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چکیذه
فٙبٚریٞبی ثبسیبثی ا٘زصی حزارتی و ٝثٙٔ ٝؾٛر عٛسا٘ذٖ پغٕب٘ذ ربٔذ ؽٟزی ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٔیٌیزد ،یىی اس رٚػٞبی ٘غجتبً
رذیذ ٙٔ ٚبعت در ٔذیزیت پغٕب٘ذ ٔحغٛة ٔیؽٛد .در احز عٛختٗ پغٕب٘ذ ،حزارت ٌ ٚبسٞبیی ثٛرٛد ٔیآیذ و ٝایٗ ٌبسٞب را ٔیتٛاٖ
ثزای تِٛیذ ا٘زصی اعتفبدٕٛ٘ ٜد .در ایٗ تحمیك ٔذَ تقٕیٌٓیزی ٔجتٙی ثز رٚػ فزآیٙذ تحّیُ عّغّٔ ٝزاتجی ( )AHPرٟت ا٘تخبة
ثٟتزیٗ عیغتٓ تزٔٛؽیٕیبیی ثز اعبط عٔ ٝقیبر فٙی ،التقبدی  ٚسیغتٔحیغی ارائ ٝؽذ ٜاعت .در ایٗ ٔغبِق ٝعیغتٓٞبی سثبِٝعٛس
(تٛدٜعٛس)ٌ ،بسیعبسی ،پیزِٚیش  ٚپالعٕب ٔٛرد ارسیبثی لزار ٌزفتٙذ .رٕـ آٚری اعالفبت ٔٛرد ٘یبس اس عزیك ثزرعی ٔٙبثـ ٔقتجز  ٚتٟیٝ
 ٚتىٕیُ پزعؾٙبٔ ٝثٝدعت آٔذٙٔ .غمٛٔ ٝرد ٔغبِق ٝدر ایٗ تحمیك ،ؽٟز ٔؾٟذ ٔیثبؽذ٘ .تبیذ ایٗ ٔغبِق ٝثیبٍ٘ز آٖ اعت و ٝدر ثیٗ
عیغتٓٞبی ٔٛرد ثزرعی ،عیغتٓ (فٙبٚری) پالعٕب ثٟتزیٗ ٌشی ٝٙرٟت ثبسیبثی ا٘زصی اس پغٕب٘ذٞبی ربٔذ ؽٟز ٔؾٟذ ثٛد ٚ ٜپظ اس
آٖ ٘یش ث ٝتزتیت عیغتٓٞبی سثبِٝعٛسٌ ،بسیعبسی  ٚپیزِٚیش در ردٜٞبی ثقذی لزار ٔیٌیز٘ذ.
كلیذ واشهها :فٙبٚری ثبسیبثی ا٘زصی ،فزآیٙذ تحّیُ عّغّٔ ٝزاتجیٔ ،ذیزیت پغٕب٘ذ
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Abstract
Thermal energy recovery technologies which used to burn solid urban waste are one of the relatively new
and appropriate methods in waste management. Heat and gases are generated by burning waste that can be
used to generate energy. In this research, a decision model based on the Analytic Hierarchy Process (AHP)
method is Provided to select the best thermochemical system based on three technical, economic and
environmental criteria. In this study, waste incineration, gasification, pyrolysis and plasma systems were
evaluated. Collection of required information was obtained by reviewing reliable sources and preparing and
completing questionnaires. The study area in this study is Mashhad city. The results of this study indicate
that among the studied systems, plasma system (technology) is the best option for energy recovery from solid
wastes in Mashhad, after that, waste incineration, gasification and pyrolysis systems are in the next
categories, respectively.
Keywords: Energy recovery technology, Analytical Hierarchy Process, waste management
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مقذمه
أزٚس ٜیىی اس ٔقضالت اعبعی در س٘ذٌی ؽٟزی ٔذرٖ تِٛیذ پغٕب٘ذٞبی ٔتٛٙؿ  ٚدر حزٓ سیبد ٘ ٚح ٜٛدفـ  ٚپزداسػ ایٗ پغٕب٘ذٞب اعت.
اس عزفی ٕٟٔتزیٗ ٔٙجـ ثزای تٟی ٚ ٝتبٔیٗ ا٘زصی ٔٛرد ٘یبس در د٘یبٙٔ ،بثـ عٛختٞبی فغیّی ثٛد ٚ ٜپظ اس آٖ ٘یش سغبَعٌ ٚ ًٙبس
عجیقی ث ٝتزتیت ٌشیٞٝٙبی ثقذی ٞغتٙذ .اعتفبد ٜاس ایٗ ٔٙبثـ ٘فتی فالٜٚثز ٔحذٚد ثٛدٖ ،دارای ٔؾىالت ٔتقذد  ٚآِٛدٌیٞبی
سیغتٔحیغی ٘یش ٔیثبؽٙذ .ثٙبثزایٗ تٛر ٝوؾٛرٞبی ٔختّف د٘یب ث ٝعٕت اعتفبد ٜاس ا٘زصیٞبی تزذیذپذیز  ٚپبیذار ٔقغٛف ؽذ ٜاعت
(٘بئیزی ٕٞ ٚىبراٖ.)1397 ،
ٞزچٙذ در ثحج ٔذیزیت پغٕب٘ذ وبٞؼ تِٛیذ سثبِ ٚ ٝثبسیبفت ثٟتزیٗ ٌشیٔ ٝٙیثبؽذ ،أب ایٗ رٚػٞب ثب تٛر ٝث ٝافشایؼ رٕقیت  ٚتغییز
عجه س٘ذٌی وٙٔ ٝزز ث ٝتِٛیذ پغٕب٘ذٞبی ٔتٛٙؿ ٔیؽٛد ،ث ٝتٟٙبیی لبدر ث ٝحُ ٔغإِٔ٘ ٝیثبؽٙذ.
اس آ٘زبیی ثخؼ لبثُ تٛرٟی اس پغٕب٘ذٞبی تِٛیذ ؽذ ٜدر ؽٟزٞب اس ٘ٛؿ پغٕب٘ذ خؾه ٔیثبؽٙذ ثٙبثزایٗ تجذیُ پغٕب٘ذ ؽٟزی ثٛٔ ٝاد ثب
ارسػتز ٕٞ ٚچٙیٗ ا٘زصی ٔیتٛا٘ذ ث ٝفٛٙاٖ یه ٌشیٔ ٝٙغّٛة ثزای حفؼ ٔحیظسیغت تّمی ٌزدد .عیغتٓٞبیی و ٝثٙٔ ٝؾٛر تجذیُ
پغٕب٘ذ ثٛٔ ٝاد ثب ارسػ ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٔیٌیز٘ذ ث ٝؽىُ فزآیٙذٞبی ثیٛؽیٕیبیی  ٚتزٔٛؽیٕیبیی ٔیثبؽٙذ (ؽبرٔب ٕٞ ٚىبراٖ.)2015 ،
فزآیٙذٞبی ثیٛؽیٕیبیی ؽبُٔ وٕپٛعت ،ثیٌٛبس ٞ ٚضٓ ثی ٛٞاسی  ٚدفٗ پغٕب٘ذ ثٛد ٚ ٜفزآیٙذٞبی تزٔٛؽیٕیبیی فجبرتٙذ اس احتزاق
ٔغتمیٓ (سثبِٝعٛس) ،پیزِٚیشٌ ،بسیفیىبعی ٚ ٖٛپالعٕب ٔیثبؽذ (فجذاهللسادٕٞ ٚ ٜىبراٖ.)1389 ،
عیغتٓٞبی ثبسیبثی ا٘زصی ث ٝعیغتٓٞبیی ٌفتٔ ٝی ؽٛد و ٝدر آٖ ث ٝوٕه ٌزٔب  ٚحزارت پی٘ٛذٞبی ؽیٕیبیی درٛٔ ٖٚاد ؽىغت ٝؽذٚ ٜ
ٔبٞیت ؽیٕیبیی ٔٛاد دٌزٌٌ ٖٛزدد (فجذِی  ٚپبسوی .)1392 ،عیغتٓٞبی ٔتذاِٚی و ٝدر د٘یب ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٔیٌیزد ،در ایٗ ٔغبِقٝ
ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفتٝا٘ذ و ٝدر ؽىُ سیز ٘ؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعت.

