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چکیده
بحران آب در مناطق خشک و نیمهخشک ایجاب میکند که در زمینه کاربرد پسابهای شهری و استفاده از آن بررسییهیای
جامعی صورت گیرد .در این تحقیق با انجام فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در سال  1393با توجه به وزن نسبی معیارها که پیس از
تکمیل پرسشنامه و تهیه ماتریسهای اولیه ،نرمال و نتایج حاصل از آن مشخص شد ،بیشترین معیار محدودکننده ،معیار کیفییت
پساب و سپس نسبت سود به هزینه است که باالترین درصد وزن نسبی به آنها اختصاص داده شد ( 22و  21/5درصد بیه ترتیی
معیارهای بعدی به ترتی

با ارجحیت  11/5 ،14/6 ،20/2و  10/4درصد به ترتی

.

شامل پذیرش مردمی ،سیاستهای حمایتی دولت،

پتانسیل منطقه نسبت و فاصله منطقه مصرف از تصفیه خانه اولویت بعدی قرار دارند .گزینه آبیاری اراضی کشاورزی بیا ارجحییت
 27/5درصد برترین رتبه را به خود اختصاص داد که نشان میدهد مصرف پساب شهری اراک باید برای استفاده در آبیاری اراضیی
کشاورزی در اولویت قرار گیرد .گزینه دوم نیز مربوط به احیاء و توسعه مراتع حاشیه کویر میقان با ارجحیت  20درصد مییباشید.
گزینههای بعدی به ترتی

