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  ارزيابي روشهاي تحليل سلسله مراتبي و تركيب خطي وزني در مكان يابي محل دفن 

  مواد زايد شهري با تاكيد بر عوامل ژئومورفيك
  شهر سقز : مطالعه ي موردي 

  23/2/89:تاريخ پذيرش مقاله                       26/1/89:تاريخ دريافت مقاله
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  )كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه زنجان(1مسعود عاليي

  )معلم تهران كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه تربيت(سيد محمد حسيني
  )كارشناس امور شهري و شهردار شهر سقز( عثمان رحيمي

 

  چكيده
هاي سيستم مـديريت   ترين بخش يابي و يافتن محل مناسب براي دفن زباله يكي از مهم مكان

هزار نفر، يكي از بزرگتـرين شـهرهاي اسـتان     140شهر سقز با جمعيتي معادل . مواد زايد شهري است
ر نتيجه افزايش جمعيت، مصرف گرايي و تغيير عـادات غـذايي مـردم، افـزايش     باشد كه دكردستان مي

ي اخير به همراه تقليد الگوي مصرفي مـردم باعـث افـزايش    بندي شده در چند دههمصرف مواد بسته 
با وجود اين مشكل، هنوز شيوه مناسـبي جهـت دفـع    . ي توليد شده در اين شهر شده استحجم زباله

هدف اصلي پژوهش حاضر، در نظرگرفتن نقش عوامـل ژئومورفيـك   . وجود نداردمواد زايد شهر سقز 
چه از لحاظ سازندهاي منطقه دفن و چه از لحاظ شرايط و فرايندهاي حاكم بر اين منطقه در آينده بـه  

هاي مكاني، با بهره گيري از سامانه اطالعات جغرافيـايي بـه منظـور     كمك اعمال انواع عمليات تحليل
به همين منظور، در مرحله اول، عوامل مـوثر در  . مناسب براي دفن پسماندهاي شهري استيابي  مكان
 13يابي محل دفن مواد زايد شهر سقز در نظر گرفته شد و در نهايت با رقومي كردن و وزنـدهي   مكان

شـيب، فرسـايش، گسـل، آبهـاي سـطحي، آبهـاي       : اليه بر اساس استانداردهاي موجود كه عبارتنـد از 
ها، منطقه حفاظت شده، فرودگاه، پوشش گياهي، خطوط ارتباطي، خطوط نيرو، فاصـله   ني، چاهزيرزمي

 Arcو  IDRISIاز شهر سقز و مراكز جمعيتي و وارد كردن اليه هاي مذكور  به محيط  نرم افزارهاي 

GIS   هاي مختلـف تصـميم    و اجرا مدل و تشكيل پايگاه هاي اطالعاتي ويژه دفن زباله هاي شهري
. يري چند معياره تحليلي نظير تحليل سلسله مراتبي و تركيب خطي وزني بر اليه هاي موجـود اسـت  گ

نتايج اين پژوهش حاكي از اين است كه هر دو روش در مرحله اوليه در جنوب شهر سقز بـا انتخـاب   

                                                 
 himanshahabi@gmail.com :نويسنده رابط *

1 alaeema@gmail.com       
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چهار مكان و در نهايت با انتخاب مكان نهايي جهت دفن مـواد زايـد در جنـوب شـهر سـقز، قـدرت       
در نهايـت بـا   . تري را در امر مكانيابي محل دفـن  بـا تفاوتهـايي لحـاظ مـي كنـد       ميم گيري بيشتص

، مكان نهايي دفن زبالـه شـهر سـقز بـا     Arc GISهمپوشاني و از مجموع اشتراك اين مدلها در محيط 
سـال بـه عنـوان مكـان      20تن زباله در هر روز بـه مـدت    130هكتار مساحت و پذيرش  74مساحت 
  .ي و نهايي دفن زباله شهر سقز انتخاب شدپيشنهاد

  
  هاي كليديواژه

 .، شهر سقزGISعوامل ژئومورفيك، مكانيابي دفن زباله شهري، مدلهاي 
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  مقدمه - 1
اي است از پديده هاي پيچيده كه تمام اجزاي آن بـه صـورت سـازمان يافتـه در     شهر مجموعه

الل در هركدام از اجزاي ايـن مجموعـه، باعـث    طوري كه ايجاد اخته ارتباط كامل با يكديگر هستند، ب
ها بر محيط تاثير گذاشته و از نتايج و پيامـدهاي آن متـاثر    انسان. شودايجاد نارسايي در كل سيستم مي

مكانيابي و يـافتن  ). 1387مشكيني و همكاران،(مي شوند، اين بيانگر رابطه متقابل انسان و محيط است 
هاي سيستم مديريت مـواد زايـد جامـد شـهري      ترين بخش از مهممحل مناسب براي دفن زباله يكي 

است و ازطرف ديگر علم ژئومورفولوژي باتوجه به ماهيت خود كه به منشاء و تحـول اشـكال زمـين،    
يـابي   ، در امر مكان)1381محمودي، (شود فرآيندهاي تشكيل آنها يا تركيب مواد سازنده آن مربوط مي