ضکل  -1سیستمهای ترموضیمیایی مورد مطالعه

عیغتٓ سثبِٝعٛسی و ٝث ٝآٖ رٚػ احتزاق ٔغتمیٓ٘ 1یش ٌفتٔ ٝیؽٛد ،فزایٙذی خبؿ اعت و ٝثزای عٛسا٘ذٖ پغٕب٘ذٞبی ربٔذ ؽٟزی ٚ
تجذیُ آٟ٘ب ث ٝخبوغتز ٌ ٚبس ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٔی ٌیزد .اس ایٗ ٌبسٞبی تِٛیذ ؽذ ٜو ٝثیؾتزیٗ ٔمذار آٖ ٌبس ٔتبٖ ثٛدٔ ،ٜیتٛاٖ  ٓٞثٝ
ؽىُ ٔغتمیٓ اعتفبد ٜوزد  ٓٞ ٚثزای تِٛیذ ثزق اس آٖ ثٟز ٜثزد (ؽبٙٞؾزی.)1399 ،
3
عیغتٓ پیزِٚیش 2در ٚالـ تزشیٛٔ ٝاد آِی ثز احز ٌزٔب ثذ ٖٚحضٛر ٛٞا ٔیثبؽذ .اعبط ایٗ رٚػ اس عزیك فزآیٙذ وزاوی ًٙحزارتی اعت
(فجذِی  ٚپبسوی .)1392 ،درر ٝحزارت در ایٗ رٚػ ثیٗ  300-850درر ٝعب٘تیٍزاد ٔیثبؽذٔ .حقٛالت تِٛیذ ؽذ ٜدر ایٗ رٚػ ث ٝؽىُ
ربٔذ (سغبَ)ٔ ،بیـ (٘فت سیغتی) ٌ ٚبس ٔقٛٙفی و ٝفٕذتبً ؽبُٔ ٌبس اوغیضٖ ،وزثٗ ٔٛٙاوغیذ ،وزثٗ دی اوغیذٔ ،تبٖ ٞ ٚیذرٚوزثٗٞبی
پیچیذٔ ٜیثبؽذٌ .بس ٔقٛٙفی را ٔیتٛاٖ ثزای تِٛیذ ا٘زصی اعتفبد ٜوزد (.)Rahman et al., 2017
فزآیٙذ ٌبسیفیىبعی 4ٖٛثغیبر ؽجی ٝث ٝفزآیٙذ پیزِٚیش اعت ثب ایٗ تفبٚت و ٝدر رٚػ ٌبسی عبسی در دٔبٞبی ثبالتز اس پیزِٚیش  ٚدر حضٛر
ٔمذاری اوغیضٖ ا٘زبْ ٔی ؽٛد  ٚثٕٞ ٝیٗ فّت ثیؾتز ٔٛاد ربٔذ را ثٌ ٝبس تجذیُ ٔیوٙذ (ؽفیقی دٜآثبدی .) 1394 ،پالعٕب 5حبِتی اعت
و ٝدر آٖ ٌبس ث ٝوٕه لٛط اِىتزیىی ی٘ٛیش ٜؽذ ٜو ٝدر ٘تیز ٝایٗ فُٕ دٔبی سیبدی تِٛیذ ٔیؽٛد .دٔب در ایٗ فزآیٙذ ث5000-10000 ٝ
درر ٝعب٘تیٍزاد ٔیرعذ (فجذِی  ٚپبسویٕٟٔ .)1392 ،تزیٗ رش پالعٕبٌ ،بسعبس آٖ اعت ؤ ٝیتٛا٘ذ یه یب چٙذ ٔؾقُ لٛعی پالعٕب را
در خٛد ربی دٞذٌ .بسعبس پالعٕب ٔحیغی ثب اوغیضٖ وٓ ٔیثبؽذ ثٙبثزایٗ ٞیچ احتزالی فٛرت ٕ٘یٌیزد  ٚاس ایٗرٌ ٚبسعبس پالعٕب یه
عیغتٓ احتزالی ٘یغت (فجذهللسادٕٞ ٚ ٜىبراٖ .)1389 ،در ؽىُ  2ؽٕبتیه وّی عیغتٓٞبی سثبِٝعٛسی ٘ؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعت.

