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 خالصه

 کیتکن نیبر آن شده تا با استفاده ا یمطالعه سع نی. در اشودیاستفاده م قبولقابلو  یعلم جیبه نتا یابیدست منظوربه اره،یچندمع یریگمیروش تصم

با توجه به  که باشدیلجن فعال م یندهایشامل فرا غالباً یهواز هیتصف ندیاده قرار گرفت. فرافاضالب مورد استف یهواز هیتصف ندیفرا نیبهتر یبرا

 یلجن فعال با تکنولوژ هایسیستمو  یهواده یهاالگون ،یقیتلف هایسیستماز جمله لجن فعال متعارف،  یمختلف هایشاخهبه  یطراح یندهایفرا

مورد  جیو نتا شوندیم یوزن ده یزیستمحیطو  یتیریمد ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یفن یارهایاساس مع نی. بر اشوندیم یبنددسته بار باالو  ییغشا

قرار  تیدر اولو بیبه ترت ییغشا یلجن فعال با تکنولوژ ندیلجن فعال متعارف و فرا ،یقیلجن فعال تلف ندیاساس سه فرا نیقرار گرفت. بر ا یابیارز

 عنوانبه یو نگهدار راتیمو تع برداریبهرهشامل  یتیریو مد یفن ،محیطیزیست ،یاقتصاد یارهایادند که معنشان د هالیتحل ،درنهایتگرفتند. 

 بدست آمد. یاصل یارهایمع

 

 فاضالب، لجن فعال. هیتصف یهواز ندیفرا ،یسلسله مراتب لیتحل ندیفراکلمات کلیدی: 

 

 
 

 مقدمه .1

 
در  هاخانهتصفیه یکروبیو م یفیشده و باالبردن سطح ک هیارتقاء پساب تصف ،زیستمحیطات رو مقر نیقوان تیبا توجه به اهم ریاخ یهادر دههاین 

 ترینمهماز  یکی. دهدیرا نشان م دیفاضالب جد یهاخانهتصفیهموضوع لزوم ساختن  نیقرار گرفت، ا زیستمحیطو  ندیدستور کار مسئوالن فرا

درحال توسعه،  یاز کشورها یمعمول در برخ طوربهاست.  هیتصف ندیفرا نیفاضالب، انتخاب بهتر خانهتصفیههر  یو اجرا یقبل از طراح وضوعاتم

 نیربهت افتنی یبرا سازیبهینه یهاگذشته، مطالعات و مدل یها. در سالردیگیصورت م یاقتصاد یارهایتنها بر اساس مع هیتصف یهانهیگز یابیارز

 نه،یبا حداقل هز نهیگز ؛ اما[1اند ]را مورد توجه قرار داده برداریبهرهو  یگذارهیسرما یهانهیتنها هز هاآن شتریفاضالب ارائه شده که ب هیتصف نهیگز

 نینظر گرفته شد. ارتباط ب رد یتیریو مد محیطیزیست ،یاقتصاد ،یفن یارهایمطالعه، فاکتورها در قالب مع نی[. در ا2نباشد ] نهیگز نیممکن است بهتر

مستقل،  یارهایبا استفاده از مع حلراه نیبهتر افتنیساختن مدل و  نیبنابرا؛ گذاردیم تأثیر ارهایمع گریبر د اریمع کی معموالًبوده و  دهیچیپ رهاایمع نیا

 [.3] ستینآسان 

 میتصم یارهایز معا یرا تحت تعداد یریگمیاست که مسائل تصم اتیدر عمل قیتحق شدهشناخته یهااز شاخه یکی ارهیچندمع یریگمیتصم

خود به  ارهیچندمع گیریتصمیم. شودیسنجش استفاده م یبرا اریمع نیاز چند ،ینگیسنجش به اریمع کی جایبه هایریگمیتصم نی. در اکندیم یبررس

کردن همزمان  نهیهچندهدفه، ب یریگمی[. هدف از مسائل تصم4شود ]یم میچندشاخصه تقس یریگمیچند هدفه و تصم یریگمیتصم یکل دستهدو 

اما  .روندیبه کار م سازیبهینهو  یمسائل طراح یچندهدفه برا یریگمیتصم یهامدل طورکلیبه است. وداتیاز ق ایمجموعهتابع هدف، تحت  نیچند
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ها مدل نی. ارودیبه کار م میصمشاخص ت نیموجود با توجه به چند یهانهیگز نیاز ب ها،نهیگز ایو  نهیگز نیانتخاب بهتر یچندشاخصه، برا گیریتصمیم

