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Abstract  
The healthy landfill of urban waste, such as every other 
engineering project, needs basic information and careful 
planning. Choosing different factors leads to diversity in 
data layers, consequently the attempts to find adequate 
solutions and make correct decisions directs the decision 
makers to apply systems which not only have high 
accuracy but also are fast and easy to be used in 
operations. Today ''Geographical Information Systems'' 
(GIS) have the potentiality to be applied in environmental 
planning and engineering projects. In present study, in 
order to select sites for dispose of urban waste of Tabriz, 
in addition to SPOT images, the following data layers and 
maps have been utilized; the steep map of the area, the 
maps of land use, land slide, road network, soil, 
hydrographic, underground water, dominant wind aspect, 
and the layers related to the distance from city center, 
airports and other important suburban areas. The results of 
present research represents that the conditions in Boolean 
method has less certainty and regarding to definite 
limitations in this method, the sites selected according to 
Fuzzy have fewer parameters, however in studying the 
two Fuzzy methods applied in this study (OWA and 
WLC) it revealed that although Weighted Linear 
Combination (WLC) is simple, it has some deficiencies; 
one of them is "overestimating'', meanwhile Ordered 
Weight Analysis (OWA) ,by ordered weights, offers this 
chance to the decision maker to insert more important 
subjects which have greater role in site selection. 
Regarding to this ability the result of site selection by 
OWA has better resolution.  
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  چکیده
دفن بهداشتی پسماندهاي شهري مثل هر پروژه مهندسی دیگر، به اطالعـات پایـه و        

هـاي   انتخاب فاکتورهاي متعـدد سـبب تعـدد الیـه    . دقیق نیازمند استبرنامه ریزي 
 وکوششها براي یافتن راه حلی مناسب بـراي تحلیـل بـر روي تعـداد           شدهاطالعاتی  

زیاد الیه هاي اطالعاتی و اخذ نتیجه صحیح، تصمیم گیران را به طـور ناخودآگـاه               
قـت بـاال از نظـر    به سمت و سوي استفاده از سیستمی سوق میدهد کـه عـالوه بـر د        

امـروزه  . عمل و سهولت انجـام عملیـات در حـد بـاالیی قـرار داشـته باشـد        سرعت
  قابلیـت بکـارگیري در برنامـه    هاي اطالعات جغرافیایی، به طـور گـسترده   سیستم

در ایـن تحقیـق ضـمن    .محیطی و مسائل مهندسـی را دارا میباشـند   ریزیهاي زیست
هـاي متعـدد اطالعـاتی نظیـر نقـشه       الیـه  از SPOTاستفاده از تصاویر مـاهواره اي  

نقشه زمین لغزش، نقشه خطـوط ارتبـاطی، الیـه    ، شیب منطقه، نقشه کاربري اراضی 
فاصله از مراکز شهري و فرودگاه و دیگر منـاطق مهـم حاشـیه شـهر، نقـشه خـاك                

بـراي  ... منطقه، نقشه شبکه هیدروگرافی و آبهـاي زیرزمینـی، جهـت بـاد غالـب و                
نتـایج ایـن تحقیـق نـشان     .  شده استاستفادهن پسماند  شهر تبریز  مکانیابی محل دف 

می دهد که شرائط اعمال شده در روش بولین، از عدم اطمینان کمتري برخـوردار                
 میباشد و با توجه به محدودیتهاي قطعی که در آن اعمال میـشود، منـاطق مکانیـابی                 

رامترکمتري میباشـند   شده نسبت به روشهاي مبتنی بر منطق فازي، داراي تعـداد  پـا             
ــا در بررســی دو روش ــازيام ) OWA و WLC( اعمــال شــده در ایــن تحقیــق   ف

 Weighted Linear Combination(WLC)مـــشخص گردیـــد کـــه روش 
 همـراه   علیرغم سادگی آن، داراي معایبی میباشد، از جمله اینکـه بـا بـیش بـرآورد    

 بـا اسـتفاده   Ordered Weight Analysis(OWA) در حالی که  الگـوریتم  است
از وزنهاي درجه اي این قدرت را به تصمیم گیر میدهد که عوامل مهمتـري را کـه          
از نظر او مسئله مکانیابی را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهند با همـان اهمیـت در مـسئله     