1-Direct combustion
2-Pyrolysis
3-Thermal cracking
4-Gasification
5-Plasma
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شکل  -2فرآیندها ،ورودی و خروجی برای یک واحد زبالهسوز (شفیعی)4931 ،


پیطینه تحقیق

در د٘یب تحمیمبت سیبدی در خقٛؿ ا٘تخبة عیغتٓٞبی ٔغّٛة در ثحج ٔذیزیت پغٕب٘ذ ا٘زبْ ؽذ ٜو ٝدر ایٗ ثخؼ ث ٝثزرعی تقذادی اس
تحمیمبت ٔؾبث ٝپزداخت ٝؽذ ٜاعت.
رإٞ ٚ ٕٗٞىبراٖ ( ) 2017ث ٝا٘تخبة تىِٛٛٙصی ٔٙبعت ثزای تجذیُ پغٕب٘ذ ث ٝا٘زصی در ؽٟز داوب پزداختٙذ .اس ٔذَ فزایٙذ تحّیُ عّغّٝ
ٔزاتجی ( )AHPثزای ا٘تخبة ٔٙبعتتزیٗ رٚػ ثزای تجذیُ پغٕب٘ذ خبٍ٘ی ث ٝا٘زصی در ٔٙغم ٝاردٌٚبٞی ٔیزپٛر – داوب اعتفبد ٜؽذ .عٝ
ٌشی ٝٙؽبُٔ ٞضٓ ثیٛٞاسی ،پیزِٚیش ٌ ٚبسیعبسی پالعٕب (ٔ ٝ٘ ٚ )1PGقیبر اس ع ٝرٙج ٝفٙی ،سیغتٔحیغی  ٚالتقبدی ثزای ٔمبیغٝ
ا٘تخبة ؽذ٘ذ٘ .تبیذ ٘ؾبٖ داد و ٝتىِٛٛٙصی ٌبسیعبسی پالعٕب (ٙٔ )PGبعتتزیٗ تىِٛٛٙصی تجذیُ سثبِ ٝث ٝا٘زصی در ٔٙغمٛٔ ٝرد ٔغبِقٝ
اعت (.)Rahman et al., 2017
فجذإِبِه ( )2015در ٔغبِقٝای ث ٝرٚػٞبی سثبِ ٝعٛسی ،احتزاق ،پیزِٚیش ٌ ٚبسیفیىبعی ٖٛاس ثیٔٛظ پزداخت .ثزای تِٛیذ ا٘زصی ثب حفؼ
ٔحیظسیغت ،ث ٝعٛر وّی وّی ٝرٚػٞبی سثبِ ٝعٛسی ،پیزِٚیش ،احتزاق ٌ ٚبسیفیىبعی ٖٛاس ثیٔٛظ ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفتٙذٞ .ذف ایٗ
ٔغبِق ،ٝثحج در ثبر ٜایٗ فزایٙذٞب ثب تأویذ ثز رٚی ٌبسیفیىبعی ٖٛو ٝفزایٙذی ٔٛحز  ٚالتقبدی ثزای تِٛیذ ٞیذرٚصٖ اعتٔ ،یثبؽذ.
ٔؾخـ ؽذ و ٝثیٔٛظ ٌشیٙٔ ٝٙبعجی ثزای فزایٙذ ٌبسی عبسی اعت ٞزچٙذ و ٝث ٝا٘ذاس ٜوبفی ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٕ٘یٌیزد .فزایٙذ
ٌبسیفیىبعی ٖٛدر ٔمبیغ ٝثب فزایٙذٞبی سثبِٝعٛسی ،پیزِٚیش  ٚاحتزاق فّٕیتز  ٚالتقبدیتز ثزای تِٛیذ ٞیذرٚصٖ  ٚحفبؽت اس ٔحیظ سیغت
اس اٞذاف افّی آٖ اعت (.)Abdelmalik, 2015
خذاثخؾی ٕٞ ٚىبراٖ ( ) 1398ث ٝارسیبثی تِٛیذ ثیٌٛبس اس وّؼ ثز٘ذ در اعتبٖ ٌیالٖ پزداختٙذ .آٟ٘ب در ایٗ تحمیك اس تزویت وّؼ ثز٘ذ ٚ
فضٛالت دأی ثب چٟبر ٘غجت ٔختّف اعتفبد ٜوزد٘ذ .ایٗ آسٔبیؼ ثب ع ٝتىزار  ٚدر دٔبی ٔشٚفیّیه ا٘زبْ ٌزدیذ٘ .تبیذ ایٗ آسٔبیؼ حبوی
اس آٖ اعت و٘ ٝغجت  % 10وّؼ ثیؾتزیٗ را٘ذٔبٖ تِٛیذ ثیٌٛبس را دارا ثٛد ٚ ٜاس ٔٙؾز ؽذٖ  328/14ویٌّٛزْ ٌبس وزثٗ دیاوغیذ ث ٝرٛ
رٌّٛیزی خٛاٞذ وزد (خذاثخؾیپٛر ٕٞ ٚىبراٖ.)1398 ،
فالحساد )1394( ٜرٚػ ٞبی ٘ٛیٗ تزٔٛؽیٕیبیی ثزای تِٛیذ ا٘زصی اس پغٕب٘ذ را ٔٛرد ثزرعی لزار داد .أزٚس ٜفزایٙذ تِٛیذ ا٘زصی اس پغٕب٘ذ
ٔٛرد تٛر ٝثغیبر لزار ٌزفت ٝاعتٕٟٔ .تزیٗ رٚػ ٞبی حزارتی فجبرتٙذ اس ٌبسیفیىبعی ،ٖٛپیزِٚیش ،لٛط پالعٕب ،تِٛیذ عٛخت اس سثبِٚ ٝ
سثبِٝعٛس ٔیثبؽٙذ .در ایٗ ثیٗ فزایٙذ لٛط پالعٕب ثٝفٛٙاٖ رذیذتزیٗ  ٚپبنتزیٗ فٙبٚری در تِٛیذ ا٘زصی اس پغٕب٘ذ ٔؾخـ ؽذ
(فالحساد)1394 ،ٜ
داٚٚدی ٘ضاد ٕٞ ٚىبراٖ ( )1394ثزای فٙبٚری ٞبی تِٛیذ ا٘زصی اس فزایٙذ تقفی ٝفبضالة ث ٝرٚػ تحّیُ عّغّٔ ٝزاتجی یه اِٛٚیتثٙذی را
ا٘زبْ داد٘ذ .در ایٗ پضٞٚؼ ،اِٛٚیت ثٙذی  ٚا٘تخبة ثٟتزیٗ ٌشی ٝٙثزای تِٛیذ ا٘زصی اس فزایٙذٞبی تقفی ٝفبضالة ثز اعبط ٔقیبرٞبی فٙی،
التقبدیٔ ،ذیزیتی  ٚسیغت ٔحیغی ث ٝرٚػ تحّیُ عّغّٔ ٝزاتجی ا٘زبْ ؽذ .در ٟ٘بیت ،رٚػ تقفی ٝثیٛٞاسی ثب ٚسٖ  0/540ث ٝفٛٙاٖ
ٌشیٙٔ ٝٙبعت ٔؾخـ ؽذ  ٚرٚػ تقفی ٝریش رّجىی ثب ٚسٖ  ٚ 0/330پیُ عٛخت ٔیىزٚثی ثب ٚسٖ  0/130در اِٛٚیتٞبی ثقذی لزار
