصلی این سیستم کنند.می

 (. 2015باشد )باغوند و همکاران، و بیوگاز می (کمپوست)

های جامد شهری به طور توده نظیر ضایعات کشاورزی، ضایعات غذایی و زبالهاحتراق مستقیم، منابع جامد زیستفرایند در 

، گرما و یا ترکیبی از هر دو استفاده الکتریسیتهبرای تولید  تولید شدهرارت مستقیم در بویلرهای خاصی سوزانده شده و از ح

مواد قابل احتراق  (اکسیداسیون) سوختن سوزی فرایند. زبالهباشندمی سوزهادر این گروه زباله موجود فناوریترین شود. مهممی

دارای  کند. بسته به ترکیبات زباله، این فرایندسیژن میکربن و اکاکسید، نیتروژن، دیحرارتتولید  منجر به که باشدمی زباله

 (. williams, 2005) باشد.میدیگری نیز  محصوالت

. باشدجهت تولید گرما در غیاب هوا میحرارتی مواد آلی از طریق استفاده غیرمستقیم از منابع خارجی  جزیهپیرولیز ت فرایند

. محصوالت تولید شده در این روش زغال، نفت و گاز مصنوعی است که ستادرجه سانتیگراد  300-250در این روش بین  دما

توان باشد. گاز مصنوعی را میهای پیچیده میعمدتاً شامل گاز اکسیژن، کربن منواکسید، کربن دی اکسید، متان و هیدروکربن

 (.Rahman et al., 2017)برای تولید انرژی استفاده کرد. 

. گازیفیکاسیون یک ارجحیت و برتری برای تولید گاز استفرآیند پیرولیز است اما شبیه به  (یونگازیفیکاس) سازیگازی فرآیند

شود. این فرآیند در شرایط احتراق غیر است که در آن مواد زائد جامد به سوخت و گازهای مصنوعی تبدیل می گرماییفرایند 

شود. محصوالت این روش شامل یمیایی انجام میهای شمستقیم توسط اکسیداسیون جزئی و همچنین یک سری از واکنش

باشد اکسیدکربن، بخارآب، نیتروژن، متان، هیدروژن و همچنین مقداری حرارت و قیر میگازهای منواکسیدکربن، دی
(Abdelmalik, 2015). 
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از نظر الکتریکی خنثی  کلر باشد، اما دها و ذرات خنثی میها و یونمتشکل از مخلوطی از الکترون ایپالسما گاز یونیزه شده

تواند یک یا چند مشعل قوسی پالسما را در خود جای پالسما، گازساز آن است که می قسمت فراینداست. مهمترین 

رو گازساز پالسما یک گیرد و از ایندهد.گازساز پالسما محیطی با کمبود اکسیژن بوده و بنابراین هیچ احتراقی صورت نمی

 (.1329زاده و همکاران، عبداهلل ؛Li et al., 2016احتراقی نیست )سوز یا سیستم زباله

های منتخب، انتخاب یکی از آنها جهت مدیریت پسماند امری توضیحات مذکور و مزایا و معایب هر کدام از فناوری بر اساس

 بعدی نبوده و نیازمند تحلیلی چندگانه است.تک

-ها با استفاده از روش برنامهوتاه مدت تعیین شده جهت تقویت ایمنی جاده( به ارزیابی اهداف ک1391حقیقت و همکاران )

شاخص مؤثر در ارزیابی اهداف کوتاه مدت انتخاب شد و اوزان هر  5فازی پرداختند. در این راستا  SAWریزی خطی و روش 

کیفی است، به همین جهت هر های ارزیابی ریزی خطی محاسبه گردید. چون که شاخصوسیله روش برنامهکدام از آنها به 

شاخص توسط اعداد فازی مقداردهی شدند. سرانجام بعد از دی فازی کردن مقادیر محاسبه  5کدام از اهداف موجود نسبت به 

گیرهای های ایمنی و ضربهبه منظور ارزیابی اهداف استفاده شد. نتیجه نشان داد که اهداف ایجاد حفاظ SAWشده از روش 