 داراي OWAدر اثـر ایـن برتـري، نتیجـۀ حاصـل از مکانیـابی بـه روش              . قرار دهد 
  .قدرت تفکیک بهتري میباشد

  بولین، فازي،GISپسماند، تبریز، : اژه هاي کلیديو
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  مقدمه
با توجه بـه گـسترش روز افـزون جمعیـت شـهري و طبعـاً          
ــه    ــسماند از جمل ــزایش پ ــین اف ــصرف و همچن ــزایش م اف

ــانگی، صـــنعتی، اتمـــی و   فعالیتهـــاي ... پـــسماندهاي خـ
چشمگیري جهت حل معضل پسماند و روشـهاي مناسـب        

اما بدون استفاده از یـک      . دفن این مواد انجام گرفته است     
ن ابزاري مطمئن که توانایی استفاده      سیستم توانمند به عنوا   

از الیه هاي اطالعـاتی متعـدد و تجزیـه و تحلیـل آنهـا را                
. داشته باشد، امکان حل این معضل امکانپذیر نخواهد بود        

 در مسائل تصمیم گیري و GISبا توجه به تواناییهاي وسیع 
توانــایی ادغــام و رویهــم گــذاري الیــه هــاي اطالعــاتی،  

و منطقی جهت یافتن محـل مناسـب        بهترین گزینۀ مناسب    
 و تکنولوژي مربـوط بـه       GISبراي دفن پسماند استفاده از      

   .(Kao and Lin, 1996)آن میباشد
بررسی بسیاري از مـسائل زیـست محیطـی بـه تحلیـل             

 GIS متکی بوده و بـدون اسـتفاده از تکنولـوژي         GISهاي  
انجام این گونه تحلیل ها عالوه بر اتـالف وقـت از دقـت              

از جمله مسائل قابل تحلیل     .  برخوردار خواهد بود   کمتري
بررسـی آلـودگی هـاي زیـست محیطـی،          : GISبه کمـک    

ــرات آب وهوایی،جهــات گــسترش شــهرها، دفــن      تغیی
. میباشد... پسماندهاي خانگی و صنعتی، تخریب جنگلها و

، علـم سـنجش از دور و تکنولـوژي          GISامروزه همسو بـا     
مکان اخذ اطالعـات بـه      پردازش داده هاي ماهواره اي با ا      

ــشکالت     ــسترده جهــت حــل م ــور گ ــه ط ــوع ب روز و متن
  .مدیریتی به کار گرفته میشوند

بی رویـه    گسترش بی رویه شهرها و در نتیجه افزایش       
ــر،    ــژه در ســالهاي اخی ــه وی جمعیــت شــهري در کــشور ب
موجب افزایش بیش از پیشِ مصرف و در نتیجـه افـزایش          

ــه     ــاطق شـ ــسماند در منـ ــواعِ پـ ــد انـ ري گردیـــده تولیـ
عدم توجه بـه مـسائل زیـست    . (Majlesi et al. 1992)است

محیطــی در بــسیاري از شــهرهاي کــشور بــه عنــوان یــک 
. دشمن پنهان، محیط زیست محل دفن را تهدید می نماید       

بطور مثال، عدم توجه دقیق به مـسائل زیـست محیطـی در       

گزینش محل دفن پـسماند در شـهر بابـل واقـع در اسـتان               
درسالهاي اخیر باعث ایجـاد مـشکالت زیـست       مازندران،  

ــی    ــاي زیرزمین ــودگی آبه ــه آل ــددي از جمل محیطــی متع
ــد در ســایر شــهرهاي کــشور بخــصوص شــهرهاي  .گردی

بزرگ مشکالت ناشی از دفن غیراصولی پسماند، محـیط          
زیــست وســالمت شــهروندان را بطــور نگــران کننــده اي  

ر تهدید مینماید و یکی از معضالت مهم مدیران شهري د          
کشور، یافتن محل هاي مناسب دفـن پـسماند میباشـد، تـا             
عالوه بر رعایت مسئله مقبولیت مردمی، محل دفن حداقل 

  تأثیرات زیست محیطی را داشته باشد
در سالهاي اخیر شهر تبریـز همچـون دیگـر شـهرهاي            
کشور، بـا رشـد بـی رویـه جمعیـت روبـرو گـشته اسـت،                 