با ارجحیت  17/8 ،18/7و  15/9درصد به ترتی

زیرزمینی و صنعت در اولویتهای بعدی قرار دارند.
کلمات کلیدی :تصفیه خانه،آبیاری  ،پساب شهری ،تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی.
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مقدمه
در ایران از زمانهای قدیم استفاده از فاضالب انسانی برای حاصلخیز کردن باغها و مزارع کاربرد داشته است .برای مثال
در مناطق کشاورزی ایران فاضالب نیمهجامد انسانی تلنبار شده ،توسط کشاورزان برداشت میشد و به عنوان بار انساانی در
مزارع بهکار میرفته است (کمیته ملای آبیااری و زهکشای .)1378 ،در حاال حاضار نیاز در بسایاری از شاهرهای کشاور،
فاضالبهای خانگی و سطحی که از شهر خارج میشود در زمینهای کشاورزی پاییندست استفاده میشوند که تحقیقااتی
در مقیاسهای مختلف در این زمینه انجام شده است .جوهرزاده ( )1380استفاده از فاضالب را برای تثبیت شنهای روان و
تبدیل زمینهای بایر به فضای سبز روش مناسبی دانستهاست و در این راستا فاضالب یک شهر  100هزار نفری را جاواب-
گوی تأمین آب مورد نیاز برای حدود  300هکتار فضای سبز میداند .غالمای تاورانپشاتی و چراغای ( )1388در بررسای
قابلیت استفاده از پساب شهر یزد در کشاورزی عنوان کردند که این پساب کیفیت مناسبی دارد و با رعایت یک سری نکات
ایمنی و فنی میتوان از آن برای آبیاری برخی محصوالت کشاورزی اساتفاده کارد .کریمای پاشااکی ( )1389در تحقیقاات
خود اشاره دارد که میتوان با کاربرد پساب در تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی ،ضمن بازچرخاانی پسااب و جلاوگیری از
هدررفت آن ،تا حدودی نیز از میزان هزینه احداث سدها و طرحهای عظیم انتقال آب کاست و مدیریت بهیناهای بار منااب
آبی اعمال نمود .آزادگان ( )1390به بررسی کاربرد پساب تصفیه شده شهری و تأثیر آن بار کیفیات خااک جناوب تهاران
پرداخت .نتایج نشان داد آبیاری با پساب تصفیهنشده ،موجب افزایش معنیدار عناصر غذایی خاک گردیده ،ولای آبیااری باا
پساب تصفیه شده باعث تفاوت معنیدار در مقایسه با سایر تیمارها نشد .لذا با نظارت ،کنترل و مدیریت مطلوب ،استفاده از
پسابهای تصفیه شده خروجی از تصفیه خانه اگر مطاابق اساتاندارد باشاد ،جاایگزین مناسابی بارای آب آبیااری اسات و
راهکاری برای کاهش آلودگی زیستمحیطی در خاک ،گیاه و مناب آب است .فتایی و همکاران ( )1392در تحقیق خود باه
انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضالب با استفاده از روش  AHPپرداختند .آنها بیان داشتند با توجه به اهمیت انتخاب فرآیند
تصفیه فاضالب شهری در هدایت صحیح سرمایههای مالی و نیز دستیابی به نتیجه مطلوب ،الزم است کاه قبال از انتخااب
فرآیند مناسب تصفیه ،ارزیابی فرآیندها با ضوابط مهندسی و اقتصادی صورت گیرد .طالبی و روحانی ( )1393با اساتفاده از
فرآیند تصمیمگیری چند متغیره ،به مکانیابی بهینه تصفیه خاناه شاهر ورزقاان پرداختناد .نتاایج ایان پااوهش نشاان داد
استفاده از شبکه ساده جم آوری فاضالب بهترین گزینه در این منطقاه اسات .ترکیاان و همکااران ( )1393مطالعاهای در
خصوص مکانیابی بهینه فاضالب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تصفیه فاضاالب پاوهشاگاه صانعت نفات
انجام دادند .نتایج تحقیق آنها بیانگر این موضوع باود کاه اساتفاده از روش  MBRچرخاان بارای تصافیه فاضاالب گزیناه
مطلوبی است .جوزی و جعفرینسب ( ) 1393با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،باه تحلیال اثارات محایطزیساتی
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ساخت و ساز در منطقه محمودآباد مازندران پرداختند .بررسی نتایج بیانگر این واقعیت بود که در اثر اجرای پروژه همراه باا
اعمال دستورهای مدیریتی زیست محیطی موجب رشد منطقه از لحاظ اقتصادی خواهد شد ،اما از لحاظ جنبههای محیط-
زیستی همراه با مخاطراتی است کاه براسااس دستورالعملهای ارائه شده به سهولت قابل پیشگیری است .کابوسی ()1393
ارزیابی اثر میانمدت آبیاری با پساب تصفیه شده بر ویاگیهای فیزیکی و شیمیایی را در منطقه بندر گز ماورد مطالعاه قارار
داد .وی به این نتیجه رسید استفاده از پسابهای حاصله از تصفیهخانه بندر گز قابل استفاده برای بخاش کشااورزی اسات.
مطالعهای توسط داداشیان و همکاران ( )1394در زمیناه کااربرد فرایناد  AHPدر ارزیاابی پایاداری کشااورزی در اساتان
آذربایجانشرقی انجام گرفته است .نتایج تحقیق نشان داد که معیار محیطزیستی بیشترین و معیار اجتماعی کمتارین تااثیر
را در پاید اری کشاورزی مناطق منتخب دارد .عسگری و الباجی ( )1396به بررسی امکاان اساتفاده فاضاالب تصافیه شاده
شهری شهرکرد در بخش کشاورزی پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد پساب تصفیهخاناه فاضاالب شاهری شاهرکرد را
میتوان برای آبیاری گیاهان علوفهای و صنعتی مقاوم به غلظتهای باالی بیکربناات اساتفاده کارد Jimenez (2005) .در
تحقیقات خود اشاره دارد که کشاورزان دره توالی مکزیک توانستهاند با استفاده از فاضالب هر ساله مقادار  2400کیلاوگرم
مواد آلی 195 ،کیلوگرم نیتروژن و  81کیلوگرم فسفر به هر هکتار خاک اضافه کنند که این امار موجاب افازایش عملکارد
محصوالت کشاورزی شده است Da Fonseca et al. (2007) .گزارش کردند پساب ثانویه میتواناد جاایگزین مناساب آب
معمولی برای آبیاری برموداگراس باشد و فواید اقتصادی زیادی نیز به همراه داشته باشد .در اثر آبیااری باا پسااب عملکارد
ماده خشک و میزان پروتئین چمن افزایش یافت Fernández and Lutz (2010) .در آرژانتین باا اساتفاده از  MCDAو
 GISروشی را برای بررسی  5پارامتر ارتفاع از سطح دریا ،شیب ،فاصله از کانالهای زهکشی شهری ،عمق آب زیرزمینی در
محل چاههای پیزومتریک و کاربریهای شهری ابداع نمودند که در آن برای رتبهدهی باه پارامترهاا از پرساشناماه و روش
 AHPاستفاده کردند .پس از انجام آنالیز حساسیت با استفاده از اطالعات موجود ،به تهیه الیاههاای مرباو باه  5پاارامتر
مذکور پرداخته و سپس در نتیجه روی هماندازی این الیهها به نقشه پهنهبندی شهر مورد مطالعاه (تااچیو مان) رسایدند.
) Sing et al. (2012بیان میکنند امروزه با افزایش محدودیت مناب آب ،استفاده از پساب تصافیهخاناههاای فاضاالب باه
عنوان یک منب آب نامتعارف و تنها منب پایدار آب ،برای آبیاری محصوالت کشاورزی ،به عنوان یکی از راهکارهای کاهش
پیامدهای ناشی از بروز بحران آب و همچنین کاهش اثرات نامطلوب محیطزیستی و بهداشتی ناشی از تخلیه فاضالبها باه
مناب آب سطحی ،به ویاه در مناطق خشک و نیمهخشک ،مورد توجه قرار گرفته است .طباق یافتاههاای Vergili et al.

