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  چكيده
استفاده از فنـون تحليـل   گيري باعث شده است تا  امروزه، تعدد معيارهاي دخيل در امر تصميم

ـ هنگـام   ،با وجود ايـن  .شودناپذير تلقي  ، امري اجتنابمعياريچند كـارگيري فنـون تحليـل     هب
مورد ارزيابي قرار  ،هاي كاربردي مختلف اصولي از آنها در زمينه ةالزم است استفادمعياري، چند
، WLC و TOPSIS عملياتي از فنـون  ةهاي استفاد قابليت اين نوشتاردر بر همين اساس . گيرد

در  و به آزمون گذاشته شـده ) هاي شهر شيراز يابي محل دفن زباله مكان(تجربي  ةزميندر يك 
ـ تجربـي ارا  ةها در زمين بندي استفاده از اين روش الگويي در اولويت ،ادامه در . ه شـده اسـت  ئ

خروجـي   ةها در نقش زني پيكسل رفتن ميزان غربالشده، فرض بر اين است كه باال هئالگوي ارا
هـاي مطلوبيـت قابـل     كه در سطوح مختلف از آسـتانه  شده معرفيهاي  حاصل از هر يك از مدل

مثال با توجـه  براي . شودكارگيري مدل مربوطه تلقي  هدر بي مثبت ةنقطتواند  رهگيري است، مي
 214مطلوبيت فرضي آستانة يي كه تا ها پيكسل، تعداد WLCآماري مربوط به خروجي  ةبه نماي

مطلوبيت فرضي، تعـداد   ةپيكسل است، ولي در همان سطح آستان 2262355شوند،  غربال مي
. پيكسـل اسـت   2443499 بـيش از ، TOPSIS شده در خروجي حاصـل از  ي غربالها پيكسل

. از ارجحيـت برخـوردار اسـت   TOPSIS روش ، كـاربرد  شـده  بيانبنابراين در سطح مطلوبيت 
نيـز   TOPSISروش  دار در خروجي حاصـل از   ي اولويتها پيكسلبررسي موردي چند نمونه از 

 هـا  محل دفن زبالـه  يابي مكاندر  شده لحاظ معيارهاي تعيين به ها پيكسلدهد كه اين  نشان مي
  . را تأييد كندكارگيري مدل  هاعتبار نتايج حاصل از بتواند  اين امر مي. دارندشرايط مطلوبي 
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  مقدمه

هاي پيشـنهادي اسـت، ممكـن اسـت      دار از ميان گزينه هاي اولويت گيري كه متضمن انتخاب گزينه تصميم فرآيندامروزه 
صورت  معياري را كه بهها و فنون تحليل چنداستفاده از مدلمستلزم در نظر گرفتن معيارهاي متعدد باشد، بر همين اساس 

هـاي  استفاده از سيسـتم بخشي به  عينيت ةتوان يكي از مظاهر برجستمي شوند، كار گرفته مي به GIS1 هاي م با قابليتأتو
 ،ارزيـابي تناسـب اراضـي    فرآينداستفاده از اين فنون در . گيري تلقي كرد تصميم فرآينددر  DSS(2( گيريپشتيبان تصميم

اسـتفاده از معيارهـا و    فرآينـد در مورد نظر، هاي  اختصاص به كاربريهاي مكاني براي  شود ميزان تناسب گزينه باعث مي
يافته بـه يـك كـاربري، داراي بيشـترين تناسـب بـراي آن        نتيجه، زمين اختصاصقيود محدوديت متعدد، تعيين شده و در
گيالنـده،   غفـاري (گزيني كـاربري مـورد نظـر باشـد     معيارهاي مطرح در مكانديد كاربري و متصف به شرايط مطلوب از 

1390 :114( .  
گيري متعددي براي تعيين ميزان مناسـبت كـاربري   قواعد تصميم، MCDM(3(معياري فنون تصميم چند ةدر عرص

 اشـاره كـرد   TOPSIS7و  AHP4 ،VIKOR5 ،WLC6 ،تـوان بـه مـواردي چـون    اراضي وجود دارد كه از آن جمله مـي 
مـرتبط  هاي  پژوهشتوان در ادبيات  هاي آن را مي اين قواعد كه نمونهگستردة كاربرد  با وجود ).333: 1385مالچفسكي، (

