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 چکیده

امکان سنجی چگونگی اولویت بندی استراتژی های ارتقاء سطح کارایی زیست محیطی برکه های تثبیت در هدف از این پژوهش ، 

می برکه تثبیت تصفیه فاضالب شهرستان هویزه FAHPتصفیه خانه های فاضالب با بهره مندی  تلفیقی از  تکنیک 

، مورد بررسی قرارگرفته و ملیالمللی بیندر سطح  آمدهوتجارب بدستتحقیقاتوابق امر، سدر ابتدایهدفی،چنین.درراستایباشد

ها و عوامل پر اهمیت، انتخاب شد. برای سنجش ، محدودیتSuper Decisionsافزار . سپس با کمک پرسشنامه دلفی و نرماست

دهی عوامل با ها و عوامل، استانداردسازی شده و وزندودیتاستفاده گردید. محSPSS20ها، از نرم افزارروایی و پایایی پرسشنامه

و نظرات کارشناسی انجام گردید.سپس استراتژی ها به  Super Decisionsهای نرم افزار ها، خروجیاستفاده از نتایج پرسشنامه

 یها سمیارگان کرویموزن  شیخانه و افزا هیبه تصف یورود CODکاهش بار  گردید. و استراتژی رتبه بندی FAHPکمک مدل 

آن، گردید و بر اساس نتایج FAHP در مرحله بعد، استراتژی ها وارد مدل به عنوان استراتژی برتر انتخاب گردید.موجود 

اولویت بندی استراتژی های ارتقاء سطح کارایی زیست محیطی برکه های تثبیت در چگونگی بندی نهایی استراتژی های اولویت

انجام گرفت و بر برکه تثبیت تصفیه فاضالب شهرستان هویزه FAHPالب با بهره مندی  تلفیقی از  تکنیک تصفیه خانه های فاض

و  یجهت نگهدار نیآنال شیو پا قیابزار دق یریاستفاده از امکان پذاساس میانگین اولویت بندی این دو روش به ترتیب،استراتژی 

 یساز نهیکنترل موثر مصرف ، به قیدر کارخانه از طر یدیپساب تول یساز هنیکمیه و استراتژی تصف ستمیس یبهره بردار یداریپا

به عنوان برترین استراتژی ها  انتخاب شدند. در  فاضالب هیتصف ستمیس یو استفاده مجدد از فاضالب خروج دیتول یندهایفرآ

امکان سنجی چگونگی تبه بندی استراتژی تواند در رمزبور می مدل FAHP نهایت پیشنهاد شد که با توجه به کارآیی باالی مدل

 .کار گرفته شوندبه اولویت بندی استراتژی های ارتقاء سطح کارایی زیست محیطی برکه های تثبیت در تصفیه خانه های فاضالب 
 ،تصفیه خانه،برکه های تثبیت،فاضالب هویزه FAHPکلیدواژه:
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 مقدمه

درصدد  آن را آب و بقیده را    9/99کز عمومی  اداری می باشد که در حددود  فاضالب شهری مخلوطی از آب مصرفی در منازل ، مرا

جامدات ، ناخالصی هاو مواد آلوده کننده تشکیل می دهد . میزان تولید فاضالب در جوامع مختلد  بدا توجده بده شدرایط هدوایی ،       

 نفر در روز می باشد .  لیتر به ازای هر  011تا  011اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، متفاوت بوده و مقدار آن 

در حال حاضر بسیاری از جوامع شهری و روستایی کشورمان فاقد سیستم های اصولی جمع آوری و تصفیه فاضالب می باشند اگدر  

چه انجام مطالعات طرح های فاضالب در چندین شهر نیز در دست اقدام می باشد . به دلیل وجود موارد آالینده مختل   میکروبدی  

ر فاضالب در صورت تخلیه آنها بدون تصفیه به محیط زیست و یا استفاده از آنها در مصارف کشاورزی سدبب آلدودگی   و شیمیایی د

منابع آب و خاک و محصوالت کشاورزی شده و  در نهایت خاطرات سوء بهداشتی  آن متوجه بهداشت و سالمت انسان مدی گدردد.   

(pescod.M.B,2007) 

خلیه فاضالب و محیط زیست و همچنین جهت ارتقای سطح بهداشت عمدومی جامعده مدی تدوان     برای کاهش اثرات سوء ناشی از ت

نسبت به تصفیه فاضالب اقدام نمود که تاریخچه کاربرد آن به نیمه دوم قرن هجدهم در کشدور انگلسدتان بدر میگردد.فرآینددهای     

این روش ها مزا یا  ومعایب مربوط بده خدود را دارا    مختل  بیولوژیک جهت زدایش مواد آالینده فاضالب و جود دارد که هر کدام از

می باشند . سیستم متداول در این زمینه فرایند لجن فعال است که در این فرایند به دلیل نیاز به تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و 

 (Eckenfehder.W.W,2009مصرف انرژی  زیاد هزینه تصفیه فاضالب  باال می باشد . )

وشها ، فرآیندهای ارزان قیمت نیز وجود دارد که جزء فرآیندهای تصفیه طبیعی می باشند که نمونه ای از آن برکه در مقابل این ر

است که نیاز به حداقل مصرف انرژی ، تجهیزات مکانیکی و الکتریکی  wsp(waste stabilization pondهای تثبیت فاضالب )

( گودال های خاکی WSPبرکه های تثبیت فاضالب )آن مرتفع شده است  را دارا بوده و مشکالت مربوط به دفع لجن نیز در

هستند که فاضالب خانگی و دیگر فاضالب ها برای مدت طوالنی در آنها نگهداری شده و با عمل ته نشینی و به کمک نور،حرارت، 

  ن واحد ها عمل ته نشینی و تثبیترشد جلبکها و میکروارگانیسم ها مواد آلی موجود در فاضالب تجزیه و تثبیت می گردد.در ای

 (0831وکیلی،).م انجام می شود ههر دو با 
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از آنجا که فرآیندهای طبیعی در تصفیه فاضالب در برکه ها نقش اساسی داشته و با توجه به پایین بودن سرعت فرآیندهای تصفیه 

زمان ماند با توجه به شرایط آب و هوایی از چند روز  طبیعی ، به زمان ماند طوالنی برای تصفیه فاضالب مورد نیاز می باشد که این

و در مناطقی که دارای شرایط آب و  ،تا چندین ماه متغیر است.برکه های تثبیت جزو روش های ارزان قیمت تصفیه فاضالب بوده

هری و صنعتی هوایی مناسب و زمین ارزان قیمت کافی باشند به راحتی می توان برای تصفیه طی  وسیعی از فاضالب های ش

 استفاده نمود.