عوامل متعددي در انتخاب محل مناسب دفن بهداشتي مـواد زايـد جامـد    معيارها و . نقش بسزايي دارد
هـايي را در  شهري دخالت دارند كه هركدام به نوبه خود از اهميت خاصي برخوردارنـد و محـدوديت  

  تـرين ايـن معيارهـا، عوامـل ژئومورفيـك       از مهـم ). 1379عبـدلي،  (انتخاب محل ايجاد خواهند كرد 
عـالوه برمعيارهـاي   ...). ناپايدار، خاك، گسـل، شـيب، ژئوهيـدرولوژي و    بستر، اراضيسنگ( باشند مي

ژئومورفولوژي عوامل مختلفي نظير عمق آبهاي زيرزمينـي، وضـعيت اقلـيم، عوامـل زيسـت محيطـي،       
نيز در اين زمينه دخالت داشته اند كه در انتخـاب مكـان دفـن زبالـه     ... ها وكاربري اراضي، شبكه جاده

شناخت مكاني كه به عنوان دفن مواد زايـد شـهري انتخـاب مـي شـود      ). 1378، اصغري مقدم(مفيدند 
بسيار ضروري است و اين ضرورت بـه طـور عـام بايـد جغرافيـاي طبيعـي و بـه طـور خـاص بايـد           

  .ژئومورفولوژي را دربر بگيرد
  

  پيشينه تحقيق -2
ارهـايي صـورت   يابي دفن مواد زايد شهري ك در زمينه نقش دانش ژئومورفولوژي در امر مكان

باتوجـه بـه عـواملي از جملـه جـنس و نـوع خـاك،        ) 1998( 1دروفر و سـيبيت : گرفته از جمله اينكه
اي در يابي محل دفن بـراي منطقـه   نفوذپذيري، قطر خاكدانه و ساير عوامل زمين شناسي اقدام به مكان

بـه   GISاستوار بـوده ، از  در اين مطالعه، مكانيابي كه بيشتر براساس عوامل زمين شناختي . آلمان نمود
  .يابي استفاده شده است عنوان يك غربال اوليه در مكان

 يابي محل دفن پسماند توسط  روش تحليل سلسله مراتبي را براي مكان) 1999( 2سيديكوئي

                                                 
1 Doeroefer  and  Siebeit 
2 Siddiqui 
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GIS در ايـن مطالعـه چهـار معيـار نزديكـي بـه شـهر، نـوع كـاربري زمـين،           . ارائه داده است
و عمـق آبهـاي زيرزمينـي را در    ) فت، نفوذپذيري، عمق سـنگ بسـتر  شامل شيب، با(محدوديت خاك 

يابي محل دفن براي منطقه كليولند در اوكالهاما را مورد بررسـي قـرار داده و وزنهـا را از روش     مكان
  .مقايسه دوتايي محاسبه كرده است

در تحقيق خـود در اطـراف شـهر رانسـي بـا اسـتفاده از سيسـتم        ) 2003( 1واستاوا و ناسوات
هـا، شـيب    اطالعات جغرافيايي و سنجش ازدور با درنظر گرفتن معيارهايي چون زمين شناسي، گسـل 

هاي سطحي و عمق آب زيرزمينـي، مراكـز شـهري، شـبكه ارتبـاطي       زمين، نوع سنگ مادر، خاك، آب
 هـا از طريـق مقايسـات   دهي به شاخصها و وزنبا استفاده از اين سيستم...موجود، فاصله از فرودگاه و

هزار نفري انتخاب نمـوده   800هاي مختلف را جهت دفن زباله اين شهر محل مجزا در اندازه 5زوجي 
يـابي   با استفاده از الگوريتم چند معياره براساس مقايسه دو تايي اقدام به مكـان ) 2005( 2هوبينا. است

ه توپولوژي، بـراي  هدف ايجاد مدل ارزيابي چند معياره مدلي ك. دفن زباله در شهر مينسك كرده است
-نقشه مناسب محل دفن از تركيب اليه هـاي وزن . بردگيري درباره مكان مناسب دفن را باال ميتصميم

هر دو معيار عوامـل و منـابع، از منـابع متفـاوتي     . آيدبه دست مي "موانع"و  "عوامل"دهي شده شامل 
شناسي، اقليمي، بعد از ها، زمينادههاي روقومي، پوشش زمين، منابع آبي، مراكز جمعيتي، جشامل نقشه

در شمال منطقه انتخـاب   GISدهي به معيارهاي عوامل و موانع مكان مناسب را با استفاده از ابزار وزن
  .كرده است

: يابي دفن مواد زايد شهري صورت گرفتـه ازجملـه   در ايران نيز تحقيقات متنوعي در امر مكان
ژئومورفولـوژي،  : هاي شهري بـا اسـتفاده از معيارهـايي ماننـد    يابي دفن زباله به مكان) 1384(سرخي 

با تا كيد بر مسائل ژئومورفولـوژيكي و بـا اسـتفاده از    ... هيدرولوژي، زيست محيطي،كاربري اراضي و
  .پرداخته است GISابزارهاي 