مربوط به تعيين تناسب اراضـي در  پژوهش تجربه نشان داده است كه نتايج چند ، معياري سراغ گرفتگيري چندبا تصميم
گيـرد، امكـان    يكسان تحليل چندمعياري و در يك موضوع يكسان صورت مـي  ةجغرافيايي واحد كه با قاعد ةيك محدود

علت اين تفاوت نتايج را بايد در چگونگي استفاده از فنون تحليل چنـدمعياري  . صورت متفاوت از هم نمود پيدا كند دارد به
 ةگـذاري دامنـ   دقـت در تعيـين معيارهـا، روش ارزش    ،كرد كه در عـواملي چـون   وجو جستكاربردي خاص  ةدر يك زمين

شـده از معيارهـا و    ها و مقـادير ثبـت   هاي استانداردسازي ارزش شده از معيارها، روش ثبتهاي  ها و برچسب تغييرات اندازه
 اين فنـون از يكسو به چگونگي كاربرد اصولي  بايد اساس بر همين. دهي معيارها، قابل شرح و تبيين است هاي وزن روش

تطبيقي از كارايي چندين روش در يك موضوع خاص،  ةبه مقايس ،و از سوي ديگر كردهاي كابردي خاص توجه  در زمينه
كردن كاربرد اصـولي قواعـد و فنـون تحليـل      تواند بيش از پيش به نهادينه مي ،تداوم توجه به نكات مذكور. اهتمام داشت

 ةكـه در يـك زمينـ    شـده اسـت  تالش حاضر،  ةدر مقالبر همين اساس . ها كمك كند گيريتصميم فرآيندچندمعياري در 
دو نمونة برجسـته از فنـون تحليـل     عملياتي از ةاستفادهاي   قابليت )هاي شهري شيراز يابي محل دفن زباله مكان( تجربي

 ةهـا در يـك عرصـ    بندي استفاده از اين روش و الگويي در اولويت شودآزمون  WLCو  TOPSIS هاي چندمعياري با نام
  . شود ارائه ،كاربردي
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مباحـث  اسـت و در  مطـرح   WLCو  TOPSISهـاي   هايي كه در ذيل هر يك از روش فرض پيشچند توجه به هر 
 ةثيرگـذار باشـد؛ بـا وجـود ايـن، مقايسـ      أاسـتفاده ت توانـد در انتخـاب روش مـورد     ، مـي به آنها پرداخته خواهد شدنظري 
داوري  كـه يكـي از وجـوه بـارز    هاي مطلوبيت، نشـان داد   ها در سطوح مختلف از آستانه حاصل از اين روشهاي  خروجي

 WLCو  TOPSISهاي  خصوص انتخاب يك روش، بايد مبتني بر دستورالعملي باشد كه امكان گزينش از ميان روشدر
هـاي   حاضر، با پردازش خروجي ةبر همين اساس نگارندگان مقال. فراهم كندهاي مطلوبيت،  مختلف از آستانهدر سطوح  را

به انجام آزمون و خطـاي متـوالي در راسـتاي حصـول بـه راه حـل       مختلف، هاي  در حالت WLCو  TOPSISحاصل از 
هـاي   گـزينش از ميـان روش  توانـد در  دستورالعملي بود كه مـي اين آزمون و خطاها، استخراج نتيجة  .مناسب اقدام كردند

TOPSIS  وWLC كارگيري سـاير   هتواند در ب العمل ميضمن اينكه كاربرد اين دستور. كارساز باشد ،خاص ةدر يك زمين
در صدد پاسخگويي بـه  حاضر پژوهش با توجه به مباحث ياد شده، . معياري نيز قابل طرح و بررسي باشدفنون تحليل چند

، ميـزان تناسـب   WLC و TOPSISهاي  كاربردي با استفاده از روش ةتوان در يك زمينچگونه مياالت است كه ؤاين س
اولويت استفاده از هر توان چگونه ميرا مشخص كرد؟ و دفن پسماندهاي شهري  محلبراي تخصيص هاي مكاني گزينه

ال دوم ؤدر پاسخ به سـ هاي مكاني مشخص كرد؟ را در تعيين سطح تناسب گزينه WLC و TOPSIS هاي يك از روش
در هـر   هـا  پيكسـل زني  توان با توجه به ميزان غربال الذكر، مي هاي فوق فرض بر اين است كه در خروجي حاصل از روش

ايـن روش  . مطلوبيت پيكسل براي انتخاب، اولويت استفاده از مدل را در آن سطح از مطلوبيت تعيين كـرد  ةسطح از آستان
  .كار برد هاي حاصل از فنون ديگر تحليل چند معياري به در بررسي خروجي دانست و كلي ةقاعد يك توان را مي

