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 چکیده
کرد. فاضالب  يبندمیبه دو گروه تقس توانیا مر در منازل یديتول يهافاضالب

را با  ییو ظرفشو ییروشو ،ییمانند استحمام و لباسشو یاز مصارف خانگ دشدهیتول
از  یلی. در خنامندیم اهیها را آب ساز توالت دشدهیو فاضالب تول ينام آب خاکستر

ط ده و توسش بیترک اهیبا آب س يآب خاکستر ا،یمورد استفاده در دن يهاسامانه
 زانیتن مداش لیبه دل يآب خاکستر کهیدرحال گردد؛یدفع م يفاضالب شهر ستمیس

استفاده مجدد  يبرا بیشتري لیبرخوردار بوده و پتانس بهتري تیفیکمتر، از ک یآلودگ
 QSPMو ماتریس  SWOTد. در این مطالعه با استفاده از مدل تلفیقی تحلیل دار

 خانه سبزوار مورد بررسی قرارز پساب حاصل از تصفیهبایدها و نبایدهاي استفاده ا
ب براي پسا نیاستفاده از اگرفت. بر اساس نتایج آزمایشات بر روي پساب خروجی، 

هاي در استاندارد شده هیخارج از محدوده مجاز توص فرمیتراکم کل لیکشاورزي به دل
 حالنیبا ا. تد اساز کاربر شیپساب پ شتریب یی، مستلزم گندزداالمللیملی و  بین

 یکروبیو م ییایمیش تیفیک یدست آمده از بررس به جیو با توجه به نتا یکل طورهب
مقایسه با استانداردها نشان و  و تخم انگل( TDS ،Nitrate ،Nitrite ،EC) پساب

خانه هاي مورد مطالعه کیفیت پساب خروجی از تصفیهدهد که در اکثر سالمی
محدوده مجاز استانداردهاي مذکور بوده است و آن را  در سبزوارشهري  فاضالب

ان که به صورت مستقیم توسط انساي و علوفه یصنعت اهانیگ اريیبراي آب توانیم
( )با رعایت الزامات بهداشتی توسط کارگران شود و یا فضاي سبز شهرياستفاده نمی
 يداز پساب تا حدودر استفاده  یافکار عموم نکهیبا توجه به ا ،نیهمچنبه کاربرد. 

وراها در سطح ش دادهایرو يمثبت با برگزار يسازبه دنبال فرهنگ دیاست با یمنف
مزید بر این به علت بیابانی بودن منطقه براي  و مردم روستاها بود. هاياریو ده

ریپلکس هایی مانند آتداغ و گونهاحیاي بیولوژیک مانند کاشت گیاهانی چون تاغ و قره
 ییهابا توجه به وجود کارخانههمچنین،  ساب خروجی استفاده نمود.توان از پمی

 و یمناسب پساب خروج متیدر منطقه و ق مانیکارخانه سیی و شوهمچون شن
 تواند ضمنها میدر این گونه کارخانهاستفاده از پساب  طیدر آب، شرا یجویصرفه

 مطالعه، تحقیق و کارشناسی، مدنظر قرار گیرد.
پساب، برکه استفاده مجدد از ، سبزوار فاضالبخانه تصفیه :کلمات کلیدی

 .SWOT ،QSPM ،تیتثب
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Abstract 
Sewage produced in homes can be divided into two groups. 
The sewage produced from domestic uses such as bathing and 
laundry and dishwashing water is called gray water and the 
sewage produced from toilets is called black water. In many 
systems used in the world, gray water is combined with black 
water and discharged by the municipal sewage system. 
However, gray water has a higher quality due to its lower 
pollution content and has a higher potential for reuse. In this 
study, using the combined model of SWOT analysis and 
QSPM matrix, the do's and don'ts of using the effluent from 
the Sabzevar city treatment plant were investigated. Based on 
the results of experiments on the effluent, the use of this 
effluent for agriculture demands further disinfections due to 
the Coliform density outside the permitted range which is 
recommended in national and international standards. 
However, in general and in most of the years, the quality of the 
effluent of Sabzevar municipal wastewater Treatment Plant is 
within the permissible limits and it can be used for irrigation 
of industrial and fodder plants which is not used directly by 
humans or for urban landscape according to the results 
obtained from the study of chemical and microbial quality of 
effluent (TDS, Nitrate, Nitrite, EC, parasite eggs). Considering 
that public opinion on the use of wastewater is somewhat 
negative, we should seek to create a positive culture by holding 
events at the level of councils, villages and rural people. In 
addition, due to the desert nature of the area, the effluent can 
be used for biological regeneration and planting plants such as 
Nitraria and Haloxylon, and species such as Atriplex. Also, due 
to the existence of factories such as washing plants and cement 
factories in the region and the reasonable price of effluents and 
water saving, the conditions of using effluents in such factories 
can be studied and researched. 
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 مقدمه  -7

 یکی از منابع آبیهاي فاضالب شهري خانهپساب حاصل از تصفیه
له أسشود. امروزه مفضاي سبز استفاده تواند در کشاورزي و می است که

کمبود آب و تخریب محیط زیست به عنوان یکی از بزرگترین مشکالت 
باشد. در این شرایط تصفیه و باز چرخش جوامع بشري مطرح می

ه باشدکترین راه کار در توسعه مدیریت منابع آب میها مهمفاضالب
ن اهامانند آبیاري گی آبیتواند نقش مهمی در رابطه با مشکالت کممی

 زدایی با کاشت و آبیارياي، مدیریت مناطق بیابانی و بیابانعلوفه
 (.Aalaton, 2006) ایفا نمایدگیاهان مرتعی 

 
کاهش پیامدهاي ناشی  کارهايهاستفاده از پساب به عنوان یکی از را

ی و محیطزیستاز بروز بحران آب و همچنین کاهش اثرات نامطلوب 
ا به منابع آب سطحی، به ویژه در هببهداشتی ناشی از تخلیه فاضال

خشک، مورد توجه قرار گرفته است مناطق خشک و نیمه
(Abedikoupai et al., 2006 .)  پسابهدف کلی از استفاده مجدد از 

است. تجربه نشان داده است  قابل شربدر کشاورزي حفظ منابع آب 
ن در ژکه وجود مقادیر قابل توجه موادي مانند فسفات، پتاسیم و نیترو

ند، دار یهاي کشاورزي نقش اساسکه همگی در باروري زمین اضالبف
بوده است. از سوي دیگر به دلیل  مؤثردر افزایش میزان محصوالت 

در کنترل مهاجرت  دتوانتأمین آب براي کشاورزي، این امر می
 رفتشی. با توجه به پباشد داشته مؤثرروستاییان به شهرها نقش 

 یفیفاضالب با ط هیاضالب در جهان، امکان تصفف هیتصف يهايفناور
 یوجپساب خر چنانکه. باشدیفراهم م یپساب خروج تیفیاز ک عیوس

را دربر  نییپا اریبس تیفیشرب گرفته تا ک يمناسب برا تیفیاز ک
 . (Rezaei and Sa’adat, 2018) ردیگیم
 

Aalinejad et al. (2012)  البفاضخانه تصفیهتأثیر آبیاري با پساب 
فرم و )کلی هاي شاخص آلودگیشهرکرد را بر تجمع باکتري شهري

و برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه مورد  هاي مدفوعی(آنتروکوک
 ثبت،هاي الکتوز مبررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که تعداد باکتري

به  نسبتسانتیمتري  1-5مدفوعی در عمق  فرمیکل و فرمیکلکل
درصد بیشتر بوده و با گذشت زمان  02تیمتري حدود سان 5-15عمق 

هاي شاخص آلودگی در خاک به مقدار روزانه تعداد باکتريهاي و پایش
 هايویژگی Emami and Chopani (2018) کاهش یافت. درصد 35

 سابپ و صنعتی خام پساب با آبیاري تأثیر تحت خاک شیمیایی
 دستهب نتایج. اندداده رقرا بررسی مورد را شهري شده تصفیه فاضالب

ان داده است پارامترهاي اسیدیته، شوري، نش آماري هايتحلیل از آمده
د که قرار گرفتن اريآم مختلف هاينیتروژن، فسفر و پتاسیم در گروه

 رايب استاندارد حد در پارامترها همه ولی بودند، داريداراي تفاوت معنی
تنوع  Binghua et al. (2019) بودند. زراعی محصوالت آبیاري

 دهش آبیاري شده تصفیه پساب با سال 01 که ايهمیکروبی خاک منطق
 تاس داده نشان ایشان پژوهش نتایج. دادند قرار ارزیابی مورد را است

. است نشده ایجاد خاک میکروبی مقادیر بر داريمعنی اثر هیچ که
ورد آساب تصفیه شده را بر عملکرد سبزیجات مثبت برپ اثر همچنین،

 .اندکرده
 

Khaskhoussy et al. (2019)  مزرعه ذرت را در خاک عناصر تجمع
 وردم آبیاري مختلف هايتحت آبیاري با پساب تصفیه شده و روش

 صفیهت فاضالب که داد نشان آزمایشات خاک نتایج. اندداده قرار ارزیابی
 د.ش فلزات سنگین و مغذي مواد الکتریکی، هدایت شده موجب افزایش

باعث  ده،ش تصفیه پساب با آبیاري که است داده نشان نتایج ،همچنین
  شده است. تولید کلروفیل و ردوکتاز نیتراتفعالیت افزایش 

 
است که در  ییهامدل نیترياز کاربرد یکی 1SWOT لیتحل سیماتر

ر مختلف مورد استفاده قرار گرفته که س عیصنا يبرا ياستراتژ نییتع
 دهایها و تهدلمه نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتچهار کالتین واژه 

 Aybaa) شده است دییأت آن توسط محققان مختلف ییو کارا باشدمی

et al., 2015, Subramoniam et al., 2010, Bernroider, 2002) 
از  یکی SWOTدل ــم ،يژـاسترات نیدوـت يهادلــم انیو در م

 ,Bahrami) اشدــبیم ن راهبردهایدوــتها در دلــم نیرـدتـکارآم

2010; Dyson, 2004.)  
 