يابي محل  ها در مكان يابي كاربري هاي ژئومورفيك در مكان به بررسي ويژگي) 1386(عادلي 
فرايند مكانيابي با در نظر گرفتن معيارهاي ژئومورفولوژي و . مواد زايد شهري بناب پرداخته استدفن 

  .مي باشد...و معيارهاي فرعي چون سنگ، خاك، شيب، گسل، اراضي ناپايدار
  
  

                                                 
1 Vastava  and  Nathawat  
2 Hubina  
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  مواد و روشها -3
  محدوده مورد مطالعه -3-1

دارد در قسـمت شـمال    شهر سقز كه مركزيت شهرستان مربوطه از استان كردسـتان را برعهـده  
كيلـومتري ايـن شـهر و در مختصـات      190و بـه فاصـله حـدود    ) مركز كردسـتان ( غربي شهر سنندج

دقيقه عرض شمالي با متوسط ارتفاع  15درجه و  36دقيقه طول شرقي و در  16درجه و  46جغرافيايي 
 شـكل (شـده  كوهستاني كشور محسوب  درصد جزء نواحي 4متر از سطح دريا و شيب متوسط  1496

مهندسـين مشـاور نقـش    ( و بين ارتفاعات نامنظم سلسله جبال زاگرس محصـور مـي باشـد   ) 1شماره 
  . )1383پيراوش،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
موقعيت جغرافيايي شهر سقز: 1شكل  

  
  داده ها و نرم افزارهاي مورد استفاده -3-2

محدوديت ها  يارها ومع عوامل موثر، دمي باي سامانه اطالعات جغرافيايي جهت مكان يابي در 
در ايـن مطالعـه از نقشـه هـاي      .بصورت اليه هاي نقشه تهيه شده و مورد پردازش وتحليل قرار گيرند

جهت تهيه نقشه شيب و جهت شيب استفاده شده است، نقشه خطوط ارتباطي و  توپوگرافي 1:25000
هـاي   اليـه سـطح آب  خطوط نيرو از تصاوير ماهواره اي و نقشه هـاي توپـوگرافي اسـتخراج شـدند،     

ها، اليه فاصله از مراكز شـهري و فرودگـاه، اليـه مراكـز      هاي سطحي و فاصله از چاه زيرزميني و آب
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، نقشـه زمـين شناسـي در    )مستخرج از روي نقشه هـاي زمـين شناسـي   (ها  حفاظت شده، نقشه گسل
تصـوير  ه از ، نقشـه كـاربري اراضـي تهيـه شـد     )تهيه شده از سازمان زمين شناسـي (1:100000مقياس 

اسـتفاده  (، نفشه فرسايش ميالدي 2002 در سال +ETMلندست سنجده ماهواره اي مربوط به ماهواره 
يـابي يـك    با توجه به اينكه فرآيند مكـان . و پوشش گياهي) گانه 9به كمك اليه هاي  1از مدل پسياك

در انتخـاب   دت، مي بايبا استفاده از مدل رستري قابل انجام اس له تصميم گيري چند صفته بوده وأمس
نرم افزار اين نكته را مورد نظر قرار داد كه نرم افزار منتخب عالوه بر مدل وكتوري، مدل رستري را نيز 

قابليت استفاده از قواعد تصميم گيري چند صفته را نيـز   ،عالوه بر اين موارد مورد پشتيباني قرار داده و
هاي انجام  بدين منظور با توجه به بررسي.)Valizadeh Kamran and shahabi, 2009( داشته باشد

جهت عمليات آناليز چند صـفته   Arc View 3.3و IDRISI 15و  Arc GIS 9.2نرم افزارهاي  شده،
براي رقومي سازي، تصـحيح و   Autodesk Mapدر طي انجام اين تحقيق از نرم افزار . رديدگانتخاب

 GPSداده هاي بدست آمده از دسـتگاه   2براي تخليه Map Sourceآماده سازي اليه ها و از نرم افزار 
  ).1388شهابي، (استفاده شد 

يابي دفن مواد زايد شهر سقز اسـتفاده شـده اسـت كـه      در اين پژوهش از دو مدل جهت مكان
  .  4و تركيب خطي وزني 3تحليل سلسله مراتبي: عبارتند از

ارائه گرديـده   1980در سال  "5يساعت"، كه توسط )AHP(روش فرآيند سلسله مراتبي تحليلي
الزم اسـت كـه    6در اصل تجزيه. ها تجزيه، قضاوت تطبيقي وسنتز اولويت: بر مبناي سه اصل مي باشد

مسأله تصميم گيري به سلسله مراتبي تجزيه شود كه عناصر در سطح معين ساختار سلسله مراتبـي، بـا   
هاي مكاني داراي مقياس  هريك از اولويت "اصل سنتز". در نظر گرفتن منشأ آن در سطوح باالتر دارد

نسبتي تعيين شده را در سطوح متعدد سلسله مراتب بدست مي دهد و مجموعه مركبـي از اولويتهـا را   
با معلوم بـودن اصـول،   . ايجاد مي كند) يعني گزينه ها(براي عناصر در پايين ترين سطح سلسله مراتب 