 و مـسکن  بطوریکه این شهر مطـابق بـا سرشـماري نفـوس        
نفر در قالـب    1398060داراي جمعیتی معادل با     1385سال  

بـا افـزایش جمعیـت شـهري و     . خانوار مـی باشـد   378460
درنتیجه افزایش تولید پسماند، ظرفیت محـلِ فعلـی مـورد           

مکـان  ( استفاده جهت دفن پسماند تکمیل گردیده اسـت         
 پـیش   84 تا سـال   74 ساله از سال     10فعلی براي یک دوره     

و نیاز براي یافتن محل جدید به منظور دفـن          ) یدبینی گرد 
با توجه به عوامـل متعـدد مـؤثر در          . پسماند ضرورت دارد  

مکانیابی محل دفـن و وسـعت زیـاد منطقـه مـورد مطالعـه               
روشهاي سنتی جهت مکانیابی محـل دفـن پـسماند بـسیار            

بدین جهـت  . وقت گیر، هزینه بر و کم دقت خواهند بود         
 جهـت  )GIS( اطالعات جغرافیـایی  استفاده از سیستم هاي   

یافتن بهتـرین و مناسـبترین مکـان جهـت دفـن پـس مانـد                
  .ضروري به نظر می رسد 

 
  مواد و روشها

در ایـن مقالـه بـا بررسـی عوامـل مـؤثر در مکانیـابی دفــن        
 پـسماند بـا توجـه بـه آنچـه کـه در منـابع ذکـر شـده انـد          

Doerhoefer and siebeit, 1998) (،   از نقـــشه هـــاي 
گرافی منطقه الیه هاي اطالعاتی رقومی ایجاد و وارد  توپو
GIS               گردیدند و سپس این الیه هـا بـا اسـتفاده از تـصاویر
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ــا اتخـــاذ روشـــهاي       ــاهواره اي بـــه روز شـــدند و بـ مـ
مناسب،عالوه بر روش مبتنی بـر منطـق بـولین بـا بـه کـار                 

ــرم افزارهــاي )Fuzzy(گیــري روشــهاي غیــر قطعــی    در ن
 چند معیاره و همچنـین ایجـاد        مناسب، در اخذ تصمیمات   

تغییرات مورد نظر بر روي الیه هاي اطالعـاتی، بـه نتیجـه             
مورد نظر که مکانیـابی محـل هـاي مناسـب دفـن پـسماند             

شایان ذکـر اسـت کـه هـر یـک از            . میباشد، انجام گردید  
ــأثیر مهمــی در نتیجــۀ نهــایی   مراحــل ذکــر شــده داراي ت

سـاس اسـتوار    در این مطالعه روش کلـی بـر ایـن ا          . میباشد
ــپس      ــده، س ــال ش ــاطق نامناســب غرب ــدا من ــه ابت اســت ک
تصمیمات اساسی تر بر روي مناطق باقیمانده اخـذ میـشود       
و نتیجــۀ نهــایی یعنــی محــل مناســب بــراي دفــن پــسماند  

 .مکانیابی می گردد
 میبایـست عوامـل   GISیابی در سیستمهاي   جهت مکان 

تهیـه  مؤثر، معیارها و محدودیتها بصورت الیه هاي نقـشه          
ــد   ــرار گیرن ــل ق ــردازش و تحلی ــورد پ ــارت . شــده و م بعب

دیگردر اجراي پروژه انتخاب مکان مناسـب جهـت دفـن           
بهداشــتی پــسماند در هــر منطقــه اي بایــد بــه جنبــه هــاي  

 اجتماعی، فرهنگی و زیـست محیطـی        -مختلف اقتصادي   
مسئله توجه کرد و با در نظر گرفتن این جنبه ها به انتخاب 

  )(Abdoli, 1990 :رت نمودمحل مناسب مباد
مواد زائد بایستی در منطقه اي دفن گردند کـه زمـین              •

 آنجا از نظر اقتصادي داراي ارزش زیادي نباشد
محل دفن نبایـد در زمینـی باشـد کـه از لحـاظ زمـین                 •

لغزش فعال بوده و یا اینکه احتمال فعـال بـودن آن در      
 آینده وجود داشته باشد

  درجه باشد20تر از محل دفن نباید داراي شیب بیش •
محل دفن نباید در منطقه اي باشد که از نظـر زیـست               •