عیب عمده برکه های تثبیت  فاضالب، نیاز به زمین زیاد است د رکشور ما به دلیل مناسب بودن شرایط آب و هوایی از نظر درجه 

 حرارت در اکثر مناطق می توان به طور موثر از برکه ها برای تصفیه فاضالب  با حداقل هزینه استفاده نمود. نکته قابل ذکر این

است که تحقیقات زیادی در خصوص مبانی طراحی و بررسی کارآیی آنها صورت نگرفته و فعال اکثر طراحی ها براساس استفاده از 

مبانی و معیارهای ارایه شده در مراجع خارجی می باشند که در بسیاری از موارد با شرایط و ویژگی های کشورمان سازگاری 

برای پاسخ به موارد مطروح مذکور و به منظور امکان سنجی چگونگی اولویت .راه نخواهد داشت نداشته و نتایج مطلوب را نیز به هم

بندی استراتژی های ارتقاء سطح کارایی زیست محیطی برکه های تثبیت در تصفیه خانه های فاضالب با بهره مندی  تلفیقی از  

 یزه انجام گرفت .این تحقیق در  برکه تثبیت تصفیه فاضالب شهرستان هو  FAHPتکنیک 

 یافته ها

و  قرارگرفتهبررسی دقیق کارشناسی  تحتو مراجع علمی مختل ،  منابعی دلفی، هاپرسشنامهجهت استناد علمی برآورد تعداد 

شرح ذیل برآورد گردیده است.  بهی دلفی، هاتعدادپرسشنامه، موردنظری برآورد هاکیتکنی مبتنی بر هر یک از هافرمولمطابق با 

 نفر به شرح ذیل برآورد گردیده است: 20مجموعاً تعداد جمعیت تحت پوشش تحقیق حاضر،  "اضمن

 نفر 01ی تخصصی مرتبط: هانهیزم* گروه هدف اول: اساتید دانشگاه و متخصصین آکادمیک در 

 نفر 01ی:طیمحستیزی مهندسی مشاور هاشرکتی شاغل در احرفهنیمهندس * گروه هدف دوم:

 نفر00ی اجرایی مرتبط: هادستگاهشاغل در  باتجربه: کارشناسان * گروه هدف سوم

 نفر 00ی و محلی:امنطقهو مقامات مرتبط در سطح ملی،  ارانذاستگیس * گروه هدف چهارم:
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و متغیرهای تحت بررسی در فرآیند پژوهش و نیز  هاشاخصکیفی  -ی کمی هایژگیو با توجه به ماهیت این تحقیق، همچنین

 افزارنرممورد انتظار مطالعات از فرمول کوکران برای جامعه محدود )هم بر مبنای فرمول مربوطه و هم بر مبنای ی هایخروج

 ی الزم به عمل آمده است. مندبهرهمربوطه(، 

 

 

 جامعه آماری تحقیق) حجم نمونه(

ی که نتایج اگونهبه. استآماری تحقیق ی دلفی، تعیین جامعه هاپرسشنامهی از تکنیک مندبهرهیکی از مباحث بسیار بنیادی در 

جمعیت تحت  کلبهتعمیم  تیقابلی مطالعاتی جامعه آماری منتخب، هاشاخصبر روی  آمدهعملبهی ناشی از آنالیزهای ابیدستقابل

نه گیری و از لحاظ تامین میزان دقت نتایج نمو، اخذ تصمیم درباره حجم نمونهپوشش محدوده مطالعاتی تحقیق را داشته باشد. 

برخوردار است. بدیهی است که بزرگ بودن حجم  در مطالعات فنی اینچنینی از اهمیتی خاص، صرفه جویی در مقدار وقت و هزینه

سعی بر  لذا هموارهشود. موجب عدم دقت کافی برآوردها می، موجب صرف هزینه و وقت زیاد و کوچک بودن حجم نمونه، نمونه

، هم چنین اهداف و نتایج مورد انتظار پژوهش، مناسب ات موجود و با توجه به وقت و هزینه ممکناین است که در چارچوب اطالع

 شود. حجم ممکن نمونه با در نظر گرفتن میزان دقت و سطح اطمینان مورد نظر محاسبه  ترین

و  قرارگرفتهکار ، در دستور موردنظری تصمیم سازی برای مختلفی توسط محقق، فاکتورهای به این هدف، ابیدستبرای 

 از: اندبودهعبارت  هاآننیترمهمکه  اندشدهیبررس

 تلفیقی از پارامترهای کمی و کیفی صورتبهی مطالعاتی هاشاخص* ترکیبی بودن ماهیت متغیرها و 

 هاپرسشنامهی دلفی با چگونگی تکمیل این هاپرسشنامهی از مخاطبین توجهقابل* عدم آشنایی طی  

 ی توزیعیهاپرسشنامهم )بهینه( بودن تعداد * ضرورت اپتیم

 ی تکمیلیهاپرسشنامه( در نتایج داریمعنپراکندگی باال )نرخ ناسازگاری  احتمالبه* ضرورت توجه 

از  هاپرسشنامهی آورجمعبا توجه به مشکالت مربوط به توزیع، توجیه و  هاپرسشنامهداریمعن* ضرورت به حداقل رسانیدن تعداد 

 ی هدف دلفی. هاگروه

نفر حجم  20تعداد  نیبنابرادر این مرحله، با استفاده از فرمول کوکران برای حجم نمونه از جامعه محدود استفاده شده است. 