ٌزفتٙذ (داٚٚدی٘ضاد  ٚثیپزٚا.)1394 ،
٘بئیزی ٕٞ ٚىبراٖ ( )1397ث ٝپتب٘غیُعٙزی ٔمذار ا٘زصی تِٛیذ ؽذ ٜدر عیغتٓٞبی ٔختّف ٔذیزیت پغٕب٘ذ در ؽٟز آُٔ پزداختٙذ .در
ایٗ ٔغبِق ٝپظ اس آ٘بِیش سثبِٞ ٝبی ؽٟز آُٔ ،ث ٝثزرعی تِٛیذ ثیٌٛبس اس ثخؼ آِی سثبِٞٝبی ؽٟز آُٔ پزداخت ٝؽذ٘ .تبیذ آٟ٘ب ٘ؾبٖ ٔیدٞذ
ؤ ٝیتٛاٖ پتب٘غیُ تِٛیذ ثیٌٛبس  ٚیه ٘یزٌٚبٍٔ 13/5 ٜبٚاتی ثیٌٛبسعٛس در ٔحُ دفٗ ثیٛراوتٛری را ا٘تؾبر داؽت (٘بئیزی ٕٞ ٚىبراٖ،
.)1397
1-Plasma Gasification
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فزدپٛر ٕٞ ٚىبراٖ ( )1398در یه ثزرعی وّی ث ٝأىبٖعٙزی تِٛیذ ا٘زصی اس سثبِٞٝبی خبٍ٘ی ؽٟز تٟزاٖ پزداختٙذ .ثز اعبط آٔبر وغت
ؽذ ٜرٚسا٘ ٝحذٚد  300تٗ اس ٔخّٛط سثبِٞٝبی تٟزاٖ پزداسػ ٔیٌزدد  ٚثیٌٛبس تِٛیذ ؽذ ٜپظ اس خبِـعبسی عٛسا٘ذٔ ٜیؽٛد و ٝتٛا٘بیی
تِٛیذ ٍٔ 2بٚات عبفت ثزق را دارد (فزدپٛر ٕٞ ٚىبراٖ.)1398 ،
ثز اعبط ٔغبِقبت ا٘زبْ ؽذٔ ٜؾخـ ٌزدیذ و ٝثزای ؽٟز ٔؾٟذ ثب تٛر ٝث ٝرٕقیت ٛٔ ٚلیقیت رغزافیبیی ٕٞ ٚچٙیٗ وٕیت  ٚویفیت
پغٕب٘ذٞبی تِٛیذی در ایٗ ؽٟز ،ثزای ا٘تخبة یه فٙبٚری حزارتی ثٙٔ ٝؾٛر عٛسا٘ذٖ پغٕب٘ذٞبی ایٗ ؽٟز ٞیچ راثغٔ ٚ ٝذِی ٔٙغمی
ٚرٛد ٘ذارد .ثٙبثزایٗ ٚرٛد یه رٚػ ٔذَعبسی ٔیتٛا٘ذ در تقٕیٌٓیزی ثٟتز ثب در ٘ؾز ٌزفتٗ اثقبد ٌ٘ٛبٌ ٖٛدر ایٗ ٔٛردٛٔ ،حز ثبؽذ.
ث ٝعٛر وّی ٞذف اس ا٘زبْ ایٗ تحمیك تقییٗ ؽبخـٞبی ٔؤحز در ا٘تخبة ٔٙبعتتزیٗ فٙبٚری تزٔٛؽیٕیبیی در ٔذیزیت پغٕب٘ذ ؽٟزی
ٔؾٟذ ثز اعبط ٔقیبرٞبی فٙی ،التقبدی  ٚسیغتٔحیغی ٔیثبؽذ؛ سیزا عجك ثزرعیٞبی فٛرت ٌزفت ٝایٗ ٔقیبرٞب اس ٕٟٔتزیٗ ٔقیبرٞب
ثزای ا٘تخبة فٙبٚریٞبی ٔٙبعت ٔیثبؽذٞ .ذف اعبعی  ٚافّی ایٗ ٔغبِق ٝثزرعی ایٗ ٘یزٌٚبٜٞب اس تٕبْ رٛا٘ت ثب رفبیت حفؼ فبوتٛرٞبی
افّی  ٟٓٔ ٚدر ا٘تخبة  ٚثٙٔ ٝؾٛر وٕه ٞزچ ٝثیؾتز ثٔ ٝذیزاٖ ارزایی در تقٕیٌٓیزی ثٟتز ،لجُ اس ثٟزٜثزداری ٔیثبؽذ.
ثزای ا٘زبْ ایٗ وبر ؽبخـ ٞبی ٔ ٟٓدر ا٘تخبة ثٟتزیٗ فٙبٚری را ثقذ اس ثزرعی ٔٙبثـ ٔؾخـ ٕ٘ٛدیٓ .پظ اس آٖ پزعؾٙبٔٔ ٝخقٛؿ
فزآیٙذ تحّیُ عّغّٔ ٝزاتجی تٟی ٚ ٝتٛعظ ٘ 7فز اس وبرؽٙبعبٖ ٔٛرٛد در ؽٟز ٔؾٟذ و ٝاس ٔتخققبٖ حٛسٔ ٜذیزیت پغٕب٘ذ ؽٟزی
ٞغتٙذ تىٕیُ ٌزدیذ .در ایٗ تحمیك اس رٚػ فزآیٙذ تحّیُ عّغّٔ ٝزاتجی ( ،)AHPثزای ارسیبثی ؽبخـٞب اعتفبد ٜؽذ .فٙبٚریٞبی
تزٔٛؽیٕیبیی ٔذ ٘ؾز در ایٗ تحمیك فجبرتٙذ اس :فٙبٚریٞبی سثبِٝعٛس (تٛدٜعٛس ،)1پیزِٚیشٌ ،بسیعبسی (ٌبسیفیىبعی ٚ )ٖٛپالعٕب.
مواد و روشها
ث ٝعٛر وّی تقٕیٌٓیزی ث ٝد ٚرٚػ «آسٔ ٚ ٖٛخغب» ٔ« ٚذَعبسی» ا٘زبْ ٔیؽٛد .در ؽىُ آسٔ ٚ ٖٛخغب فزد تقٕیٌٓیز٘ذ ٜثب ٚالقیت
ثزخٛرد ٔغتمیٓ خٛاٞذ داؽت .ث ٝایٗ ؽىُ وٌ ٝشیٝٙای را اس ثیٗ عبیز ٌشیٞٝٙب ا٘تخبة ٕ٘ٛد٘ ٚ ٜتیز ٝایٗ ا٘تخبة خٛد را خٛاٞذ دیذ .در
فٛرتی و ٝدر رٚػ ٔذَعبسی ٔذیز اثتذا ٔغئّٛٔ ٝرد٘ؾز را ٔذَعبسی وزد ٜفٛأُ ٔؤحز ثز آٖٞب را ثزرعی ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝتزشی ٚ ٝتحّیُ
ٔذَ ٔیپزداسد .اٌز پبرأتزٞبی ٔؤحز در تقٕیٓ ٌیزی سیبد ثبؽذ ،در ایٗ فٛرت رٚػ آسٔ ٚ ٖٛخغب رٚػ ٔغٕئٗ ٙٔ ٚبعجی ٘خٛاٞذ ثٛد.
(لذعیپٛر1387 ،؛ ٔذدی لّٝس .)1393 ،ٚدر ایٗ تحمی ك ثٙٔ ٝؾٛر ا٘تخبة ٌشیٙٔ ٝٙبعت ثزای تِٛیذ ا٘زصی اس پغٕب٘ذ ؽٟز ٔؾٟذ
ؽبخـٞبی ٔختّفی را ٔذ٘ؾز لزار داد ٚ ٜپظ اس آٖ ثزای ٔذَعبسی اس یىی اس پزوبرثزدتزیٗ رٚػٞبی تقٕیٌٓیزی چٙذ ٔقیبرٜ
()MCDM2؛ یقٙی رٚػ فزآیٙذ تحّیُ عّغّٔ ٝزاتجی ( )AHP3اعتفبدٌ ٜزدیذ ٜاعت.