محیطی و چشم انداز طبیعی داراي ارزش اکولوژیکی 
 باالیی باشد؛ مثل مناطق جنگلی

محل دفن بایستی از مرکز شهر و همچنین مناطق مهم           •
 .مثل فرودگاه فاصله مناسب داشته باشد

 رسـی بـا   زمین محل دفن بایستی داراي خـاك کـامال       •
 .ضخامت بیشتر و با نفوذ پذیري کم باشد

سطح ایستایی آبهاي زیرزمینـی در منـاطق دفـن نبایـد        •
همچنـین ایـن منـاطق بایـد فاصـله کـافی از             . باال باشد 

 .آبهاي سطحی داشته باشند
محل دفن باید از نظر مساحت باید بنحـوي باشـد کـه            •

ضمن پاسخگویی به نیازهاي کنونی، بتواند در آینـده         
 .ز جوابگو باشدنی

 
  )الیه هاي اطالعاتی(اطالعات پایه 

 WWW. EPA. Gov/ landfill تجربیات تخصصیمطابق با 

sitting 1.htm, 1999) (   در حالـت   و شـرایط فـوق الـذکر ،
عمومی بـراي انتخـاب یـک مکـان مناسـب بمنظـور دفـن         
بهداشتی پسماند، الیه هاي اطالعاتی ذیل جهت تشکیل و 

طالعـات زمـین مرجـع بکـار گرفتـه          آماده سـازي بانـک ا     
 به شـرح    اراین اطالعات و منبع تامین آنها به اختص       . شدند

  :ذیل است
نمـودن   GIS_READYاین نقشه ،از : نقشه شیب منطقه   -1

نقشه هاي توپوگرافی در مقیاس مناسب و تهیـه مـدل           
 . ایجاد شدDEMرقومی زمین 

این الیه با اسـتفاده از پـردازش        : نقشه کاربري اراضی   -2
 بــا دقــت زیــاد و SPOT و ETMاویر مــاهواره اي تــص

 .تهیه گردید) Up-To-Date(بروز 
این نقشه بـا اسـتفاده از نقـشه هـاي           : نقشه زمین لغزش   -3

موجود زمین شناسی و تفسیر بصري تصاویر مـاهواره         
موضوع قابل توجه در . اي و عکسهاي هوایی تهیه شد

منـاطق فعــال  : ایـن نقـشه تقــسیم منـاطق بـه ســه دسـته     
)Active(  ــاطق تثبیــت شــده ــاطق در ) Stable(، من و من

 .می باشد) Dormant(حال سکون 
ــاطی -4 ــه موضــوعی مــورد  : نقــشه خطــوط ارتب ایــن الی

ــصاویر     ــوایی، ت ــسهاي ه ــتفاده از عک ــا اس ــاج، ب احتی
 .ماهواره اي و نقشه هاي توپوگرافی موجود تهیه شد

نقشه فاصله از مراکز شهري ، فرودگاه و دیگر مناطق            -5
ــم حا ــهري مه ــیه ش ــده از  : ش ــتخراج ش ــات اس اطالع

تکنولوژي سنجش از دور و نقـشه هـاي محلـی بـراي         
 .ایجاد این نقشه مفید بوده است
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 تربيز

  محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه-1شکل 

این الیه شامل بافت خـاك، نفـوذ        : نقشه خاك منطقه   -6
این الیه بـا اسـتفاده     .  و قابلیت اراضی می باشد     يپذیر

از اطالعات موجود و انجـام عملیـات صـحرایی قابـل       
 .ردیدوصول ایجاد گ

این الیـه نیـز   : نقشه مناطق اکولوژیکی و چشم اندازها    -7
از روي تصاویر ماهواره اي و اطالعات موجود محلی         

 .تهیه گردید
این نقشه  : نقشه شبکه هیدروگرافی و آبهاي زیرزمینی      -8

از روي نقشه هاي توپوگرافی، تصاویر مـاهواره اي و          
 .اطالعات کارشناسی محلی استخراج گردید