  ):1384ر، قدسي پو(شامل مراحل اصلي زير است AHPروش 
براي تعيين  9تا 1روش يك مقياس اساسي را با مقادير از  :توليد ماتريس مقايسه دوتايي)الف
  ). 2جدول (هاي نسبي دو معيار بكار مي گيرد  ميزان اولويت

                                                 
1

 PSIAC 
2 Download 
3 Analytic Hierarchy Process  
4 Weighted Linear Combination 
5 Sati 
6 Comparative Judgment 
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مقياس مقايسه دو تايي: 2جدول  

 ميزان اهميت تعريف

 1 اهميت برابر

 2 اهميت برابر تا متوسط

 3 اهميت متوسط

 4 متوسط تا قوياهميت 

 5 اهميت قوي

 6 اهميت قوي تا بسيار قوي

 7 اهميت بسيار قوي

 8 اهميت بسيار قوي تا فوق العاده قوي

 9 اهميت فوق العاده قوي

  1384قدسي پور، :  ماَخذ           
  

  :اين مرحله شامل مراحل زير است  :محاسبه وزن هاي معيار) ب
  .ريس مقايسه دو تاييجمع كردن مقادير هر ستون مات )1
مـاتريس مقايسـه   "مـاتريس حاصـل  (تقسيم نمودن هر مؤلفه ماتريس بر مجموع سـتونش  )  2

  . محاسبه ميانگين مولفه ها در هر رديف از ماتريس نرمال شده) 3). نام دارد"دوتايي نرمال شده
  :اين مرحله شامل عمليات زير است :تخمين نسبت توافق) ج
وزني بوسيله ضرب كردن وزن اولين معيار در اولـين سـتون مـاتريس    تعيين بردار مجموع ) 1 

مقايسه دوتايي اصلي، سپس ضرب نمودن دومين معيار در دومـين سـتون، سـومين معيـار در سـومين      
  . ستون ماتريس اصلي، سرانجام جمع نمودن اين مقادير در سطرها

  .تعيين شده است يار كه قبالًتعيين بردار توافق بوسيله تقسيم بردار وزني بر وزن هاي مع) 2
. اسـت  چنـدمعياري  ارزيابي تحليل در تكنيك ترين رايج )WLC(1وزني خطي تركيب روش 

 اسـتوار  وزنـي  ميـانگين  مفهوم مبناي بر اين روش. شود مي ناميده نيز2  امتيازدهي روش اين تكنيك،

 به هاييوزن بررسي، مورد ارمعي هر"اهميت نسبي"مستقيما بر مبناي  گيرندهتصميم يا گر تحليل .است

 بـراي  نهايي مقدار يك خصيصه، آن مقدار در نسبي وزن كردن ضرب از طريق سپس .دهدمي معيارها

 هرگزينـه  نهـايي  مقـدار  آنكه از پس. آيدمي دست به ) فضايي تحليل در تصوير عنصر مثال( گزينه هر

                                                 
1 Weighted Linear Combination  
2 Scoring 
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 موردنظر هدف براي ترين گزينه اسبمن باشد، داشته را مقدار ترين بيش كه گزينه هايي شد، مشخص

 كاربرد يك زمين براي تناسب تعيين تواندمي نظر مورد هدف ).1387شهابي و همكاران، (بود  خواهد

گزينه  هر مقدار گيري، تصميم ي قاعده روش اين در. ويژه باشد رخداد يك پتانسيل ارزيابي يا خاص
Ai كند مي محاسبه 1 رابطه ي وسيله به را :  

  ):     1( رابطه

                                                                           
∑
=

×=
n

j
ijji xwA

1  
بـا شـاخص   ام در رابطـه  iمقداري است كه مكانijxام، jوزن شاخص  jwدر اين رابطه   

jتواند بيانگر درجة مناسب بودن مكـان به عبارت ديگر اين مقدار مي. استام به خود پذيرفته i ام در

 مقداري است كه در نهايت به مكـان iAها بوده و  تعداد كل شاخص n. ام باشدjارتباط با شاخص 
iگيردام تعلق مي .  

بايست مجموع وزنها برابـر يـك باشـد، كـه در صـورت عـدم وجـود چنـين         در اين روش مي

نيـز   iAدر اينصورت خروجـي  . ها تقسيم گردد بر مجموع كل وزنiAشرايطي بايد در مرحلة آخر، 
توانـد  تر بـودن مقـدار خروجـي مـي     تر يا كم البته از آنجا كه بيش. عددي بين صفر و يك خواهد بود

توان از نرمال كـردن وزنهـا صـرف    تر بودن يك گزينه باشد، ميمناسبتر بودن يا نادليلي براي مناسب

پرهيزگـار و  (باشـد  iAتـرين   اي خواهد بـود كـه داراي بـيش   آل، گزينهدر نهايت گزينة ايده. نظر كرد
و  جغرافيـايي  اطالعات سيستم از استفاده با تواندوزني مي خطي تركيب روش). 1385غفاري گيالنده، 

 اجـازه  اطالعات جغرافيـايي  سيستم در همپوشاني فنون. شود اجرا سيستم اين همپوشاني هاي قابليت