 فرمول کوکران برای جامعه محدود گردید: واردمبنای جمعیت تحت مطالعه، به شرح زیر،  عنوانبهجامعه، 
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 ان محاسبه می شود:حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکر

. 

 

 حجم جامعه آماری 

 : میزان انحراف معیار سواالت از نمونه پایلوت )مقدماتی( 

e  .خطای مجاز که از فرمول روبرو محاسبه می شود : 

Z    :99 درجهیاضریباطمینان%  

پرسشنامه اول، به عنوان نمونه پایلوت )مقدماتی( استفاده شده و مقدار  9پرسشنامه  برای محاسبه حجم نمونه، از سوال اول

 9. 1محاسبه شده است. از طرفی میزان خطای مجاز معادل  8. 0پرسشنامه اول، برابر با  9واریانس محاسبه شده برای سوال اول 

واحد اختالف داشته  9. 1متیاز داده شده، نهایتاً به اندازه در نظر گرفته شده است، به این معنی که اختالف بین امتیاز واقعی و ا

 باشد:عدد پرسشنامه برآورد شده می 09باشند در این صورت، محاسبه حجم نمونه بصورت زیر خواهد بود که نشان دهنده تعداد 

 

 

 

 هانتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه

امکان سنجی گرفته، حاوی فهرستی از مهم ترین معیارهای مؤثر  های تهیه شده بر مبنای مطالعات مقدماتی صورتپرسشنامه

چگونگی اولویت بندی استراتژی های ارتقاء سطح کارایی زیست محیطی برکه های تثبیت در تصفیه خانه های فاضالب شهرستان 

ریزی شهری و و برنامه های توسعه صنعتی، زیست محیطیتن از کارشناسان مرتبط با فعالیت 09بوده اند که در اختیار هویزه 

 مشاور قرار گرفتند.  مهندسی های، مجموعههاگذار، دانشگاهسیاست اجرایی هایها و دستگاهای در سازمانمنطقه

 8گذار، سیاست اجرایی هایها و دستگاهارشد سازمان و کارشناسان ، مسئولینهای تکمیل شده توسط مقاماتعدد از پرسشنامه 7

ها عدد از پرسشنامه 3محیطی، توسعه صنعتی و زیست نظر در مسائلصاحب دانشگاهی توسط اساتید و متخصصین مهپرسشنا

ای در ریزی شهری و منطقهو برنامه محیطیزیست اندرکار مسائلای دستنظر و کارشناسان حرفهصاحب توسط متخصصین
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عدد توسط تکنسین ها ،کارشناسان، مدیران و دست اندرکاران  8در کشور و  و خصوصی دولتی مشاور بخش مهندسی هایمجموعه

فاضالب  تصفیه خانه  

گردیدند.  تکمیل 

درصد  ، 0-نمودار 

 دهد.کنندگان در گروه دلفی در تحقیق حاضر را نشان میشرکت

 

 

 کنندگان در گروه دلفی به منظور تکمیل پرسشنامه هادرصد شرکت -0-نمودار 

 01SPSSافزار ها وارد نرمها، کلیه پاسخهای پرسشنامهگیری دادهها و میانگینضر، جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامهدر تحقیق حا

 ها برآورد گردیدگردید و براساس آن، میانگین پاسخ

 01SPSSها در نرم افزار نتایج تحلیل روایی و پایایی پرسشنامه

 افزار های پایداری درونی و نرمها، از روش آلفای کرونباخ از روشسشنامهدر تحقیق حاضر، برای تحلیل روایی و پایایی پر

SPSS201)جدولها به نرم افزار وارد و آلفای کرونباخ محاسبه گردید. استفاده گردید. بدین صورت که میانگین تمامی پاسخ-

 دهد.را نشان میSPSS20فزار ااز نرم مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده (،0

 دلفیهای پرسشنامهروایی و پایایی نتیجه  -0-1جدول 

 

 آلفای کرونباخ
آلفای کرونباخ براساس داده های 

 استانداردشده
 هاتعداد داده

907/1 39/1 092 
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ی هر چه آلفابه دست آمده است. همانگونه که ذکر شد،  907/1مقدار آلفای کرونباخ شود، همانطور که از جدول فوق استنباط می

های تکمیلی طی تحقیق لذا می توان نتیجه گرفت نتایج پرسشنامهروایی مقیاس بیشترخواهد بود. تر باشد، یک نزدیک کرونباخ به

 حاضر، از روایی الزم برخوردار بودند. 

امکان سنجی چگونگی اولویت بندی استراتژی های ارتقاء سطح کارایی زیست دهی معیارهای مؤثر در بندی و وزننتایج اولویت

 Super Decisionsافزار در نرم طی برکه های تثبیت در تصفیه خانه های فاضالب شهرستان هویزهمحی

امکان سنجی چگونگی اولویت بندی استراتژی های ارتقاء سطح معیارهای مؤثر دهی بندی و وزندر تحقیق حاضر، جهت اولویت

استفاده Super Decisionsافزار ، از نرم ستان هویزهکارایی زیست محیطی برکه های تثبیت در تصفیه خانه های فاضالب شهر

 گردید. 