این اطالعات از روي داده هاي   : د غالب نقشه جهت با   -9
 .هواشناسی تهیه شد

 
  GISآماده سازي الیه ها جهت ورود به محیط 

 پس از استخراج الیه هاي اطالعاتی مختلف ،نقشه هـا بـه            
 

 مـد نظـر   GISصورت الیه هاي قابل استفاده در محیطهاي    
ام براي تحلیل تبدیل شدند تا جهت عملیات مکانیابی اقـد         

شود این فعالیت عبارت بودد از تبدیل کـردن نقـشه هـاي          
موردنیاز به فرمتهاي مناسب و مـورد قبـول نـرم افزارهـاي            

IDRISI  ،ArcView و ERDAS کــــه در تحلیــــل مــــورد 
 .استفاده قرار گرفته اند

 
  استاندارد سازي نقشه هاي معیار

جهت انجام مکانیابی ابتـدا الیـه هـاي مـوثر در مکانیـابی              
ایــن عملیــات الزمــه اســتفاده از قواعــد . دارد شــدنداســتان

 Charnpratheep, K.,Q. Zhou and) تصمیم گیري می باشد

B. Garner,  1997) .  بدین منظور در این طرح از دو منطـق
 و  )Boolean( منطـق بـولین      -1 :رایج ذیل استفاده گردیـد    

  ) Fuzzy( منطق فازي-2
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 قومی ارتفاع نماي سه بعدي شهر تبریز با استفاده از تصویر ماهواره اي و مدل ر-2شکل 

  )منطق بولین( ها  حدود معیار، جهت استاندارد سازي نقشه-1جدول
 ارزش حد قابل پذیرش براي مکانیابی الیه نقشه
 1  %15 < شیب

 1  کیلومتر5 -30بین  فاصله از شهر
 1   متر20 > عمق آب زیرزمینی

 1   متر800 > فاصله از آبهاي سطحی
 1  متر300 -2000بین   )آهن و خیابانها راه(فاصله از جاده هاي دسترسی 

 1  متر2000 > فاصله از اراضی زراعی
 1  متر2000 > فاصله از جنگل و باغات
 1   کیلومتر3 > فاصله از فرودگاه شهر

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سازي نقشه ها در منطق فازياستاندارد
در منطق فازي، هر منطقه با توجـه بـه مقـداري کـه معیـار             

) xµ(را رعایت میکند، مقدار عضویتی میگیـرد        ) x(موردنظر  
بـدین معنـی    . که بیان کننده میزان مطلوبیت آن ناحیه میباشـد        

که هر ناحیۀ با مقـدار عـضویت بـاالتر، از مطلوبیـت بـاالتري        
ر منطـق فـازي قطعیـت موجـود در منطـق            د. برخوردار اسـت  

بولین وجود ندارد و هـر الیـه در مقیاسـی بـین صـفر و یـک                  
از آن  .µ(x) < 1 ( (Lin, et al., 1996) > 0(درجه بندي میشود 

   را  0-256میتـوان از    جهت که در سیستمهاي کـامپیوتري       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقیـاس  نشان داد می توان به جـاي مقیـاس صـفر و یـک،         
در ایـن مقیاسـها    .   را مـورد اسـتفاده قـرار داد        255صفر تا   

اعداد بزرگتر مطلوبیت بیشتري خواهند داشت یعنی عـدد         
 از باالترین مطلوبیت و عدد صفر فاقد مطلوبیـت مـی          255

باشد و طیفی از مقادیر بین این دو عدد قرار می گیرند که 
ی  نزدیکتر مـی شـود، مطلوبیـت افـزایش مـ           255هرچه به   

عالوه بر مسئله انتخاب مقیاس جهت تهیه نقشه هـاي     . یابد
فازي میبایست نوع تابع فازي را نیز مورد بررسی قرار داده 

از . و تابع مناسبتر را براي معیار مـورد نظـر انتخـاب نمـود              
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( ) ( ) ix a b a *P / 2α = − −  

if x b 1⇒ µ =f  

 

 
  Sigmoidalتابع  -3شکل

 
  

( ) ( )( )( )2
1 1 x a / b aµ = + − −  

if x b 1⇒ µ =f  

 
  J-Shape تابع -4 شکل

  
 

  
 Linear تابع -5 شکل

 