 [.5] رندیگیبرتر مورد استفاده قرار م نهیانتخاب گز منظوربه

 هیتصف یفاضالب هواز هیتصف ندیمطرح شده در خصوص انتخاب فرا یارهایمختلف در مقابل مع یهانهیگز یبررس قیتحق نیاز ا هدف

 .باشدیفاضالب م هیتصف نهیبه ندیتخاب فراان یدر راستا یارهایو مع هانهیو انتخاب گز یفاضالب شهر

و همکاران ارائه  نگیگانگم لهیکه به وس یاخصوص اشاره نمود: در مطالعه نیدر ا یبه موارد توانیمقاله م نیدر ا قیتحق یخصوص سابقه در

ک ی هیتصف نهیمطالعه، چهار گز نیست. در ابه صورت توامان استفاده شده ا AHP ،GRA یاز روش ها ه،یتصف ندیفرا نیانتخاب بهتر منظوربهشد، 

و همکاران، مدل  ی[. ل6] دیگرد سهیو مقا یابیارز ینگه دار ،برداریبهرهو  هیسرما تیریو مد یفن ،یاز نقطه نظر اقتصاد ،یفاضالب شهر خانهتصفیه

در مطالعه  هاآن. تندمتفاوت به کار گرف یوهایانادا تحت سنارمنابع آب در ک تیریمد یرا برا یبازه ا یبا پارامترها یاچند مرحله یتصادف یزیبرنامه ر

و همکاران  انی[. در مطالعه دباغ7پرداختند ] یو اقتصاد یزیستمحیطاهداف  نیمبادله ب یمصارف مختلف به بررس نیآب ب صیبر تخص خود عالوه

بر اساس  هیتصف ندیمطالعه چهار فرا نیشده است. در ا یسبرر AHPبا استفاده از روش  یفاضالب در صنعت آبکار هیروش تصف نیانتخاب بهتر

در  یهوازیفاضالب ب هیتصف یندهایو همکاران انتخاب فرا یمی[. در مطالعه کر8] دیگردانتخاب  هیتصف ندیفرا نیو بهتر یابیمنتخب، ارز یارهایمع

را  یهوازیب ندیفرا 5انجام گرفت  AHPتفاده از روش که با اس یبررس نیصورت گرفت. ا یصنعت یهاشهرک یصنعت یفاضالب ها هیخصوص تصف

 [.9نمود ]مشخص  تیاولو بیبترت
 

 

 مواد و روش ها .2

 

 چندمعیاره گیریتصمیمروش  .1.2

 
ع باشند. این نوای از مواقع در تعارض با یکدیگر میها دارای معیارهای گوناگون کمی و کیفی است که این معیارها در پارهبسیاری از تصمیم

چند معیاره ارائه شده است  گیریتصمیمهای مختلفی برای پشتیبانی از فرایند نامند. روش( میMCDM1چند معیاره ) گیریتصمیمها را گیریتصمیم

 وی میان عاملت از گیرنده تصمیم ترجیحات و ارزیابی تعریف بر ها[. این روش11کرد ]را به دو دسته جبرانی و غیر جبرانی تفکیک  هاآنتوان که می

 ایمبادله یا روابط ترجیحات از ایمجموعه به مدل که است صورت این دارد. تعامل به داللت مختلف، مسیرهای طریق از آمده نتایج بدست و

 مسیر در وشر بنابراین، گردد. می ارائه هااز جواب دیگری مجموعه و شده ارزشیابی هاجواب از این مجموعه سپس دهد.می پاسخ گیرنده تصمیم

 که گیریتصمیممسائل  برای تعاملی مسیرهای کند.  پیدا کند، جلب رضایتش را که جوابی گیرنده تصمیم که زمانی تا رودمی تکرار پیش و تعامل

 [.11گیرد]می قرار استفاده مورد باشند، گزینه های چندگانه می شامل

میالدی توسط ساعتی  1971( است که در سال AHP2تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی )چندمعیاره، فرایند  گیریتصمیمیکی از کاربردترین فنون 

بر  هاآنهای چند معیاره پیچیده فردی و گروهی و انتخاب یک گزینه از بین چند گزینه و یا رتبه بندی گیریارائه گردید. این فن برای ارزیابی تصمیم

 فرایند تحلیل چندمعیاره برای بررسی ارائه شده است.  (1شماره ) [. در شکل12می رود] از معیارها به کار ایمجموعهاساس چند معیار و یا 

 