منطقه مورد مطالعه

ٔؾٟذ ٕٟٔتزیٗ ؽٟز سیبرتی  ٚدٔٚیٗ ؽٟز ثشري در ایزاٖ ٔی ثبؽذ .رٕقیت ایٗ ؽٟز حذٚد دٔ ٚیّیٞ ٚ ٖٛفتقذ ٞشار ٘فز ثٛد ٚ ٜدارای 13
ٔٙغم٘ 43 ٚ ٝبحی ٝاعت .آ٘بِیش وٕی  ٚویفی پغٕب٘ذٞب در عی یه عبَ در ٔؾٟذ ث ٝتفىیه ٞزفقُ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝدر فقُ تبثغتبٖ
 2190تٗ در رٚس ،در فقُ  2061تٗ در رٚس ،پبییش  2017تٗ در رٚس  ٚسٔغتبٖ  1890تٗ در رٚس  ٚدر ٔزٕٛؿ  8158تٗ در رٚس ٔیثبؽذ
(رضبیی ٕٞ ٚىبراٖ.)1398 ،


ضاخصهای انتخاب گسینه

در ایٗ ٔغبِق ٝرٟت ا٘تخبة ٌشی ٝٙایذٜآَ فٙبٚری تزٔٛؽیٕیبیی ثب تٛر ٝث ٝثزرعی ٔٙبثـ فٛرت ٌزفت ،ٝعٔ ٝقیبر افّی فٙی ،التقبدی ٚ
سیغت ٔحیغی در ٘ؾز ٌزفت ٝؽذ ٜاعت .أب ث ٝفّت ٌغتزد ٜثٛدٖ اثقبد ٞز وذاْ اس ٔقیبرٞبی ا٘تخبة ؽذ ،ٜثزای ٞز یه اس ایٗ ٔقیبرٞب
رٟت دعتیبثی ث٘ ٝتبیذ ثٟتز  ٚدلیكتز ،سیزٔقیبرٞبیی ٘یش در ٘ؾز ٌزفت ٝؽذ و ٝفجبرتٙذ اس:
 .1فٙی
 عغح تىِٛٛٙصی
 عِٟٛت اعتفبد ٜاس فٙبٚری
 عِٟٛت دعتزعی ث ٝتزٟیشات
 ایٕٙی در ٔحیظ وبر
1-Mass burn
2-Muti criteria decision making
3-Analytial hierarchy process
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.2

التقبدی

ٞ شی ٝٙفّٕیبتی
 عزریش دا٘ؾی
 اؽتغبَسایی
 .3سیغتٔحیغی
 ا٘تؾبر ٌبس آالیٙذٜ
 خبوغتز
ٚ عقت سٔیٗ
1
در ایٗ تحمیك ٔٙؾٛر اس عزریش دا٘ؾی تأحیز اعتفبد ٜاس ٘یزٌٚب ٜثز رؽذ فٙبیـ رب٘جی اعتٔ ،یشاٖ اؽتغبَسایی ٔزٕٛؿ تقذاد ٘یزٚی
ٔتخقـ  ٚوبرٌز ٔٛرد اعتفبد ٜدر ٘ؾز ٌزفت ٝؽذٞ .شی ٝٙفّٕیبتی در تحمیك حبضز ؽبُٔ ٞشی٘ ٝٙیزٚی ا٘غب٘ی (حمٛق،
ثیٕ ،).... ٚ ٝآٔٛسػ پزعٞ ،ُٙشی ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ ،ا٘زصی (آة ،ثزق ،عٛخت ٔٛرد ٘یبس)ٞ ،شی ٝٙاعتٟالن ٞ ٚشیٍٟ٘ ٝٙذاری  ٚتقٕیزات ٔیثبؽذ.
ٚعق ت سٔیٗ ٔمذار سٔیٙی اعت و ٝثزای احذاث ٘یزٌٚبٛٔ ٜرد اعتفبد ٜلزار ٔیٌیزد .خبوغتز ٔٛادی اعت و ٝپظ اس عٛسا٘ذ ٜؽذٖ سثبِ ٝثز
ربی ٔیٔب٘ذ  ٚاس وٛر ٜخبرد ٔیؽ٘ٛذ.


