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  1چکیده

در  باشد. دلیل محتواي باالي پروتئین آن داراي اهمیت بسیاري می شده در صنعت کنسروسازي ماهی بهتولید پسماند
صنایع غذایی  پسماند. استفاده مجدد از گیرد تنها از روش دیگ پخت مورد استفاده مجدد قرار می پسماندکشور ایران این 

و در نهایت آسیب  چنین تولید انرژي و هم هاي مواد غذایی ، تثبیت زبالهضایعات کاهشثري جهت ؤکار م راهتواند  می
 )AHP )Analytic Hierarchy Processمراتبی  با استفاده از روش سلسله پژوهشدر این  تر به محیط زیست باشد. کم

هیدرولیز کمپوست هوازي، هاي دیگ پخت،  ماهی، از بین گزینه پسماندهاي استفاده از  و شناسایی برخی از روش
استفاده با استفاده از معیارهاي فنی، اقتصادي، محیط زیستی و مدیریتی به تشخیص بهترین روش سوز  زبالهو  آنزیمی

نشان داد که از نظر متخصصین با توجه به معیارها  AHPنتایج حاصل از . پرداخته شدماهی  کنسروکارخانه  پسمانداز 
در اولویت استفاده  459/0 بهترین روش دیگ پخت با امتیاز ،مدیریتی محیطی، اقتصادي، فنی و معیارهاي زیست و زیر

ترتیب با  سوز به هاي هیدرولیز آنزیمی، کمپوست هوازي و زباله گیرد. پس از آن روش ماهی قرار می کنسرو پسمانداز 
دهنده  بود که این امر نشان 07/0نرخ ناسازگاري کلی نیز برابر با  .قرار گرفتند 097/0و  189/0، 256/0 امتیاز
 دیگ پختو آنالیز حساسیت،  مورد بررسی با توجه شرایط باشد. می و اعتبار مدل اعتماد بودن نتایج ارزیابی قابل

   اخته شد.شندر شهرك صنعتی میرود  ماهی کارخانه کنسرو پسماندعنوان بهترین روش براي مدیریت و ساماندهی  به
  

  AHP، مدیریت پسماند، ماهی کنسرو پسماند هاي کلیدي: واژه
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  مقدمه
 استفاده محصوالت جانبی ماهی امروزه قابل برخی از

رود. تولید  ها هدر می هستند، اما مقدار زیادي از آن
میلیون تن تخمین  20ضایعات ماهی ساالنه نزدیک به 

براي کاهش آلودگی . )2003 ،(رستدادشود  زده می
ها استفاده یا حتی  توانند از این زبالهبکه  هایی آوري فن

برخی از مواد آلی مفید را قبل از دفع بازیابی نمایند، 
 هیچ تعریف). 2001کیتین و همکاران، ( ضروري هستند

جنبی دریایی را  دقیقی از آن چیزي که محصوالت
کند، وجود ندارد و تعریف کلی آن در  تعریف می

رابطه با احشا، سر، قطعات خرد شده، استخوان و 
 ،چاولیا ؛1997همکاران،  (میکلسن و باشد پوست می

نگرانی  ماهی قسمت اعظمی از پسماندفع د. )2003
(کانن و  غذاهاي دریایی است فراوريصنایع 

ترین تعریف  ر حال حاضر معمولد .)2018همکاران، 
شامل همه مواد خام، خوراکی یا از محصوالت جانبی 

غیرخوراکی است که در طول تولید محصول اصلی 
هاي استفاده روش. )2002(گیلدبرگ باقی مانده است 

هضم  هاي ماهی عبارتند از: هیدرولیز، از زباله
غربالگري و چندین روش ون، هوازي، فیلتراسی بی

). 2008 ،(اروانیتویانیس و کاسیتی منظورهمتفرقه/ چند
براي  مورد استفاده هايدر حال حاضر، اغلب روش

دریایی عبارتند از تولید روغن ماهی، غذاي  پسماند
 لوپس و همکاران،( ماهی، سیالژ یا تولید کود آلی

هیدرولیز آنزیمی  ).2018 ،همکاران وکانن  ؛2015
عنوان یک روش جایگزین براي  پروتئین ماهی به