 

امکان سنجی چگونگی اولویت بندی  دهی عوامل، معیارها و زیرمعیارهای و گزینه های پیشنهادی  مؤثر در معیارهای مؤثروزن -0

 رستان هویزهاستراتژی های ارتقاء سطح کارایی زیست محیطی برکه های تثبیت در تصفیه خانه های فاضالب شه

 

 وزن دهی عوامل اصلی -0-0

(، مقایسه وزن عوامل اصلی که شامل عوامل باکترولوژیکی، بیوشیمیایی، طراحی فرآیندی تصفیه خانه، عملکردی 0-در نمودار )

 های افقی نشان داده شده است.باشد، به صورت میلهتصفیه خانه و فیزیکوشیمیایی می

 

 
 امکان سنجی چگونگی اولویت بندی استراتژی های ارتقاء سطح کارایی زیستاصلی در مقایسه وزن عوامل  -0-نمودار

 محیطی برکه های تثبیت در تصفیه خانه های فاضالب شهرستان هویزه
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ها، به عنوان از ارزش کل وزن 089/1شود که از میان عوامل اصلی، عوامل باکترولوژیکی با اختصاص بدین ترتیب مشاهده می

، عامل طراحی 092/1، عامل بیوشیمیایی با 003/1امل شناخته شد. پس از آن، به ترتیب عملکردی تصفیه خانه با ترین عمهم

 ، جای گرفتند.090/1و عامل فیزیکوشیمیایی با وزن  092/1فرآیندی تصفیه خانه با 

 

 

 وزن دهی معیارهای عامل بیوشیمیایی -0-0

 های افقی نشان داده شده استباشد، به صورت میلهمیCODو  BOD(، مقایسه وزن معیار های 8-در نمودار )

 

 
 مقایسه وزن معیارهای عامل بیوشیمیایی -8-نمودار 

ها، در یک از ارزش کل وزن 09/1شود که از میان معیار های عامل بیوشیمیایی، هر دو معیار با اختصاص بدین ترتیب مشاهده می

 رده جای گرفتند.

 عامل عملکردی تصفیه خانه وزن دهی معیارهای -0-3

، بوی ناشی از  COD(، مقایسه وزن معیار های عامل  عملکردی تصفیه خانه تصفیه خانه که شامل راندمان حذف 4-در نمودار )

باشد، به صورت عملکرد تصفیه خانه، تولید بیوگاز، راندمان حذف ازت، راندمان حذف فسفر و کارایی سیستم تصفیه خانه می

 فقی نشان داده شده است.های امیله
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 مقایسه وزن معیارهای عامل عملکردی تصفیه خانه -1-نمودار 

شود که از میان معیار های عامل طراحی فرآیندی تصفیه خانه ، معیار میزان بار آلی حجمی با اختصاص بدین ترتیب مشاهده می

 ترین عامل شناخته شد. ها، به عنوان مهماز ارزش کل وزن 01/1

 

 وزن دهی معیارهای عامل فیزیکو شیمیایی-0-4

، درجه حرارت، سختی کل و هدایت PH  ،TDS ،TSS(، مقایسه وزن معیار های عامل فیزیکوشیمیایی که شامل 9-در نمودار )

 های افقی نشان داده شده است.باشد، به صورت میلهالکتریکی می

 
 مقایسه وزن معیارهای عامل فیزیکوشیمیایی -9-نمودار 

 
 

ها، به از ارزش کل وزن 000/1با اختصاص  PHشود که از میان معیار های عامل فیزیکوشیمیایی ، معیار بدین ترتیب مشاهده می

 ترین معیار شناخته شد. عنوان مهم
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 BODوزن دهی زیر معیار های معیار -0-5

باشد، می mg/l21بیش از و mg/l81 ،mg/l81-21 کمتر از که شامل  BOD(، مقایسه وزن زیر معیار های معیار 2-در نمودار )

 های افقی نشان داده شده است.به صورت میله

 
 BODمقایسه وزن زیر معیار های معیار  -2-نمودار 

 

از  81189/1با اختصاص   81mg/lکمتر از ، زیر معیار  BODشود که از میان زیر معیار های معیار بدین ترتیب مشاهده می

 ترین عامل شناخته شد. عنوان مهم ها، بهارزش کل وزن

 

 

 

 

 

 

 CODوزن دهی زیر معیار های معیار  -0-6

 mg/l8111بیش از و mg/l8111 -0111، 0111کمتر از که شامل COD(، مقایسه وزن زیر معیار های معیار 7-در نمودار )

 های افقی نشان داده شده است.باشد، به صورت میلهمی
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 CODر معیار های معیار مقایسه وزن زی -7-نمودار 

از  54191/1با اختصاص   0111mg/lکمتر از ، زیر معیار  CODشود که از میان زیر معیار های معیار بدین ترتیب مشاهده می

 ترین عامل شناخته شد. ها، به عنوان مهمارزش کل وزن

 PHوزن دهی زیر معیار های معیار  -0-7

های افقی باشد، به صورت میلهمی 3و بیش از  7-3،  بین  2-7که شامل  PHر های معیار (، مقایسه وزن  زیر معیا3-در نمودار )

 نشان داده شده است.

 

 

 PHمقایسه وزن زیر معیار های معیار  -3-نمودار 

ه عنوان ها، باز ارزش کل وزن 1093/1با اختصاص  2-7،  معیار  PHشود که از میان زیر معیار های معیار بدین ترتیب مشاهده می

 ترین عامل شناخته شدمهم
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 وزن دهی زیر معیار های معیار زمان ماند هیدرولیکی -0-8

 01ساعت و بیش از  3-01ساعت،  3(، مقایسه وزن زیر معیار های معیار زمان ماند هیدرولیکی که شامل کمتر از 9-در نمودار )

 های افقی نشان داده شده است.باشد، به صورت میلهساعت می

 

 مقایسه وزن زیر معیار های معیار زمان ماند هیدرولیکی -9-نمودار 

ساعت با اختصاص  3شود که از میان زیر معیار های معیار زمان ماند هیدرولیکی ، زیر معیار کمتر از بدین ترتیب مشاهده می

 ترین عامل شناخته شد. ها، به عنوان مهماز ارزش کل وزن 111/1

 TDSر های معیار وزن دهی زیر معیا -0-9

میلیگرم  0111-0111میلیگرم بر لیتر، بین  0111که شامل کمتر از  TDS(، مقایسه وزن  زیر معیار های معیار 01-در نمودار )