فرآینذ تحلیل سلسله مراتبی

رٚػ فزآیٙذ تحّیُ عّغّٔ ٝزاتجی تٛعظ عبفتی ،در دٔ 70 ٝٞیالدی پیؾٟٙبد ؽذ .ایٗ رٚػ یىی اس ربٔـتزیٗ عیغتٓٞبی عزاحی ؽذٜ
ثزای تقٕیٌٓیزی ثب ٔقیبرٞبی چٙذ ٌب٘ٔ ٝیثبؽذ؛ سیزا ایٗ تىٙیه أىبٖ فزٔ ِٝٛوزدٖ ٔغأِ ٝرا ث ٝفٛرت عّغّٔ ٝزاتجی فزأ ٓٞیوٙذ ٚ
ٕٞچٙیٗ أىبٖ در ٘ؾز ٌزفتٗ ٔقیبرٞبی ٔختّف وٕی  ٚویفی را در ٔغأِ ٝدارد (داٚٚدی٘ضاد  ٚثیپزٚا .)1394 ،ایٗ فزآیٙذ ٌشیٞٝٙبی
ٔختّف را در تقٕیٌٓیزی دخبِت داد ٚ ٜأىبٖ تحّیُ حغبعیت رٚی ٔقیبرٞب  ٚسیزٔقیبرٞب را دارد .فالٜٚثز ایٗ ،ثزٔجٙبی ٔمبیغ ٝسٚری ثٙب
ٟ٘بد ٜؽذ ٜو ٝلضبٚت ٔ ٚحبعجبت را تغٟیُ ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜیشاٖ عبسٌبری ٘ ٚبعبسٌبری تقٕیٓ را ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝاس ٔشایبی ٕٔتبس ایٗ تىٙیه
در تقٕیٌٓیزی چٙذ ٔقیبر ٜاعت ( .)Bamdad et al., 2007ایٗ رٚػ ٔیتٛا٘ذ دٚوبر را ا٘زبْ دٞذ -1 :پیذا وزدٖ ٚسٖ ؽبخـٞب -2
رتجٝثٙذی ٌشیٞٝٙب .ایٗ رٚػٔ ،ب٘ٙذ آ٘چ ٝدر ٔغش ا٘غبٖ ا٘زبْ ٔیؽٛد ث ٝتحّیُ ٔغبئُ ٔیپزداسد (ٔٙٔٛی  ٚؽزیفی عّیٓ.)1391 ،
ث ٝعٛر وّی ،فزآیٙذ تقٕیٌٓیزی اس ِحبػ فضبی تقٕیٓ ث ٝد ٚدعت ٝپیٛعتٌ ٚ ٝغغت ٝتمغیٓ ٔیؽٛد  ٚتقٕیٌٓیزی در فضبی ٌغغت ٝثٝ
د ٚدعت ٝته ٔقیبر ٚ ٜچٙذ ٔقیبر ٜتمغیٓ ٔی ؽٛدٕٞ .چٙیٗ خٛد ٔقیبرٞب ث ٝع ٝدعتٔ ٝقیبرٞبی ویفی ،وٕی  ٚتزویجی (ویفی  ٚوٕی)
تمغیٓ ٔیؽ٘ٛذ (داٚٚدی٘ضاد  ٚثیپزٚا.)1394 ،
جذول  :1ماتریس تصمیمگیری تحقیق حاضر

ٔقیبرٞب
ٌشیٞ ٝٙب

فٙی

التقبدی

سیغتٔحیغی

سثبِٝعٛس

r11

r12

r13

پیزِٚیش
ٌبسیعبسی
پالعٕب

r21

r22

r23

r31

r32

r33

r41

r42

r43

ٔمبیغبت ثیٗ ٌشیٞٝٙبی ٔختّف تقٕیٓ ،ثز اعبط ٞز ٔقیبر  ٚلضبٚت در ٔٛرد إٞیت ٔقیبرٞب ثب ا٘زبْ ٔمبیغبت سٚری ،ث ٝفٛرت فذدی
ا٘زبْ ٔیپذیزد .ایٗ وبر ثب ا٘زبْ ٔمبیغبت د ٚث ٝد ٚثیٗ فٙبفز تقٕیٓ  ٚاسعزیك تخقیـ أتیبسات فذدی و٘ ٝؾبٖ دٙٞذٔ ٜیشاٖ اررحیت
ثیٗ د ٚفٙقز تقٕیٓ اعت ،فٛرت ٔیٌیزد .در ٘تیز ٝافذاد ثذعت آٔذ ٜاس ٔمبیغبت سٚری تفبٚتٞبی ثیٗ ٞز ٔقیبر را ٘ؾبٖ دادٔ ٚ ٜؾىُ
فذْ تٛا٘بیی ٔمبیغٔ ٝقیبرٞبی وٕی  ٚویفی را حُ ٔیوٙذٔ .مبیغ ٝسٚری ثب اعتفبد ٜاس ٔمیبعی و ٝاس اررحیت یىغبٖ تب اررحیت یىی اس
ٌشیٞٝٙب ثز دیٍزی در حذاوخز ٔمذار ٕٔىٗ عزاحی ؽذ ٜاعت ا٘زبْ ٔیٌیزد.
٘ح ٜٛرٕـآٚری دادٜٞب اس عزیك ثزرعی ٔٙبثـ ٔقتجز ٕٞ ٚچٙیٗ رٚػ پزعؾٙبٔٝای  ٚپزعؼ اس ٘ 7فز اس وبرؽٙبعبٖ ٔٛرٛد در ایٗ حٛس ٜدر
1-Accessories industry growth
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ؽٟز ٔؾٟذ فٛرت پذیزفتٔ .زحّ ٝثقذ ا٘زبْ ٔحبعجبت السْ ثزای تقییٗ اِٛٚیت ٞز یه اس فٙبفز تقٕیٓ ثب اعتفبد ٜاس اعالفبت
ٔبتزیظٞبی ٔمبیغبت سٚری خٛاٞذ ثٛدٞ .ز پزعؾٙبٔ ٝیه ٔبتزیظ ٔمبیغبت سٚری اعت و ٝثب تٛر ٝث٘ ٝؾزات ٔتفبٚت ثزای ٞز یه اس
ٌشیٞٝٙب ٘یبس ثٔ ٝیبٍ٘یٌٗیزی اس تٕبْ پزعؾٙبٔٞ ٝب  ٚتجذیُ آٟ٘ب ث ٝیه ٔبتزیظ ٔمبیغبت سٚری ٚاحذ ،رٟت ا٘زبْ ٔحبعجبت ٚس٘ی اعت.
ثٙٔ ٝؾٛر ا٘زبْ ٔحبعجبت اس ٘زْافشار  Expert Choiceاعتفبدٌ ٜزدیذ .در رٚػ  AHPچ ٖٛدادٜٞب یه عزی افذاد ٘غجی ٞغتٙذ اس
ٔیبٍ٘یٌٗیزی ٙٞذعی اعتفبدٔ ٜیؽٛد ( .)Saaty., 1980رٟت ٔحبعجٚ ٝسٖٞبی ٘غجی اس رٚػ آ٘تزٚپی اعتفبد ٜؽذ .آ٘تزٚپی در تئٛری
اعالفبت ٔقیبری اعت ثزای ٔمذار فذْ اعٕیٙبٖ ثیبٖ ؽذ ٜتٛعظ یه تٛسیـ احتٕبَ ٌغغت .)Pi( ٝیه ٔبتزیظ تقٕیٓ ٌیزی در ٔذَ
 AHPحبٚی اعالفبتی اعت و ٝآ٘تزٚپی ٔیتٛا٘ذ ث ٝفٛٙاٖ ٔقیبری ثزای ارسیبثی آٖ ث ٝوبر رٚد( .)Shahnazari et al., 2020اعالفبت یه
ٔبتزیظ تقٕیٓ ٌیزی تحمیك حبضز در رذٕ٘ 1 َٚبیؼ دادٔ ٜیؽٛد.
ثزای ث ٝدعت آٚردٖ ٚسٖ ٞز ؽبخـ اثتذا ثبیذ وّی ٝفٙبفز ٔبتزیظ تقٕیٌٓیزی ثیٔمیبط (٘زٔبَ) ؽ٘ٛذ .ثزای ثیٔمیبطعبسی اس راثغٝ
( )1اعتفبدٔ ٜیؽٛد (ٔیزغفٛر ٕٞ ٚىبراٖ:)1393 ،
()1
r ij .،j