Farzi and MehrAbadi (2020) لیتحت عنوان تحل يادر مطالعه 
ه مربوط ب يتهدیدها ها ویافته نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتنظام

 لیبر فرایند تحل یمبتن ياستفاده مجدد در محل آب خاکستر
 يهادیا و تهدهنقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ،يفاز یمراتبسلسله

و با  ییشناسا رانیدر ا يمربوط به استفاده مجدد در محل آب خاکستر
( 2AHP) يفاز یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا قیبا تلف افتهینظام یروش
از آن است که  یحاک جیکردند. نتا يبندتیاولو SWOT لیحلبا ت

برخوردار  يباالتر ینسب تی( از اهمدهای)تهد یخارج یعوامل منف
 رانیدر ا ستمیس نیبر توسعه ا يشتریب يگذارتأثیر جهینت ند و درهست

 .خواهند داشت
 

با  يکشاورز حصوالتم ياریاستفاده از پساب به عنوان منبع آب در آب
 تیریاز مد یعنوان بخشبه یستیرا با یمحیطمالحظات زیست تیرعا
استفاده مجدد،  .نمود یبحران آب تلق تیبا توجه به وضع داریپا

 کی عنواندارند تا فاضالب نه به ياژهیو گاهیجا افتیو باز یچرخانباز
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. با گردد یتلق ریپذدیمنبع تجد کیعنوان بلکه به یختنیر پساب دور
 یکین به عنوا يآب خاکستر يبرا يزیربرنامه نهیدر زم توجه به اینکه

 ،صورت نگرفته است رانیدر ا ات زیاديقیاز منابع آب نامتعارف، تحق
نقاط قوت، نقاط ضعف،  ییبا هدف شناسا SWOT لیتحل کی انجام

 يهاياستراتژ نیروش و تدو نیمربوط به ا يدهایها و تهدفرصت
استفاده مجدد آب  يتر براروشن ياندهیآ میترس يمربوط به آن برا

کارها و در این مطالعه راهخواهد بود. مفید  رانیدر ا يخاکستر
هاي ب با توجه به شرایط و ویژگیراهبردهاي استفاده صحیح از پسا

خانه سبزوار در مقایسه با استاندارهاي جهانی همچون پساب تصفیه
EPA ،WHO ،FAO  و استانداردهاي سازمان محیط زیست ایران، به

بندي شده با استفاده از ماتریس تحلیل مدیریت صورت اولویت
SWOT سازي راهبردهاي انتخاب شده در تلفیق با ماتریس کمی

3QSPM .ارائه خواهد شد 
 

 هعمنطقه مورد مطال -8

و  يدر غرب استان خراسان رضو با قدمت تاریخی يسبزوار شهر
شهرستان  نیا یو شمال یشرق هچهر. است رانیشمال شرق ا

 يبا هوا ياجلگه يهاقسمتمعتدل و در  میاقل يو دارا یکوهستان
 نیال شور در ابه نام ک یگرم همراه است. تنها دو رشته رودخانه فصل

 ریکو يدشت سبزوار را به نمکزارها يهاالبیوجود دارد که س هیناح
دقیقه و  03و  هدرج 57شهر در طول جغرافیایی  نی. اکندیم تیهدا

دقیقه قرار دارد و ارتفاع آن از سطح  12درجه و  33عرض جغرافیایی 
 نیگانیم ،متریلیم  331ساالنه  یمتوسط بارندگ زانیم ،متر 051 ایدر

 یغرب -یشرقغالب منطقه درصد و جهت باد  03 نسبی هوا رطوبت
و  0/11 نیدر شهر سبزوار بساالنه  بیشینه است. حداقل و حداکثر دما

درجه سلسیوس و حداقل و حداکثر  25و میانگین بیشینه ساالنه  7/30
 وسیدرجه سلس 0/12و میانگین دماي کمینه  25 و 3/2 دماي کمینه

 .داشته است وسانن
 

کیلومتري جنوب شرقی شهرستان واقع است،  5خانه سبزوار در تصفیه
 2ت متوسط ( با ظرفیتیه تثبکسیستم تصفیه آن به روش الگونی )بر

 3 در طول خانهتصفیه ورودي متوسط. باشدیهزار متر مکعب در روز م
لیتر در ثانیه بوده است  5/103وخروجی آن  157( 57و 53و 55) سال
ستان تاب دهد که این میزان تبخیر درتبخیر را نشان می صددر 7/3که 

 هايروش دنیا، در فاضالبتصفیه  درصد بوده است. براي 3/11
 میزان به روش هر از استفاده که است شده ارائه و طراحی متعددي

 نظر مورد منطقه اجرایی هاياقلیمی و توانمندي شرایط به زیادي
 وردم زمینِ وجود و خشک منطقهو  گرم شرایط دلیل به. دارد بستگی

 خانهصفیهت در( تثبیت الگون) تثبیت برکه روش منطقه، در فراوان نیاز
 تثبیت، هايبرکه. است گرفته قرار استفاده مورد سبزوار شهر

 که بوده ساخته دست انسان ي متفاوت وهاعمق با استخرهایی
 درجه با یپساب روز، چند ماندن زمان از پس و تجمع هاآن در فاضالب

 Sabzevar Water and Sewerage) شودمی خارج آن از باال تصفیه

Department and Kavosh Pey. Consulting Engineering 

Company, 2012)موقعیت جغرافیایی شهر سبزوار و  1 . شکل
خانه فاضالب شهري سبزوار در جنوب شرقی شهر را نشان تصفیه

 .هددمی
 

 روش تحقیق -3

 یفاضالب و پساب خروج مترهایپارا -3-7

هاي مختلفی مانند متعاقباً پساب پارامترها و ویژگیفاضالب و 
خواهی شیمیایی اکسیژن (،5BODخواهی بیولوژیکی )اکسیژن

(COD( اکسیژن محلول ،)DO( کل جامدات ،)TS جامدات معلق ،)
(TSS( کل جامدات محلول ،)TDSکل ،)کلی( فرمTCکلی ،)هاي فرم

(، نسبت جذب pH(، قلیایت )EC(، هدایت الکتریکی )FC) مدفوعی
جامدات اي، نیترات، نیتریت، (، نماتد رودهTP(، فسفر )SARسدیمی )

 شوند.شامل میرا  معلق و محلول در فاضالب
 

 ازیمورد ن یهاداده یریگو اندازه یآورجمع -3-8

الگون  ایفاضالب سبزوار از نوع برکه  خانههیتصف نکهیتوجه به ا با
ها و پارامترهاي الزم جهت استفاده و مقایسه با . دادهاست تیتثب

سازمان  گانه جهت مصارف کشاورزي شامل استاندارد 0استانداردهاي 
(، سازمان بهداشت 4EPAیاالت متحده آمریکا )احفاظت محیط زیست 

( و در نهایت 6FAO(، سازمان خواروبار جهانی )5WHOجهانی )
(، به صورت میانگین ساالنه 7IRNDOEایران ) زیستسازمان محیط

حدود استانداردهاي  1جدول  خانه دریافت گردید.از آزمایشگاه تصفیه
گیري شده را تشریح ذکر شده براي هر کدام از پارامترهاي اندازه

 کند.می
 

 SWOT تحلیل -3-3

است که به شکل  يدیمختصر و مف یلیمدل تحل SWOT ماتریس
را  دهایها و تهداز عوامل قوت، ضعف، فرصت کیهر  افته،ینظام 
مورد  قیتحق یکنون تیمتناسب با موقع راهبردهايکرده و  ییشناسا
توار منطق اس نیبر ا لیو تحل هیتجز نیا .کندیرا منعکس م یبررس