استفاده . باهم تركيب و تلفيق شوند) نقشه برونداد(اي تركيبي  ي نقشه اليه يك توليد براي كه دهد مي
شـهابي  (برداري سيستم اطال عات جغرافيايي عملي است  و ي رستر  قالب نوع دو هر در روش اين از

  ).1388و نيازي، 
  

  نتايج و بحث - 4
مساحت زمـين مـورد نيـاز جهـت دفـن زبالـه،        ديابي دفن مواد زايد شهر سقز باي جهت مكان

  :به عواملي از جمله دجهت محاسبه مساحت زمين مورد نياز براي دفن مي بايحاسبه شود، كه م
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  ،جمعيت رشدنرخ )1 
  ،زبالهتوليد ساالنه  )2 
  ،دانسيته مواد فشرده) 3 
   .)1386وليزاده كامران و همكاران، ( ارتفاع وشكل محل دفن توجه نمود) 4 

 توان نرخ يابد، مي مي يزان زباله توليدي نيز افزايشكه به موازات رشد جمعيت م با توجه به اين

كـه   1375 شهر سقز در سال با توجه به جمعيت. نظر گرفت در نرخ رشد توليد زباله را همان جمعيت رشد
نفر بوده است، مي توان به طريق زير مي توان ميزان رشد  133331كه  1385نفر و سال  115394برابر 

  ): 2 رابطه(جمعيت را مشخص نمود 
  

  ):2(رابطه 
  

ميـزان رشـد    rو  1385جمعيت در سال  p85و 1375جمعيت در سال p75كه دراين فرمول
  تـن   130باتوجه به توليد روزانه زبالـه در شـهر سـقز كـه     . درصد مي باشد 4/1جمعيت است كه برابر 

پس حجـم توليـد سـاالنه زبالـه معـادل      . تن در سال است 47450مي باشد، متوسط توليد ساالنه زباله 
 .مي باشد 94900

شـود و بـا   كه ميزان رشد توليد زباله معادل رشد جمعيـت در نظـر گرفتـه مـي     با توجه به اين
ساله به طريق زير  20ساله براي محل دفن، حجم زباله توليدي در يك دورة  20احتساب دوره طراحي 

  :قابل محاسبه است
  وزن زباله توليدي  =    949000سال    20 تن در 

سال 20حجم زباله توليدي در =  2182700  ( )M 3
   

  
متر در زير سطح  5متر در باالي سطح زمين و  10حال اگر ارتفاع محل دفن را به طور متوسط 

  .هكتار زمين خواهيم بود 50زمين در نظر بگيريم، ما نيازمند حداقل 
  

  لفيق اليه هاي اطالعاتي و تعيين مكان هاي مناسب دفن زباله در هر مدلت -1- 4
  استاندارد سازي نقشه هاي معيار  -1-1- 4

ـ      جهت انجام مكان اليـه هـاي مـؤثر در مكانيـابي را      ديابي و ادغام نمـودن نقشـه هـا، مـي باي
ها  كه بتوان آن تبديل شوند د تصميم گيري به مقياسيعيعني اليه ها را با استفاده از قوا. استاندارد كنيم

( )10
7585 1 rPP +=
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تحليل سلسله مراتبي و تركيب  روشبدين منظور ، از دو . )1382حيدر زاده، ( را با يكديگر ادغام كرد
 .شده استاستفاده خطي وزني 

  

  استاندارد سازي نفشه هاي تحليل سلسه مراتبي - 1-1-1- 4
سه نمـوده و ميـزان اهميـت    انجام اين روش، ابتدا تك تك معيارهاي مورد بررسي را مقاي براي

اختصـاص داده و آن را در يـك    )3(شـماره  نسبي هر جفت نسبت را با توجه به امتيـاز بنـدي جـدول   
چنانچه ايـن نسـبت    را محاسبه نموده، (CR) 1پس از آن وزنها و نسبت توافق. ماتريس وارد مي كنيم

در صورتي كه . استخراج مي كنيم و وزنهاي محاسبه شده را قابل قبولباشد، مقايسه هاي  1/0تر از  كم
تر باشد، آنگاه با اعمال تغييراتي در ماتريس مقايسه دوتايي آن را براي حـد   بيش1/0نسبت توافق ما از

عمليات محاسبه وزنها و محاسبه نسبت توافق با توجه به ضعيف بودن نـرم   .قابل قبول تنظيم مي كنيم
چنانچـه  . مـي گيـرد  انجـام  IDRISI  نرم افـزار  WEIGHTماژول  در اين قسمت در Arc GISافزار 

رط اين اعالم نتيجه نيز كمتر بودن ش. مقايسه هاي انجام شده، قابل قبول باشند، نتيجه اعالم خواهد شد
به دست آمد كـه   08/0شايان ذكر است اين نسبت براي داده هاي ما عدد . مي باشد 1/0از  CRنسبت 

  .باشدنشان دهنده قابل قبول بودن نتيجه مي 
  وزن دهي به معيارها با استفاده از روش مقايسه دوتايي :3جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  محاسبات نگارندگان: ماَخذ

