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 چکیده
 یبر رو استفاده از پساب در کشاورزی دهندمینشان  هایافتهاستفاده مجدد از پساب در کاهش مصرف منابع آب نقش کلیدی دارد. 

بررسی عملکرد  . هدف پژوهش حاضرشودمی کو باعث بهبود وضع خا داشتهمثبت  تأثیری کم و هوموس خاینسبت جذب سد

در تعیین طرح ارتقاء عملکرد  .از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بود گیریبهرهسیستم تصفیه پساب صنایع جهت استفاده مجدد با 

 زیرمعیار؛ بهترین است ٪ ۷/۴3 با وزن نسبی زیستیمحیطمعیار، معیار  ترینمهمسیستم تصفیه پساب صنایع مشخص گردید که 

، برای %8/28با وزن نسبی  برداریبهرهپایداری  زیرمعیار، برای معیار مدیریتی، بهترین %6/23درجه تصفیه موردنظر با وزن نسبی 

امکان توسعه  زیرمعیاربرای معیار فنی، بهترین  نهایتدر و  %2/58زمین مورد نیاز با وزن نسبی  ،معیار اقتصادی، بهترین زیر معیار

برای جلوگیری از تجمع فلزات عملکرد سیستم تصفیه پساب صنایع  یارتقا منظوربه ،بنابرایناست.  %5/38ن نسبی با وز خانهتصفیه

)درجه تصفیه مورد نظر(  زیستیمحیطمعیارهای  عنوانبهافزایش سختی در حدی که موجب شوری خاک نشود  سنگین، بازیافت و

 .شودمیپیشنهاد 

 

 یمحیط هایآالینده سیستم تصفیه، استفاده مجدد پساب، تحلیل سلسله مراتبی،عملکرد،  یارتقاکلیدی:  واژگان
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 قدمهم -1

، آلوده کندیمد یست را تهدیط زیه محک مسائلی ترینمهماز  یکی .است ناپذیراجتناب یامر زیستییطمح مسائلامروزه توجه به 

تنها نه  فناوریو  یصنعت هایپیشرفتن و یت شهرنشیش جمعیافزا. است هاآنبه درون  هافاضالبه یتخل یلهوسبه یشدن منابع آب

با گذشت  ،ویژهبه ش داده است.یز افزایست را نیط زیمح یزان آلودگیه مکبلاست ده یگرد یزان مصرف آب شهریش میباعث افزا

ه یز تخلیو ن ،ییایمیمختلف ش یودهاکها، شکها، علفشکحشره ها،نندهککل پایمختلف از قب ییایمیاربرد مواد شکش یزمان و افزا

 (.Erfanmanesh and Afuni, 2006) تر ساخته استدهیچیآب را پ یمسئله آلودگ یاریاختالط آن با آب آبها و ارخانهکفاضالب 

آبی راه  هایمحیطمستقیم یا غیر مستقیم به  طوربه متنوعی است که بخش اعظم این مواد و متعدد هایآالیندهانسان تولید کننده 

قبیل سموم دفع آفات  ولی بسیاری مواد از گردندمییندهای زیستی تجزیه آمانند اغلب مواد آلی طی فر هاآالینده. بخشی از یابندمی

(. سرانه منابع آب شیرین Sanayi, 2009) مانندمیمحیط آبی باقی  مدت زیادی در مقابل تجزیه مقاوم بوده و فلزات سنگین در و

 آبیکمدچار تنش  اقلیم خشکی دارند کشورهایی که خصوصبهجهان در دسترس جهان در حال کاهش است، کشورهای زیادی در 

مختلف، آلوده شده و قابل استفاده  یاربردهاکجه یه در نتکجامعه است  یهمان آب مصرف در اصلپساب،  (.(Kivaisi, 2001 اندشده

ه توسط آب از مناطق کدانست  یداتیزااز  یبکیتر توانمیرا  ید، فاضالب شهری؛ از نظر منابع تولنیستمصرف مورد نظر  یبرا

 هایآب، ینیرزمیز هایآبن است با کط ممی، حمل شده و برحسب شرایدرون شهر یو صنعت یتجار تأسیساتو  ی، اداریونکمس