ها با سازی تقاطعسنج و ایمنهای سرعتها، ایجاد شیارهای لرزاننده روی آسفالت، نصب دوربینسط و کنار جادهاستاندارد در و

 ها و عالئم کافی در اولویت قرار دارند.نصب تابلوها، چراغ

استفاده از روش  های شهری استان کهگیلویه و بویر احمد با( در تحقیقی به مکانیابی برای دفن زباله1391جعفری و همکاران )

AHP  وSAW  در نرم افزارGIS های شهری های مناسب برای دفن زبالهپرداختند. در این تحقیق به منظور تعیین مکان

های اصلی، فاصله از مراکز شهری و روستایی، زمین استان کهگیلویه و بویر احمد از معیارهای شیب، پوشش اراضی، فاصله از راه

ها از روش دهی و تلفیق الیهحی، فاصله از گسل، ارتفاع و بارش استفاده گردید. به منظور وزنهای سطشناسی، شبکه آب

( استفاده گردید. نتایج حاصل از قیاس این دو روش SAWو روش مجموع ساده وزنی ) (AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی )

 دهد.تری ارائه میکارانهظهنتایج محاف SAWنسبت به روش  AHPدر این پژوهش بیانگر آن است که روش 

و تاپسیس پرداختند.  SAW( به انتخاب بهترین سامانه جهت برداشت ذرت بذری براساس دو مدل 1392پیشگر و همکاران )

های مختلف مورد بررسی های گوناگون از لحاظ جنبهبه دلیل وجود تنوع در سامانه برداشت این محصول الزم است تا گزینه

پوست کن(، کمباین غالت و وینتر اشتایگر و با توجه به -چینای )ذرتین تحقیق سه سامانه برداشت: دو مرحلهقرار گیرد. در ا

های مقدار تلفات برداشت، انرژی مصرفی در عملیات برداشت، ارزش ریالی سامانه، راحتی و ایمنی از دید کاربر، میزان شاخص

های تاپسیس و ای ماشین بررسی و با استفاده از روشری و ظرفیت مزرعهآموزش مورد نیاز به کاربر، هزینه تعمیر و نگهدا

SAW ای، کمباین غالت و کمباین وینتر اشتایگر( به بهترین گزینه مشخص شد. نتایج برای سه  سامانه منتخب )دومرحله

ان داد که هر دو مدل محاسبه شد. نتیجه کلی نش 49/0و  55/0، 52/0مقادیر  SAWو در روش  42/0و  55/0، 00/0ترتیب 

 ای را به عنوان بهترین گزینه معرفی کردند.   سامانه برداشت دو مرحله SAWتاپسیس و 

استفاده  AHPو  TOPSIS ،SAWهای های بهینه ساختمانی از روش( به منظور انتخاب سیستم1394رضاییان و همکاران )

سیستم قاب سبک فوالدی سرد نورد شده، سیستم قالب عایق های مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: کردند. سیستم

ها از طریق پرسشنامه به دست آمدند. نتایج این پژوهش ماندگار، سیستم تری دی پانل و سیستم پیش ساخته بتنی. داده

 سیستم گیری نتایج تقریباً مشابهی دارند به طوری که در هر سه روش مذکور های مختلف تصمیمبیانگر آن است که روش
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های تری دی پانل و قالب پیش ساخته بتنی در رتبه اول و سیستم قاب سبک فوالدی سرد نورد شده در رتبه دوم و سیستم

 های سوم و چهارم قرار گرفتند. عایق ماندگار در رتبه

اختند. در داکا دفع مواد ( به انتخاب تکنولوژی مناسب برای تبدیل پسماند به انرژی در شهر داکا پرد2015راهمن و همکاران )

زائد چالش قابل توجهی است، به عنوان مثال اگر روی زمین انباشته گردد منجر به آلودگی زمین و در جاهایی که زمین کم 

بر این، کمبود زمین و افزایش قیمت آن شود. عالوهاست منجر به آلودگی آب شده و اگر سوزانده شود منجر به آلودگی هوا می

وجود آورده است. با درک مسایل مربوط های لندفیل بهداکا، پایتخت بنگالدش، مشکالت جدیدی برای توسعه محل به ویژه در