كيلـومتر از شـهر اصـلي     30كيلومتر و بيشتر از  3كمتر از هاي  محل دفن زباله در فاصله يابي مكانبا توجه به آنكه 
 ة؛ بر همين اساس با توجه به كالنشهري چون شيراز و گسترش آن در قالـب منطقـ  )214: 1372عبدلي،( شود توصيه نمي

ولي از آنجـا كـه در   ، انتخاب شده است يابي مكان فرآيندمورد مطالعه در  ةمحدودكيلومتري آن  30 ةكالنشهري، محدود
بـر همـين    ،واقع در پيرامون اين محدوده نيز مد نظر بـود هاي  مناسب از شهرها و سكونتگاه ةمحل دفن، فاصل يابي مكان

كيلومتري شيراز مـد نظـر قـرار گرفتـه      35 ةمورد مطالعه، در محدود ةانتخاب نهايي محدود برايشده  اساس حريم تعيين
كيلومتري از شـهر   30بايد در داخل شعاع  نهايي، قاعدتاً ةدار در نقش جوي مكان اولويتو ولي روشن است كه جست ،است

ـ  وزنميانگين كه  يكي از شهرهاي ميليوني كشور در جايگاه حجم باالي توليد زباله در شهر شيراز. صورت پذيرد  ة آنزبال
سازمان مـديريت پسـماند شـهرداري    (افزايش يافته است  1389در تن در روز  1090به  1382در سال تن در روز  791از 

مناسب براي  مكانانتخاب  ،موازات آن به در اين شهر است كه مديريت پسماند ، نشانگر ضرورت و اهميت)1389شيراز، 
هكتاري است كـه   40يك فضاي مكان فعلي دفن پسماندهاي شهري شيراز . يابد ي اين شهر ضرورت ميدفن پسماندها

 و سبز فضاي درختان، كاشتاين محدوده براي ديگر فضاهاي كه ضمن اين ،كيلومتري جنوب شرق شيراز قرار دارد 18در 
سـال بـرآورد    32شهري شيراز  پسماندهاي دفن فعلي مكان مفيد عمر. است يافته اختصاص بازيافت صنعتي هايمجتمع

  سـازمان مـديريت پسـماندهاي شـهري شـيراز،      (گذرد  آن ميبرداري  از بهره بيش از يك دههشده است و در حال حاضر 
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از محورهاي اصلي پژوهش يكي زباله نيز اختصاص يافته براي دفن  مكانبررسي سطح تناسب  ،با اين توصيفات). 1389

   .آيدحاضر به حساب مي
تحليل چندمعياري  فرآيندهاي مطرح در  نيز بايد گفت كه بحث پيرامون الگوها و روشپژوهش  ةدر خصوص پيشين

و مطالعـات   أ، سرمنش)اعم از محل دفن زباله( مختلف هاي و كاربرد آن در تعيين تناسب اراضي براي اختصاص به كاربري
ـ از. انـد  اي داشـته  حاضر نقـش برجسـته  پژوهش كه مراجعه به آنها در غناي نظري  است بسياريهاي  پژوهش ايـن   ةجمل

  :اشاره كردزير توان به موارد  ميمطالعات 
محل دفـن زبالـه    يابي مكانمراتبي در  سلسلهتجزيه و تحليل در يك كار پژوهشي، استفاده از ) 1382( فرد شمسايي 

، اسـتفاده از  پـژوهش ايـن   ةويژگـي برجسـت  . كيلومتري مـورد آزمـون قـرار داده اسـت     20براي شهر بروجرد را در شعاع 
محـل،  شناسـي   پارامترهاي متعددي است كه در محورهايي متشكل از هيدرولوژي و ژئوهيدرولوژي، جنس خـاك، زمـين  

 ةهوا، فاصله از شهر، قرار گرفتن در جهـت توسـع  و اصلي و فرعي، آبهاي  ترافيك و حمل و نقل، نزديكي و دوري به راه
. اندشهر، توپوگرافي محل، پوشش گياهي منطقه، فاصله از نواحي مسكوني و مساحت محل دفن مورد استفاده قرار گرفته

 .بينجامـد در انتخاب محل دفـن زبالـه    گيري تصميم فرآيندتواند به غناي بيشتر ماهيت چند بعدي  گونه مالحظات مي اين
هـاي شـهر    يابي محل دفـن زبالـه   معيار مختلف در مكان 19با در نظر گرفتن  )1384(، حبيبي و زندي بختياري فرهودي