توده ماهی به محصوالت پروتئین  تبدیل زیست
 جاي خوراك دام و کود مورد استفاده قرار خوراکی به

 .)2003 ،چاولیا ؛1997 (دنیزو مارتین، گرفته است
لت و پودر ماهی) جزء اصلی و (پ یغذاي ماه

در اکثر مراکز پرورش ماهی ترین منبع پروتئین  اصلی
 ).2017ن، (ساهو و همکارا و پرورش طیور است

ماهی  پسماندمقاالت موجود در رابطه با تولید متان از 

 ،همکاران (مشونده و است کمیاب محدود وبسیار 
فرایندهاي تولید در صنایع کنسرو ماهی باعث ). 2004

شود که  جامد میضایعات توجهی از  ایجاد مقدار قابل
و  یوراهضم شوند.  هوازي بیصورت  توانند به می

 پسماند) پتانسیل متان بیوشیمیایی 2012(همکاران 
را بررسی و سوزن ماهی  مختلف ماهی تون، ساردین

هوازي  هضم بی ).2012 همکاران، (یورا و ندکرد
هاي حاصل از سوخت  تواند جایگزین انرژي می

از شود. آن محیطی  فسیلی و کاهش اثرات زیست
سوي دیگر، باعث تولید ضایعات ارگانیک هضم شده 

 گردد که می تواند پس از یک مرحله ثبات یا می
 ،ومتویوس(بر کمپوست در کشاورزي استفاده شود

وسیله فرایند  هماهی ب پسمانداستفاده مجدد از . )2010
کمپوست ممکن است یک ابزار ایمن براي افزایش 
ارزش پسماندهاي آلی بازیافتی و تولید هیومیک اسید 

 هاي رشد گیاهیعنوان محرك بهبا پتانسیل استفاده 
طرح کمپوست  ).2018 همکاران، (رادیزیمسکا و باشد

 هاي قسمتبا استفاده از امعاء و احشاء ماهی در 
هاي جایگزین و  مختلف از جهان در جستجوي روش

مفید ماهی به محصوالت  پسماندمناسب براي تبدیل 
 ؛2008 ،ن(هادسو انجام شده است کشاورزيبراي 

. )2005 ه و همکاران،ئکینو ؛1997لیائو و همکاران، 
عنوان کود براي هر دو  ماهی به پسمانداستفاده از 

محصوالت به مصارف کشاورزي و توانبخشی 
 (مازانیرو و همکاران، کشاورزي استفاده شده است

امروزه تبدیل ماهی . )2004آلفارو و همکاران، ؛ 1998
هاي مختلف از  به پودر ماهی یا روغن آن به روش

یزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی هاي ف جمله: روش
(دیگ  ترین روش روش پرس انجام است. معمول قابل

 ).2002، ي(رضوي شیراز باشد پخت) می

ریزي و طراحی یک سیستم مدیریت  برنامه
اي شامل انتخاب تجهیزات  محیطی جامع منطقه زیست

 هاي دفع، تخصیص ضایعات جامد و و روش
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هاي تصفیه  ها از محل تولید به محل مانده پسماند باقی
 باشد ل میو دفع و انتخاب مسیرهاي حمل و نق

معیاره چندگیري  تصمیم .)2005 ،(یسیلنکار و ستین
با فراهم نمودن یک روش تحلیل سیستماتیک، مسائل 
فنی موجود را با اطالعات اقتصادي ترکیب نموده و 

همکاران،  (هوانگ و نماید بندي می ها را رتبه گزینه
، تاکنون شده هاي انجام با توجه به بررسی. )2011

هاي ساماندهی  ی بر روي روشپژوهشگونه  هیچ
انجام نگرفته  AHPپسماند ماهی با استفاده از روش 

براي را  AHPتعدادي از مطالعات روش است. 
از  .اند محیطی مورد بررسی قرار داده مدیریت زیست

هاي  براي کاهش پیچیدگی سیستم AHPروش 
هاي  محل مناسب دفن زبالهبراي انتخاب مدیریت زباله 