 های افقی نشان داده شده است.باشد، به صورت میلهمیلیگرم بر لیترمی  0111بیش از و  بر لیتر

 

 TDSمعیار مقایسه وزن زیر معیار های  -01-نمودار 

میلی گرم بر لیتر با وزن   0111، زیر معیار کمتر از  TDSشود که از میان زیر معیار های معیار بدین ترتیب مشاهده می

 ترین عامل شناخته شد. ها، به عنوان مهماز ارزش کل وزن 19091/1
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 TSSوزن دهی زیر معیار های معیار  -0-10

و بیشتر از  11-31بین 8111میلیگرم بر لیتر ،  11که شامل کمتر از  TSSیار های معیار (، مقایسه وزن  زیر مع00-در نمودار )

 های افقی نشان داده شده است.باشد، به صورت میلهمیلی گرم بر لیتر می 31

 

 

 TSSمقایسه وزن زیر معیار های معیار  -00-نمودار 

از ارزش  19070/1میلیگرم بر لیتر  با اختصاص  11، کمتر از  TSSشود که از میان زیر معیار های معیار بدین ترتیب مشاهده می

 ترین عامل شناخته شد. ها، به عنوان مهمکل وزن

 وزن دهی زیر معیار های معیار درجه حرارت -0-11

درجه  01-81درجه سانتیگراد ، بین  01(، مقایسه وزن  زیر معیار های معیار درجه حرارتکه شامل کمتر از 00-1در نمودار 

 های افقی نشان داده شده است.باشد، به صورت میلهدرجه سانتیگراد می 81و بیشتراز سانتیگراد  
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 مقایسه وزن زیر معیار های معیار درجه حرارت -00-نمودار 

ا اختصاص درجه سانتیگراد ب 01شود که از میان زیر معیار های معیار درجه حرارت، زیر معیار کمتر از بدین ترتیب مشاهده می

 ترین عامل شناخته شد. ها، به عنوان مهماز ارزش کل وزن 11/1

 وزن دهی زیر معیار های معیار تولید بیوگاز -0-12

های افقی باشد، به صورت میلهمی 8-9و  0-8، 9/1-0(، مقایسه وزن  زیر معیار های معیار تولید بیوگاز که شامل 08-در نمودار )

 نشان داده شده است.

 

 مقایسه وزن زیر معیار های معیار تولید بیوگاز -08-ودار نم

/کمترین و  زیر معیار 091با اختصاص1/9-1/8شود که از میان زیر معیار های معیار تولید بیوگاز ، زیرمعیاربدین ترتیب مشاهده می

 ترین عامل شناخته شد. ها، به عنوان مهماز ارزش کل وزن 11/1با اختصاص 0تا  9/1
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 وزن دهی زیر معیار های معیار سرعت رو به باالی جریان -0-08

و بیش  m/h1 ،9/0-9/1  m/h/9(، مقایسه وزن زیر معیار های معیار سرعت رو به باالی جریان که شامل کمتر از 01-در نمودار )

 های افقی نشان داده شده است.باشد، به صورت میلهمی  m/h 9/0از 

 

 معیار های معیار سرعت رو به باالی جریانمقایسه وزن زیر  -01-نمودار 

با اختصاص  9/1شود که از میان زیر معیار های معیار سرعت رو به باالی جریان، زیر معیار کمتر از بدین ترتیب مشاهده می

 ترین عامل شناخته شد. ها، به عنوان مهماز ارزش کل وزن 1039/1

 ز عملکرد تصفیه خانهوزن دهی زیر معیار های معیار بوی ناشی ا -0-01

باشد، به زیاد میو (، مقایسه وزن  زیر معیار های معیار بوی ناشی از عملکرد تصفیه خانه که شامل کم، متوسط 09-در نمودار )

 های افقی نشان داده شده است.صورت میله

 

 مقایسه وزن زیر معیار های معیار بوی ناشی از عملکرد تصفیه خانه -09-نمودار 

، زیر معیار کم با اختصاص  بیشترین مقدار آلودگی در خط تولیدشود که از میان زیر معیار های معیار تیب مشاهده میبدین تر

 ترین عامل شناخته شد. ها، به عنوان مهماز ارزش کل وزن 8199/1
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 CODوزن دهی زیر معیار های معیار راندمان حذف  -0-09

باشد، به می ٪31-91و ٪71-31،  ٪91-71که شامل  CODهای معیار راندمان حذف  (، مقایسه وزن  زیر معیار02-در نمودار )

 های افقی نشان داده شده است.صورت میله

 

 CODمقایسه وزن زیر معیار های معیار راندمان حذف  -02-نمودار 

از ارزش  11/1با اختصاص  ٪91-71، زیر معیار CODشود که از میان زیر معیار های معیار راندمان حذفبدین ترتیب مشاهده می

 ترین عامل شناخته شد. ها، به عنوان مهمکل وزن

 وزن دهی زیر معیار های معیار راندمان حذف ازت -0-02

باشد، به صورت می ٪01-09و ٪9-01،  ٪0-0(، مقایسه وزن  زیر معیار های معیار راندمان حذف ازت که شامل 07-در نمودار )

 شده است. های افقی نشان دادهمیله

 

 مقایسه وزن زیر معیار های معیار راندمان حذف ازت -07-نمودار 

از ارزش کل  01/1با اختصاص  ٪0-0شود که از میان زیر معیار های معیار راندمان حذف ازت، زیر معیار بدین ترتیب مشاهده می

 ترین عامل شناخته شد. ها، به عنوان مهموزن
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 معیار کارایی سیستم تصفیه خانهوزن دهی زیر معیار های  -0-07

و بیش از  ٪ 39-91،  بین  ٪39(، مقایسه وزن  زیر معیار های معیار کارایی سیستم تصفیه خانه که شامل کمتر از 03-در نمودار )