) ،(2012لزوم برنامهریزی و مدیریت تأمین نیاز آبی از یک طرف و محدودیت مناب آب شیرین در دسترس از طارف دیگار،
بهرهگیری از مناب غیرمتعارف موجود همچون مناب آبهای شور و لبشور را ضروری میسازد .در این راستا شهرها و مناطقی

10

بررسی کاربردهای مختلف پساب شهری اراک با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

که با کمبود مناب آب شیرین سطحی و زیرزمینی مواجهند و عمدتاً در کنار دریاها و یا بر روی سفرههای آب شاور و یاا لاب
شور قرار دارند ،باید برای تأمین آب مورد نیازشان از این منااب حاداکثر اساتفاده را نمایناد Bedbabis et al. (2014) .در
تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که اگرچه کاربرد پساب در کشاورزی با فواید زیادی همراه است اما ممکن است موجب
بروز مسائل بهداشتی ،کاهش کیفیت خاک و کاهش کمیت و کیفیت محصول شود که نگرانیها در مورد کااربرد بلندمادت
پساب را افزایش خواهد داد.
در این مطالعه ضمن مطالعه کاربریهای مختلف کویر ممقان در استان مرکزی ،امکان بهرهبردای از پساب تصافیهخاناه
شهری اراک براساس معیارهای مختلف با به کارگیری روش  AHPدر بخشهای کشاورزی ،احیاء زمینهاا ،صانعت ،تغذیاه
آب زیرزمینی و جنگل و فضای سبز مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
مواد و روشها
تصفیه خانه پساب شهری اراک

این تحقیق در سال  1394در محل تصفیهخانه فاضالب شهری اراک انجام شده است .این تصفیهخانه از نظار موقعیات
جغرافیایی نقطهای در مختصات ̋ 34˚ 07́ 39درجه طول شرقی و ̋ 49˚ 49́ 31درجه عرض شمالی و ارتفاع متوسط 1663
متر از سطح دریا در شمال شهر اراک و در قسمت جنوبی تاالب میقان قرار دارد .با توجه سیاست جمهوری اساالمی ایاران
در مدیریت مناب آب و خاک و حفظ محیطزیست ،حجم پساب خروجی تصفیهخانه فاضاالب شاهر اراک در  4مرحلاه باه
شرح جدول  1توسعه مییابد .در حال حاضر پساب خروجی از تصفیهخانه اراک پس از طی مراحل تصفیه ،با دبای حاداکثر
 1000لیتر بر ثانیه (حداکثر  31/5میلیون مترمکعب در سال) از طریق یک کانال بتنی به تاالب میقان هدایت میشود.
جدول  :1مراحل ساخت و بهرهبردای از تصفیهخانه اراک
ردیف مرحله سال پایان مرحله ظرفیت (مترمکعب در هر روز)
1
2
3
4