لین و  ).2009همکاران، وانگ و ( استفاده شدجامد 
 هاي را براي تعیین اولویت AHP) روش 2010همکاران (

بازیافتی مورد نیاز در تایوان به  پسماندنسبی افزودن 
شکوهیان  ).2010(لین و همکاران،  ندتصویب رساند

محیطی انواع  زیست -به ارزیابی فنی)2017(عمرانی  و
(شکوهیان  هاي تولید انرژي از پسماند پرداختند روش

  .)2017 ،و عمرانی
هاي موجود  هدف از این مطالعه بررسی روش

ماهی و سپس  کنسروبراي ساماندهی پسماند کارخانه 
 باشد. انتخاب بهترین روش استفاده از این پسماند می

  
  ها مواد و روش

این پژوهش در شهرك صنعتی میرود بابلسر استان 
شهرك صنعتی میرود فاز  مازندران انجام گرفته است.

، شهرستان بابلسر، جاده واقع در استان مازندران 1
   ، روستاي میرود شهرك صنعتی میرود است.بهنمیر

 معیاره،گیري چند تصمیم معیاره:گیري چند روش تصمیم
هاي موجود با  براي انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه

رود  کار می توجه به چندین شاخص تصمیم به
گیري  فرآیند تصمیم). 2008آبادي و افشار  (میان

ها، تبدیل مقیاس  معیاره، اهداف، معیارها، گزینهچند
معیارها به واحدهاي متناسب، تعیین وزن معیارها براي 

ها، انتخاب و کاربرد الگوریتم  تعیین اهمیت نسبی آن
ها و انتخاب گزینه برتر  بندي گزینه ریاضی براي رتبه

فرآیند ). 2010 ،ریمی و مهردادي(ککند  را تعریف می
معیاره شامل چهار مرحله اساسی  گیري چند تصمیم
 انتخاب -3دهی،  وزن -2شناسایی و ارزیابی،  -1است: 

 آنالیز - 4و  MADMگزینه برتر با استفاده از یک روش 
باشد. در مرحله  حساسیت و انتخاب گزینه نهایی، می

گیران، انتخاب معیارها  شناسایی و ارزیابی، شناسایی تصمیم
ها در  گزینهشده و ارزیابی  ها انجام و مشخص کردن گزینه

صورت  کنندگان مقابل معیارها و زیرمعیارها توسط شرکت
هدف از این  ).1988 ،(تکل و همکاران گیرد می

چنین تعیین رتبه  روش، شناسایی گزینه برتر و هم
ه معیارهاي همها با لحاظ نمودن هم زمان  گزینه

  . )2007 (زنگ و همکاران،باشد  گیري می تصمیم
این مطالعه از نوع تحلیلی توصیفی  گیري: روش نمونه

استفاده از منظور انتخاب بهترین روش  باشد که به می
 گیري پرداخته است. روش نمونهپسماند کارخانه ماهی 

 50صورت سرشماري انجام گرفت که در کل شامل  به
تحقیقات میدانی که توسط پرسشنامه بود بر اساس 

پرسشنامه توسط  31پرسشنامه انجام شد، در مجموع 
گروه از متخصصین شیالت، محیط زیست، مدیریت  4

ارشد و  پسماند و بهداشت محیط با مدارك کارشناسی
 19مورد ارزیابی قرار گرفت و تعداد  يدکتر

پرسشنامه به دالیل برخی نواقص و اشتباه حذف 
ها پرسشنامه بود که  آوري داده گردید. ابزار جمع

  آوري گردید. توسط محقق و با توجه به مقاالت جمع
ماتریس مقایسه زوجی  5نامه شامل  پرسش: پرسشنامه

بود میزان  4×4بود. در ماتریس اول که یک ماتریس 
محیطی، فنی، مدیریتی و  معیار (زیست 4اهمیت 

اقتصادي) نسبت به هدف (انتخاب بهترین روش 
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ها  ) ارزیابی شد. در این ماتریساز پسماند استفاده
معیارها ها نسبت به معیارها و زیر گزینه میزان اهمیت

صورت  ها نیز بهدهی به پارامتر بررسی شد. نحوه امتیاز

صورت دو به دو با  هاي مقایسه زوجی و به ماتریس
 1و سپس با توجه به جدول  یکدیگر و مقایسه

  دهی شدند.امتیاز
  

 . زوجی هاي مقایسه براي عنصر دو بین ترجیحات مقیاس -1 جدول
Table 1. Scale comparisons of AHP.  