در  .کندیها را حداکثر مها و فرصتاثر بخش، قوت راهبرداست که 
.رساندیبه حداقل مآن را  داتیها و تهدحال که ضعف نیع



 
 

  7047، بهار  7تحقیقات منابع آب ايران، سال هجدهم، شماره 

Volume 18, No. 1, Spring 2022 (IR-WRR) 

0 
 

 

 
Fig. 1- Location of Sabzevar city and the Wastewater Treatment Plant 

 خانه فاضالبموقعیت شهر سبزوار و تصفیه -7شکل 

 
Table 1- International and national standards for laboratory tests performed in Sabzevar Wastewater 

Treatment Plant Lab 

 خانه فاضالب سبزواراستانداردهای جهانی و ملی جهت آزمايشات انجام شده در آزمايشگاه تصفیه -7جدول 

IRNDOE FAO EPA WHO Unit Parameter 
100 - 30 - mg.L-1 BOD5 )Solution( 
100 - 30 - mg.L-1 BOD5 
200 - 120 - mg.L-1 COD 
200 - 120 - mg.L-1 COD 
2 - - - mg.L-1 DO 

6-8.5 6.5-8 6.5-8.4 6-8.4 - pH 
100 - 5 - mg.L-1 TSS 

- 450 - 450 mg.L-1 TDS 
- 5 30 5 mg.L-1 Nitrate 
- - 1 - mg.L-1 Nitrite 

1000 1000 1000 1000 mg.L-1 TColiform 
- 3 3 3 (me.L-1)0.5 SAR 
- 0.7 0.7 0.7 Ds.m-1 EC 
- 1 1 1 - Nematode 

 اي در هیچکدام از استانداردها نیستند.که برخی از پارامترها داراي هیچگونه محدودهدهند ان میهاي جداول نشط تیرهخ* 
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از عوامل قوت،  کیکردن هر  ستیپس از ل SWOT سیدر ماتر
 مربوط به خود يهاو نوشتن آنها در سلول داتیها و تهدضعف، فرصت

. در شودیل منظر حاص مورد راهبردهاياز آنها  کیهر  یاز محل تالق
)مشاهده  یدانیاطالعات از مطالعات م آوريعجم يپژوهش حاضر برا

)اسناد و مدارک  یدانیم رینامه( و مطالعات غمصاحبه، پرسش م،یمستق
 یدانی( استفاده شد. در روش ميوتریکامپ گاهیو پاي ادار ،ايکتابخانه

 وروستاهاي اطراف  نساکنی و افراد از مصاحبه ها،از پرسشنامه
. در دیاستفاده گرد ادارات زینفع مانند اداره منابع طبیعی کارشناسان

از  یدانیم هايیبررس عالوه بر مشاهدات و یدانیبخش مطالعات م
 و هاو مطالعه منابع موجود نقاط قوت، ضعف، فرصت قیقلمرو تحق

ها نقاط قوت و ضعف و فرصت 3و  2در جداول شد.  ییشناسا دهاتهدی
خانه سبزوار جهت مصارف رگیري پساب تصفیهو تهدیدات بکا

 کشاورزي ارائه شده است.
 

 SWOTی و خارج یعوامل داخل یابيارز سيماتر -3-0

 عوامل داخلی این ماتریس شامل چهار ستون است، در ستون اول 
فهرست  ها و تهدیدات(یا خارجی )فرصت ضعف( ای)نقاط قوت 

 ان اهمیت و حساسیت هر. سپس در ستون دوم با توجه به میزشوندیم
آن عامل تعلق  ه( ب1 - 1عامل، ضریب اهمیتی بین صفر الی یک )

 رتیب رتبهت. در ستون سوم با توجه به کلیدي یا عادي بودن به ردیگیم
و تهدیدات ها ضعف به 0تا  1و رتبه ها و فرصتها به قوت 1تا  0

یت با (. ضریب اهمیت یا حساسArabi, 2010) شودیاختصاص داده م
توجه به اینکه آن عامل چقدر تعیین کنندگی دارد و مهم است بسته به 

ها و نظرات کارشناسان مانند اساتید دانشگاه مطالعات و پرسشنامه
ناسان هایی توسط کارشهر عامل نیز با پرسشنامه گردد. رتبهتعیین می

 در ستون چهارم،شود. و ذینفعان به هرکدام از عوامل نسبت داده می
در هم ضرب  املبراي هر ع هاي ستون سومرتبهدر ضرایب ستون دوم 

 Zarabi and) شودمیمشخص امتیاز نهایی عامل و  شوندیم

Mahboobfar, 2014; Almasi and Doorfard, 2012) . 
 

جهت   SWOTتشکیل ماتريس عوامل داخلی و خارجی  -3-5

 تدوين راهبردها

مجموعه  ریراهبرد در ز هر راهبرد است که 0داراي  SWOTماتریس 
پس از آن  .سازدیبه هدف را مشخص م دنیاز اهداف، روش رس یکی

 که الزم است شودیمشخص م ییهابه هر راهبرد، برنامه دنیرس يبرا
 انجام شود. زیها نآن يگذارو بودجه يزمانبند

 

ها راهبرد نیا: حداکثر( -)حداکثر یتهاجم هايراهبرد( SO) هايراهبرد
سازمان است و نقاط مثبت )توان و نقاط قوت(  یداخل تیبه وضع مربوط

 جادیدر سازمان ا ییافزاحالت هم کی ندنتوایو م دنکنیم یابیآن را ارز
 کند.

 
ه ــکارانمحافظه اــی یانطباق ايـهراهبرد( WO) ايـهراهبرد

 سازمان است یداخل تیمربوط به وضع هاراهبرد نیا: حداکثر( -)حداقل
، هاراهبرد. هدف دنکنیم یابی( آن را ارزيها)ضعف یمنفو نقاط 

 هاست. فرصت شیکاهش نقاط ضعف و افزا
 

 نیا: حداقل(-)حداکثر یرقابت ای ییاقتضا هايراهبرد( ST) هايراهبرد
را در ارتباط با قوت است و نقاط ی خارج تیمربوط به وضعها راهبرد

در مقابل  هايمندراهبرد براساس توان نی. ادنکیم یابیارز رونیب
موجود و  يهايتوانمند شیاست و هدف آن افزا بنا شده داتیتهد

 است. داتیکاهش تهد
 

 هاراهبرد نیا: حداقل( -)حداقل یتدافع هايراهبرد( WT) هايراهبرد
آن را در ارتباط  یسازمان است و نقاط منف یخارج تیمربوط به وضع

تا حد  دهایکاهش تهد راهبرد، نی. هدف اندنکیم یابیارز رونیبا ب
 امکان است.

 

 دهایهدها و تراهبردها، ابتدا نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت نییتع يبرا
آن  يناکه بر مب شد یبررس یرونیو عوامل ب یداخل يبه فضا یبا نگاه

. هر شده است، راهبردها استخراج SWOT سیاز ماتر دهو با استفا
به هدف را  دنیرساز اهداف، روش  یکیمجموعه  ریراهبرد در ز
 ییناسابه ش زین یرونیو ب یدرون انفعذین یی. شناساسازدیمشخص م

به هر  دنیرس ي. پس از آن برا(Arabi, 2010) دینمایعوامل کمک م
و  يمانبندکه الزم است ز شودیمشخص م ییهاراهبرد، برنامه

ارائه  حاتیها و توضانجام شود. با توجه روش زیها نآن يگذاربودجه
اثرات  سیماتری در مقابل عوامل خارج یده با قرار دادن عوامل داخلش

 .دیآیبدست م دهایها و تهدفرصتبا ها ها و ضعفمتقابل قوت
 

باشد،  5/2چنانچه جمع کل امتیازات نهایی در این ماتریس بیش از 
 پیش هايهاي به عمل آمده، قوتبینیبدین معنی است که طبق پیش

غلبه خواهد داشت و اگر این  داتیها بر تهدصتها و فررو بر ضعف
ها و ها بر قوتباشد نشان دهنده غلبه ضعف 5/2امتیاز کمتر از 

مطالعه، ابتدا بر اساس  نیها است. جهت انجام ابر فرصت داتیتهد
نفعان یو ذ رانیاز مد یخواهموجود در منطقه و با نظر هیاطالعات پا

نفر از  31 اریشد و در اخت هیاز نقاط قوت و ضعف منطقه ته یستیل
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( اننفعیو ذ انیدانشجو ا،آبف ،یعیحوزه )اداره منابع طب نیان اسکارشنا
و رتبه هر مورد مشخص شود. در ضمن  تیاهم بیضر اقرار داده شد ت

 ستینظرشان باشد به لمد یاز کارشناسان خواسته شد تا اگر عامل خاص

در رتبه ضرب شد و  تیاهم بیاساس ابتدا ضر نیاضافه کنند. بر ا
 در ستون چهارم قرار داده شد. ییبه عنوان وزن نها جهیسپس نت

 
Table 2- Strengths and weaknesses (Internal Factors) of using Sabzevar Treatment Plant effluent 

 خانه فاضالب سبزوارنقاط قوت و ضعف )عوامل داخلی( استفاده از پساب تصفیه -8جدول 

Weaknesses Strengths 
W1- Limiting conditions of agricultural lands 

and green space in terms of chemical parameters 

W2- Religious and jurisprudential issues in the 

use of wastewater 

W3- Cultivated plants with effluent in the area 

have a limited range. 