ضـمن   پژوهش در اين. اند را مورد بررسي قرار داده GISكاربردي از محاسبات فازي در محيط  ةهاي استفاد سنندج، زمينه
هاي عصـبي   هاي مختلفي چون منطق همپوشاني، ضريب همبستگي، منطق فازي و شبكه بررسي مروري از كاربرد روش

، يـابي  روش مورد استفاده در تلفيق متغيرهاي مطـرح در فـاز مكـان    نهايتها و معيارها، در تلفيق اليه فرآيندمصنوعي در 
دار حاصـل از تحقيـق    وضعيت مناطق اولويت ، بررسياز نقاط قوت اين پژوهش. در نظر گرفته شده است محاسبات فازي

، پـورعلي و  ، شـكيبا متكـان . سازي شـده اسـت  مستندپژوهش به نوعي اعتبار نتايج حاصل از  است كه تفكيك معيارها به
محـل   يابي مكانرا در  OWAو  WLCهاي  موردي، كاربرد روش ةمطالع برايضمن انتخاب شهر تبريز  )1387( فر نظم

ـ هاي  خروجي ةبه مقايس ،دفن زباله مورد آزمون قرار داده و در يك رويكرد قياسي كـارگيري دو روش مـذكور    هحاصل از ب
داراي قـدرت تفكيـك بهتـري اسـت و بـيش بـرآورد        OWAنشان داد كه خروجـي حاصـل از    نتايج مقايسه. اند پرداخته
بـراي  با انتخاب شهر سمنان ) 1388(، ارسطو قويدل و قنبري پناهنده. زياد است OWAدر مقايسه با روش  WLCروش
يابي محل دفن پسماندهاي شـهري را مـورد    در مكان GISافزار  و نرم AHPاستفاده از مدل هاي  موردي، قابليت ةمطالع

يابي محل دفن پسماند در قالب پنج گروه، تعريف عمليـاتي شـده   آنها در مكان ةپارامترهاي مورد استفاد. آزمون قرار دادند
هـاي   قابليت) 2007( ، پارواتيناتان و بريدنو چانگ) 2010(، سنر، ناس و كاراگوزل سنر ةگرفت انجامهاي  در پژوهش است،

محل دفن زباله، به آزمون گذاشته شده است كـه بـه    يابي مكانتجربي از  ةبرخي از فنون تحليل چندمعياري در يك زمين
و مـذكور  هـاي   پـژوهش بر مبنـاي نتـايج بررسـي     .گيران باشد تصميم عمل، راهنماي ييالگو همچونتواند  نوبه خود مي

 همپوشـي زيـادي در   كه گفتتوان  اند، مي دفن زباله به انجام رسيده يابي مكانكه به نوعي در ارتباط با  مطالعات ديگري
هاي  در نمونهتوان آنها را بسط كاربرد الگوي پژوهشي مشابه  و به نوعي مي شود ديده ميآنها  اغلبشناسي  ارچوب روشچ
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ال ببـرد، مگـر آنكـه    ؤدر كار پژوهشي را زير سـ تواند اصل نوآوري  تكرار روندهاي مذكور مي. موردي متفاوت قلمداد كرد
ـ . مورد آزمون قرار گيردپژوهشي  ةدفن زباله مطرح شده و در يك زمين يابي مكان هاي جديدي در ها و ايده روش  ةدر مقال

كـارگيري   اي نتـايج حاصـل از بـه    منـد در آزمـون مقايسـه    ارچوب قاعدهچ ةدر خصوص ارائ شده مطرحخأل حاضر با درك 
اي طراحي شود  گونه ارچوب مقاله بهچ ،شده استتالش محل دفن زباله،  يابي مكانهاي تحليل چند معياري در امر  روش

  . مذكور تلقي شود كه گامي در مسير پر كردن خأل

  مباني نظري 
گيـري متعـددي بـراي تعيـين     قواعد تصـميم ،  )MCDM(فنون تصميم چند معياري  ةگونه كه مطرح شد در عرص همان

 TOPSISو  WLC, VIKOR , AHPتوان به مواردي چونوجود دارد كه از آن جمله ميميزان مناسبت كاربري اراضي 
هاي تحليـل چنـدمعياري پرداختـه     عملياتي از دو نمونه از روش ةحاضر به استفادپژوهش با توجه به آنكه در . اشاره كرد 
  .شود روش پرداخته ميتر از اين دو  مشروحمباحث بر همين اساس در ادامه به طرح  ،شده است