در فاضالب،  ییایمیو ش یروبیکمختلف م هایآالیندهوجود  دلیلبه(. Metcalf and Eddy, 2003د )وخته شیآم هاسیالبا ی یسطح

شده  یشاورزکو محصوالت  ،کمنابع آب، خا یمنجر به آلودگ یشاورزکا استفاده از آن در یو  زیستمحیطه آن به یه بدون تصفیتخل

صنعتی به طبیعت  هایپسابدفع  کهاین. با توجه به گرددمیآن متوجه بهداشت و سالمت انسان  یت خطرات سوء بهداشتیو در نها

و با  شوندمیزیرزمینی آلوده  هایآبجاذب،  هایچاهدر  هاپسابل با تخلیه امث عنوانبه رد،دا را در پی یزیاد محیطیزیست مسائل

صنعتی  هایپساببحث تصفیه لذا،  .گذاردمینیز اثر  یآلوده شده و بر موجودات آبز هارودخانه، آب هارودخانهبه  هاپسابتخلیه این 

 یتخلیه دلیلبه تربیشدارند و این امر  منابع آبی کشور ینقش مهمی در آلوده ساز. در حال حاضر صنایع کندمیپیدا  یاهمیت زیاد

صنعتی وجود دارد بحث مضر بودن  هایپساب. نگرانی مهمی که در مورد باشدمیآبی  هایمحیطحاصل از این صنایع به  هایپساب

تجزیه بودن،  غیرقابلماهیت  دلیلبه تربیشکه این نگرانی  باشدمی، گیاهان و متعاقباً انسان یآبزیان، پرندگان آبز یبرا هاپساباین 

مشکل  استآن مواجه  شر باکه ب ی(. یکی از معضالتSanayi, 2009) است هاپساببودن این  زاسرطانسمیت زیاد، اثرات تجمعی و 

 هافاضالبفاضالب بوده و دفع  آوریعجمدر حال حاضر اکثر نواحی شهری و صنعتی فاقد شبکه  کهطوریبه، باشدمیدفع فاضالب 

 یاز مواد سم یاریو شهری باعث ورود بس یصنعت هایفاضالبه ناقص یا تصفیه ی. عدم تصفگیردمیغیر بهداشتی صورت  صورتبه

فاضالب شامل حفظ بهداشت همگانی، حفاظت  یتصفیه هایسیستماهداف از احداث  ترینمهم. گرددمیست یط زیبه مح

 . حفظباشدمیو جلوگیری از آلودگی منابع آب و استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده در صنعت و کشاورزی  زیستمحیط

 را هاآن آلودگی بار محیط، به ضایعات ساختن وارد از قبل که سازدمی ملزم صنایع را طبیعت قوانین به ارج نهادن ،زیستمحیط

 صنعتی جوامع بلکه در مطلوب، فقطنه آن دفع و تصفیه سپس و تولید منابع از پساب دردسر بدون و سریع . انتقالندبرسان حداقلبه

 یارهاکبودن  رنگکمر و یچند دهه اخ یت طیجمع ناهمگوننار رشد باال و کدر  یشاورزک یهاتیع و فعالیتوسعه صنا است. یضرور

ن و برهم خوردن توازن یریمحدود شدن منابع آب شن علل یترو عمده ترینمهم، یطیست محیز هایزمینهدر  یو نظارت یفرهنگ

 یهااستفاده مجدد از فاضالب کهطوریبهشوند. یشور محسوب مکت منابع آب یفکیرقابل بازگشت در یعرضه به تقاضا و بروز تحوالت غ

ها، کسبز درون شهرها، پار یفضا یاریر آبینظ یر خانگین، جهت مصارف غیرین آب شیگزیجا عنوانبه یار مناسبکه شده راهیتصف

یکی از بهترین  یل سلسله مراتبیتحل فاضالب خواهد بود. یآورجمع یهاانالک ییها و خود شستشوابانیخ ی، شستشویارکجنگل

به طراحی شده است که  ایگونهاین روش به  ،باشدمیبر اساس چندین شاخص  گیریتصمیمو  بندیرتبه هایروش تریندقیقو 