ترین روش برای تبدیل ( برای انتخاب مناسبAHPبه دفع پسماند در زمان حال و آینده، از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )

سازی هوازی، پیرولیز و گازیداکا استفاده شد. سه گزینه شامل هضم بی –ور پسماند خانگی به انرژی در منطقه اردوگاهی میرپ

محیطی و اقتصادی برای مقایسه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که تکنولوژی ( و نه معیار از سه جنبه فنی، زیستPG1پالسما )

 ورد مطالعه است.ترین تکنولوژی تبدیل زباله به انرژی در منطقه م( مناسبPGسازی پالسما )گازی

سوزی، احتراق، پیرولیز و گازیفیکاسیون از بیومس پرداخت. برای های زبالهای در مورد روش( به مطالعه2015عبدالمالک )

سوزی، پیرولیز، احتراق و گازیفیکاسیون از های زبالهزیست، به طور کلی تمام روشتولید حرارت و الکتریسیته با حفظ محیط

سوزی، پیرولیز و احتراق قرار گرفتند. مشخص شد که فرایند گازیفیکاسیون در مقایسه با فرایندهای زباله بیومس مورد آزمون

 تر برای تولید هیدروژن و حفاظت از محیط زیست از اهداف اصلی آن است.تر و اقتصادیعملی
ا استفاده از روش فرآیند تحلیل معیار فنی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و ب 4( براساس 2015باسری و همکاران )

( و به انتخاب بهترین روش تولید کمپوست در دانشگاه کبانگسانگ مالزی پرداختند. در این پژوهش از AHP2سلسله مراتبی)

ای و روش راکتوری استفاده کردند. ضایعات آلی روزانه از فعالیت کافه تریا و فضای دو روش تولید کمپوست شامل روش پشته

( و به دنبال آن عامل 5000/0شد.  نتیجه نشان داد که عامل فنی با وزن )داخل محوطه دانشگاه تولید میسبز در 

های اول تا چهارم ( به ترتیب در اولویت0542/0( و عامل اجتماعی )1941/0(، عامل اقتصادی)2515/0محیطی )زیست

 ( شناخته شد.0230/0ین روش تولید کمپوست با وزن )باشند. همچنین مطابق چهار معیار تعیین شده روش ویندرو بهترمی

های تولید انرژی از فرایند تصفیه بندی فناوری( از روش تحلیل سلسله مراتبی  برای اولویت1394داوودی نژاد و همکاران )

نای نظر خواهی از محیطی بر مبفاضالب استفاده کردند. در این پژوهش، معیارهای فنی، اقتصادی، مدیریتی و زیست

به عنوان  540/0هوازی با وزن های کشور مورد توجه بود. در نهایت، روش تصفیه بیکارشناسان و با تأکید ویژه بر زیر ساخت

های در اولویت 130/0و پیل سوخت میکروبی با وزن  330/0گزینه مناسب مشخص شد و روش تصفیه ریز جلبکی با وزن 

 .بعدی قرار گرفتند

-باشد. سیستممحیطی میهای فنی، اقتصادی و زیستهای حرارتی بر اساس شاخصبندی سیستمرتبهاین تحقیق  یاصل هدف

باشد؛ سازی )گازیفیکاسیون( و پالسما میسوزی، پیرولیز، گازیهای زبالههای حرارتی منتخب در این پژوهش شامل سیستم

م حرارتی برای تولید انرژی از زباله را از بررسی منابع معتبر های مؤثر بر انتخاب بهترین سیستبرای این منظور شاخص

ها و زیرمعیارهای تعیین شده را مشخص کرده و بر این استخراج کرده و بعد از تکمیل پرسشنامه میزان اهمیت نسبی معیار

 کنیم.بندی میهای مورد نظر را رتبهمبنا گزینه

                                                 
1 Plasma Gasification 
2 Analytical Hierarchy Process 
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 روش تحقیق  . 2
گیری کند. در شرایطی بایست در خصوص یک مسئله تصمیمگیرد که میدیر تحت شرایطی قرار میدر بسیاری از مواقع یک م

گیری آسان خواهد بود. اما گیری  دارای یک معیار به منظور ارزیابی مسئله وجود داشته باشد، در این صورت تصمیمکه تصمیم