   دار تركيب خطي وزن
 دار، روش تلفيقي خطـي وزن دارد GISدر محيط اي  گستردههاي متداول در ارزيابي چندمعياري كه كاربرد  يكي از روش 
)WLC( ةهـاي اسـتاندارد شـد    آنها، نقشـه  هاي متناظراستاندارد شده در وزن ةهاي نقشدر اين روش با ضرب اليه. است 

وزني، نمره يـا امتيـاز    ةاستاندارد شد ةهاي نقشروي اليهدر ادامه با اعمال عمليات همپوشي جمعي . وزني تهيه شده است
شـود   در نظـر گرفتـه مـي   هـاي مكـاني   بندي گزينـه  مبناي رتبه ،آمده دست هامتياز كل ب. دست آمده است هر گزينه بهكل 

هـاي مربـوط بـه جهـان     اي از زمينهدر بعد گسترده ،با توجه به سهولت استفاده WLCروش ). 58: 1390،گيالنده غفاري(
فـرض اول   پـيش . صورت تلويحي قابل تصـور اسـت   فرض به در رابطه با اين مدل دو پيش. كار گرفته شده است واقعي به

بودن آن است؛ بدين صورت كه مطلوبيت يك واحد اضافي از رقم مربوط به معيار، در هـر سـطحي از آن    مربوط به خطي
  ). 342-343: 1386مالچفسكي، (شود فرض دوم به استقالل صفات از يكديگر مربوط مي پيش .معيار ثابت است
 ةاشـباع مطلوبيـت، وجهـ    ةيا نقط سير ةمعيار از نقطشتن مقادير مورد نياز ااز گذپس فرض اول  رسد پيش به نظر مي

تواند در واحدهاي اوليه از فاصله با افزايش مي ،لغزش زمين ةافزايش فاصله از محدود براي مثال،. قابل قبولي نداشته باشد
توانـد بـا   لغزش، افزايش يك واحد فاصله نمي زاي زمينتنش ةمحدودشدن از از دورپس ولي  ،سطح مطلوبيت همراه باشد

شده در  گرفته كار رسد اين معضل با استفاده از اصول بهبه نظر ميدر مقاله حاضر . افزايش يك واحد مطلوبيت همراه باشد
 .شده از معيارها بر مبناي تابع عضـويت در عـدد فـازي، تـا حـدودي حـل شـده باشـد         گيري استانداردسازي مقادير اندازه

در شرايط عدم تحقق همبستگي بين صفات عينيـت  شود،  ميفرض دوم نيز كه به استقالل صفات از يكديگر مربوط  پيش
تواند گامي در جهت دهي معيارها ميدر روش وزن CRITICرسد استفاده از روش حاضر، به نظر ميپژوهش در . يابد مي

تواند در كـاهش وزن آن  مي ،زيرا در اين روش وجود همبستگي باالي يك معيار با معيارهاي ديگر؛ حل اين معضل باشد
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 كار گرفته شود، با توجه به آنكه در روش هب ANP1 ارچوب تكنيكدر چ WLCاگر روش  ،با وجود اين. گذار باشدمعيار اثر

ANP هاي مختلـف و معيارهـاي ديگـر نيـز در نظـر گرفتـه        تعيين وزن معيار، وضعيت آن معيار در ارتباط با گزينه براي
 . شود مطرح نمي ANPهايي چون فرض دوم در روش شود، بنابراين پيش مي

   )TOPSIS( آلمبناي ميزان مشابهت به راه حل ايدهبر ها سازي اولويت گزينه مرتب روش
 تـرين روش متداول پيش رو است كه پژوهشدر معياري مورد استفاده ي ديگر تحليل چندها يكي از روشروش تاپسيس 

طـور   اي است كـه بـه  گزينه بهترين گزينه، روشبر اساس اين  .رود شمار مي بهآل  در تعيين ميزان انفكاك از موقعيت ايده
مهـم   هـاي از امتياز .باشدمتصف به شرايط نامطلوب  ةنقطآل و دورترين واحد از ايده ترين واحد به نقطةهمزمان، نزديك

با اين حال الزم است . دكرها و معيارهاي عيني و ذهني استفاده توان از شاخصطور همزمان مي هاين روش آن است كه ب
بـودن   يفيو در صورت ك باشندي شده به معيارها از نوع كم داده ت رياضي، تمامي مقادير نسبتمحاسبا هنگامدر اين مدل 