W4- Opinion on the use of wastewater in terms 

of unsanitary conditions 

W5-psychological adverse effects on 

wastewater use 

W6- Lack of facilities and conditions for the 

distribution of transported effluent in the study 

area 

W7- Infiltration of effluent into the groundwater 

aquifers used for drinking. 

W8- Disease of plants and agricultural products 

in long-term irrigation with effluent 

W9- Environmental impacts of wastewater use 

W10- Existence of some chemical parameters in 

the effluent such as salinity, toxic elements, etc.  

S1- Effluent is effective for agriculture and soil fertility 

due to the presence of minerals and nutrients. 

S2- Located in a suitable topographic condition, proximity 

to agricultural lands of surrounding villages 

S3- Potential of the area to receive and attract investors for 

the use of wastewater 

S4- Effluent can be used in agriculture due to the removal 

of organic matter in wastewater in terms of color and odor. 

S5- Effluent reduces greatly the need for chemical 

fertilizers due to the presence of various nutrients. 

S6- Topography of the area which allow the transfer of 

effluent to the consumption areas by gravity 

S7- Existing lands and urban green spaces suitable for 

wastewater use 

S8- Effluent as a permanent exploitable source of water 

even in times of drought 

S9- Welcoming farmers to use wastewater due to 

reasonable price and quality 

S10- Suitable existing routes to transfer the flow to the 

point of consumption (agriculture and green space) 

 
Table 3- Opportunities and threats (External Factors) of using Sabzevar Wastewater Treatment Plant 

effluent 
 خانه فاضالب سبزوارها و تهديدهای )عوامل خارجی( استفاده از پساب تصفیهفرصت -3جدول 

Threats Opportunities 
T1- Lack of coordination between different 

organizations for use of wastewater in different 

sections 

T2- Possible environmental problems in case of 

improper wastewater treatment 

T3- Problems with effluent transfer to target 

area 

T4- Problems in effluent irrigation systems 

T5- Possibility of creating health problems and 

risks for farmers 

T6- Lack of expertise in the use of wastewater 

and the use of traditional methods 

T7- Limited scientific studies in the field of 

wastewater use 

T8- Lack of sewage transfer canal to 

surrounding villages 

T9- Lack of suitable infrastructure for 

wastewater use in sectors such as aquaculture 

T10- Land acquisition at the site of the effluent 

transfer canal in the villages 

O1- Creating optimal conditions for the use of wastewater 
(for example, channeling the effluent transfer route) 

O2- Entrepreneurship and increasing the area under 

cultivation and consequently using more effluent 

O3- Reverse migration due to unconventional water source 

and agriculture 

O4- Development of villages and settlement of youth and 

prevention of migration of residents of surrounding 

villages 

O5- Use of effluent in industrial sectors of the city  

O6- Use of effluent in aquaculture and other secondary 

uses 

O7- Promotion of the use of unconventional water 

resources such as wastewater in local people 

O8- Support of relevant government departments to plans 

to use wastewater in the agricultural and industrial sectors 

O9- Substation of effluent with water from aqueducts and 

wells in order to protect the aquifer 

O10- Due to the presence of desert wastelands, the use of 

effluent in desertification control and for planting 

rangeland plants 
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 (QSPM) یکم کياستراتژ یزيربرنامه سيماتر -3-4

 يهانهیگز یابیمهم در ارز اریبس يابزارها و هاکیاز تکن یکی
در  هــکاست  راهبردها ینسب تیو مشخص نمودن جذاب کیاستراتژ

 يزـیررنامهــب سیماتر رد،یگیرار مـق يریگمیرحله تصمـم
 دینمایمشخص م سیماتر نی. اباشدی( مQSPM) یکم کیاستراتژ

و در واقع  است تربانتخاب شده، مناس يهانهیاز گز کیه کدام ــک
 Earabi and) کندیم يبندتیانتخاب شده را اولو يهاياستراتژ

Parsaeian, 2000 .) 
 

راحل م هايزیردر برنامه کیاستراتژ یکم يزیرجدول برنامه هیته يبرا
 :شودیم یط ریز
 
 بی)منظور همان ضر یوزن ازیو امت یو خارج یابتدا عوامل داخل -1

( دیذکر گرد یو خارج یعوامل داخل سیعوامل است که در ماتر تیاهم
منتقل شده، سپس  کیاستراتژ يزریبرنامه جدول به هااز آن کیهر 
 يباال فیدر رد SWOTاستخراج شده از ماتریس  هايياستراتژ هیکل

 ؛شوندیفهرست م کیستراتژا يزریبرنامه سیماتر
 
ا توجه ب عامل در تعیین استراتژي،هر  ازیامت ای تیجذاب نییتع يبرا -2

 شود،یداده م 0تا  1از  يازیامت ،يهر استراتژ نیآن در تدو تیبه اهم

 يدر بدست آمدن استراتژ یو خارج یآن عامل داخل دید دیبا یعنی
 ؛مذکور چقدر مؤثر است

 
مرحله اول در  ايهوزن ت،یجذاب ازیبه دست آوردن جمع امت يبرا -3

از عوامل  کیتأثیر هر  ییوزن نها بیترت نیضرب شده است، بد ازیامت
 ؛دآییمذکور به دست م يبر استراتژ

 
 ازیامت ک،یاستراتژ يزریهر ستون جدول برنامه يازهایاز جمع امت -0

دهنده که نشان د،یآیبه دست م از راهبردها کیهر  یینها
 تندوردار هسـبرخ يشتریب ازیو امت تیه از اهمـاست ک هاییياستراتژ

 :AliAhmadi et al., 2003). شوندبندي میو به نوعی اولویت

Earabi and Parsaeian, 2001.) 
 

 نتايج و تحلیل نتايج -0

 ي فاضالببر رو ییایمیش شاتیحاصل از آزما جیبخش نتا نیادر 
 خانههیتصف شگاهیکه توسط آزما ی حاصلپساب خروج ورودي و

ذکر  یو مل یجهان يالب سبزوار انجام گرفته است با استانداردهافاض
ه ارائه شد 7الی  0در جدول  است که در ادامه دهیگرد سهیمقا ،شده
 .است

 
Table 4- Comparison of effluent parameters in 2015 with international standards 

 7373 های جهانی برای سالمقايسه پارامترهای پساب خروجی با استاندارد -0جدول 
Comparison IRNDOE FAO EPA WHO Average Unit Parameter 

- - - - - 24448 m3.s-1 Discharge 
Above the standard 100 - 30 - 110 mg.L-1 BOD5 
Above the standard 100 - 30 - 120 mg.L-1 BOD5 
Above the standard 200 - 120 - 214 mg.L-1 COD 
Below the standard 200 - 120 - 190 mg.L-1 COD 
Below the standard 2 - - - 1.5 mg.L-1 DO 

As standard 6-8.5 6.5-8 6.5-8.4 6-8.4 7.98 - pH 
Above the standard 100 - 5 - 133 mg.L-1 TSS 
Below the standard - 450 - 450 405.5 mg.L-1 TDS 

- - - - - 90.5 mg.L-1 TKN 
- - - - - 8.5 mg.L-1 Ammoniac 

Below the standard - 5 30 5 23.6 mg.L-1 Nitrate 
Below the standard - - 1 - 0.83 mg.L-1 Nitrite 

- - - - - 2.8 mg.L-1 TP 
Above the standard 1000 1000 1000 1000 3000 No. at 100ml TColiform 
Below the standard - 3 3 3 0.8 (me.L-1)0.5 SAR 
Below the standard - 0.7 0.7 0.7 0.5 dS.m-1 EC 

As standard - 1 1 1 1 - Nematode 
 
 
 



 
 

  7047، بهار  7تحقیقات منابع آب ايران، سال هجدهم، شماره 

Volume 18, No. 1, Spring 2022 (IR-WRR) 

5 
 

 

Table 5- Comparison of effluent parameters in 2016 with international standards 

 7370 مقايسه پارامترهای پساب خروجی با استانداردهای جهانی برای سال –5جدول 
Comparison IRNDOE FAO EPA WHO Average Unit Parameter 