                                                 
1  Multi Criteria Decision Making  

2 Analytical Hierarchy Process 
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 برای اولویت بندی گزینه ها در این مطالعه گیریتصمیمفرایند  -1شکل 

 

 

 

 فرایندهای تصفیه فاضالب مورد بررسی .2.2

 
ها ای فعال از میکروارگانیسمابداع کردند و چون در این فرایند توده 1اتدر انگلستان آردن و الک 1914این فرایند را در سال  لجن فعال متعارف:

شوند، محیط هوازی در راکتور از طریق استفاده از [. در این فرایند مواد آلی درون یک راکتور وارد می13نامند]را فرایند لجن فعال میشود، آنتولید می

دارد. پس از یک دوره زمانی معین، صورت سوسپانسیون نگه میطرفی این عمل مایع مخلوط را بهشود و از هوادهی دیفیوزری یا مکانیکی ایجاد می

حفظ غلظت مطلوب سلولی به راکتور  منظوربههای ته نشین شده از سلولشوند. بخشی نشینی میهای جدید و قدیمی وارد یک تانک تهمخلوط سلول

. غلظت توده سلولی که بایستی همواره در راکتور حفظ شود، بستگی به میزان راندمان مورد نیاز گرددشوند و بخشی از آن دفع میبرگشت داده می

 [.14تصفیه و سایر مالحظات دارد]

جریان فاضالب ورودی شامل مخلوطی از فاضالب خام و جریان  (MBBR2لجن فعال تلفیقی ) در فرایند: MBBR لجن فعال تلفیقی

حرکت مدیا  گردد. ورود جریان از کف راکتور سبب شناور شدن وور و از طریق یک سیستم زهکش وارد میباشد که از  کف راکتبرگشتی می

و های داخلی شناور توسط کارخانه یایاز مدمختلفی  و اقسامبازارهای موجود انواع  و درگردد. مدیای مورد استفاده در این فرایند متنوع است می

های کربن فعال، سیلیس و پلیمری تشکیل شده باشند. مدیای شناور با قطرکوچک ه ممکن است از گرانولعرضه شده است. مدیای مورد استفاد یخارج

یابد )در صورتیکه بیوفیلم برروی مدیا رشد کاهش می هاآنکند. چنانچه قطر مدیا افزایش بیابد چگالی سطح ویژه بزرگی را برای رشد بیوفیلم ایجاد می

گردد. مدیای دیگر می با شتریبیابد.کاهش وزن مخصوص سبب تحرک بیشتر مدیا ودر نتیجه برخورد کاهش می هاآننشینی کند( و در نتیجه سرعت ته

گردد. بنابراین جرم بیومس در راکتورهای زیستی با حذف منظم بیوفیلم از روی مدیا و کنده شدن بیوفیلم از روی مدیا می جدا شدناین عمل سبب 

 [. 15گردد]کنترل می

از  معموالً یک فرآیند لجن فعال رشد معلق است که با یک سیستم ممبران )   MBR3 فرآیند تصفیه فاضالب  :MBR ایند لجن فعالفر

ادغام شده است .در این فرآیند، سیستم ممبرانی نقش واحد ته نشینی )زالل سازی( در جداسازی   5یا نوع لوله ای 4ممبران های رشته ای تو خالی نوع

                                                 
1 Arden and lacat 

2 Moving Bed Biofilm Rreactor 

3 Membrane Bioreactor 

4 Hollow Fiber 

5 Tubular 
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ها بصورت مستغرق در واحد هوادهی قرار ممبران معموالً   MBRق در سیستم لجن متعارف را برعهده دارد. در فرآیند تصفیه فاضالب جامدات معل

با صرف انرژی کمی ، خال بوجود در تماس می باشند. در این فرآیند با استفاده از پمپ مکش   1مایع مخلوط داشته و صورت مستقیم با فاضالب و

کف تخراج پساب تصفیه شده از درون ممبران ها به بیرون را به دنبال دارد. عالوه براین در این فرآیند تصفیه فاضالب ، مقداری هوا نیز از آید که اسمی

ها انمبرواحد هوادهی به این واحد وارد می شود تا سطح خارجی رشته های ممبرانی را تمیز نموده وجامدات پذیرش نشده توسط ممبران ها را از سطح م

 [.16]شودیبه خارج پمپ م یاز واحد هواده یمبصورت مستق معموالً  یزن یندفرآ ین. لجن مازاد در ایدو جابجا نماکنارزده 
 

 

 و بحث جینتا .3

 
 1ای قایسهم طیف مذکور جداول .باشدمذکور می روش کاربردی ابزار هاگزینه و معیارها برای ارجحیت بررسی برای زوجی مقایسات از جداول استفاده