ـ   شده به معيارها، مي داده نسبت اگرچـه روش  . )374-375: 1386مالچفسـكي،  (كـرد  ي تبـديل  بايد آنها را بـه مقـادير كم
پـژوهش  در روش به كار برد، امـا ايـن    GISرداري مربوط به توان هم در محيط رستري و هم در محيط برا مي تاپسيس

   .كار گرفته شده است هاي رستري بهحاضر در چارچوب ساختار داده
كه بـه تناسـب گسـتردگي     استآل در اين ايده ةهاي مبتني بر فاصله از نقط هاي روشژگي  ترين وييكي از برجسته

آل ايـده  ةنسبي هر گزينه نسبت به نقط ةفاصل موردبندي و اطالعات قابل توجهي را در شده، رتبه معيارهاي در نظر گرفته
ها كه در روش قبل فرض استقالل گزينه بنابراين معضل منتج از پيش. )172: 1390 غالمي،( هددمي در اختيار كاربر قرار

منبعـث از  هـاي   در كليـت خـود و در ماحصـل ارزش   ) پيكسـل (زيرا هر گزينه  ايجاد نخواهد شد؛ قرار گرفت،مورد اشاره 
تـر ايـن    مثال ملمـوس . شودمقايسه ميآل كند كه با صورت وضعيت ايدهصفات، يك صورت وضعيت كسب مية مجموع

در ايـن  . آل مقايسـه شـود  تواند با يك شخصـيت ايـده  توان در رابطه با شخصيت يك فرد مطرح كرد كه ميقضيه را مي
ـ     شرايط با ماحصل مجموعه رو هسـتيم و شخصـيت    هاي از صفات مختلف كه در قالب يك شخصـيت عينيـت يافتـه روب

بنابراين وابستگي متقابل پيچيده در بين صـفات،  . شوديك كل مقايسه مي منزلة به آلصورت يك كل با شخصيت ايده به
   .كندمعضلي ايجاد نمي

   مدل مفهومي پژوهش
بـر همـين   . هاي متـوالي دنبـال شـود    پيوسته از گام هم در يك نظام بهروند كار پژوهش پيش رو تالش شده است كه در 

هايي اسـت كـه    شناسي كار و گام ارچوب كلي روشگوياي چ شده است،نشان داده  1 كه در شكلپژوهش اساس، فرايند 
  . بندي شده است مبناي آنها صورتبرپژوهش  ةشاكلدارند و ارتباط منطقي با يكديگر 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Analytic Network Process 
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  پژوهشروش 
   افزارهاي مورد استفاده  ها و نرم داده
معيارهـا و قيـود   مربوط به  شدة بايگاني اطالعاتيا ها  بر نقشهمشتمل  ،اند شدهكار گرفته  ها بههايي كه در اين آزمون داده

ايـن  بخشـي از  . شـوند مـي كـار گرفتـه    محدوديتي هستند كه در تعيين مطلوبيت مكاني براي دفن پسماندهاي شهري به
پـژوهش  اينترنتـي مـرتبط بـا موضـوع     هـاي   اي، اسـنادي، ديجيتـالي و پايگـاه   استفاده از منابع كتابخانه ةبر پاياطالعات 

شـيراز،  هايي چون سـازمان مـديريت پسـماند شـهرداري      ها و ارگان از طريق مراجعه به سازمانبخشي و آوري شده  جمع
ـ   ةاي استان، استانداري و ادار سازمان محيط زيست استان، سازمان آب منطقه دسـت آمـده    همسكن و شهرسازي اسـتان ب

در فازهاي  Kilimanjaro IDRISIو  Excel 2010، Arc GIS 10افزارهاي  به تناسب نياز از نرمپژوهش در اين . است
  .است شدهاستفاده  ها،خروجي گرفتن از دادهنيز، ها و ها، پردازش و تحليل دادهذخيره و مديريت داده ها،ورود دادهمربوط به 

  ها بحث و يافته
  هاي معيار  نقشه ةتهي

 هايي كـه معـرف   نقشهاز . آيدگيري به حساب ميهاي تصميم، ميزان و مبنا براي آزمون سطح مطلوبيت گزينه1ك معياري
، گيالنـده  غفـاري (شـود   هاي معيار ياد مي نقشهنام با  ،تغييرات صورت وضعيت و مقادير معيار در فضاي جغرافيايي هستند