- - - - - 23521 m3.s-1 Discharge 
Above the standard 100 - 30 - 128 mg.L-1 BOD5 
Above the standard 100 - 30 - 102.69 mg.L-1 BOD5 
Above the standard 200 - 120 - 232 mg.L-1 COD 
Above the standard 200 - 120 - 204.83 mg.L-1 COD 
Below the standard 2 - - - 1.79 mg.L-1 DO 

As standard 6-8.5 6.5-8 6.5-8.4 6-8.4 7.99 - pH 
Above the standard 100 - 5 - 125 mg.L-1 TSS 
Below the standard - 450 - 450 400 mg.L-1 TDS 

- - - - - 85 mg.L-1 TKN 
- - - - - 7.23 mg.L-1 Ammoniac 

Below the standard - 5 30 5 21.88 mg.L-1 Nitrate 
Below the standard - - 1 - 0.66 mg.L-1 Nitrite 

- - - - - 2.6 mg.L-1 TP 
Above the standard 1000 1000 1000 1000 2500 mg.L-1 TColiform 
Below the standard - 3 3 3 1.2 (me.L-1)0.5 SAR 
Below the standard - 0.7 0.7 0.7 0.57 dS.m-1 EC 
Below the standard - 1 1 1 >1 - Nematode 

 
 
 
 

 

Table 6- Comparison of effluent parameters in 2017 with international standards 
 7375 مقايسه پارامترهای پساب خروجی با استانداردهای جهانی برای سال –4جدول 

Comparison IRNDOE FAO EPA WHO Average Unit Parameter 
- - - - - 23548 m3.s-1 Discharge 

Above the standard 100 - 30 - 147.69 mg.L-1 BOD5 
Above the standard 100 - 30 - 117.98 mg.L-1 BOD5 
Above the standard 200 - 120 - 235 mg.L-1 COD 
Above the standard 200 - 120 - 210.63 mg.L-1 COD 
Below the standard 2 - - - 1.76 mg.L-1 DO 

As standard 6-8.5 6.5-8 6.5-8.4 6-8.4 8.01 - pH 
Above the standard 100 - 5 - 130.71 mg.L-1 TSS 
Above the standard - 450 - 450 500 mg.L-1 TDS 

- - - - - 87.5 mg.L-1 TKN 
- - - - - 8.29 mg.L-1 Ammoniac 

Below the standard - 5 30 5 22.18 mg.L-1 Nitrate 
Below the standard - - 1 - 0.78 mg.L-1 Nitrite 

- - - - - 2.34 mg.L-1 TP 
Above the standard 1000 1000 1000 1000 1800 mg.L-1 TColiform 
Below the standard - 3 3 3 1 (me.L-1)0.5 SAR 
Below the standard - 0.7 0.7 0.7 0.6 dS.m-1 EC 
Below the standard - 1 1 1 >1 - Nematode 
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Table 7- Comparison of effluent parameters in 2018 with international standards 

 7374 ه پارامترهای پساب خروجی با استانداردهای جهانی برای سالمقايس –9جدول 
Comparison IRNDOE FAO EPA WHO Average Unit Parameter 

- - - - -* 24771 m3.s-1 Discharge 
Above the standard 100 - 30 - 170 mg.L-1 BOD5 
Above the standard 100 - 30 - 142.5 mg.L-1 BOD5 
Above the standard 200 - 120 - 248 mg.L-1 COD 
Above the standard 200 - 120 - 228.5 mg.L-1 COD 
Below the standard 2 - - - 1.76 mg.L-1 DO 

As standard 6-8.5 6.5-8 6.5-8.4 6-8.4 8.06 - pH 
Above the standard 100 - 5 - 141.75 mg.L-1 TSS 
Above the standard - 450 - 450 470 mg.L-1 TDS 

- - - - - 92 mg.L-1 TKN 
- - - - - 8.45 mg.L-1 Ammoniac 

Below the standard - 5 30 5 21.5 mg.L-1 Nitrate 
Below the standard - - 1 - 0.65 mg.L-1 Nitrite 

- - - - - 2.35 mg.L-1 TP 
Above the standard 1000 1000 1000 1000 2000 No. at 100ml TColiform 
Below the standard - 3 3 3 1.44 (me.L-1)0.5 SAR 
Below the standard - 0.7 0.7 0.7 0.59 dS.m-1 EC 

As standard - 1 1 1 1 - Nematode 
 اي در هیچکدام از استانداردها نیستند. هاي جداول به این معنا است که برخی از پارامترها داراي هیچگونه محدوده* خط تیره

 
نتایج حاصل از آزمایشگاه در مقابل استانداردهاي  7تا  0در جداول 

المللی و ملی تعیین حدود مجاز پارامترهاي پساب قرار گرفته و بین
مشخص شده است که کدام یک از پارمترهاي پساب خروجی 

خانه فاضالب شهري سبزوار در محدوده مجاز استانداردها تصفیه
 هستند.

 
Table 8- Matrix of internal factors and final points 

 ماتريس عوامل داخلی و امتیازات نهايی -5جدول 
Final weight Point Attraction coefficient Factors 

   Strengths 

0.14 2 0.07 S1 

0.08 2 0.04 S2 

0.12 3 0.04 S3 

0.12 3 0.04 S4 

0.2 4 0.05 S5 

0.12 3 0.04 S6 

0.12 2 0.06 S7 

0.28 4 0.07 S8 

0.18 3 0.06 S9 

0.03 1 0.03 S10 

   Weaknesses 

0.12 4 0.03 W1 

0.09 3 0.03 W2 

0.18 3 0.06 W3 

0.18 3 0.06 W4 

0.04 1 0.04 W5 

0.07 1 0.07 W6 

0.18 3 0.06 W7 

0.12 3 0.04 W8 

0.14 2 0.07 W9 

0.09 3 0.03 W10 

2.56  1 Total 
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Table 9- Matrix of external factors and final points 

 ماتريس عوامل خارجی و امتیازات نهايی -7جدول 
Final weight Point Attraction coefficient Factors 

   Opportunities 

0.09 3 0.03 O1 
0.24 4 0.06 O2 
0.32 4 0.08 O3 
0.21 3 0.07 O4 
0.12 3 0.04 O5 
0.12 3 0.04 O6 
0.2 4 0.05 O7 

0.03 4 0.03 O8 
0.02 1 0.05 O9 
0.03 1 0.03 O10 

   Threats 

0.05 1 0.05 T1 

0.07 1 0.07 T2 

0.18 3 0.06 T3 

0.015 3 0.05 T4 

0.06 1 0.06 T5 

0.09 3 0.03 T6 

0.16 4 0.04 T7 

0.18 3 0.06 T8 

0.18 3 0.06 T9 

0.12 3 0.04 T10 

2.65  1 Total 

 

 انتخاب راهبرد -0-7

استفاده  گاهیجا ،(11)جدول  یو خارج یعوامل داخل سیبه ماترتوجه  با
 ییاجرا يهاتیو اولو راهبردها سیسبزوار، ماتر خانههیاز پساب تصف

 که گرفتندقسمت جداگانه قرار  0به صورت نمودار در  ستمیمختلف س
 سیماتر. SWOTنوع راهبرد از چهار راهبرد مدل  کی یعنیهر قسمت 

 یها در دو بعد اصلقرار دادهبراساس است ییاجرا يهاتیو اولو ياستراتژ
 :گرفتشکل 

 
ور مح يکه بر رو یعوامل داخل یابیارز سیماتر یینها ازیجمع امت -1

 ؛شودی( نشان داده مX) یافق
ور مح يکه بر رو یعوامل خارج یابیارز سیماتر یینها ازیجمع امت -2

 .شودی( نوشته مY) یافق
 

لعه از نظر نمرات منطقه مورد مطا تیچنانچه موقع سیماتر نیا در
 ،یتهاجم ياستراتژ اول نمودار باشد هیدر ناح یو داخل یعوامل خارج

چنانچه در خانه سوم باشد  ،یرقابت ياستراتژ ددوم باش هیاگر در ناح
 ياستراتژ چهارم باشد هیکارانه و سرانجام اگر در ناحمحافظه ياستراتژ

 یعوامل داخل سیبا استفاده از ماتر 2. شکل گرددیم شنهادیپ یافعتد
 یو خارج یعوامل داخل یابیارز يهاسیو استقرار نمرات ماتر یو خارج

منطقه  کیاستراتژ تیآن، موقع يبر رو (53/2، 35/2( )0و  5جداول )
ر محو يبر رو یعوامل داخل یینها ازی. چون جمع امتکندیرا مشخص م

محور  يبر رو یبه دست آمده از عوامل خارج ازیو جمع امت 53/2 یافق
 ک،یاستراتژ تیریطبق اصول مد نی. بنابراباشدیم 35/2 ،يعمود
 یجمتها ياستراتژ هیمنطقه مورد مطالعه در ناح کیاستراتژ تیموقع

(SOتع )يریراهبرد استفاده از نقاط قوت با بکارگ نی. هدف ادیگرد نیی 
 (.Arabi, 2010) است یرونیب يهافرصت