اول
دوم
سوم
چهارم

1383
1386
1395
1405

17000
67000
144000
221000

شناسایی کاربریهای مصرف کننده آب

با توجه به اینکه هدف این تحقیق اولویتبندی استفاده از پساب شهری اراک در مصارف مختلف میباشد ،بنابراین باید
در مرحله اول کاربری های محدوده مطالعاتی که با مصرف آب در ارتبا هستند شناسایی شوند .شکل  1پراکنش و جدول
 2مساحت و درصد مساحت انواع کاربری اراضی در محدوده مطالعاتی را نشان میدهند.
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شکل  :1پراکنش انواع کاربری در محدوده مطالعاتی کویر میقان

جدول  :2مساحت انواع کاربری در محدوده مطالعاتی کویر میقان
ردیف

کاربری

مساحت (کیلومتر مرب )

درصد مساحت

1
2
3
4
5
6
7

آبیزار
دیمزار
آبی -باغ
باغ
مرت
دریاچه
مسکونی -صنعتی

508/6
194/5
0/18
0/03
269/1
105/5
18/5

46/4
17/8
0/017
0/003
24/6
9/5
1/7

با توجه به نتایج جدول فوق ،بیشترین سطح کاربری به اراضی کشاورزی آبی و دیم و همچنین مرت تعلق دارد .از
طرفی کاربری مسکونی -صنای نیز در حدود  1/7درصد از سطح محدوده مطالعاتی را پوشش میدهد .از این رو مهمترین
استفاده از پساب شهری اراک می تواند شامل آبیاری اراضی کشاورزی ،احیاء و توسعه مرات حاشیه کویر میقان ،تغذیه
سفره زیرزمینی ،جنگل و فضای سبز و صنعت باشد.
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ترسیم درخت سلسله مرات

اولویت بندی استفاده از پساب شهری اراک در مصارف مختلف حاشیه کویر میقان هدف این تحقیق است .معیارهای این
پاوهش شامل کیفیت پساب ،پتانسیل منطقه برای توسعه کاربری ،سیاستهای حمایتی دولت ،فاصله منطقه مصرف از
تصفیهخانه ،نسبت سود به هزینه و پذیرش مردمی است .با توجه به پراکنش کاربریهای مرتبط با مصرف آب ،گزینهها
شامل آبیاری اراضی کشاورزی ،تغذیه سفره آب زیرزمینی ،احیاء و توسعه مرات حاشیه کویر میقان ،جنگل و فضای سبز و
صنعت میباشند.
عملیات وزندهی معیارها و گزینهها

در این تحقیق روش دانش کارشناسی برای تعیین وزن معیارها و گزینهها استفاده شد .تعیین تعداد پرسشنامهها از
جدول مورگان و کرجسی استخراج گردید (قدسیپور .)1385 ،تعداد پرسشنامههای پیشنهادی این روش 10 ،عدد میباشد.
اما برای حفظ جانب احتیا در خصوص پیشبینی عدم تکمیل پرسشنامه از طرف پرسششوندگان ،تعداد  15پرسشنامه در
بین کارشناسان مدیریت مناب آب ،محیطزیست و کشاورزی و مناب طبیعی توزی شد و پس از تکمیل در فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی به صورت  10ماتریس مقایسه زوجی در تحلیلهای روش  AHPدر نرمافزار  Expert Choice 11به کار
گرفته شد.
تعیین سازگاری مدل

در تحقیق حاضر میزان نرخ ناسازگاری برای سطح سوم نسبت به هر کدام از معیارها یعنی سطح دوم بهدست آمد و نیز
مقدار نرخ ناسازگاری برای سطح دوم نسبت به سطح اول یعنی هدف مورد نظر بهدست آمد.
تحلیل حساسیت