                                                 
1  Consistency Ratio 
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  ستاندارد سازي نقشه هاي فازي ا -2- 4-1-1
در منطق فازي، هر منطقه با توجه به مقداري كه معيار مورد نظـر را رعايـت مـي كنـد، مقـدار      

بدين معني كـه هـر ناحيـه، بـا مقـدار      . استن مطلوبيت آن ناحيه عضويتي مي گيرد كه بيان كننده ميزا
در منطق فازي مسـأله قطعيـت موجـود در منطـق     . عضويت باالتر از مطلوبيت باالتري برخوردار است

ها اعـداد   در اين مقياس .بولين وجود ندارد و هر اليه در مقياسي بين صفر و يك درجه بندي مي شود
از بـاالترين مطلوبيـت و عـدد صـفر فاقـد       1 يعني عـدد  .واهند داشتتري خ تر مطلوبيت بيش بزرگ

  . )Malczewski, 1999( ها بين اين دو عدد قرار مي گيرند و طيفي از رنگ است مطلوبيت
ـ  نـوع تـابع فـازي نيـز مـورد       دعالوه بر مسأله انتخاب مقياس جهت تهيه نقشه هاي فازي، باي

  از جملـه توابـع مشـهور    . معيـار مـورد نظـر انتخـاب نمـود      بررسي قرار داده و تابع مناسب تر را براي
بـه   IDRISIتوابع ذكر شـده در نـرم افـزار    . را نام برد J-Shapeو Sigmodial ،Linearمي توان تابع 

توجه به نياز خود، تـابع را تعريـف    صورت آماده وجود دارند و عالوه بر اين توابع، كاربر مي تواند با
مؤثر در استاندارد سازي نقشه هاي فازي تعيين حد آستانه مي باشـد كـه بـه    يكي ديگر از عوامل . كند

اما نكته اي كه بايستي در انتخاب تابع بايد به آن توجـه نمـود، نـوع    . آنها نقاط كنترل نيز گفته مي شود
جـا   در ايـن . )Valizadeh Kamran and shahabi, 2008( كاهشي يا افزايشي بـودن آن مـي باشـد   

شي، حداقل شونده يا نزولي بودن تابع، و منظور از افزايشي، حداكثر شونده يـا صـعودي   منظور از كاه
تر شود بـراي   هاي زيرزميني، هر چه عمق بيش به طور مثال در رابطه با عمق آب. بودن تابع مي باشد

آسـتانه و  مقادير  )4( جدول. در نتيجه در اينجا از تابع افزايشي استفاده مي كنيم .ما مناسب تر مي باشد
  .داده استنوع تابع فازي، جهت استاندارد سازي نقشه هاي معيار در منطق فازي را نشان 

  

  حد آستانه و نوع تابع فازي جهت استاندارد سازي نقشه هاي معيار در منطق فازي :4جدول

  نوع تابع فازي نام تابع فازي
 )مقادير آستانه( نقاط كنترل 

  رديف )الية نقشه(نام معيار 
c    يا a d   يا b 

Sigmodial 1 )درصد(شيب  40 3 كاهشي  
Sigmodial 3  )متر(فاصله ازگسل   1000  100  افزايشي  
J- Shape 4 )كيلومتر(فاصله از شهر سقز   32  5 كاهشي  

Sigmodial 5 )متر(فاصله از آبهاي سطحي   600  150 افزايشي  
Sigmodial 6 )متر(فاصله از جاده ها   1000  100 كاهشي  
J- Shape 7  )متر(فاصله از مراكز جمعيتي   3000  500 افزايشي  
J- Shape 8 )كيلومتر(فاصله از فرودگاه   7  1 افزايشي  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

                                                                                              126                                  10، شماره محيط جغرافيايي آمايش فصل نامه

 

 حد آستانه و نوع تابع فازي جهت استاندارد سازي نقشه هاي معيار در منطق فازي :4جدولادامه 

Sigmodial 9 )متر(فاصله از چاهها   600  150 افزايشي  
J- Shape 10 )متر(فاصله ازمناطق حفاظت شده   1000  100 افزايشي  
J- Shape 11 )متر(فاصله ازاراضي زراعي و باغات   250  0 افزايشي  

Sigmodial 12 )متر(عمق آبهاي زيرزميني   30  10 افزايشي  
Sigmodial 13 )متر(فاصله ازخطوط انتقال نيرو   1000  100 افزايشي  

  محاسبات نگارندگان: ماَخذ
 
  MADMبا استفاده از قواعد تصميم گيري تلفيق اليه ها  -2- 4

پس از استاندارد نمودن نقشه ها، مراحل مربوط به تلفيق اليه هـاي مـورد اسـتفاده بـه منظـور      
   :تلفيق اين اليه ها از دو روش استفاده شدبراي . گردد مي مناسب آغاز دفن) هاي مكان(به مكان  دستيابي

   AHPروش ) 1
  ، WLCروش ) 2

  . ها توضيح داده شده است كه در زير مراحل انجام هر يك از روش
  

   AHPتلفيق با روش  -2-1- 4
يـابي  را انجـام    عمليات مكـان   MAP CALCULATOR با استفاده از منو AHPدر روش 