ــع    ــه تواب ــوان ب ــشهور میت ــع م -J و Sigmodial ،Linearتواب

Shapeاشاره کرد (Eastman, 1997) .   ده، در توابـع ذکـر شـ
  وجـود دارد و عـالوه بـر ایـن توابـع،             GISمحیط منتخـب    

  

کاربر میتواند با توجـه بـه نیـاز خـود، تـابع را نیـز تعریـف           
  )5 الی 3شکل.( نماید
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  هاي معیار در منطق فازي  حد آستانه و نوع تابع فازي جهت استاندارد سازي نقشه-2جدول
 الیه نقشه حد آستانه

dیاb cیاa 
 شکل تابع فازي نوع تابع فازي

 Sigmodial کاهشی 3 40 (%)شیب
 J-Shape کاهشی 5 40  )کیلومتر(فاصله از شهر 

 Sigmodial افزایشی 6 30  )متر(عمق آب زیرزمینی
 Sigmodial افزایشی 150 600 )متر(فاصله از آبهاي سطحی

 J-Shape کاهشی 100 9000 )متر(فاصله از جاده هاي دسترسی 
 Sigmodial افزایشی 250 1000 )متر(فاصله از مراکز جمعیتی 
 Sigmodial افزایشی 0 250 )متر(فاصله از اراضی زراعی
 Sigmodial زایشیاف 0 250 )متر(فاصله از جنگل و باغات

 J-Shape افزایشی 1 7 )کیلومتر(فاصله از فرودگاه شهر 
 Sigmodial افزایشی 200 600 )متر(فاصله از چشمه ها و چاهها

یکـــی دیگـــر از عوامـــل مـــؤثر در استانداردســـازي  
هاي فازي تعیین حد آستانه میباشد کـه نقـاط کنتـرل         نقشه

اي که بایستی در انتخـاب  اما نکته . نیز به آنها گفته میشود  
تابع، به آن توجه نمود، نوع کاهشی یا افزایشی بودن توابع 
میباشد که منظـور از کاهـشی، حـداقل شـونده یـا نزولـی               
بودن تابع، و منظور از افزایشی بودن، حـداکثر شـونده یـا             

به طور مثال در رابطـه بـا الیـه          . صعودي بودن تابع میباشد   
ق بیـشتر شـود مناسـبتر       عمق آب زیرزمینی که هرچـه عمـ       

است، از تابع افزایشی استفاده می شود و در مـورد فاصـله            
از مرکز شـهر کـه هرچـه مـسافت بیـشتر شـود، هزینـه بـاالتر              

 نمونه  2جدول شماره   . میرود، از تابع کاهشی استفاده میگردد     
اي از مقادیر آستانه و نوع تابع فازي، جهـت استانداردسـازي            

  .فازي را نشان میدهدنقشه هاي معیار در منطق 
  

  وزندهی به معیارها
، مـی بایـست بــراي   وزن دهـی چنـد معیــاره   در روشـهاي  

معیارهاي مورد بررسی وزنهایی تخصیص داده شـود، کـه      
  در تعیـین   . این وزندهی بسیار مهـم و تعیـین کننـده اسـت           

  

  وزنها نهایت دقت الزم است تـا نتیجـه حاصـله مطـابق بـا               
 جهــت اختــصاص بــه معیارهــا دو نــوع وزن. انتظــار باشــد
  .اي وزنهاي درجه) 2وزنهاي معیار ، ) 1: وجود دارد 

دراستخراج وزنهاي معیاربا توجه به سهولت کاربرد و        
قابلیت اطمینـان مطلـوبِ روش مقایـسه دوتـایی، از روش            

 )Eastman, 1997. (مقایسه دوتایی استفاده می گردد
  

  اختصاص وزنهاي معیار
 دوتـایی ابتـدا تـک تـک         جهت انجـام روش مقایـسه     

معیارهاي مورد بررسی را مقایسه نمـوده و میـزان اهمیـت            
 1نسبی هر جفت نسبت با توجه به امتیاز بندي موجود بین      

پـس از آن وزنهـا و       .  در یـک مـاتریس وارد گردیـد        9تا  
 محاسبه شد،مقایسه هاي انجام )C R(همچنین نسبت توافق

پذیرش وزنهـاي  را نشان دادند که به مفهوم     CR<0.1شده  
ــوده اســت  در صــورتی کــه ). 3جــدول (محاســبه شــده ب