-ه بر روی مسئله تأثیرگذار است، مورد بررسی قرار میشود که چندین فاکتور کدر اکثر اوقات تصمیم در شرایطی اتخاذ می

گیری در  های مختلفی جهت تصمیمگردد. روشگیری در یک محیط چند معیاره اتخاذ میگیرد. پس در این صورت تصمیم

به  قیتحق نیدر ا(. 1322روند)عباسیان، ها به منظور انتخاب بهترین گزینه به کار میشرایط چند معیاره وجود دارد. این روش

 .دیاستفاده گرد SAW یاز زباله از روش مجموع ساده وزن یانرژ دیتول یحرارت یتدهایفرا بندی¬منظور رتبه

 (SAWروش مجموع ساده وزنی ) 2-1

ر این روش برای هر گزینه گیری چند شاخصه است. دتصمیم های موجود در روشیکی از پرکاربردترین روش این روش

(. با مفروض بودن وزن 1393گردند )رضوی و همکاران، بندی میها بر اساس این امتیازات رتبهگزینه حساب شده و امتیازی

 (:1323شود )اصغرپور، به شکل زیر محاسبه می A*ترین گزینه بهترین و مناسب wها شاخص
(1) 

*

.

{ max }
ijj

j

i

j
j

w r
A A

w





 

 

 (.1393باشد )رضوی و همکاران، ام می jبی گزینه وزن نس ijr، امjوزن نهایی شاخص  jwکه در این رابطه 

1همچنین اگر 
j

Wj  :باشد، در این صورت داریم 

(2) *
{ max . }

i ijj
j
wA A r  

مقیاس گیری یکسان نیستند، باید از مقادیر بیهای منتخب جهت تصمیمها و گزینهگیری شاخصاز آنجایی که مقیاس اندازه

-پذیری برآورده شود. در روش مجموع ساده وزنی به جهت بیدر محاسبه امتیازات استفاده کرد تا این که فرض جمع شده

گیری به های تصمیمها در شاخصگیری از روش خطی استفاده گردید. تبدیل امتیازات گزینهسازی ماتریس تصمیممقیاس

 (.1393آید )رضوی و همکاران، ه دست میبه شکل زیر ب مقیاس شده امتیاز هر گزینهمقادیر بی

(3) 

1

n

i ijj
j
wF r



 

ای با بیشترین مطلوبیت برگزیده در این مدل، تالش در جهت برآورد تابع مطلوبیت به ازای هر گزینه است تا این که گزینه

ها از یکدیگر است که در یک از شاخصمجزا بودن تأثیر هر  بندی داللت بر مستقل وشود. فرض اصلی در این نوع مدل رتبه

 (.1392ها را بررسی وتعیین نمود )پیشگر و همکاران، توان ارجحیت گزینهها، میاین صورت با محاسبه کردن وزن شاخص
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 (1333)رضوی و همکاران، گیری : نحوه نمایش اطالعات یک ماتریس تصمیم1جدول 

 گزینه ها معیارها

nX .... 2X 1X 

 

1nr .... 12r 11r 
1A 

2nr .... 22r 21r 
2A 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

mnr .... m2r ijr 
mA 

 

 

 

انجام  ای و پرسش از کارشناسان موجود در این حوزه انجام گرفت. مرحله بعدها به شکل پرسشنامهآوری دادهطریقه جمع

هر  .خواهد بودهای مقایسات زوجی ا استفاده از اطالعات ماتریسمحاسبات الزم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم ب

گیری از ها نیاز به میانگینپرسشنامه یک ماتریس مقایسات زوجی است که با توجه به نظرات متفاوت برای هر یک از گزینه

 گیری ت. در روش تصمیمها و تبدیل آنها به یک ماتریس مقایسات زوجی واحد، جهت انجام محاسبات وزنی استمام پرسشنامه

جهت . (saaty, 1980)شود گیری هندسی استفاده میها یک سری اعداد نسبی هستند از میانگینچند شاخصه چون داده

های نسبی از روش آنتروپی استفاده شد. آنتروپی در تئوری اطالعات معیاری است برای مقدار عدم اطمینان بیان محاسبه وزن