. شده است، به كـاربرده شـده اسـت   استفاده  )3(جدول هاي معيار كه در  وزن از وشر ايندر .ه ايمداد
 مسـاحت  AREAتقسيم بندي گرديده سپس با كمك منو كالس  5به اصل نقشه اي است كه نتيجه ح

هكتار به عنوان زمينهـاي مـورد    50بيش از  مساحت با ايان مناطقپدر . شد محاسبه هر كدام از اين مناطق
  .)3و شكل  2شكل (شده است نقشه نهايي تهيه  قبول از ساير قطعات جدا گشته و
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  نگارندگان: خذأم                                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 يابي شده دفن زباله به روش تحليل سلسله مراتبينقشه اوليه مناطق مكان: 2شكل 

  يابي شده دفن زباله به روش تحليل سلسله مراتبينقشه نهايي مناطق مكان :3شكل 
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  WLCتلفيق با روش  - 2-2- 4
، بـا   WLCيابي محل هاي دفن به روش  جهت انجام عمالت تلفيق فازي و عمليات مكان    

ميم گيري چند معياره، ازايـن نـرم   در مسائل آناليز تص IDRISIتوجه به قابليت هاي گسترده نرم افزار 
، نقشه هـاي محـدوديت و    WLC و گزينه MCE در اين مرحله با استفاده از منو. افزار استفاده گرديد

نتيجه حاصـل   .هاي معيار تلفيق مي گردند نقشه هاي معيار با اعمال نمودن اوزان متناظر به عنوان وزن
 50با مساحت باالتر از  هاي مكاندر نهايت  .مي باشد اوليه و نهايي هاي از اين تلفيق به صورت نقشه

   .)5و شكل  4شكل (مي كنيم را گزينش در كالس عالي هكتار 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  به روش تركيب خطي وزني يابي شده دفن زباله نقشه اوليه مناطق مكان : 4شكل 

  نگارندگان: خذأم                  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ...ارزيابي روشهاي تحليل سلسله مراتبي و تركيب خطي وزني در           129                                                                  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  به روش تركيب خطي وزني يابي شده دفن زباله شه نهايي مناطق مكاننق : 5شكل  
  

  تهيه نقشه نهايي -3- 4
يابي دفن مواد زايد براي شهر سـقز   در نهايت با در نظر گرفتن نقش عوامل متعدد در امر مكان

شـهر  تر عوامل ژئومورفولوژيكي در اين زمينه، چهار مكان براي دفن مواد زايد  و با توجه به نقش مهم
در جدول . سقز از نظر معيارهاي  مختلف از دو مدل بولين و تحليل سلسله مراتبي استخراج شده است

يابي اشاره شده  دست آمده با توجه به عوامل دخيل در امر مكانه هاي هر چهار مكان ب به ويژگي) 5(
  .است
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  ويژگيهاي چهار مكان بدست آمده جهت دفن محل پسماند شهر سقز :5جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محاسبات نگارندگان: خذأَم  
هـاي تحليـل سلسـله     براي انتخاب محل نهايي دفن زباله شهر سقز نتـايج حاصـل از روش     

مراتبي و تركيب خطي وزني با هم مقايسه شده و با روي هم انداختن آنها روي يكديگر محـل نهـايي   
ه به كليه معيارهاي اصلي و فرعـي ذكـر   با توج 1مكان شماره . براي محل دفن زباله انتخاب شده است

دست آمده از ه و با توجه به مشاهدات ميداني صورت گرفته در ميان چهار مكان ب) 5(شده در جدول 
هكتار در منطقه جنب كارخانه آسـفالت شـهرداري بـه عنـوان      74برده شده با مساحت  كاره دو مدل ب
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 Ahadnejad Reveshty and(اخته شده اسـت  مكان پيشنهادي و نهايي دفن زباله براي شهر سقز شن

Shahabi, 2009( )  6شكل.(  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  نقشه نهايي مكان مناسب دفن زباله: 6شكل 
  نگارندگان: خذأَم         

               

  نتيجه گيري -5
تركيـب خطـي وزنـي و    با توجه به نتايج به دست آمده از دو مدل تحليل سلسله مراتبي و     

جنـب كارخانـه   ( 1نقش عوامل مختلف ژئومورفيكي در محل دفن مواد زايـد شـهري، مكـان شـماره     
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طـول شـرقي، بهتـرين     616226عرض شمالي تا   4007226با موقعيت جغرافيايي ) آسفالت شهرداري
يكي، از شيب گزينه براي دفن پسماند شهر سقز انتخاب شده است، چرا كه از نظر عوامل ژئومورفولوژ

قـرار  ) آنـدزيت (درصد و از نظر مقاومت زمين در مقابل فرسايش در طبقه مقاومت عـالي   10كمتر از 
متري قرار گرفته، از نظر عوامل  1550تا1500گرفته است، همچنين از نظر طبقات ارتفاعي در محدوده 