  بندي طبقه
Classification  

  ترجیح برابر
Equal 

importance 

  ترجیح متوسط
Moderate 

importance 

  ترجیح قوي
Strong 

importance 

  قوي ترجیح خیلی
Very strong 
importance 

  ترجیح بی نهایت
Absolute (extreme) 

Importance 

  مقادیر بینابینی
Intermediate 

values 
  شدت وزن

Intensity of weight 
  8و  6، 4، 2  9  7  5  3  1

  
ها پس از تکمیل توسط خبرگان  وزن گزینه

ها ایجاد و  مقایسهمراتب  مشخص شد و سپس سلسله
  نتایج مورد بررسی قرار گرفتند.

وري اطالعات و ایجاد آپس از گردآنالیزهاي آماري: 
ماتریس زوجی، هدف اصلی در باالترین بخش و بعد 

ترین بخش  معیارها و در پایینزیر از آن معیارها و
  ها قرار گرفتند. انجام مقایسات زوجی معیارها  گزینه

  افزار  ري با استفاده از نرمو محاسبه نرخ ناسازگا
11 Expert Choice منظور تحلیل مسائل  که به

شود، انجام شد.  استفاده می معیاره گیري چند تصمیمی
هاي زوجی با استفاده از  ماتریس حاصل از مقایسه

  زیر نرمال شد: رابطه
  

)1  (  
  

ها  ایی گزینهپس از محاسبه ماتریس نرمال، وزن نه
  زیر محاسبه شد: رابطهبا استفاده از 

  

)2 (                   [ ]1  nijtoW j n
nx

   

  
 نتایج و بحث

گونه  کنون هیچشده تا انجام هاي پژوهشبا توجه به 
هاي  اطالعاتی در رابطه با ساماندهی و مدیریت روش

جا که  استفاده از پسماند ماهی ارائه نشده است و از آن
دلیل بار غذایی  هحاصل از کارخانه پخت ب پسمانداین 

باشند، لزوم بررسی  اهمیت فراون می دارايباال 
ها با توجه به معیارها و شرایط موجود  استفاده از آن
 باشد. امري مهم می

، معیارهاي اصلی فنی، مدیریتی پژوهش در این
هاي محیطی و اقتصادي به همراه زیرمعیار زیست

بر اساس نتایج  گرفت. مربوطه مورد بررسی قرار
) از نظر متخصصین و وزن 3 (جدول دست آمده هب

محیطی  ها هیدرولیز آنزیمی در قسمت زیست داده
عبارتی بهترین انتخاب با توجه به  ترین وزن و به بیش

ترتیب دیگ پخت،  باشد. بعد از آن به این معیار می
 سوز قرار گرفتند. این امر کمپوست هوازي و زباله

تر بودن بوي حاصل از فرایند  دلیل کم ند بهتوا  می
ها باشد. در  شآنزیمی نسبت به سایر رو هیدرولیز

حیطی شرایط اقلیمی و محیطی م معیارهاي زیست زیر
گذارترین پارامتر  ثیرأعنوان ت به 602/0منطقه با امتیاز 

). پس از شرایط اقلیمی و 2 (جدول شناخته شد
تر و ایمنی قرار  کممحیطی منطقه تولید بوي نامطبوع 

هاي  معیار زیبایی منظر از بین گزینهگرفتند. زیر
انتخاب شده با توجه به نظر متخصصین در آخرین 

اي  جوزي و فیروزه). 2 (جدول اولویت قرار گرفت
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ی به بررسی تجزیه و تحلیل اثرات پژوهشنیز در 
محیطی کشتارگاه طیور با استفاده از روش  زیست
AHP لیمه و ). 2014 ،اي و فیروزه جوزي( پرداختند