 
 خانههیجهت استفاده از پساب تصف یتیریمد يهاياستراتژ پس از اینکه

 نی( اQSPM) يسازیکم سیدست آمد، توسط ماترهسبزوار ب
 شدند.مرتب  5تا  1از  بیو به ترت يبندتیاولو يهاياستراتژ

 

و مشخص نمودن  راهبردي هاينهیگز یابیدر ارز هاکیاز تکن یکی
 د،رگییقرار م يرگیمیکه در مرحله تصم راهبردها ینسب تیجذاب
 سیماتر نی. اباشدی( مQSPM) یکم کیاستراتژ يزریبرنامه سیماتر

 تربانتخاب شده، مناس هاينهیاز گز کیکه کدام  دینمایمشخص م
کند یم بنديتیانتخاب شده را اولو هايياستراتژ قعو در وا باشدمی

(Kurdnaeij, 2017.) 
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Table 10- Presenting strategies in the form of a table (matrix) for a better display and understanding 

 مذکور یو درك بهتر راهبردها شينما )ماتريس( برایارائه راهبردها به صورت جدول  -74ل جدو

Threats Opportunities  

Competitive strategy (ST) 

ST1- Due to the quality of the effluent, coordination 

between different organizations for the optimal use of this 

unconventional source 
ST2- Conducting periodic and expert visits to manage the 

predictable environmental problems in the use of effluent 

ST3- Solving the problems of wastewater transfer and 

creating transfer channels using the suitable topographic 

conditions  

ST4- Due to the lack of optimal conditions for using 

effluent such as channeling the effluent transfer route, to 

attract investors to solve this problem 
ST5- Attracting investors to resolve the issue of land 

acquisition to locate the pipe or transmission channel  

ST6- Due to the widespread use of wastewater, further 

studies and expertise on this issue for localization in the 

region 

ST7- Attracting investors to create infrastructure for 

wastewater use in aquaculture 

ST8- Rely on the support of farmers to manage health issues 
in using wastewater in accordance with international 

standards and guidelines 

Offensive strategy (SO) 

SO1- Creating optimal conditions for the use of effluent due to the 
presence of nutrients and minerals in it 

SO2- Due to the effect of effluent on soil fertility and consequently 

increase agricultural productivity, it creates employment and reverse 

migration to villages. 

SO3- Use of effluent for urban green space due to nutrients and 

minerals and no unpleasant odor 

SO4- Use of effluents in industry due to reasonable prices and the 

absence of heavy metals and damage to industrial equipment 
SO5- Use of effluent in desert greening according to the climatic 

conditions of the region.  

SO6- Use of effluent in aquaculture according to the presence of 

nutrients. 

SO7- Due to the appropriate quality conditions of the effluent, use of 

effluent as replacement for water from wells and aqueducts in the area. 

SO8- Creating a proper culture for using wastewater according to the 

Support of farmers in the use of wastewater.  

S
tr

en
g
th

s 

Defensive strategy (WT) 

WT1- Use of appropriate disinfectants to remove harmful 

effluents 

WT2- More studies and expertise to use wastewater with 

regard to environmental and health issues 

WT3- Due to the possibility of effluent infiltration into the 
aquifer, management of environmental issues 

WT4-According to the prediction of disease in plants, 

conducting expert research and studies in this field 

Adaptive or conservative strategy (WO) 

WO1- According to the Support of farmers and government 

departments, management and justification and solving religious and 

jurisprudential issues in the use of wastewater 

WO2- Due to the limited range of plants that can be cultivated with 

effluent in the region, creating suitable and optimal conditions for 

effluent quality (for example, channeling the effluent transfer route) 
WO3- Due to the health issues resulting from the use of wastewater, 

conduct expert studies to use wastewater instead subterranean of 

aqueduct water and wells 

WO4- Due to health issues, the use of wastewater in the industry and 

expertise of this issue 

WO5- Due to the negative perceptions in using wastewater, create a 

culture for wastewater use in local people by holding orientation 
classes by relevant agencies 

WO6- Due to the Support of government and non-governmental 

companies, the establishment of the necessary facilities at the 

wastewater distribution site 

W
ea

k
n
es

se
s 

 

 

Fig. 2- Matrix of SWOT implementation 

strategies and priorities 
 يیاجرا یهاتيراهبردهاو اولو سيماتر -8کل ش

SWOT 
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راحل م هايزریدر برنامه کیاستراتژ یکم يزریجدول برنامه هیته يبرا
 :شودیم یط ریز
 

 SWOTمدل  سیکه از ماتر یتیریمد ياستراتژ 5ادامه با استفاده از  در
 ازیو قرار دادن امت QSPM يبندسیو طبق مستندات ماتر دیمنتج گرد
)نقاط قوت و  یدر مقابل هر کدام از عوامل درون راهبردها نیو وزن ا

هر کدام از  يبند( و رتبهدهای)فرصت و تهد یها( و عوامل خارجضعف
که در  5/2بر اساس تفاوت با عدد  یتیریمد يهاياستراتژ نیا

اب انتخ یتیریمد ياستراتژ نیذکر شد بهتر SWOTمستندات مدل 
 سیحاصل از ماتر جیبه ارائه نتا 12و  11 يهاخواهد شد که در جدول

QSPM .پرداخته شده است 

 

 
Table 11- Creating a QSPM matrix of internal factors to estimate the scores of strategies 

 هایاستراتژ ازاتیجهت براورد امت یعوامل داخل QSPM سيماتر جاديا -77جدول 
SO8 SO7 SO6 SO5 SO4 SO3 SO2 SO1  Factors 
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A
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co
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                 Strengths 

0.245 3.5 0.245 3.5 0.28 4 0.245 3.5 0.07 1 0.28 4 0.245 3.5 0.28 4 0.07 S1 

0.12 3 0.14 3.5 0.14 3.5 0.16 4 0.04 1 0.1 2.5 0.1 2.5 0.1 2.5 0.04 S2 

0.1 2.5 0.12 3 0.16 4 0.14 3.5 0.14 3.5 0.1 2.5 0.14 3.5 0.12 3 0.04 S3 

0.08 2 0.14 3.5 0.14 2.5 0.14 3.5 0.06 1.5 0.16 4 0.16 4 0.14 3.5 0.04 S4 

0.175 3.5 0.15 3 0.15 3 0.175 3.5 0.075 1.5 0.175 3.5 0.2 4 0.2 4 0.05 S5 

0.1 2.5 0.1 2.5 0.1 2.5 0.16 4 0.1 2.5 0.1 2.5 0.1 2.5 0.12 2 0.04 S6 

0.12 2 0.21 3.5 0.12 2 0.21 3.5 0.09 1.5 0.21 3.5 0.18 3 0.105 3.5 0.06 S7 

0.245 3.5 0.28 4 0.245 3.5 0.245 3.5 0.245 3.5 0.245 3.5 0.28 4 0.28 4 0.07 S8 

0.24 4 0.21 3.5 0.12 2 0.12 2 0.09 1.5 0.12 2 0.21 3.5 0.18 3 0.06 S9 

0.045 1.5 0.06 2 0.06 2 0.06 2 0.06 2 0.075 2.5 0.06 2 0.075 2.5 0.03 S10 

                 Weaknesses 

0.045 1.5 0.06 2 0.09 3 0.03 1 0.09 3 0.045 1.5 0.06 2 0.045 1.5 0.03 W1 

0.06 2 0.06 2 0.03 1 0.09 3 0.075 2.5 0.09 3 0.09 3 0.06 2 0.03 W2 

0.06 1 0.09 1.5 0.18 3 0.06 1 0.24 4 0.24 4 0.06 1 0.09 1.5 0.06 W3 

0.15 1.5 0.15 2.5 0.06 1 0.06 1 0.15 2.5 0.18 3 0.12 2 0.12 2 0.06 W4 

0.08 2 0.12 3 0.14 3.5 0.1 2.5 0.1 2.5 0.14 3.5 0.1 2.5 0.1 2.5 0.04 W5 

0.14 2 0.105 1.5 0.14 2 0.105 1.5 0.07 1 0.21 3 0.105 1.5 0.21 3 0.07 W6 

0.12 2 0.15 2..5 0.18 3 0.15 1.5 0.24 4 0.12 2 0.15 2.5 0.12 2 0.06 W7 

0.06 1.5 0.06 1.5 0.04 1 0.1 2.5 0.16 4 0.14 3.5 0.06 1.5 0.06 1.5 0.04 W8 

0.105 1.5 0.105 1.5 0.105 1.5 0.105 1.5 0.07 1 0.175 2.5 0.14 2 0.14 2 0.07 W9 

0.045 1.5 0.045 1.5 0.045 1.5 0.045 1.5 0.09 3 0.09 3 0.075 2.5 0.075 2.5 0.03 W10 

2.415  2.6  2.485  2.5  2.255  2.995  2.635  2.62  1 Total 
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Table 12- Creating a QSPM matrix of external factors to estimate the scores of strategies 
 هایراتژاست ازاتیجهت براورد امت خارجیعوامل  QSPM سيماتر جاديا -78جدول 