در مرحله آخر ،حساسیت رتبهبندی گزینهها نسبت به تغییرات وزن معیارها بررسی شدند .در حالتی که سلسله مراتبی
سه سطح داشته باشد ،تحلیل حساسیت از گره هدف ،حساسیت گزینهها را نسبت به معیارهای موجود در زیر هدف نشان
خواهد داد .در صورتی که مسأله بیش از سه سطح داشته باشد ،تحلیل حساسیت میتواند از سطوح پایینتر از هدف نیز
اعمال شود و حساسیت گزینهها را نسبت به معیارها و زیرمعیارها نشان دهد .در این تحقیق تحلیلها بهصورت حساسیت
کارایی ،حساسیت پویا ،حساسیت بر اساس شیب ،حساسیت دو بعدی و تحلیل حساسیت بر اساس اختالف انجام شد.
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مقادیر اوزان برآورد شده برای معیارها

با توجه به نتایج اخذ شده از پرسشنامههای تکمیل شده توسط کارشناسان ،مقادیر نهایی اوزان به شرح جدول  3ارائه
میگردد .همانطور که از جدول یاد شده پیداست ،عامل کیفیت پساب با وزن  22درصد دارای بیشترین تاثیر و عامل فاصله
منطقه مصرف از تصفیهخانه با وزن  10/4درصد کمترین تاثیر را به خود اختصاص دادهاند.

جدول  :3مقادیر اوزان برآورد شده برای معیارهای بهکار گرفته شده در مدل AHP
ردیف

معیار

وزن (درصد)

1
2
3
4
5
6

کیفیت پساب
نسبت سود به هزینه
پذیرش مردمی
سیاستهای حمایتی دولت
پتانسیل منطقه
فاصله منطقه مصرف از تصفیهخانه

22
21/5
20/2
14/6
11/5
10/4

همانطور که از جدول فوق پیداست ،در این جا وزن هر یک از معیارها در اولویتبندی مصارف مختلف پساب شهری
اراک به صورت جداگانه نمایش داده شده است .با توجه به اینکه کیفیت آب تصفیه شده یکی از مهمترین فاکتورها در
تعیین نوع مصرف میباشد ،مدل نیز بیشترین وزن را به معیار کیفیت پساب اختصاص داده است ،لذا وزن این معیار در
مصارفی که نسبت به پساب حساسترند بیشتر میباشد .این بدان معناست که با توجه به استفاده از پساب ،کاربریهایی که
مخصوصاً با کشت و کار گیاهانی که حساسیت بیشتری نسبت به تنشهای محیطی دارند در اولویت کشت قرار نمیگیرند.
مقادیر اوزان برآورد شده برای گزینهها

با توجه به ضرایب رتبهبندی ،نتایج رتبهبندی گزینههای اولویتبندی شده مصارف مختلف پساب شهری اراک در
جدول  4ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که مدل  ،AHPاولویت را در منطقه به ترتیب به آبیاری اراضی کشاورزی با
 27/5درصد ،احیاء و توسعه مرات حاشیه کویر میقان با  20درصد ،جنگل و فضای سبز با  18/7درصد ،تغذیه سفره آب
زیرزمینی با  17/8درصد و صنعت با  15/9درصد اختصاص داده است.
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جدول  :4مقادیر اوزان برآورد شده برای گزینههای بهکار گرفته شده در مدل AHP
ردیف

گزینه ها

وزن (درصد)

1

آبیاری اراضی کشاورزی

27/5

2

احیاء و توسعه مراتع حاشیه کویر میقان

20

3

جنگل و فضای سبز

18/7

4

تغذیه سفره آب زیرزمینی

17/8

5

صنعت

15/9

از این رو اولویت بندی استفاده از پساب شهری اراک برای مصارف مختلف در حاشیه کویر میقان به ترتیب برای آبیاری
اراضی کشاورزی ،احیاء و توسعه مرات حاشیه کویر میقان  ،جنگل و فضای سبز ،تغذیه سفره آب زیرزمینی و صنعت
پیشنهاد میشود .مقدار نرخ ناسازگاری شش معیار برای هدف مورد نظر برابر با  0/0319میباشد که کمتر از  0/1بوده و
بنابراین قابل قبول میباشد .مقادیر نرخ ناسازگاری برای سطح گزینه نسبت به سطح دوم یعنی معیارها نیز همگی مقادیر
کمتر از  0/1را نشان میدهند که قابل قبول هستند و از حیث ناسازگاری مشکلی را برای مدل ایجاد نمیکنند .در نهایت
نرخ ناسازگاری برای کل مدل برابر با  0/0519میباشد که این مقدار نیز کمتر از  0/1بوده و قابل قبول میباشد.
تحلیل حساسیت رتبهبندی گزینهها نسبت به تذییر وزن معیارها