تـوان از   را مـي  گيـري  ارزيابي و تصـميم  ةفهرست معيارهاي مورد استفاده در يك مسئل. )207: 1390، عابديني و نجاتي 
در  .تهيـه كـرد   نظـر  اي، بررسي ادبيات موضوع و پيمايش نظرات و عقايد افراد صاحب مطالعات اسنادي و كتابخانه طريق

تغييرات مقادير هر يك از آنهـا   ةگذاري دامنفهرستي از معيارهاي استخراج شده و نكات كليدي مطرح در ارزش 1جدول 
  . دفن زباله آورده شده است يابي مكاندر فرايند 
شـده در   هاي اعمـال هستند كه محدوديت 2قيود محدوديت ،ارزيابي فرآيندديگر از متغيرهاي مورد استفاده در  ةدست

از مصاديق بارز قيد محـدوديت  . كنندهاي ممكن را تعيين مياي از گزينهها را به نمايش گذاشته و مجموعهانتخاب گزينه
   ).2جدول (ه است كردارائه  آن را سازمان محيط زيستتوان به ضوابطي اشاره كرد كه  بررسي، ميدر موضوع مورد 
از  ،2با قيود محدوديت مندرج در جـدول   1كارگيري معيارهاي مطرح در جدول  سازي نتايج حاصل از به در يكپارچه

معياري در حاصـل از تحليـل چنـد    ةشـد  بنـدي  اولويـت  ةبر همين اساس بـا ضـرب نقشـ   . ضرب زوجي استفاده شده است
تعيـين   ةمربوط به قيود محدوديت، مناطق منطبق بر وضعيت عدم احراز شرايط به لحـاظ قيـود محـدود    نهاي بولي نقشه

هـاي   تعيين تناسب اراضـي در منـاطق خـارج از محـدوديت     ةنقش بندي و انتخاب از شوند و فرايند اولويت شده، حذف مي
  .گيرد حاصل از اعمال قيود محدوديت، صورت مي

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Criterion  
2. Constraints  
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 تغييرات مقادير اين معيارها ةگذاري دامنماهيت توجيهي معيارهاي مورد استفاده و مبناي ارزش. 1جدول 

 شده از معيارها تغييرات ثبت ةگذاري مطلوبيت دامن ارزش ةنحو نام معيار

 ةهزين دليل هاي تند به عدم مطلوبيت شيب ،لحاظ راكد ماندن شيراب هاي هموار به عدم مطلوبيت شيب شيب
درجـات متغيـر   ، باالي دفن بهداشتي، گودبرداري و خاكريزي و نيز امكان نفوذ شيرابه در مناطق پسـت 

 .صددر 15تا  1هاي  مطلوبيت در حد فاصل شيب
هـاي   ها در درز و شـكاف  پذيري شيرابهمتري با توجه به افزايش نفوذ 60عدم مطلوبيت فواصل كمتر از  فاصله از خطوط گسل

 200افـزايش مطلوبيـت فواصـل بـيش از      ،لـرزه  زمـين  در مواقعدفن  حاصل از گسل و خطر تخريب و
 .متري

مطلوبيـت   ،هـا  امكـان نفوذپـذيري بـاالي شـيرابه     دليـل  آهكي و دولوميتي به سازندهايعدم مطلوبيت  زمين شناسي وضعيت سازندهاي
 ،هـاي حاصـل از پسـماند    پـذيري شـيرابه  امكـان كـم نفوذ   دليـل  سازندهايي همچون رسي و مارني بـه 

 .دو حد ياد شده فاصلة ميانير ساير سازندها در مطلوبيت متغ
 .محل دفن زبالهيافتن به ص اراي اختصبمطلوبيت پايين مناطق داراي پتانسيل باالي فرسايش  وضعيت فرسايش

ــي و  مناســب ازة فاصــل ــابع آب من
 مناطق حفاظتي

هـا، منـاطق حفـاظتي،     بنـدها، رودخانـه، تـاالب    ها، سدها و آب شده از چاه رعايت فواصل مناسب تعيين
 .محيطي و رعايت مالحظات زيست آنهاهاي كيفي و كمي  حفظ ويژگيبراي ها  ها و قنات چشمه

  موقعيت نسبت به
 كانسارهاي معدني

عدم مطلوبيت قرارگيري محل دفن زباله بر روي كانسارهاي معدني در راستاي پرهيز از تبعـات منفـي   
 ممكن به هنگام بهره برداري از اين كانسارها