) با در نظر گرفتن چهار گزینه 2014همکاران (
مختلف جهت تولید انرژي از پسماند براي شهرهاي 

هاي اي مختلف را با استفاده از معیاره برزیل، گزینه
ثیرات أارزیابی تی نموده و به اقتصادي تحیل -فنی

 (لیمه و هاي مختلف پرداختند محیطی گزینه زیست
 ).2014اران، همک

ترین  گذاري با بیشهاي سرمایهمعیار هزینهزیر
اولویت اول معیار اقتصادي و زیرمعیار  امتیاز در

ترتیب با امتیاز  داري به برداري و نگه هاي بهره هزینه
  قرار گرفتند. 172/0و  404/0

: دستمزد داري شامل نگه برداري و هاي بهره هزینه
 باشد. خدمات می و بودجه صرف انرژي، محصوالت و
اي است که براي  هزینه تعمیر و نگهداري شامل بودجه

هاي عملیات و  شود. هزینه تعمیر و نگهداري هزینه می
شوند:  شاخه تقسیم می نگهداري نیز به دو زیر

در ). 2010 ،(کایا و کهرامان هاي ثابت و متغیر هزینه
هاي  همکاران به ارزیابی جایگزین ی خوشبند وپژوهش

هاي شهري تهران  لف براي بازیافت انرژي از زبالهمخت
هاي  پرداختند. از بین روش AHPبا استفاده از روش 

هاي محیطی  دلیل جنبه هوازي به مورد بررسی هضم بی
ترین جایگزین در  عنوان پایدار و اقتصادي بهتر به

(خوشند و  ها انتخاب شد مقایسه با سایر جایگزین
یابی  پژوهشی که به بررسی مکاندر ). 2018همکاران، 

نفت در دریاي مرمر پرداختند تنها متغیرهاي فنی و 
عملیاتی را مورد توجه قرار داده و در نهایت به براي 

 هاي پژوهشتر پیشنهاد نمودند تا در  بررسی بیش
 مدیریتی نیز بررسی شوند هاي سیاسی وبعدي معیار

یی با توجه به اهمیت و توانا). 2018 ،(کسیوگلو

هاي وارد شده و قابلیت استفاده  استفاده از تکنولوژي
و  379/0کارایی فرایند در معیار فنی با امتیاز ها،  آن

ترین  داراي بیش 241/0سپس قابلیت کاربرد با امتیاز 
امتیاز از نظر متخصصین بودند. دیگ پخت (شامل 
روغن و پودر ماهی) با توجه به شرایط فنی، اولویت 

ر متخصصین به خود اختصاص داد، پس اول را از نظ
هاي هیدرولیز آنزیمی، کمپوست هوازي و  از آن روش

معیار فنی از نظر ترین زیر سوز قرار گرفتند. مهم زباله
کاربرد فرایند با  .باشد ن کارایی فرآیند میامتخصص

آخرین امتیاز را در معیار فنی به خود  040/0امتیاز 
نده آن است که ده اختصاص داد. این نتیجه نشان

تجربه و سابقه استفاده از روش دیگ پخت در طی 
هاي دیگر را  سالیان متمادي نتوانست اهمیت گزینه

 تر نماید. کم

معیار استفاده مجدد از ضایعات در معیار زیر
معیار شناخته رترین زی مهم 486/0مدیریتی با امتیاز 

شده براي اخذ تصمیمات بعدي در رابطه با معیار 
ی قرار گرفت. دیگ پخت نیز با توجه به معیار مدیریت

عنوان بهترین روش شناخته شد. تصفیه  مدیریتی به
ثر و استفاده مجدد از مقادیر عظیم مواد زائد ؤم

کشاورزي و مواد غذایی روزانه باعث بهبود پایداري 
(شیتز و  شود هاي تولید مواد غذایی می سیستم

  ).2015همکاران، 
استراتژي تعمیر و نگهداري در مدیریت تسهیالت 
مهم است، اما عدم رویکرد سیستماتیک براي تعیین 

ر ت بیشنحوه استراتژي نگهداري، کارایی و هزینه در 
دلیل  ). به2017(پون و همکاران،  ها وجود دارد شرکت