 های افقی نشان داده شده است.باشد، به صورت میلهمی 91٪

 

 تم تصفیه خانهمقایسه وزن زیر معیار های معیار کارایی سیس -03-نمودار 

از  388/1شود که از میان زیر معیار های معیار کارایی سیستم تصفیه خانه،  هر سه معیار با اختصاص بدین ترتیب مشاهده می

 ها، در یک رده جای گرفتند.ارزش کل وزن

 وزن دهی گزینه ها-0-03

 ( نشان داده شده است.0-مقایسه وزن  گزینه های پیشنهادیکه که در جدول )

 

سطح کارایی زیست محیطی برکه های تثبیت در تصفیه خانه گزینه ها ی )استراتژی های( پیشنهادی چگونگی ارتقاء -0دولج

 های فاضالب

وزن نهایی و  آلترناتیوها ردی 

 نرمالیزه شده

0S کنترل دائمیPHو تنظیم آن به کمک افزودن مواد قلیایی از قبیل آهک و هیدروکسید سدیم 

 

1.0 

0S تالطم فاضالب و گرانول به جهت بهبود عملکرد  کنواختییاختالط کامل و الگو ها طیشرا یساز برقرار

 خانه هیتصف ستمیس

1.19 

8S   کاهش بارBOD 1.139 موجود یها سمیارگان کرویوزن م شیخانه و افزا هیبه تصف یورود 
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1S یندهایفرآ یساز نهیهکنترل موثر مصرف ، ب قیاز طر تصفیه خانهدر  یدیپساب تول یساز نهیکم 

 فاضالب هیتصف ستمیس یو استفاده مجدد از فاضالب خروج دیتول

1.139 

9S  جهت  هیتصف شیپ کیانجام  نیو همچن یورود انیجر یمخزن جهت متعادل ساز کیاستفاده از

 فاضالب هیتصف ستمیس یفیو ک یارتقاء کم

1.129 

2S طیباال در شرا یو زمان ماند سلول نیینسبتاَ پا یکیدرولیبا زمان ماند ه یهواز یب یاستفاده از راکتورها 

 فاضالب  تیسم

1.129 

7S 1.198 افزایش فعالیت باکتری های بی هوازی از طریق افزودن مقادیر جزیی آهن و کبالت 

3S 1.190 فاضالب هیتصف ستمیس یساز قیبا استفاده از رق ستمیس یسازگار نمودن شوکها 

9S یکاهش ورودH2S  1.119 یکیولوژیب هیتصف ستمیفاضالب جهت بهبود عملکرد سدر 

01S بافر کیآهن به عنوان  دیبا استفاده از سولف نیفلزات سنگ یناگهان تیکاهش سم 

 

1.117 

S11 1.117 فاضالب خانه هیتصف ستمیس یفیفصل زمستان جهت ارتقاء ک یبرا ستمیزمان ماند س شیافزا 

00S متان  یها یباکتر یها میآنز یجهت فعال ساز میفسفر ، گوگرد و کلس ، تروژنیعناصر ن یفعال ساز

 ساز

1.118 

08S یجهت حفظ درجه حرارت مناسب برا یهواز یپساب مخزن ب یمواد شناور بر رو هیال کیجادیا 

 هیتصف یکیولوژیب یندهایفرآ

1.118 

01S 1.110 اکیل آمونجهت کنتر یساز قیرق قیاز طر هفاضالبیتصف ستمیبه س یکاهش ازت ورود 

09S ستمیس یبهره بردار یداریو پا یجهت نگهدار نیآنال شیو پا قیابزار دق یریاستفاده از امکان پذ 

 هیتصف

1.110 

 

 

 

 

اولویت بندی استراتژی های ارتقاء سطح کارایی زیست محیطی برکه های تثبیت در تصفیه خانه های فاضالب شهرستان نتایج  -

 FAHPدر نرم افزار هویزه 

هرچند هدف از به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی به دست آوردن نظر کارشناسان و متخصصین است،با این وجود روش 

سلسله مراتبی معمولی به درستی نحوه تفکر انسانی را منعکس نمی کند،زیرا در مقایسه زوجی این روش از اعداد دقیق استفاده می 
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حلیل سلسله مراتبی به خاطر آن ها مورد نکوهش قرار می گیرد عبارتند از:وجود مقیاس شود.از دیگر مواردی که اغلب روش ت

نامتوازن در قضاوت ها،عدم قطعیت و نادقیق بودن مقیاس های زوجی،تصمیم گیرندگان اغلب به علت طبیعت فازی مقایسه زوجی 

لیل در قضاوت هایشان ارائه یم بازه را به جای یک عدد قادر نیستند به صراحت نظرشان را در مورد برتری ها اعالم کنند.به همین د

ثابت ترجیح می دهند.برای غلبه بر این مشکالت روش تحلیل مراتبی فازی ارائه شده 

 .ابتدامیبایستماتریستصمیمگیریتکمیلگردد FAHPبهمنظوررتبهبندیگزینههاانتخابیبراساساهدافپژوهشبانرمافزاراست.