 Akbari) آوردمیکردن مسئله را فراهم  ترسادهتقسیم کرده و امکان  ترکوچک مسائلرا به  پیچیدهبزرگ و  مسائل توانمیآن  وسیله

and Zahedi, 2008).  در شرایطی که  گیریتصمیمفرایند تحلیل سلسله مراتبی، روشی است منعطف، قوی و ساده که برای
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با توجه به  چنینهم (.Zebardast, 2001) گیردمیمورد استفاده قرار  ،ورت پذیردص چندبعدیباید در یک فضای  گیریتصمیم

استفاده مجدد از  یطین شرایدر چن؛ بنابراین برخوردار است یت فراوانیآب در حال حاضر از اهم تأمین، ایرانمبود آب در کل کمش

عملکرد  یلذا هدف پژوهش حاضر ارتقا. شود یتلق یآب مکل کغلبه بر مش هایراهاز  یکیبه عنوان  تواندمیه شده یفاضالب تصف

 .باشدمی 1(AHP)سیستم تصفیه پساب صنایع جهت استفاده مجدد پساب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

 

 هاروشمواد و -2
 :باشدمیمراحل فرایند تحلیل سلسله مراتبی به شرح ذیل 

 ساختن سلسله مراتبی-2-1

مراتبی  مورد بررسی به یک ساختار سلسله مسئله( مشخص شد. تبدیل موضوع یا 1بتدا ساختار سلسله مراتبی مطابق شکل )ا

ریس مقایسه . در نهایت مات(Mosavi, 2011 and Hekmatnia) شودمیقسمت فرایند تحلیل سلسله مراتبی محسوب  ترینمهم

 .(1 جدول)باشد یم 9تا  1زوجی تشکیل شد و اهمیت نسبی عوامل از 

 

 

 

 

 

 ممم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Karimi et al. 2011) ساختار سلسله مراتبی -1شکل 

 

 (Zebardast 2001) هاگزینه دوییکمیتی ساعتی برای مقایسه دو به  9مقیاس  -1جدول 

                                                           
1 - Analytical Hierarchy Process 

 معیارهای مدیریتی  معیارهای محیط زیستی  معیارهای اقتصادی  معیارهای فنی 

 درجه تصفیه موردنظر 

 توانایی تأمین استاندارد 

 ایجاد بو 

  منظرزیبایی 

 ایمنی 

  راندمان باال در حذف

COD 
  حجم بیشتر لجن ته نشین

 شده

 سرعت ته نشینی بیشتر 

  استفاده استفاده مجدد از

 پساب

 نیاز به پرسنل متخصص 

 سادگی بهره برداری 

 سادگی نگهداری 

  دسترسی به تجهیزات و

 هادستگاه

 پایداری بهره برداری 

 سهولت دسترسی به مواد 

 رضایت مندی مسئولین 

  وجود خدمات جهت رفع

 موانع

 اییهسرما هایینههز 

 دفع لجن هایینههز 

 زمین مورد نیاز 

 انرژی مصرفی 

 کمتر تأمین  هایینههز

 مواد

  استفاده کمتر از مواد

 جهت تصفیه

 هزینه کمتر دستگاه 

 طول عمر باالی دستگاه 

 کارایی فرآیند 

 قابلیت اعتماد 

 قابلیت کاربرد 

  مقاومت به شوک

 هیدرولیکی

  یهاشوکسازگاری به 

 آلی

  قابلیت ارتقاء کمی و

 کیفی

 امکان توسعه تصفیه خانه 

  تجهیزات الکترومکانیکال

 کمتر

عملکرد سیستم تصفیه پساب کارخانجات نوشابه سازی جهت استفاده مجدد پساب در آبزی پروری یارتقا  
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 مقدار عددی انواع ترجیحات )متغیرهای زبانی( 