گیري و  قطعی نبودن نتایج در مراحل مختلف تصمیم
ترین  ها داراي بیش ی گزینهکه وزن نهای با توجه به این

ثیر در انتخاب است، نیازمند این هستیم که قبل از أت
  انتخاب گزینه نهایی تحلیل حساسیت انجام دهیم.
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 . ماهیکنسرو مراتبی انتخاب بهترین فرایند استفاده از پسماند کارخانه  ساختار سلسله -1شکل 

Figure 1. Hierarchical structure selection for chosing the best way of use fish waste in a canned fish factory. 
  

 ها بندي تحلیل حساسیت امکان تغییر اولویتدر انجام 
تحلیل ) 2010(کریمی و همکاران،  وجود دارد

با تغییر  3حساسیت انجام شده که با توجه جدول 
هاي اصلی پایداري  بندي درصد وزنی بین اولویت

ها بررسی شد و دیگ پخت در تحلیل حساسیت  گزینه
در پژوهشی که توسط . نیز در اولویت اول قرار گرفت

سوز از بین  عمرانی انجام شد، زباله شکوهیان و
پسماند  استفاده ازهاي مورد بررسی براي  روش

شکوهیان و ( عنوان اولویت چهارم قرار گرفت به
نرخ ناسازگاري در این مطالعه برابر . )2017عمرانی، 

است. طبق گفته ساتی، سطح  درصد 7که  07/0 با
دهنده  باشد و نتایج نشان قبول می عدم تطابق قابل

 ).Saaty ،1980( سطح باالیی از دقت مدل است
دهنده همبستگی در سطح و  نشانچنین این امر  هم

   مقایسه مدل است.

 



 ناصر مهردادي و مرضیه آقاسی
 

99 

  . کارخانه کنسرو ماهی ها براي انتخاب بهترین روش استفاده از پسماند وزن معیارها و شاخص -2جدول 
Table 2. The weight of criteria and indices for selecting the best way to use of fish waste in a canned fish factory.  

وزن 
 شاخص

 ها شاخص
وزن 
  معیارها

   معیارها

602/0  شرایط اقلیمی و محیطی منطقه 
Climatic and environmental conditions 

540/0 محیطی زیست   

Environmental 
  

217/0 تر تولید بوي نامطبوع کم   

Reduce bad odor 

126/0  ایمنی 
Safety 

055/0  زیبایی منظر 

view 
404/0 گذاري هاي سرمایه هزینه   

Investment costs 

274/0  اقتصادي 
Economical 

 
087/0  زمین مورد نیاز 

Land needed 

337/0  بازگشت سریع سرمایه و ارزش افزوده 
Investment costs 

172/0 نگهداري و برداري هاي بهره هزینه   
Operating and maintenance costs 

040/0  سابقه و تجربه کاربرد فرآیند 

Experience of process experience 

150/0  فنی 
Technical 

 

055/0 تر تجهیزات الکترومکانیکال کم   

Less electromechanical equipment 
057/0  قابلیت اعتماد 

Reliability 

081/0  قابلیت ارتقاء کمی و کیفی 
Ability to upgrade 

147/0 کننده عدم وابستگی به تکنولوژي کشور تولید   

Non-dependence on the technology of the producer country 
241/0  قابلیت کاربرد 

Applicability 

379/0  کارایی فرآیند 
Process efficienc 

486/0  استفاده مجدد از ضایعات 
Re-use of waste 

037/0  مدیریتی 
administration 

 

138/0 برداري سادگی بهره   

Simplicity of operation 

233/0  سادگی نگهداري 
Easy to maintain 

094/0  دسترسی به تجهیزات 
Access to equipment 

049/0  نیاز به پرسنل مشخص 
Expert staf 
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 . ها نسبت به معیارها وزن نسبی گزینه -3 جدول
Table 3. The relative weight of options compared to the criteria.  