CR>0.1   ــی مکــرر در ــال تغییرات ــا اعم ــست ب  باشــد، میبای
 را در حد قابـل قبـول تنظـیم          CRماتریس مقایسه دوتایی،    

  )Eastman, 1997 .(نمود
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  وزنددهی به معیارها با استفاده از روش مقایسه دوتایی -3جدول

عیار
ن م

وز
 

. ا.ف
ا و 

ه ه
شم

چ
ه ها

چا
 

. ا.ف
ضی 

ارا عی
زرا

 

. ا.ف
کز 

مرا یتی
جمع

 

. ا.ف
ه ه

جاد
 ا

. ا.ف
اي 

آبه حی
سط

ب  
ق آ

عم
ینی

رزم
زی

 

. ا.ف
 شهر

. ا.ف
گاه

رود
ف

 

. ا.ف
ات

باغ
 

یب
ش

 

 معیار

 شیب 1          0,0237
 باغات. ا.ف 1/5 1         0,0309
 فرودگاه. ا.ف 5 1 1        0,1008
  شهر. ا.ف 5 3 1/2 1       0,0587
 عمق آب زیرزمینی 7 5 5 5 1      0,249

 آبهاي سطحی. ا.ف 5 5 2 3 1 1     0,1768
 جاده ها. ا.ف 5 1/4 1/3 1/4 1/6 1/4 1    0,0378
 مراکز جمعیتی. ا.ف 6 4 1/2 4 1/3 1/2 5 1   0,0991
 اراضی زراعی. ا.ف 5 5 1 5 1/2 1/3 4 2 1  0,1237
 چشمه ها و چاهها. ا.ف 4 3 1/2 3 1/5 1/2 4 3 3 1  0,0994

 )باشد ، می...مخفف فاصله از. ا.ف(

 

   ترتیب تقدم گروهی، جهت تمایز بین مکانها-4 جدول

 پدیده هاي مورد ارزیابی درصد اهمیت تقدم گروهی

 هزینه به ریال %13,5  مسائل اقتصادي-1

 %36,4  بهداشت عمومی-2
آبهاي زیرزمینی، آبهاي سطحی، خدمات بهره 

 برداري

 زراعی، بیوفیزیکی %24,1  مسائل زیست محیطی-3

 %13,3  مسائل اجتماعی-4
بو، گردوغبار، آلودگی صوتی، هماهنگی 

  ... .کاربري و
 مراکز تاریخی و باستانی %12,7  مسائل فرهنگی-5

  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اي اختصاص وزنهاي درجه
ز وزنــی وزنهــاي درجــه اي بــراي اســتفاده در روش آنــالی

ــه اي ــده    ) OWA(درجـ ــان کننـ ــد و بیـ ــی رونـ ــار مـ   بکـ
ــدارتاثیر    ــشترین مق ــاري هــستند کــه داراي بی   اهمیــت معی

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اي  استخراج وزنهاي درجه). Malczewski, 1999( باشد می

معیارهاي ارزیابی می تواننـد از نظـرات کارشناسـی منـتج         
  .تآمده اس 4شوند که نمونه اي از آن در جدول 
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   وزنهاي درجه اي معیارهاي ارزیابی مورد استفاده در مکانیابی محل دفن-5جدول 

 پدیده مورد ارزیابی درصد اهمیت تقدم گروهی
درصـــد  
 اهمیت

  %21 عمق آب زیرزمینی
 %42 بهداشت عمومی   %14 فاصله تا آبهاي سطحی

  %7  فاصله از چاه و چشمه
  %9 فاصله از باغات و جنگلها %25 محیطی مسائل زیست  %16 فاصله از مناطق زراعی

  %9 فاصله از شهر تبریز
 %17 مسائل اجتماعی  %4  فاصله از مناطق مسکونی

  %4 فاصله از فرودگاه
  %5 فاصله تا شبکه جاده ها

  معیارهاي مکانیابی

  %3 شیبدرصد  %16 مسائل اقتصادي
 

  

 
  

  فن پسماند با استفاده از نقشه مناسبترین محل د -6شکل
  )رنگ زرد(روش بولین

و ) AHP(در نهایت با توجه به روش تحلیل سلسله مراتبـی              
  همچنین استاندارد نمـودن وزنهـا، اقـدام بـه محاسـبه وزنهـاي         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نتایج