 .یمیباشندکهمشخصشدهانددراینماتریسگزینهها،سناریوهای

،سرعت PH،BOD،CODدرجه حرارت، معیار 8 بهمنظورانتخابمعیارهایمناسب،معیارهایاصلیبیشترموردبررسیقرارگرفتندودرنهایت

 .انتخابگردیدندTSS،TDSرو به باالی جریان،کارایی سیستم تصفیه خانه و بوی بد ناشی از عملکرد تصفیه خانه،

 اشند.معیارهایفوقالذکرازنوعکیفیمیب

 

 

ارتقاء سطح کارایی زیست محیطی اولویت بندی استراتژی های  به منظور FAHPاوزان نهایی معیارهای ورودی به مدل -3جدول 

 برکه های تثبیت در تصفیه خانه های فاضالب

 معیار
PH  درجه

 حرارت

سرعت رو به 

 باالی جریان

TDS TSS 

 

BOD COD  بوی ناشی از

 عملکرد تصفیه

 1970/1 0037/1 0325/1 0872/1 1343/1 1935/1 1857/1 1657/1 وزن

ارتقاء سطح کارایی زیست محیطی برکه های تثبیت در تصفیه اولویت بندی استراتژی های گیری اولویت بندی ماتریس تصمیم

شده است. براین اساس، وارد شده و استراتژی ها رتبه بندی شده اند و نتایج  در زیر ارائه  FAHPخانه های فاضالب در نرم افزار 

 ارائه شده است. 0-1بندی استراتژی در شکل گیری اولویتماتریس تصمیم

 شاخص ها یزوج سهیمقا سیماتر-1جدول 
مقایسهشاخ

 صها
 درجهحرارت بویبد

سرعتروبهبا

 ال
PH TDS TSS BOD COD 

 (2,3,4) (1,2,3) (3,4,5) (3,4,5) (4,5,6) (3,4,5) (1,2,3) (1,1,1) بویبد

 هحرارتدرج
(0.33333

3,0.5,1) 

(1,1,1) (3,4,5) (4,5,6) (1,2,3) (4,5,6) (3,4,5) (4,5,6) 
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سرعتروبهبا

 ال

(0.2,0.25,

0.333333

) 

(0.2,0.25,

0.333333

) 

(1,1,1) (4,5,6) (1,2,3) (5,6,7) (4,5,6) (4,5,6) 

PH 

(0.16666

7,0.2,0.2

5) 

(0.16666

7,0.2,0.2

5) 

(0.16666

7,0.2,0.2

5) 

(1,1,1) (1,2,3) (5,6,7) (4,5,6) (2,3,4) 

TDS 

(0.2,0.25,

0.333333

) 

(0.33333

3,0.5,1) 

(0.33333

3,0.5,1) 

(0.33333

3,0.5,1) 

(1,1,1) (1,2,3) (6,7,8) (1,2,3) 

TSS 

(0.2,0.25,

0.333333

) 

(0.16666

7,0.2,0.2

5) 

(0.14285

7,0.1666

67,0.2) 

(0.14285

7,0.1666

67,0.2) 

(0.33333

3,0.5,1) 

(1,1,1) (2,3,4) (4,5,6) 

BOD 

(0.33333

3,0.5,1) 

(0.2,0.25,

0.333333

) 

(0.16666

7,0.2,0.2

5) 

(0.16666

7,0.2,0.2

5) 

(0.125,0.

142857,0

.166667) 

(0.25,0.3

33333,0.

5) 

(1,1,1) (4,5,6) 

COD 

(0.25,0.3

33333,0.

5) 

(0.16666

7,0.2,0.2

5) 

(0.16666

7,0.2,0.2

5) 

(0.25,0.3

33333,0.

5) 

(0.33333

3,0.5,1) 

(0.16666

7,0.2,0.2

5) 

(0.16666

7,0.2,0.2

5) 

(1,1,1) 

 

 

 گزینه ها جهینت-9جدول

 وزن نامگزینه

S1 0.182338 

S2 0.166987 

S3 0.151927 

S4 0.126433 

S5 0.117304 

S6 0.100812 
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S7 0.073999 

S8 0.047173 

S9 0.024079 

S10 0.008948 

S1 0,008455 

S1 0,008021 

S1 0,007852 

S1 0,007521 

S15 0,002457 

 

 

 

 

 

 

 وزن شاخص ها-2جد.ل

 وزن نام شاخص ها 

 0.197181 بوی بد

 0.193939 سرعت رو به باالی جریان

 0.189703 درجهحرارت

PH 0.129729 
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TDS 0.181893 

TSS 0.087071 

BOD 0.08098 

COD 0,003703 

 

قایسه زوجی گزینه ها و شاخص ها به ترتیب اولویت بندی ها،بوی بد،سرعت رو به یافته های جدول فوق نشان می دهد که بعد از م

 به خود اختصاص داده اند. راPH،TDS،TSS،BOD،CODباالی جریا،درجه حرارت،
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سطح کارایی زیست محیطی برکه های تثبیت در تصفیه اولویت بندی استراتژی های  ارتقاء بندی گیری اولویتتصمیم-0-شکل

 FAHPی فاضالب در نرم افزارخانه ها

 
 

 

 ارتقاء سطح کارایی زیست محیطی برکه های تثبیت در تصفیه خانه های فاضالباولویت بندی استراتژی های   -19-نمودار 

ارتقاء سطح کارایی زیست محیطی برکه های تثبیت در اولویت بندی استراتژی های  ، اولویت بندی 19-بر این اساس، نمودار 

 ( در اولویت اول قرار گرفت.S15که براساس آن،گزینه پانزده) دهدیمرا نمایش  ه های فاضالبتصفیه خان
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 بحث و نتیجه گیری

 نمود که:فرضیات مطرح شده در این تحقیق اشاره می

تکنیدک  به نظر می رسد برای انتخاب معیارهای مناسب در ارتقاء سطح کارایی برکه های تثبیت تصفیه خانه های فاضدالب شدهری   

FAHP .مناسب می باشد 

در اولویت بندی استراتژی های ارتقاء سطح کارایی زیست محیطی برکده تثبیدت درتصدفیه خانده      FAHPبه نظر میرسد تکنیک  

 های فاضالب شهری امکان پذیر خواهد بود.   

 

،با استفاده مدل های تصمیم گیری شده ارزیابی روند تغییرات پارامترهای شاخص اندازه الزم به ذکر است فرضیات فوق، با توجه به 

 .چند معیاره امکان پذیر است.گیری 

به تنهایی از قابلیت مناسبی برای رتبه بندی استراتژی های برخوردار هستند  و نتایج هر دو مدل با  FAHPنتایج نشان داد روش 

اطالعات استخراج شده از پرسشنامه دلفی را  اختالفات جزئی تقریبا یکسان هستند. همچنین نتایج عملکرد و قابل اعتماد بودن

 مورد  تایید  قرار داد.