تحلیل حساسیت نتایج نشان دهنده تأثیر ترتیب و اولویت معیارها بر گزینهها و نحوه عملکرد تأمین کنندگان میباشد.
پس از حل اولیه مسأله با اوزان اولیه ،تحلیل حساسیت جهت بررسی تاثیر تغییرات بر اهمیت نسبی اوزان هر معیار یا
گزینه انجام شده است .لذا با استفاده از برنامههای PSA2, ،DSA1و GSA3تغییرات رتبهبندی گزینهها نسبت به هر
معیار بهدست آمد.

1

- Dynamic Sensitivity Analysis
- Performance Sensitivity Analysis
3
- Gradient Sensitivity Analysis
2
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تحلیل حساسیت پویا

 مطابق. با وزن متغیر معیارها و گزینهها را نشان میدهند3  نمودار تحلیل حساسیت پویا با وزن اصلی و شکل2 شکل
 در ستون سمت چپ رتبهبندی بین معیارها دیده میشود که در مورد این تحقیق معیارهای با تأثیر مستقیم،2 با شکل
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 همانطور که نتایج.پساب و سپس نسبت سود به هزینه است که باالترین درصد وزن نسبی به آنها اختصاص داده شد
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نشان داد ،معیار کیفیت پساب با ارجحیت  22درصد برترین رتبه را به خود اختصاص داد که نشان میدهد در مصرف
پساب شهری اراک کیفیت پساب در اولویت اول قرار دارد .گزینه دوم نیز مربو به نسبت سود به هزینه با ارجحیت 21/5
درصد میباشد .معیارهای بعدی به ترتیب با ارجحیت  11/5 ،14/6 ،20/2و  10/4درصد به ترتیب شامل پذیرش مردمی،
سیاستهای حمایتی دولت ،پتانسیل منطقه نسبت و فاصله منطقه مصرف از تصفیهخانه اولویت بعدی قرار دارند .در
تحقیقات حسینپور و همکاران ( Asano and Pettygrov (1987) ،)1386و ) Qishlaqi et al. (2008نیز کیفیت
پساب خروجی ،عامل مهم در استفاده از آن برای مصارف گوناگون مطرح شده است.در مورد گزینهها نیز با توجه به وزن
نسبی گزینهها ،بیشترین ارجحیت مربو به آبیاری اراضی کشاورزی و سپس گزینه احیاء و توسعه مرات حاشیه کویر
میقان میباشد که در اولویت بعدی قرار میگیرد .گزینه آبیاری اراضی کشاورزی با ارجحیت  27/5درصد برترین رتبه را به
خود اختصاص داد که نشان میدهد مصرف پساب شهری اراک باید برای استفاده در آبیاری اراضی کشاورزی در اولویت
قرار گیرد .گزینه دوم نیز مربو به احیاء و توسعه مرات حاشیه کویر میقان با ارجحیت  20درصد میباشد .گزینههای