n

ij

r
i 1

عپظ رٟت ٔحبعج ٝآ٘تزٚپی  Ejاس ٔزٕٛفٞ Pij ٝب ث ٝاسای ٞز ٔؾخق ٝث ٝفٛرت سیز ٔحبعجٔ ٝیؽٛد .ثٌٝ٘ٛ ٝای وٝ
()2

.،j

ij

اعت.
n

]  K  [P ij .Ln P ij
i 1

ثقذ اس ٘ Ejیبس ثٔ ٝحبعج ٝفذْ اعٕیٙبٖ یب درر ٝا٘حزاف اعت ،درر ٝا٘حزاف ٞز یه اس ؽبخـٞب اس فزٔ َٛسیز ٔحبعجٔ ٝیٌزدد.
 1  E j .،j
()3
j
عزا٘زبْ ٚسٖ ٞز یه اس ؽبخـٞب  Wjاس فزٔ َٛسیز اعتفبدٔ ٜیوٙیٓ.
()4
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d
d

j

n

j



j

E

d
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w

j 1

پظ اس ثٝدعت آٔذٖ ٚسٖٞبی ٘غجی ٞز یه اس ؽبخقٞٝب ٘یبس ث ٝادغبْ ٚسٖٞبی ٘غجی  ٚثٝدعت آٚردٖ ٚسٖ ٟ٘بیی ٌشیٞٝٙب ٔیثبؽذ،
رتجٝثٙذی ٞزیه اس ٌشیٞٝٙب اس تّفیك رتجٞٝبی آٖٞب ٘غجت ثٔ ٝقیبرٞب ثذعت ٔیآیذ .ثذیٗ فٛرت و ٝثب ضزة ٚسٖ ٘غجی ٌشیٞٝٙب ٘غجت ثٝ
ٞزیه اس ٔقیبرٞب در ٚسٖ ٟ٘بیی ٔقیبر  ٚرٕـ ثغتٗ ثز رٚی تٕبٔی ٔقیبرٞبٚ ،سٖ ٟ٘بیی ٌشیٞٝٙب ثذعت ٔیآیذ.
()5
R k  w i  r ik
و ٝدر ایٗ فزٔٚ Rk َٛسٖ ٟ٘بیی ٌشی k ٝٙاْٚ Wi ،سٖ ٟ٘بیی ٔقیبر  iاْٚ rik ،سٖ ٘غجی ٌشی k ٝٙاْ ٘غجت ثٔ ٝقیبر  iاْ ٔیثبؽٙذ.
یافته های پصوهص
٘تبیذ ٔحبعجبت ٘ؾبٖ داد و ٝدر ثیٗ ٔقیبرٞبی افّی ،ث ٝتزتیت ٔقیبرٞبی فٙی ،سیغتٔحیغی  ٚالتقبدی رٟت ا٘تخبة ثٟتزیٗ رٚػ
حزارتی دارای ثیؾتزیٗ أتیبس ثٛد ٚ ٜث ٝایٗ ٔقٙب ٔیثبؽذ و ٝدر ا٘تخبة ایٗ رٚػٞب ٔقیبر فٙی اس اررحیت ثیؾتزی ٘غجت ث ٝدٔ ٚقیبر
سیغتٔحیغی  ٚالتقبدی دارد٘ .تیزٔ ٝحبعج ٝسٚری ٔقیبرٞبی افّی تحمیك در ؽىُ ٘ 3ؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعت.
معیارهای اصلی

ضکل  -3رتبهبنذی معیارهای اصلی تحقیق

در ؽىُٞبی  6 ٚ 5 ،4ث ٝتزتیت ٘ؾبٖدٙٞذ ٜسیز ٔقیبرٞبی ٞز وذاْ اس ٔقیبرٞب (ٌزٜٞٚبی افّی) فٙی ،التقبدی  ٚسیغتٔحیغی ٔیثبؽٙذ.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝدر ؽىُ ٔ 4ؾخـ اعت در ثیٗ سیز ٔقیبرٞبی ٌز ٜٚفٙی ایٕٙی در ٔحیظ وبر ثیؾتزیٗ أتیبس را ثٝدعت آٚرد ٜاعت .در
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ؽىُ  ٟٓٔ ،5تزیٗ فبوتٛر التقبدی و ٝدر ا٘تخبة ٌشیٙٔ ٝٙبعت إٞیت ثیؾتزی داردٌ ،شیٞ ٝٙشی ٝٙفّٕیبتی ٔیثبؽذ .در ثیٗ فبوتٛرٞبی
سیغتٔحیغی  ٓٞا٘تؾبر ٌبس آالیٙذ ٜرتج٘ ٝخغت را در ثیٗ عبیز فبوتٛرٞب ثٝدعت آٚرد ٜاعت (ؽىُ .)6
زیر معیار گروه فنی

ضکل  -4رتبهبنذی زیرمعیارهای گروه فنی
زیر معیار گروه اقتصادی

ضکل  -5رتبهبنذی زیر معیارهای گروه اقتصادی
زیر معیار گروه زیست محیطی

ضکل  -6رتبهبنذی زیرمعیارهای گروه زیستمحیطی

ؽىُ  7رتجٝثٙذی ٟ٘بیی فٙبٚریٞبی حزارتی ایٗ تحمیك را ٘ؾبٖ ٔیدٞذٕٞ .بٖعٛر و ٝدر ایٗ ؽىُ ٔؾخـ اعت فٙبٚری پالعٕب رتجٝ
ا َٚثب أتیبس ( )0/330را وغت وزد ٚ ٜثٝفٛٙاٖ ثٟتزیٗ رٚػ تزٔٛؽیٕیبیی رٟت ٔذیزیت  ٚتِٛیذ ا٘زصی اس پغٕب٘ذ ربٔذ ؽٟز ٔؾٟذ
ا٘تخبة ٌزدیذ  ٚپظ اس آٖ فٙبٚریٞبی سثبِٝعٛس ثب أتیبس (ٌ ،)0/253بسیفیىبعی ٚ )0/231( ٖٛپیزِٚیش ( )0/187در ردٜٞبی ثقذی لزار
ٌزفتٙذ.