SO8 SO7 SO6 SO5 SO4 SO3 SO2 SO1  Factors 
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                 Opportunities 

0.105 3.5 0.105 3.5 0.105 3.5 0.12 4 0.12 4 0.105 3.5 0.09 3 0.12 4 0.03 O1 

0.18 3 0.18 3 0.21 3.5 0.21 3.5 0.24 4 0.12 2 0.21 3.5 0.21 3.5 0.06 O2 

0.28 3.5 0.28 3.5 0.28 3.5 0.28 3..5 0.28 3.5 0.16 2 0.32 4 0.28 3.5 0.08 O3 

0.245 3.5 0.21 3 0.245 3.5 0.175 2.5 0.21 3 0.14 2 0.28 4 0.245 3.5 0.07 O4 

0.12 3 0.14 3.5 0.04 1 0.14 3.5 0.16 4 0.04 1 0.12 3 0.06 1.5 0.04 O5 

0.14 3.5 0.14 3.5 0.16 4 0.08 2 0.04 1 0.04 1 0.12 3 0.1 2.5 0.04 O6 

0.2 4 0.175 3 0.175 3.5 0.175 3.5 0.1 2 0.15 3 0.125 2.5 0.125 2.5 0.05 O7 

0.06 2 0.09 3 0.06 2 0.105 3.5 0.09 3 0.105 3.5 0.075 2.5 0.075 2.5 0.03 O8 

0.15 3 0.2 4 0.175 3.5 0.175 3.5 0.175 3.5 0.175 3.5 0.1 2 0.175 3.5 0.05 O9 

0.075 2.5 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.06 2 0.09 3 0.06 2 0.075 3.5 0.03 O10 

                 Threats 

0.05 1 0.075 1.5 0.15 3 0.1 2 0.1 2 0.15 3 0.1 2 0.1 2 0.05 T1 

0.21 3 0.105 1.5 0.07 1 0.21 3 0.21 3 0.14 2 0.105 1.5 0.105 1.5 0.07 T2 

0.21 3.5 0.18 3 0.15 2.5 0.03 1 0.12 2 0.18 3 0.12 2 0.12 2 0.06 T3 

0.175 3.5 0.125 2.5 0.15 3 0.15 3 0.2 4 0.05 1 0.175 3.5 0.175 3.5 0.05 T4 

0.15 2.5 0.12 2 0.18 3 0.12 2 0.21 3.5 0.18 3 0.12 2 0.12 2 0.06 T5 

0.03 1 0.045 1.5 0.03 1 0.06 2 0.03 1 0.06 2 0.06 2 0.09 3 0.03 T6 

0.04 1 0.06 1.5 0.04 1 0.08 2 0.04 1 0.08 2 0.03 1.5 0.06 1.5 0.04 T7 

0.18 3 0.15 2.5 0.21 3.5 0.06 1 0.12 2 0.18 3 0.09 1.5 0.09 1.5 0.06 T8 

0.18 3 0.12 2 0.03 4 0.06 1 0.18 3 0.18 3 0.18 3 0.18 3 0.06 T9 

0.08 2 0.06 1.5 0.08 2 0.04 1 0.04 1 0.12 3 0.12 3 0.12 3 0.04 T10 

2.68  2.68  2.69  2.520  2.725  2.445  2.952  2.920  1 Total 

با جمع وزن نهایی حاصل از ضرب ضریب جذابیت )اهمیت( هر کدام 
از عوامل در امتیاز هر کدام از راهبردهاي انتخابی که بر اساس اثر آن 

براي  0الی  1عامل بر راهبرد مذکور بدست آمده )که عددي است 
براي عوامل ضعف و تهدیدات( وزن  1الی  0عوامل قوت و فرصت و 

ي هر کدام از عوامل داخلی و خارجی تعیین شد، نهایی هر راهبرد برا

هاي حاصل از جدول عوامل داخلی و خارجی با سپس هرکدام از وزن
 5/2هم جمع و در نتیجه راهبردها با توجه به تفاوت با معیار 

بندي و طریق نتایج حاصل از اولویت 13بندي شدند، در جدول اولویت
 بندي ارائه شده است.انجام اولویت

 
Table 13- Prioritization of selected strategies 

 انتخاب شده یهایاستراتژ یبندتياولو -73جدول 
SO8 SO7 SO6 SO5 SO4 SO3 SO2 SO1 Strategies 
2.68 2.6 2.485 2.5 2.255 2.995 2.635 2.62 Internal 
2.68 2.68 2.69 2.52 2.725 2.445 2.952 2.920 External 
5.54 5.587 5.44 4.98 5.02 2.175 5.28 5.36 Total 

4 5 6 7 8 3 1 2 Sort 



 
 

  7047، بهار  7تحقیقات منابع آب ايران، سال هجدهم، شماره 

Volume 18, No. 1, Spring 2022 (IR-WRR) 

10 

 

 

 لیتحل يبرا يابزار QSPM یکم کیاستراتژ يزیربرنامه سیماتر
 لیدر تحل ياستراتژ ياجرا يبرا ویسنار نیو انتخاب بهتر وهایسنار

ها و از روش یکیدر واقع  سیماتر نیاست. ا SWOTمدل 
 تیولوبا ا يتحقق استراتژ يبراو نظارت  شیپا ،یابیارز يهاکیتکن

حاصل از تأثیر  جیتوجه به نتا ااست. ب SWOTحاصل از مدل  شتریب
منتخب و جمع  يهايبر استراتژ یو خارج یهرکدام از عوامل داخل

بدست  هر کدام از راهبردها یینها ازیحاصل هر ستون امت يازهایامت
 یعوامل داخل حاصل از هرکدام از جداول یینها ازیامت نیآمد. سپس ا

 ییاساس عدد نها رجمع شد و ب گریدکیبا  13در جدول  یو خارج
 جیکه نتا دیمشخص گرد جمع رتبه هرکدام از راهبردها نیحاصل از ا

 :است ریانتخاب شده به صورت ز يهاياستراتژ تیاولو
1 )2SOشیخاک و افزا يزی= با توجه به تأثیر پساب در حاصلخ 

مهاجرت معکوس به روستاها  و اشتغال جادیعث ااب يکشاورز يوربهره
 ؛شودیم
 
2 )1SOو مناسب جهت استفاده پساب به علت  نهیبه طیشرا جادی= ا

 ؛موجود در آن یو معدن يوجود مواد مغذ
 
3 )3SOبا توجه به مواد  يسبز شهر ي= استفاده از پساب جهت فضا

 ؛نامطبوع يو عدم بو یو معدن يمغذ
 
0 )5SOجادیال کشاورزان در استفاده از پساب ا= با توجه به استقب 

 ؛مناسب استفاده از پساب يسازفرهنگ
 
5 )7SOمناسب پساب، استفاده از پساب  یفیک طی= با توجه به شرا

 ؛منطقه يهاها و قناتبا چاه ینیگزیجهت جا
 
3 )3SOي؛پرورياستفاده از پساب در آبز ي= با توجه به وجود مواد مغذ 
 
7 )5SOزدایی از اقلیمی منطقه استفاده در بیابان طیشرا = با توجه به

 منطقه؛
 
5 )0SOدم مناسب و ع متی= استفاده از پساب در صنعت با توجه به ق

 .یصنعت يهابه دستگاه بیو آس نیوجود فلزات سنگ
 

 بندیخالصه و جمع -5

پساب  یکروبیم و ییایمیش ،یکیزیپارامترهاي ف یبررس جینتا
 تشده اس هئراا 7الی  0 جدول درسبزوار ي فاضالب شهر خانهیهتصف

 طیدر استاندارد سازمان حفاظت مح شده هیبر اساس رهنمودهاي ارا
 ،ییایمیشیوب و ییایمیش یخواه ژنیپارامترهاي اکس مقدار ران،یا ستیز

در  نیتریت، مواد محلول و معلق، قلیاییت، نیتراتغلظت عناصر و 
محصوالت  اريیآب درپساب  از براي استفاده  شدههیتوص محدوده مجاز

نتایج تحقیق حاضر که شرایط طبق ؛ قرار داشت ايعلوفه کشاورزي
 شیمیایی پساب در محدوده مجاز بوده و که نتایج تحقیق با تحقیقاتی

هري شسبزوار صورت گرفته پساب  خانههیدر مورد تصف نیز که تاکنون
 ;Vali et al., 2017) سبزوار صورت گرفته است، مطابقت دارد

Arefkhani and Mehrabadi, 2011; Riazi et al., 2018.) 
 