 جهت انجام عملیات مکانیابی و رسیدن به مناطق مناسب جهت 
دفن پسماند، نقشه هاي استاندارد حاصل از مراحل قبـل جهـت            

منطـق بـولین    ) 1  :اي استاندارد شـده، از سـه روش       تلفیق الیه ه  
)Boolean(  ،2 (  روشWLC   روش  ) 3 وOWA   فراهم گردیدند 

  .در ادامه، نتایج هر یک از این روشها ارائه شده است
  

  نتیجه حاصل از تلفیق با منطق بولین
 ابا استفاده از الیه هاي حاصل از استاندارد نمودن نقشه هـ          

آسانی میتوان مکانهاي مناسـب   منطقی، به  ANDو کاربرد   
  .براي دفن پسماند را انتخاب نمود

  

در ).  Malczewski, 1999(درجــه اي نهــایی مــی گــردد
  . نمونه اي از آن بعنوان مثال نشان داده شده است5جدول 
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  )رنگ قرمز (OWA نقشه حاصل از مکانیابی به روش-8شکل

  

 
  )رنگ سیاه (WLCنقشه حاصل از مکانیابی به روش -7شکل

  

  WLCنتیجه حاصل از تلفیق با منطق فازي 
کانیــابی جهــت انجــام عملیــات تلفیــق فــازي و عملیــات م

  ، بــا توجــه بــه قابلیتهــاي WLCهــاي دفــن بــه روش  محــل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 OWAنتیجه حاصل از تلفیق با منطق فازي 
ــار کــه در روش  OWAدر روش  ــر وزنهــاي معی  عــالوه ب

WLC   استفاده گردیدند، از وزنهاي درجـه اي بـه دسـت    

  
 در مسائل آنالیز تصمیم گیـري       IDRISIگسترده نرم افزار    

  . اره، از این نرم افزار استفاده شدچند معی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، 09/0، 21/0،16/0،14/0آمــده از مراحــل قبــل کــه برابــر 
  . میباشند نیز استفاده شد03/0و 0,04،05/0، 04/0، 07/0
  
  

Archive of SID

www.SID.ir



¡     ¡ 
  1387  زمستان ،ـطی  سال ششم،  شماره دومیـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.6,  No.2 , Winter  2009 
 131

  جمعبندي
در روش مبتنـــی بـــر منطـــق بـــولین، بـــا توجـــه بـــه   -1

محدودیتهاي قطعی که در آن اعمـال میـشود، تعـداد           
نیابی شده نسبت به روشهاي مبتنی بر منطق        مناطق مکا 

  .فازي، کمتر است
از لحاظ اطمینان در نتایج ، با توجه به بهترین شـرایط             -2

ــله از    ــایج حاصـ ــولین، نتـ ــده در روش بـ ــال شـ اعمـ
 .رضایتمندي کمتري برخوردار میباشند

منطق بولین در منـاطقی کـه زمـین داراي محـدودیت             -3
 گیري تنهـا   باشد زیرا قدرت تصمیم     است مناسب نمی  

با توجه بـه دامنـه مقـادیر معیارهـا ،تحـت تـأثیر قـرار                
میگیرد و قدرت مانور در تصمیم گیري تنها بـا تغییـر            

 .این محدوده ها قابل افزایش میباشد 
ــشخص    -4 ــده ، م ــال ش ــازي اعم ــا بررســی دو روش ف ب

 علیـرغم سـادگی آن، داراي       WLCگردید کـه روش     
روش منـاطق  معایبی میباشـد، از جملـه اینکـه در ایـن         

نیـابی میگردنـد کـه ممکـن اسـت مناسـب              زیادي مکا 
 .نباشند

 با استفاده از وزنهـاي درجـه اي ایـن           OWAالگوریتم   -5
قدرت را به تصمیم گیر میدهد که عوامل مهمتري را           
که از نظر او مسئله مکانیابی را بیشتر تحت تأثیر قـرار            
میدهند با همان اهمیت در مسئله قـرار دهـد و در اثـر              

 OWAبرتري، نتیجۀ حاصل از مکانیـابی بـه روش    این  
داراي قدرت تفکیـک بهتـري بـین طیفهـاي موجـود            

 .میباشد
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