ضکل  -7رتبهبنذی نهایی سیستمهای ترموضیمیایی

در رذ 2 َٚا ٔتیبس ٟ٘بیی ٞز وذاْ اس ٔقیبرٞب ،سیز ٔقیبر ٌ ٚشیٞٝٙبی ٔٛرٛد در تحمیك حبضز را ٘ؾبٖ ٔیدٞذٕٞ .چٙیٗ ٘زخ ٘بعبسٌبری در
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ایٗ رٚػ  0/08ؽذ و ٝثیبٍ٘ز لبثُ افتٕبد ثٛدٖ اِٛٚیتٞبی حبفُ اس ٔمبیغبت اعت .أتیبس ٌشیٞٝٙب در ٘زْافشار ٔ Expert Choiceحبعجٝ
ؽذ٘ ٚ ٜؾبٖ اس ثزتزی ٔقیبر سیغتٔحیغی در ا٘تخبة فٙبٚری تزٔٛؽیٕیبیی اعتحقبَ ا٘زصی اس پغٕب٘ذ ٔیثبؽذ .ث ٝفجبرت دیٍز ٘تبیذ ایٗ
تحمیك ٘ؾبٖ داد و ٝثٙٔ ٝؾٛر ا٘تخبة ٔٙبعتتزیٗ فٙبٚریٔ ،قیبر سیغتٔحیغی ثیؾتزیٗ إٞیت را در ثیٗ عبیز ٔقیبرٞبی ٔٛرد ٘ؾز دارد.
بحث و نتیجهگیری
در ثیٗ عیغتٓٞبی ٔذیزیت پغٕب٘ذ ،رٚػٞبی سثبِ ٝعٛسی  ٚثبسیبثی ا٘زصی یه عیغتٓ ثغیبر ٔٔ ،ٟٓغّٛة  ٚدر فیٗ حبَ پزٞشیٝٙ
ٔیثبؽذ .در د٘یب ثزای عٛسا٘ذٖ پغٕب٘ذ فٙبٚریٞبی ٔختّفی ٚرٛد دارد و ٝایٗ فٙبٚریٞب در ایزاٖ تمزیجبً ؽٙبخت ٝؽذ٘ ٜیغتٙذ .در ایٗ
تحمیك عقی ٌزدیذ تب ثب یه ثزرعی وبُٔ  ٚربٔـ  ٚدر ٘ؾز ٌزفتٗ ؽبخـٞبیی و ٝو ٝلجُ اس احذاث ایٗ ٘ٛؿ فٙبٚریٞب ثبیذ ٔذ ٘ؾز لزار
ٌیزد ٓٞ ،ثٔ ٝقزفی ایٗ لجیُ ٘یزٌٚبٜٞب ثپزداسد ٙٔ ٓٞ ٚبعتتزیٗ ٘یزٌٚب ٜرا در ثیٗ عبیز ٘یزٌٚبٜٞب ا٘تخبة وٙذ و ٝدر ٟ٘بیت ٔؾخـ ؽذ
و٘ ٝیز ٌٚب ٜپالعٕب ثٟتزیٗ فٙبٚری اعتحقبَ ا٘زصی اس پغٕب٘ذٞبی ربٔذ ؽٟزی ٔؾٟذ ٔیثبؽذ .در ا٘تٟب ثز اعبط ٘تبیذ  ٚتززث ٝحبفُ اس
ایٗ پضٞٚؼ ٔیتٛاٖ پیؾٟٙبد وزد و ٝثزای حق َٛاعٕیٙبٖ ثیؾتز اس عبیز رٚػٞبی تقٕیٌٓیزی ٔب٘ٙذ ثز٘بٔٞٝبی Fazzy, ANP,
٘ TOPSIS,….یش اعتفبدٌ ٜزددٕٞ .چٙیٗ ٔمبیغٝای ثیٗ فٙبٚری ٞبی تزٔٛؽیٕیبیی  ٚثیٛؽیٕیبیی اعتحقبَ ا٘زصی اس پغٕب٘ذ ثزای
ؽٟزٞبی ٔختّف ٘یش ٔغبِقبتی ا٘زبْ پذیزد.
جذول  -2امتیاز نهایی معیارها ،زیر معیارها و گسینهها

أتیبسات

أتیبس ٟ٘بیی فٙبٚریٞبی ثبسیبثی ا٘زصی
پالعٕب

ٌبسیفیىبعیٖٛ

پیزِٚیش

سثبِٝعٛس

0/245

0/224

0/197

0/334

أتیبس سیزٔقیبر

أتیبس ٔقیبر

سیزٔقیبرٞب

0/386

ٔقیبرٞب
فٙی

0/699

0/107

0/092

0/102

0/164

عغحتىِٛٛٙصی

0/077

0/194

0/242

0/487

0/202

عِٟٛت اعتفبدٜ

0/043

0/213

0/225

0/519

0/316

عِٟٛت دعتزعی

0/335

0/273

0/185

0/207

0/319

0/298

0/199

0/255

0/278

ایٕٙی
التقبدی

0/282

0/203

0/203

0/190

0/404

0/355

ٞشی ٝٙفّٕیبتی

0/586

0/121

0/115

0/179

0/296

عزریشدا٘ؾی

0/244

0/230

0/301

0/225

0/349

اؽتغبَ سایی

0/462

0/270

0/137

0/131

سیغتٔحیغی

0/332

0/451

0/292

0/134

0/124

0/725

ا٘تؾبر ٌبس

0/549

0/193

0/135

0/123

0/170

خبوغتز

0/426

0/226

0/163

0/186

0/105

ٚعقت سٔیٗ
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