 9 (Extremely Preferred)تر مطلوبیا کامالً  ترمهمکامالً مرجّح یا کامالً 

 ۷ (Very Strongly Preferred)تر مطلوبیا خیلی  ترمهمخیلی مرجّح یا خیلی 

 5 (Strongly Preferred)تر مطلوبیا  ترمهممرجّح یا 

 3 (Moderately Preferred)تر مطلوبیا  ترمهمترجیح متوسط یا به طور متوسط 

 1 (Equally Preferred) ترجیح یکسان یا اهمیت یکسان یا مطلوبیت یکسان

 8و  6و  ۴و  2 ترجیحات بین فواصل فوق

 

 محاسبه وزن معیارها-2-2

. برای محاسبه وزن عوامل ابتدا اعداد متعلق به هر ستون ماتریس باشدمیمرحله بعد از مقایسه زوجی پارامترها، محاسبه وزن عوامل 

آمدن اعداد به صورت نرمال شده  وجودبهبا یکدیگر جمع شده، سپس هر عضو ماتریس به جمع عوامل تقسیم شد که حاصل آن 

 .اشدبمی. در آخر میانگین هر ردیف محاسبه شد که عدد به دست آمده معرف وزن هر عامل باشدمی

 

 ناسازگاری آهنگمحاسبه -2-2-1

بیانگر شاخص تصادفی است. این همان  R.I. شودمیبا تقسیم شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی محاسبه  (R.I) ناسازگاری آهنگ

تعیین  یاشاخص پایندگی از یک ماتریس مقایسه دو به دو است که به صورت تصادفی ایجاد شده است. نسبت پایندگی به گونه

زوجی دارد و اگر  هایمقایسهباشد در آن صورت این نسبت داللت بر سطح قابل قبول پایندگی در  >10/0CRکه اگر  شودمی

CR>0/10 ناپاینده هستند یهانسبت بیانگر قضاوت یهادر آن صورت ارزش ،باشد (FarajzadeAsl 2005.) هایروشاز  یکی 

، یشیمایپ هایقسمت یدر ط گیریتصمیمبه  کمکو  بینیپیش یساختاری برا یندیه فراکاست  یدلف یکنک، تیسب دانش گروهک

 مسئلهبرای حل  مندنظام(. تکنیک دلفی یک روش Ahmadi et al. 2008است ) یت، اجماع گروهیاطالعات و در نها آوریجمع

اما  کنندمیافراد با یکدیگر تعامل  گوناگون این هایرشته نظرانصاحببه شکل گروهی است که گروه تشکیل شده از کارشناسان و 

به صورت کالمی  روشدلفی این است که افراد در این  روشفلسفه در اصل نخواهد داشت؛  تأثیریافراد  تکتکنظر جمع بر روی نظر 

 هایایدهکه نسبت به  خواهدمی هاآن ازاعضا ارسال و  تکتکپیشنهادی را برای  هایایده، دبیر گروه تمام کنندنمیبحث  رودرروو 

اضافه کنند  هاآنبه  رسدمیبا نظر قبلی و در تکمیل آن به نظرش  همخوانجدیدی  یایدهپیشنهادی دیگران فکر کنند و اگر 

(Mosavi 2011 Hekmatnia and این عمل چندین بار تکرار ،)در این پژوهش برای آید.  دستبهتا در نهایت اتفاق آرا  شودمی

عملکرد سیستم تصفیه پساب صنایع )انتخاب بهترین ماده شیمیایی و فیلتر شنی( جهت استفاده مجدد پساب از این روش  یارتقا

استفاده شد  ،شوندمیتقسیم  زیرمعیارهاییبه  هرکدام( که Karimi et al. 2011معیار اصلی ) ۴از  بندیاولویتاستفاده شد و برای 

 در سیستم تصفیه دارند. تریبیش تأثیر(. علت ذکر انتخاب بهترین ماده شیمیایی و فیلتر شنی این است که این دو فاکتور 1)شکل 

فاضالب بستگی به عوامل مختلفی دارد. از  خانهتصفیهو قرار دادن آن در یک واحد  (2)جدول  تصفیه هایروشانتخاب هر یک از 

و  ،ضالب، بار آلودگی، بار هیدرولیکی، قوانین و استانداردهای موجود، ارزیابی اثرات زیست محیطی روش موردنظرجمله ویژگی فا

فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه فاضالب  هایروش ترینمهمبررسی  منظوربه (2نام برد. لذا جدول ) توانمیاقتصادی را  وضعیت