بعدی به ترتیب با ارجحیت  17/8 ،18/7و  15/9درصد به ترتیب شامل جنگل و فضای سبز ،تغذیه سفرههای آب
زیرزمینی و صنعت در اولویتهای بعدی قرار دارند .در تحقیقات آسفی و ذالنوری ( )1385و قاسمی و همکاران ( )1390به
استفاده از پساب در آبیاری اراضی کشاورزی اشاره شده است .همچنین در تحقیقات غالمی توران پشتی و چراغی ()1388
نیز با رعایت یکسری نکات ایمنی و فنی ،پساب شهر یزد میتواند برای آبیاری برخی محصوالت کشاورزی مورد استفاده
قرار گیرد.
منابع
آزادگان ،ب . 1390( .کاربرد پساب تصفیه شده شهری و تأثیر آن بر کیفیت خاک جنوب تهاران (شاهر ری) .پنجماین
کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت مناب آب و خاک کشور 10 ،و  11اسفند ،دانشگاه شهید باهنر کرماان ،کرماان،
ایران.
ترکیان ،ف ،.قادری ،س ،.اصفهانی ،م.م ،.شریفی ،ع .و مشحون ،ف . 1393( .انتخاب بهترین گزیناه بارای تصافیه
فاضالب پاوهشگاه صنعت نفت با تکیه بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرمافزار اکسپرتچویس .مجله آب و فاضاالب:2 ،
.114-121
جوزی ،س.ع .و جعفرینس  ،ت ( . 1393بررسای آثاار محایط زیساتی سااختوسااز پاروژة مساکن مهرشهرساتان
محمودآباد مازندران .نشریه محیطشناسی.603-619 :40)3( ،
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داداشیان ،م ،.دشتی ،ق ،.حیاتی ،ب .و قهرمانزاده ،م . 1394( .کاربرد ترکیبی تحلیال سلساله مراتبای و تکنیاک
تاپسیس در تعیین ارزش وزنی معیارها و ارزیابی پایاداری کشااورزی (مطالعاه ماوردی :شهرساتانهاای منتخاب اساتان
آذربایجانشرقی) .نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار.145-157 :25)1( ،
رحیمی ،غ . 1385( .ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان ،مجله تدبیر.41-44 :173 ،
طالبی ،ح .و روحانی ،ز . 1393( .انتخاب بهینه محل و نوع فرآیند جم آوری فاضالب با تحلیال سلساله مراتبای چناد
معیاره ،مطالعه موردی شهر ورزقان .مجله آب و فاضالب.123-128 :5 ،
عسگری ،ع .و الباجی ،م . 1396( .بررسی امکان استفاده از پساب در کشااورزی(مطالعه ماوردی :پسااب تصافیهخاناه
فاضالب شهری شهرکرد) .نشریه پزوهشهای حفاظت آب و خاک.303-308 :24)2( ،
غالمی تورانپشتی ،م .و چراغی ،س .ع .م . 1388( .تعیین مصارف فاضالب خروجی از تصفیهخانه فاضالب شهر یازد
در بخش کشاورزی ،دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت مناب آب 28 ،مهر ،مشهد ،ایران.
فتایی ،ا ،.ترابیان ،ع ،.حسینزاده ،م ،.عالیقدری ،م .و حسیینزاده ،ش . 1392( .انتخااب فرآیناد بهیناه تصافیه
فاضالب شهری با استفاده از روش ( AHPمطالعه موردی :شهرهای اردبی ،ارومیه و تبریز) .مجله سالمت و بهداشت:4)3( ،
.260-272
فالحی ،م .ر ،.وروانی ،ه ،.غری

زاده ،ا .و شجاعی ،م . 1391( .مدیریت اساتفاده از پساابهاا جهات احیااء منااطق

بیابانی .اولین همایش ملی بیابان (مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان) 27 ،و  28خرداد ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
قدسیپور ،س .ح . 1385( .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (چاپ پنجم) .انتشارات دانشگاه امیر کبیر تهران ،ایران.
کابوسی ،ک . 1393( .ارزیابی اثرات میانمدت آبیاری با پساب تصفیه شده بر ویاگایهاای فیزیکای و شایمیایی خااک
(مطالعه موردی :تصفیهخانه فاضالب شهر بندر گز) .نشریه مدیریت اراضی.95-110 :2)2( ،
کریمی پاشاکی ،م .ح . 1389( .مدیریت بهینه منااب آب باا اساتفاده از کااربرد پسااب در تغذیاه مصانوعی آبهاای
زیرزمینی .دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت مناب آب 28 ،مهر ،مشهد ،ایران.
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ( . 1387جنبههای زیست محیطی استفاده از پسابها برای آبیاری .نشریه شماره .28
Bedbabis, S., Ben Rouina, B., Boukhris, M., and Ferrara, G. (2014). Effect of irrigation
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