 بحث نهایی

 المللی، بین ملیو درسطح انجام گرفته وتحقیقات ومرورمطالعات متخصص کارشناسان تجربیاتو ازنظرات استفاده با پژوهش دراین

 .شدند مشخصها  استراتژی وتحلیل دوینمنظورت به کلیدی های ازشاخص تعدادی

 کارآمدبه دلفی،روشی روش .شد استفاده دلفی ازپرسشنامه متخصص، وکارشناسان زخبرگانا منظورنظرسنجی به پژوهش دراین

 موضوع در شاخص تاثیر میزان انتخاب در کارشناسان دادن مشارکت بر عالوه که باشد می تاثیرگذار و مهم شاخصهای منظورتعیین

 ها، مولفه اولویتبندی و دهی وزن تحقیق، این در. نماید می جلوگیری نیز بیشتر هزینه و وقت صرف از همچنین بررسی، مورد

 و گرفت انجام Super Decisionsافزار  نرم از استفاده با دلفی، روش ها توسط گزینه نیز و شده گزینش معیارهای زیر و هامعیار

 گردید. مشخص آنها وضرایب تعیین معیارها، اولویتبندی با معیارها از یک هر برای گیری اندازه قابل های شاخص
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 در و نموده اعمال اخصهاش تاثیر میزان تعیین در را مختل  کارشناسان نظرات که میباشد ارزیابی روشهای جمله دلفی ازپرسشنامه 

 .دهد می دخالت ها گزینه انتخاب

 توسط همچنین Super Decisionsافزار  نرم از استفاده با و FAHPروش بر عالوه سناریوها، اولویتبندی بهپژوهش در این 

 .است گرفته انجام نیز  FAHPافزار نرم از استفاده با ، FAHPتکنیک

 تعیین زیرمعیارهای و معیارها ها، ولفهم کلیه اثر میزان با رابطه در هدف گروه نظرات دلفی پرسشنامه طریق از پژوهش، این در

 و شاخصها روی بر زوجی مقایسات .گردید Super Decisionsافزار نرم وارد آماری وتحلیل تجزیه از پس و گردیده اعمال شده

 .گردید آنها اولویتبندی و دهی وزن به منجر که گرفت صورت موجود معیارهای

 متنوع و متعدد معیارها که شرایطی در گیری تصمیم پیچیده مراحل در را آنها باالی مزبور،کارایی روشهای از گیری بهره در تنوع

 .گردید حاصل نتیجه ترین و مطمئن بوده دخیل آنها در انسانی خطای کمترین بطوریکه. داد نشان هستند،

 پیشنهادها

در طرح ها و پروژه های مختل  استفاده شده و تحقیقات مدیریت زیست محیطی در امر  FAHPاز  تکنیک در سال های اخیر، 

با توجه به تحقیق حاضر و شناسایی توانمدی ها و محدودیت های سه روش مزبور،  زیادی در این زمینه انجام پذیرفته است.ولی

امکان سنجی چگونگی اولویت بندی استراتژی های ارتقاء سطح کارایی زیست محیطی برکه های تثبیت در اقدام به موارد زیر 

 می باشد، پیشنهاد می گردد. تصفیه خانه های فاضالب شهرستان هویزه

 دام بر اساس محدوده زمانی اجرا:برنامه های اق

 *کوتاه مدت

 و نگهداشتن شرایط قلیایی که موثر در عملکرد میکروارگانیسم ها استPHبررسی مداوم 

 که باعث شوک و از کار افتادن سیستم می شود. CODجلوگیری از افزایش ناگهانی 

 یت متان زاییگرم در لیتر( جهت افزایش فعال 0اضافه کردن غلظت پایین فسفات کلسیم) 

 برای افزایش اندیس حجمی لجن و فعالیت متان زایی Feو  CO  ،Niافزودن مقادیر جزئی 

 *میان مدت 

 بررسی مداوم عوامل موثر در تشکیل گرانول) ترکیب پساب، سرعت جریان صعودی و نوع لجن(
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 برقراری اختالط کامل با الگوی یکنواخت تالطم در سر تا سر برکه های تثبیت

 های کنترل آلودگیهای مختل  در روشی از اقدامات عملی و فناوریآگاه

 آموزش آگاهی از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی فاضالب 

 آموزش آگاهی از طراحی دستگاه ها، نحوه کار، بهره برداری، نگهداری و روشهای پاکسازی تجهیزات

 

 *بلند مدت

 نولوژیحذف فلزات سنگین با استفاده از نانو تک

 محیطی کارکنان تهیه و تدوین برنامه آموزش زیست

بندی محصوالت محیطی بر روی بستهمحیطی، تنویر افکار عمومی و درج شعارهای زیستهای آموزشی زیستبرگزاری دوره

 تولیدی 

 استفاده و راه اندازی  از راکتور های دو مرحله ای

 های غلیظ دارای مواد آلی باال مناسبتر است. استفاده از بستر های سیال که برای تصفیه پساب

 افزایش و توسعه یک لجن با مشخصات رسوب پذیری خوب

 های مختل  و تلقیح با میکروب های انتخاب شده جهت بررسی کاهش بار آلودگی  CODو  BODتهیه پساب هایی با 

 

 منابع

 .9،شماره، مجله آب و فاضالب اورزیتصفیه فاضالب و استفاده مجدد از آن در کش،4831وکیلی ، بهنام ، -

Eckenfelder, W.W., (2007). "Industrial Water Pollution Control", McGraw-Hill, 2nd ed, pp: 189-193, New York.- 

-Pescod. M. B. (2009). Wastewater Treatment and Use in Agriculture. FAO Irrigation and D rainageRome – Italy 
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