 آورده شده است.
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 (VesaliNaseh 2004) فاضالب تصفیه بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، هایروش ترینمهم -2 جدول

 توضیحات نام روش

 و شناورسازی نشینیته، اختالط، سازیسازی متعادل، خرد کردن، گیریآشغال فیزیکی هایروش

 شیمیایی، تبادل یونی، اکسیداسیون شیمیایی و ضدعفونی کردن دهیرسوب شیمیایی هایروش

شامل فرآیندهای لجن فعال )اختالط کامل، هوادهی ممتد،  رشد معلق هوازی بیولوژیکی هایروش

(، یامرحلهراکتور ناپیوسته با عملیات متوالی و هوادهی 

 نیتریفیکاسیون، الگون هوادهی و هضم هوازی

 بیولوژیکی چرخان یهاسکیدصافی چکنده و  رشد چسبنده

 فرآیندهای رشد معلق و چسبنده هوازیترکیبی از  رشد ترکیبی

 UASBو فرآیند  هوازیبیهضم  رشد معلق هوازیبی

 هوازیبیفیلتر  رشد چسبنده

 دنیتریفیکاسیون با رشد معلق رشد معلق آنوکسیک

 دنیتریفیکاسیون با بستر ثابت رشد چسبنده

 یامرحلهفرآیندهای چند  رشد معلق ترکیبی

 یامرحلهفرآیندهای چند  چسبندهرشد معلق و 

 

با معیارهای چندگانه است، که  گیریتصمیمطراحی شده برای  هایسیستم ترینجامع( یکی از AHPسلسله مراتبی ) تحلیلفرآیند 

بنابراین بر اساس نظرات اساتید دانشگاهی و کارشناسان اقدام به ارزیابی . شودمیانجام  (Expert choice) پرکاربردافزار نرمبا کمک 

طراحی شده  نامهپرسششد. الزم به ذکر است که  Expert choice افزارنرماز طریق ماتریس مقایسه زوجی و با استفاده از  هاگزینه

به تعدادی کارشناس آلودگی محیطی که در زمینه تصفیه فاضالب تجربه تحقیقاتی داشتند ارسال شد و سپس میانگین هندسی 

 هاطرحگردید و تجزیه و تحلیل انجام شد. بعد از محاسبه وزن هر یک از  Expert choiceنظرات کارشناسان مذکور وارد نرم افزار 

وزن معیارها مشخص شد. به عبارت دیگر، سهم هر یک از معیارها در تعیین طرح ارتقاء عملکرد سیستم  نسبت به کلیه معیارها،

تصفیه پساب صنایع جهت استفاده مجدد پساب مشخص گردید. با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ارتقاء عملکرد سیستم تصفیه 

بوده است، کاربرد آن در استفاده از  (AHP)لیل سلسله مراتبی پساب صنایع جهت استفاده مجدد پساب با استفاده از فرآیند تح

 موجود جهت کارایی بیشتری سیستم تصفیه است. هایروشبهترین 

 

 و بحث هایافته-3

وزن معیارهای  2فنی. در شکل  اقتصادی، مدیریتی و ،زیستیمحیطمعیارهای اصلی مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از 

 استفاده در پژوهش آورده شده است.اصلی مورد 
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 وزن معیارهای اصلی مورد استفاده در پژوهش -2شکل 

 

معیار  ترینمهمبه عنوان  %۷/۴3نسبت به کلیه معیارها، معیار محیط زیستی با وزن نسبی  هاطرحبعد از محاسبه وزن هر یک از  

 آهنگو  %6/23درجه تصفیه موردنظر با وزن نسبی  زیرمعیاربهترین (، 3نتایج نشان داد برای معیار محیط زیستی )شکل  انتخاب شد.