تركيبـي از شـن و    زمين شناسي، از جنس سنگ بستر آندزيت برخوردار است و از نظر خاك شناسـي، 
از نظـر عوامـل هيـدرولوژي و    . رس مي باشد، از نظر گسل نيز بدور از گسلهاي اصلي و فرعي اسـت 

تا  25(و زيرزميني ) متري 800(هاي سطحي  با توجه به فاصله از آب 1هيدروژئولوژي، جايگاه شماره 
ر مكانيـابي از شـرايط بسـيار    از نظر استانداردهاي الزم در ام) متري300(و فاصله از چاهها ) متري 35

ـ   تر و بهتري نسبت به ديگر جايگـاه  مطلوب از نظـر عوامـل   . دسـت آمـده برخـوردار اسـت    ه هـاي ب
درجه سـانتي گـراد و از درجـه حـرارت      10تا  5از درجه حرارت حداقل  1هيدرواقليم، مكان شماره 

يـابي در   از بندي از لحاظ مكاندرجه سانتي گراد را در بر گرفته است و از نظر  امتي 20تا  15حداكثر 
ميلـي متـر در سـال از     400تـا   350از نظر بارش و نزوالت جوي با ميانگين . طبقه خيلي خوب است

روز  138از نظـر يخبنـدان، هـر چهـار جايگـاه بـا       . يابي برخوردار است شرايط متوسطي در امر مكان
امر دفـن پسـماند، در شـرايط متوسـطي      يخبندان در سال مواجه هستند، كه از نظر شرايط استاندارد در

در  مسير باد غالب قرار نگرفته اسـت  ) جنوب غربي شهر سقز(از نظر جهت باد غالب . قرار گرفته اند
كيلـومتر در سـاعت اسـت كـه از نظـر       10تـا   7بـين   1و اينكه شدت باد غالب نيز در جايگاه شماره 

از نظر عوامل زيست محيطي به دليـل  . فته استيابي دفن در طبقه خيلي خوب قرار گر استاندارد مكان
از . يابي در شرايط بهينـه و مطلـوب قـرار گرفتـه اسـت      در نظر گرفتن كليه شرايط دخيل در امر مكان

و نقشـه نهـايي   2002مربوط به سال   +ETMلحاظ كاربري اراضي نيز با توجه به تصاوير ماهواره اي 
ي ديم قرار گرفته اسـت و بـدور از زمينهـاي كشـاورزي     در طبقه زراع 1كاربري اراضي جايگاه شماره 

طرح جامع  به با توجه 1جايگاه شماره  جهت توسعه شهر در آينده نيز از نظر. باغات ميوه است و 1درجه 
باشد، چون در خالف جهت توسعه آتي شهر قرار گرفتـه   از موقعيت عالي برخوردار مي و تفصيلي شهر

مريوان و  – كيلومتري جاده سقز 3در فاصله  1محل نيز جايگاه شماره  از نظر قابليت دسترسي به. است
يابي از  كيلومتر از شهر سقز قرار گرفته است كه با توجه به استانداردهاي الزم در امر مكان 8در فاصله 

كيلومتري از محل در نظر گرفته شده براي فرودگاه  2ترين شرايط برخوردار مي باشد و در فاصله  عالي
سال آينده را بـراي   20- 15هكتاري نيز اين جايگاه، جوابگويه   74با توجه به مساحت . مي باشد سقز

 2از نظر فاصله از خطوط انتقـال نيـرو نيـز ايـن جايگـاه بـا فاصـله        . دفن پسماند شهر سقز دارا است

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ...ارزيابي روشهاي تحليل سلسله مراتبي و تركيب خطي وزني در           133                                                                  

 

متري نيز  120تا  80يابي برخوردار مي باشد و با فاصله  كيلومتري، از بهترين شرايط ممكن براي مكان
و به لحاظ مقبوليت مردمي نيز داراي . تا جاده دسترسي، از استاندارد خوبي در امر دفن برخوردار است

يافتـه هـاي ايـن تحقيـق، توانـايي سيسـتم       . حداكثر رضايت مندي مردم حومه و شهر سقز مـي باشـد  
لـه و تركيـب عوامـل    يابي مكـان هـاي دفـع زبا    اطالعات جغرافيايي را در الگوسازي و كمك به مكان

ژئومورفولوژيكي را با معيارهاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي در مدل هـاي مختلـف را نشـان    
با توجه به طيف وسيع كالس بندي، قدرت تصميم گيري تصميم گيران را   AHPدر روش . داده است

ينـه هـاي اقتصـادي و    باالتر برده و مي توان با نتايج حاصل شده در جهت كاهش هزينه ها اعـم از هز 
با استفاده از وزندهي ايـن قـدرت را بـه     WLCروش . زيست محيطي، اقدامات مناسبي را اعمال نمود

  له مكـان يـابي را بيشـتر تحـت تـاثير قـرار       أدهد كه عوامل مهمتري را كه از نظر او مسـ  مي تصميم گير
يجة حاصل از مكان يابي بـه روش  له قرار دهد و در اثر اين برتري، نتأمي دهند با همان اهميت در مس

WLC هاي موجود در آن مي باشد داراي قدرت تفكيك بهتري بين طيف.   
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