 پساب براي نیاستفاده از ا ،تمامی استانداردهاي ذکر شدهبر اساس 
در  شدههیتوص مجاز خارج از محدوده فرمیکل تراکم لیدل کشاورزي به

ت که با از کاربرد اس شیپساب پ شتریبیی استاندارد، مستلزم گندزدا
( مطابقت دارد و Asgari and Albaji, 2017از تحقیق )نتایج حاصل 

بر روي پساب  (Vali et al., 2017) قیتحق جیتادر همین راستا ن
 دینشان داد که استفاده از پساب در تولخانه سبزوار خروجی تصفیه

و  است همراه يو جد ادیز يهاتیجات با محدودیفیو ص يسبز
 .گرددیمن شنهادیعنوان پ چیه بخش به نیجهت استفاده در ا نیبنابرا

 تیفیک یدست آمده از بررس به جیو با توجه به نتا یکل طورهب حالنیبا ا
 یساب خروجپاستانداردها،  با ترکیب بهترپساب و  یکروبیو م ییایمیش

 اناهیگ اريیبراي آب توانیرا م سبزوارشهري  فاضالبه خانهیاز تصف
 (Aalinejad et al., 2012) ياگیاهانی مانند ذرت علوفهو  یصنعت

 د.شود به کار برکه به صورت مستقیم توسط انسان استفاده نمی
 

اي هخانه جهت آبیاري پروژهبا توجه به اینکه از آب پساب تصفیه
قه مورد که در منط افتیدر توانیمشود، زدایی منطقه استفاده میبیابان

همراه با  اغت گونهبخصوص  یابانیشور پسند ب يهامطالعه کاشت گونه
نطقه م یاهیپوشش گ يایدر اح تواندیبا پساب توانسته و م ياریآب

مهم،  نیدر منطقه ا يکاربوتهي بعد يهامؤثر باشد و در پروژه اریبس
 جیا نتاب قیتحقاز بخش  نیا جی. نتاردیقرار گ ییاجرا انیمدنظر متول

(Shahriyari et al., 2010)  يداریپا استفاده از پساب را درکه 
 مناطق کیولوژیب اءیو اح یو کود ده ياریآب يهانهیکاهش هز اهان،یگ
در  تینها در مطابقت دارد. انددهیداغ مناسب دتوسط گونه قره یابانیب

جهت کاهش اثرات  گرددیم شنهادیرودخانه، پ یدگیزمان خشک
رودخانه کالشور، از پساب جهت  ریمس پساب در طول یمحیطزیست

 هیدر حاش یمحصوالت چوب نیو همچن ياهوالت علوفمحص دیتول
 يهاآب یکاهش الودگ نهیکار، هم زم نیا. گردد شور استفادهکال

 را ددرآم دیو تول ییاشتغالزا نهیوحش و هم زم اتیخاک، ح ،ینیرزمیز
 .آوردیفراهم م
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کشاورزي براي اهداف توسعه اقتصادي فقط زمانی  استفاده از پساب در
 اهد بود که حفاظت و نگهداري طوالنی مدت منابع وقابل اجرا خو
توأم  هايبررسی چالش باشد.مدنظر قرار گرفته سالمت  ظهمچنین حف

ها دهد که بسیاري از این چالشبا کاربرد پساب در کشاورزي نشان می
ي مدیریتی هااعمال روش هاي اصولی وریزيبا برنامه توانرا می

 ها از سیستم تلفیقی کنترله روشصحیح برطرف نمود. در این گون
جلوگیري، کاهش و جبران  جهت هاي مختلفاي از روشجموعهم

شود که نتیجه آن، محیطی و بهداشتی استفاده میهاي زیستریسک
سختگیرانه و تضمین  ها، عدم نیاز به استانداردهايکاهش هزینه

 ردها واستاندا . ابتدا باید با توجه بهها استریزيموفقیت برنامه
ه و در ادام هاي بهینه تصفیهبه کارگیري روشو  رهنمودهاي مناسب

و  هاي کاشت و آبیاري مناسبروشو  کشت مناسبو نوع  الگوها
هاي الزم به منظور محدودسازي تماس و در معرض قرار اعمال روش

راي بهاي الزم تدوین و اجراي دستورالعملو  مگرفتن کارگران و عمو
 هلف ذیربط مانند کشاورزان و عوامل اجرایی کنترل کنندهاي مختهگرو
به طور  هاي پایش دقیق و کارآمداجراي سیستمدر انتها  ایجاد وو 

 .خانه پرداختماهانه و ساالنه به مدیریت استفاده از پساب تصفیه
 

نتایج تحقیق حاضر و نتایج تحقیقات مرتبط ذکر شده گویاي تناسب 
هاي مختلف کشاورزي و صنعتی است، عرصهخوب استفاده از پساب در 

بستگی به شرایطی مانند مهیایی  انتخاب مجموعه مناسبی از راهکارها
وضعیت شیوع  منطقه، منابع موجود، وضعیت کشاورزي و اجتماعی

هاي با منشأ مدفوعی در منطقه و تقاضاي بازار براي محصوالت بیماري
سازي مجموعه اجرایی از آبیاري شده با پساب را دارد که بایستی قبل

 د.منتخب به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گیر
 

خارجی راهبردهاي چهارگانه  از ماتریس عوامل داخلی و 11در جدول 
به دست آمده است و در ادامه بسته به بزرگتر یا کوچکتر بودن مقدار 

بزرگتر  5/2، که در این تحقیق هر دو از 5/2عوامل داخلی و خارجی از 
(، راهبردهاي تهاجمی به عنوان راهبرد منتخب 0و  5)جداول  ودندب

هرکدام از راهبردهاي منتخب در  11انتخاب گردید و سپس در جدول 
نیز در مقابل عوامل خارجی قرار  12مقابل عوامل داخلی و در جدول 

هرکدام از این عوامل در تعیین و حصول آن راهبرد  تأثیرگرفتند و 
بسته به این عوامل براي هر کدام از راهبردها سنجیده شد و سپس 

نتایج  13یک امتیاز یا مقدار نهایی به دست آمده است و در جدول 
عوامل خارجی با  12عوامل داخلی و جدول  11نهایی حاصل از جدول 

هم جمع شده و نتیجه نهایی براي هر راهبرد به دست آمده است و با 
بندي شدند. راهبردهاي اولویت اتوجه به بزرگی مقدار نهایی راهبرده

خانه )که در دامنه منتخب عالوه بر نقاط قوت درونی پساب تصفبه

 و المللی است( داراي فرصتتناسب خوبی با استانداردهاي ملی و بین
استعداد بالقوه منطقه براي بکارگیري و استفاده از پساب است و بر 

هکارهاي متناسب با هاي بدست آمده باید به دنبال رااساس اولویت
شرایط منطقه جهت تصفیه بهتر فاضالب شهري سبزوار و استفاده از 
پساب آن عالوه بر احیاي مناطق بیابانی و فضاي سبز، براي کشاورزي 
گیاهان غالب منطقه مانند گندم و جو، چغندر قند و سبزیجات و 

ده اجات بود. و همچنین با عنایت به اینکه افکار عمومی در استفصیفی
ا سازي مثبت باز پساب تا حدودي منفی است باید به دنبال فرهنگ

 ها و مردم روستاها بود.برگزاري رویدادها در سطح شوراها و دهیاري
اي باعث افت شدید ها در سطح ملی و منطقههمچنین، خشکسالی

هاي سطحی دائمی و فصلی هاي زیرزمینی، خشکیدن قنوات و آبآب
جهت  نبود آب تواند خألساب تا حدودي میه از پشده و استفاد

کشاورزي را پوشش دهد، البته باید توجه داشت که شوري، سدیمی 
هاي زیرزمینی سازي آبشدن خاک و گاهاً نفوذ به اعماق ژرف و آلوده

 نیز باید مدنظر باشد و کارشناسی شود.
 

شویی و کارخانه سیمان در منطقه و هایی همچون شنوجود کارخانه
جویی در آب، شرایط مچنین قیمت مناسب پساب خروجی و صرفهه

استفاده از پساب در صنعت نیز باید مطالعه و کارشناسی شود و در 
صورت داشتن بازه شیمیایی و فیزیکی مناسب، جهت به کارگیري 

  الزم صورت گیرد. يهاها هماهنگیپساب در اینگونه زمینه
 

شتی منطقه، متأسفانه هنوز کانال مناسب و د با وجود شرایط توپوگرافی
مناسبی جهت انتقال پساب به مناطقی مانند منطقه احیاي بیولوژیک 

دست ساخته نشده و همانطور که ذکر شد به رودخانه مراتع پایین
ریزد و عالوه بر اینکه در زمان جاري بودن آب رودخانه شور میکال

و در مواقع  هاي منطقه و وحوش گرددممکن است مورد تغذیه دام
 محیطی گردد.خشکیدن رودخانه نیز ممکن است باعث خطرات زیست
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