 .است 0۷/0ناسازگاری 

 

 
 زیستیمحیطوزن نسبی زیر معیارهای معیار  -3 شکل

 

 .،  است08/0ناسازگاری آهنگ و  %8/28با وزن نسبی  برداریبهرهپایداری  زیرمعیار(، بهترین ۴برای معیار مدیریتی )شکل 
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 نسبی زیر معیارهای معیار مدیریتیوزن  -۴ شکل

 

 

 .است 06/0ناسازگاری  آهنگو  %2/58زمین مورد نیاز با وزن نسبی  زیرمعیار(، بهترین 5برای معیار اقتصادی )شکل 

 

 

 

 
 وزن نسبی زیر معیارهای معیار اقتصادی -5 شکل

 

عملکرد  است. 0۴/0ناسازگاری آهنگ و  %5/38با وزن نسبی  خانهتصفیهامکان توسعه  زیرمعیارنهایت برای معیار فنی بهترین در و 

 ( نشان داده شده است. 6معیارها در شکل )زیر این 
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 وزن نسبی زیر معیارهای معیار فنی -6 شکل

 

نسبت  یه فاضالب بر روکو دیگری با آب فاضالب، نشان داد  شدمیمطالعات میدانی بر روی دو مزرعه که یکی با آب چاه آبیاری 

 AkhaviMirbashi and) شودیم کو باعث بهبود وضع خا داشتهمثبت  تأثیری کته و هوموس خایدیم و اسیجذب سد

Kalantari, 2009فاضالب شهری یک منع کودی برای گیاهان خواهد بود. یک مطالعه در مالزی نشان داده است که با  ،(، بنابراین

سمی عالوه بر جلوگیری از آلودگی آب و خاک در اثر انتشار این  هایپساببازیافت فلزات سنگین از فاضالب ناشی از صنایع و دیگر 

مطالعه دیگری در این خصوص نشان  .(.Sethu et al (2005 یابدمیبرابر کاهش  10 میزانفلزات سمی هزینه دفع فاضالب هم به 

عناصر معدنی مورد نیاز آب شرب  تأمینعالوه بر  ،سختی آب در حد مطلوب نگه داشته شود هاخانهتصفیهداده است که اگر در 

ناشی از مسمومیت،  هایهزینهوه بر کاهش عال کهطوری. بهیابدمیهم کاهش  هاآالیندهدیگر  چنینهمسمیت فلزات سنگین و 

نشان  et al Kiyani (2013) چنینهم .(..Rabori et al (2010هم کاهش خواهد یافت  هاخانهتصفیهتجزیه سموم در  هایهزینه

راهکار  ترینمهم. از طرفی دهدمیگیاهی و جانوری کاهش  هایاندامدادند که افزایش سختی آب تجمع زیستی فلزات سنگین را در 

ن و مقررات یقوان هایزیرساختجاد یآب و ا یاقتصاد گذاریارزشدر بخش ساختاری مطالعه و  (2011) زیستمحیطسازمان حفاظت 

 یکشاورز هایزه آباستفاده از  یه اقتصادیش توجیآب جهت افزا یارانها حذف ینه اقتصاد آب و کاهش یالزم جهت استقرار نظام به

عالوه است.  یه شده خروجیه و فاضالب تصفیط تصفیو بهبود شرا یصنعت یهاخانههیراهکار سخت افزاری هم توسعه تصف ترینمهمو 

 Kiyaniکه نتایج تحقیقات  همچنانبا افزایش سختی آب از سمت فلزات سنگین کاست،  توانیمبر استفاده مجدد از فاضالب 

پژوهش  هاییافتهاین مطلب است. به استناد  مؤیدآبی  هایمحیطدر  Hgو  Cu ،Znفلزات سنگین  50CLتحلیل در خصوص  (2010)

آب در حدی نگه داشته شود که عناصر معدنی مورد نیاز آب شرب سمیت فلزات  هاخانهتصفیه هایحوضچهدر  شودمیپیشنهاد 

تجزیه سموم در  هایهزینهناشی از مسمومیت،  هایهزینهعالوه بر کاهش  کهطوریهم کاهش یابد  هاآالیندهدیگر نیز سنگین و 

درصد کل  99حدود هم کاهش خواهد یافت که این خود یک راهبرد اساسی در اصالح الگوی مصرف است چرا که  هاخانهتصفیه

از  زمین شیرین هستند که بخش عمده آن نیز هایآبدرصد کل  1و تنها  دهندمیتشکیل  هایخو  هااقیانوسزمین را  هایآب