-حاوی اطالعاتی است که آنتروپی می AHP(. یک ماتریس تصمیم گیری در مدل iPمال گسسته )شده توسط یک توزیع احت

 انجام شد.  Matlabافزارمحاسبات با نرم .(1391)مومنی،  تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی آن به کار رود

 

 

 نتایج. 3

های (، سیستمRDFو پالسما و تولید سوخت از زباله )سوز، پیرولیز، گازیفیکاسیون های حرارتی مانند زبالهامروزه سیستم

 تولید های حرارتیارزیابی این سیستم تحقیق این از باشد. هدفموجود جهت تولید انرژی از زباله در کشورهای پیشرفته می

البته به جز سیستم  هابا توجه به این که این سیستم .باشدمحیطی میفنی، اقتصادی و زیست معیار اساس سه زباله بر از انرژی

های هر چهار باشد، تعداد کارشناسانی که بر خصوصیات و ویژگیسوز، دارای سابقه کاربرد زیادی در داخل کشور نمیزباله



 

7 

 

 و انتخاب گزینه معیارهاباشد. در نتیجه به منظور امتیازدهی به سیستم منتخب در این پژوهش احاطه کامل داشته کم می

 صورت پذیرفت.   این حوزه تن از کارشناسان موجود در 10حضوری و غیر حضوری با  به طور روش مصاحبه از مطلوب

 :توان به موارد زیر اشاره نمودمشابه این تحقیق می هایپژوهشاز 

که نتیجه مقایسه در این تحقیق نشان داد  های حرارتی رایج را با هم مقایسه نمودای سیستم( در مطالعه1394زاده )فالح

 نشان دادند که سیستم در پژوهشی ( 2015راهمن و همکاران ) ترین فرایند در تولید انرژی از زباله است.یستم پالسما پاکس

( نیز در 2015باشد. عبدالمالک )های تولید انرژی از زباله میدر بین سایر روش روش ترینمناسب( PGسازی )پالسما گازی

فرایند نشان داد که  پژوهش. نتیجه این ارزیابی کرد انرژی و هیدروژن را جهت تولیدهای حرارتی فرایند پژوهشی

باشد. می حافظ محیط زیست این روش همچنینین فرایند برای تولید هیدروژن است ترو عملی ینترگازیفیکاسیون اقتصادی

-های حرارتی مین سایر سیستمبه دست آمد هم نشان داد که سیستم پالسما بهترین گزینه در بی تحقیقنتایجی که از این 

 باشدهای مشابه میباشد که منطبق بر سایر یافته

توان شود و به نوعی میسوز آن هم تنها با هدف امحا زباله جامد شهری استفاده میهای حرارتی در ایران از زبالهاز بین فناوری

د تا با بررسی منابع معتبر و همچنین از طریق تکمیل ها در ایران شناخته شده نیستند. این مقاله تالش نموگفت این فناوری

ها را معرفی و بر اساس معیارهای پرسشنامه و پرسش از کارشناسان و خبرگان موجود در این حوزه تا حدودی این فناوری

تولید انرژی ترین روش حرارتی برای محیطی و فنی و در نظر گرفتن زیرمعیارهایی برای هر کدام از این معیارها مناسبزیست

 از زباله را معرفی نماید.

باشد. سوزی(، گازیفیکاسیون، پیرولیز و پالسما میاحتراق مستقیم )زباله فرایندهایهای منتخب در این پژوهش شامل گزینه 

  ( به عنوان بهترین گزینه و291/0های منتخب سیستم پالسما با بیشترین امتیاز )گرفته برای گزینه صورت محاسبات طبق

های بعدی قرار در رده 205/0و پیرولیز با امتیاز  244/0، گازیفیکاسیون با امتیاز 252/0سوز با امتیاز های زبالهسپس سیستم

 گرفتند.

 

 
 های منتخب در این تحقیق: امتیاز نهایی گزینه 1جدول 

 

 امتیاز نهایی هاگزینه

 252/0 سوززباله

 291/0 پالسما

 244/0 گازیفیکاسیون

 205/0 یرولیزپ
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