 یک که کند تعیین و ساخته متحد( حسی)شهودی طوربه را تجربه و دانش تا سازدمی قادر را گیرندهتصمیم مقایسه، مقیاس کند. اینرا استفاده می 9 تا

تخصصی در  هایبررسی و لعههدف مطا به توجه است. با صحیح اعداد نوع از ، مقیاس این. است غالب معیار با لحاظ دیگر عنصر بر برابر چند تا عنصر

فرایند لجن فعال متعارف، فرایند لجن فعال تلفیقی  خصوص فرایندهای مختلف تصفیه فاضالب، گزینه ها و معیارهای زیر در نظر گرفته شدند.

(MBBR)( فرایند لجن فعال ،MBR) ،شده،  تمام خشک، هزینه اقلیم با آلودگی، سازگاری نگهداری، بار و است از: تعمیر عبارتهای انتخاب شده معیار

)جدول  گرددمیبیان  AHPاز محاسبه وزنی گزینه ها نسبت به معیارها از نظر کارشناسی و مدل  نتایج حاصل  در ادامه .محیطیزیست، عوامل برداریبهره

1). 
 

 در مقابل گزینه ها معیارهاتخصیص وزن  -1جدول 

 خشک میبا اقل یروزن سازگا یو نگهدار ریوزن تعم بار آلودگی وزن هاگزینه

 34182/1 44225/1 14451/1 فرایند لجن فعال متعارف

 31719/1 38266/1 317/1 (MBBRفرایند لجن فعال تلفیقی )

 54841/1 17519/1 34218/1 (MBRفرایند لجن فعال )

 تمام شده نهیوزن هز برداریبهرهوزن  محیطیزیستوزن اثرات  هاگزینه

 23974/1 41321/1 16349/1 فرایند لجن فعال متعارف

 32733/1 37551/1 26886/1 (MBBRفرایند لجن فعال تلفیقی )

 51918/1 21129/1 49139/1 (MBRفرایند لجن فعال )

 
همدیگر از محاسبه درصد وزنی معیارها نسبت به  نتایج حاصل  در ادامهگزینه ها برای معیار های مختلف مورد مطالعه  یدهدر خصوص وزن 

 .(2)جدول  ، این نتیجه اهمیت معیارها را نسبت به هم نشان می دهندگرددمیبیان  AHPشناسی و مدل نظر کار از

 

 اهمیت معیارها نسبت به یکدیگر -2جدول 

 هامعیار وزن هامعیار وزن

 شده تمام هزینه 31296/1 نگهداری و تعمیر 13287/1

 محیطیزیست 22373/1 آلودگی بار 13226/1

 برداریبهره 14159/1 خشک یماقل با سازگاری 16759/1

 
های بیانگر اهمیت و اولویت گزینه 3ه جدول شمارگردد. هر یک از گزینه ها بیان می تیاولودر انتهای این بخش از مقاله محاسبه وزن نهایی و 

 مختلف نسبت به یکدیگر است.

 

                                                 
1 Mixed Liquor 
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 AHPاولویت گزینه های مختلف حاصل از مدل  -3جدول 

 هاگزینه وزن نهایی اولویت

 (MBBRفرایند لجن فعال تلفیقی ) 424812/1 1

 فرایند لجن فعال متعارف 417171/1 2

 (MBRفرایند لجن فعال ) 168118/1 3

 

 

 شنهاداتیو پ یجمع بند .4
 

اطالعات از  یجمع آورو با  دیخصوص مطرح گرد نیچند منظوره در ا تیریمد تیابتدا اهم یفاضالب شهر هیتصف ندیمطالعه، فرا منظوربهمقاله  نیدر ا

 یارهایمع تیمختلف و اهم یها نهیمذکور، گز یارهای( و با توجه به معAHPچند منظوره ) کیعلم با استفاده از تکن نیمصاحبه از کارشناسان ا قیطر

در  برداریبهرهو  محیطیزیستتمام شده، عوامل  نهیهز اریمع یبررس نیشود در ا ی. همانطور که مشاهده مدیگرد سهیمقا گریکدیمطرح شده نسبت به 

توان تعداد  یشد و م نجاما اریمع یسر کیبا  یبررس نیذکر است که ا انیبرتر انتخاب شد. شا نهیبه عنوان گز یقیلجن فعال تلف ندیو فرا ارهایمع تیاولو

 انجام داد. یتر عیرا بصورت وس یبررس نیداد و ا رییرا تغ ارهایمع
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