، مدیریتی، اقتصادی و زیستیمحیطدر پژوهش حاضر کاربرد معیارهای  (.Boktin and Keler, 2005دسترس انسان خارج است )

در پژوهشی با عنوان انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضالب با  Karimi et al( 2011)قرار گرفته و با نتایج تحقیقات  تأکیدفنی مورد 

 استفاده از فرآیند سلسله مراتبی تطابق دارد.
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 گیرییجهنت-4
عملکرد سیستم تصفیه پساب صنایع جهت  یارتقادر پژوهش حاضر بعد از محاسبه وزن سهم هر یک از معیارها در تعیین طرح 

از  هایافتهبا استناد به  .باشدمی %۷/۴3معیار محیط زیستی با وزن نسبی  معیار، ترینمهماستفاده مجدد پساب مشخص گردید که 

، حفظ منابع آب، آب هایچاهکاهش نیاز به ، تصفیه فاضالب تأسیساتکاهش نیاز به به  توانمیمزایای استفاده مجدد از فاضالب 

 تأسیساتکاهش اندازه ، سطحی هایآبجلوگیری از تجزیه در ، زیرزمینی هایآباحیا ، زیرزمینی سطحی و هایآببرای  کاهش تقاضا

 هارودخانهکاهش آلودگی و  در نتیجه کاهش اثرات فاضالب بر محیط زیست کاهش حجم فاضالب تخلیه شده و، تصفیه فاضالب

سازمان حفاظت  یتانداردهادر حد اس یروبیکم یاهش آلودگکد یبا یشاورزک یدر صورت استفاده مجدد از پساب برااشاره کرد. 

غیر  هایآباستفاده از  کهاینبا استناد به  در نتیجه. ردیبهداشت مورد توجه قرار گ یجهانا رهنمود سازمان یران و یست ایط زیمح

و در کاهش مصرف منابع  کندمی، عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را فراهم شودمی زیستمحیطکاهش اثرات فاضالب بر متعارف موجب 

قابل توصیه خواهد بود.  فضای سبز شهری باألخصآب نقش کلیدی دارد به عنوان یک راهکار اصالحی در کشاورزی، منابع طبیعی و 

برای جلوگیری از تجمع فلزات سنگین، عملکرد سیستم تصفیه پساب صنایع جهت استفاده مجدد پساب  یارتقا منظوربهبنابراین 

)درجه تصفیه مورد  زیستیمحیطافزایش سختی در حدی که موجب شوری خاک نشود به عنوان معیارهای  فلزات سنگین وبازیافت 

پژوهشگران در آینده با استفاده از معیارهای کمی و تجزیه و تحلیل پارامتریک در  شودمیپیشنهاد  چنینهم. شودمینظر( پیشنهاد 

 مادتر هستند( نتایج چنین مطالعاتی را تجزیه و تحلیل کنند.که به نظر قابل اعت)انتخاب روش تصفیه 
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Abstracted 

Reuse of wastewater plays a key role in reducing the consumption of water resources. Results show that 

the use of wastewater in agriculture had a positive effect on sodium absorption ratio and humus soil and 

improves soil conditions. The aim of this study was to improve the performance of the treatment of 

industrial effluents for reuse through applying the analytic hierarchy process. In determining the promotion 

of industries wastewater treatment system, the most important criterion was environment with relative 

weighting of 43.7%; the best sub-criterion was desired treatment degree with relative weight of 23.6%. 

regarding to management criteria, the best sub-criterion was sustainable operation with relative weight of 

28.8%; for the economic criteria, the sub-criterion was the land requirement with relative weight of 58.2% 

and finally for technical criteria, the sub-criterion was treatment plant upgrading and development with the 

relative weight of 38.5%. Therefore, for improving system performance of the industrial wastewater 

treatment to prevent the accumulation of heavy metals, recycling and increased soil salinity to the level not 

resulting in soil salinity are recommended as environmental criteria (degree of treatment). 

 

Keyword: Improvement performance, treatment systems, wastewater reuse, analytical hierarchy, 

environmental pollutant. 
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