سوز  زباله  معیارها دیگ پخت هیدرولیز آنزیمی کمپوست هوازي 

112/0  205/0  208/0  475/0 محیطی معیارهاي زیست   
Environmental 

037/0  228/0  248/0  488/0  شرایط اقلیمی و محیطی منطقه 
Climatic and environmental conditions 

041/0  178/0  132/0  649/0 تر تولید بوي نامطبوع کم   

Reduce bad odor 
491/0  189/0  0/161 158/0  ایمنی 

Safety 
347/0  096/0  184/0  372/0  زیبایی منظر 

view 
046/0  165/0  124/0  665/0  اقتصادي 

Economical 

045/0  115/0  158/0  682/0 نگهداري برداري و هاي بهره هزینه   
Operating and maintenance costs 

046/0  174/0  116/0  664/0 گذاري هاي سرمایه هزینه   
Investment costs 

046/0  169/0  111/0  674/0  بازگشت سریع سرمایه و ارزش افزوده 
Investment costs 

049/0  201/0  146/0  605/0  زمین مورد نیاز 
Land needed 

045/0  193/0  291/0  471/0  فنی 
Technical 

042/0  171/0  252/0  535/0  کارایی فرآیند 
Process efficienc 

036/0  152/0  244/0  568/0  قابلیت کاربرد 
Applicability 

041/0  321/0  481/0  158/0  عدم وابستگی به تکنولوژي کشور تولیدکننده 

Non-dependence on the technology of the producer country 
049/0  183/0  395/0  374/0  قابلیت ارتقاء کمی و کیفی 

Ability to upgrade 
110/0  265/0  187/0  439/0  قابلیت اعتماد 

Reliability 
033/0  173/0  254/0  540/0 تر تجهیزات الکترومکانیکال کم   

Less electromechanical equipment 
049/0  131/0  246/0  574/0  سابقه و تجربه کاربرد فرآیند 

Experience of process experience 
056/0  207/0  266/0  471/0  مدیریتی 

administration 
033/0  162/0  317/0  488/0  استفاده مجدد از ضایعات 

Re-use of waste 
105/0  235/0  180/0  480/0 برداري سادگی بهره   

Simplicity of operation 

052/0  316/0  214/0  417/0  سادگی نگهداري 

Easy to maintain 
040/0  211/0  310/0  439/0  دسترسی به تجهیزات 

Access to equipment 
088/0  197/0  231/0  484/0  نیاز به پرسنل مشخص 

Expert staff 
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 . ماهی نسبت به هدف کلی کارخانه کنسروهاي استفاده از پسماند  بندي گزینه اولویت -2 شکل

Figure 2. Prioritizing the options for managing the fish waste relative to the general objective. 
 
  

  
 

 
  

 .نمودار حساسیت نسبت به هدف کلی -3شکل 
Figure 3. Sensitivity diagram relative to the general objective.  

  
  گیري نتیجه

نشان داد که  پژوهشگرنتایج موجود بر اساس نظر 
کارخانه بهترین روش ساماندهی و مدیریت پسماند 

ماهی در شهرك صنعتی میرود و با توجه به کنسرو 
شرایط این شهرك روش دیگ پخت (پرس مرطوب) 

ماهی منجر به تولید پودر ماهی و روغن می باشد که 
داد که روش عمل آمده نشان  هاي بهگردد. بررسی می

تواند  هیدرولیز آنزیمی پس از روش دیگ پخت می
ماهی  کنسروپسماند ند مناسبی جهت استفاده از فرای

تر در مقیاس  این روش در کشور ما بیش .باشد
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ام گرفته است اما در صورت آزمایشگاهی انج
ثري در استفاده ؤتواند روش م ، این فرایند میپیشرفت

زیرا در این روش  ،ماهی باشد کنسرو پسمانداز 
سوز  گردد. روش زباله تري ایجاد می ارزش افزوده بیش

باالي اقتصادي و غنی بودن هاي  نیز با توجه به هزینه

تواند روش مناسبی جهت  هاي ماهی نمیپسماند
سوز با توجه به  زبالهمدیریت این ضایعات باشد. 

جهت استفاده مجدد روش مناسبی  پسماند این قابلیت
   باشد. نمیماهی  کنسروکارخانه  پسماندبراي مدیریت 
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