هــاي  دشــت موقعيــت نســبت بــه
 سيالبي

وجـود خطـر سـيل و     دليـل  هـاي سـيالبي بـه    دفن زباله در دشـت هاي  مكانعدم مطلوبيت قرارگيري 
 .ها بودن سطح آبهاي زيرزميني در اين دشتباال

 .مطلوبيت پايين مناطق داراي عمق پايين آب با توجه به خطر آلودگي آبهاي زيرزميني زمينيعمق آب زير

 .ها امكان كاهش توليد شيرابه دليل مطلوبيت مناطق داراي پتانسيل تبخير باال به تبخيروضعيت 

فاصله از اراضي كشاورزي، باغات 
 ها و جنگل

عدم مطلوبيـت فواصـل كمتـر از     ،دفن زبالهبراي كشاورزي هاي مستعد  عدم مطلوبيت اختصاص زمين
 .ها اراضي زراعي، باغات و جنگلمتري محل دفن زباله نسبت به  200

 .محيطي متري از مراكز روستايي با توجه به لحاظ مالحظات زيست 1500رعايت حداقل فواصل  فاصله از مراكز روستايي

كيلومتري و حداكثر  5تا  2 ةحداقل فاصلرعايت محيطي شهرها، ضرورت  ضرورت رعايت حريم زيست فاصله از مراكز شهري
 .كيلومتري محل دفن زباله از شهر 30تا  10 ةفاصل

هاي تجمع المللي با توجه به زمينه هاي محلي و بين كيلومتري از فرودگاه 8و  3 ةفاصلرعايت ضرورت  فاصله از فرودگاه
 .هاي منفي اجتماعي و اكولوژيكي محل دفن دفن زباله و بازتابهاي  مكانپرندگان در 

تعيين شـده از   ةرعايت حداقل فاصل و در عين حال،ضرورت رعايت موقعيت مناسب به خطوط ارتباطي  از خطوط ارتباطي فاصله
 .سوي سازمان حفاظت محيط زيست

 ضرورت رعايت موقعيت مناسب به خطوط انتقال نيرو به لحاظ نيـاز بـه انـرژي الكتريسـيته در احـداث      فاصله از خطوط انتقال نيرو
 متري 500 ةرعايت حداقل فاصل و در عين حال، تجهيزات تكميلي

 .محيطي مالحظات زيست دليل هاي صنعتي به متري از شهرك 1500رعايت حداقل فواصل  هاي صنعتي فاصله از شهرك

 ؛1384؛ سـازمان محـيط زيسـت،    1389؛ مخـدوم،  1372؛ عبدلي، 1389 وند، ؛ خليل1389؛ باقرزاده، 1372؛ عبدلي، 1383، صفت و شكرايي ، مهردادي، درويشخراساني :منبع
 .1384؛ فرهودي و همكاران، 1387؛ متكان و همكاران، 1383فرد،  ؛ شمسايي1386؛ نيرآبادي، 1386، پور رضايي، دهزاد، عمراني و هاشم
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  يابي محل دفن پسماندمحدوديت مورد استفاده در مكانقيود  .2جدول 

احراز   نوع قيد محدوديت
  شرايط

عدم احراز 
  شرايط

  0  1  متري از مناطق حفاظتي 1000رعايت حريم 

  0  1  متري از آثار باستاني و تاريخي 3000رعايت حريم 

  0  1  المللي متري از فرودگاه بين 8000رعايت حريم

  0  1  از مراكز صنعتيمتري  1000رعايت حريم 

  0  1  متري از خطوط ارتباطي 300رعايت حريم 

  0  1 متري از روستا 1500 ةدر فاصل گيري عدم قرار

  0  1  محيطي شهر حريم زيست ةدر فاصل گيري عدم قرار

  0  1  در مسير بادهاي غالب منتهي به شهر گيري عدم قرار

  0  1  زراعي، جنگل و باغاتمتري از اراضي  200رعايت حريم 

  0  1  روي ذخاير معدني گيري عدم قرار

  0  1  پذير و گنبدهاي نمكي هايي با سنگ بستر آهكي و دولوميتي كارستي، انحالل در محدوده گيري عدم قرار

  0  1  متري از خطوط گسل 200رعايت حريم 

  0  1  درصد 15هاي باالي  عدم تناسب شيب

  0  1  متري 1000لغزش با رعايت حريم  هاي مستعد زمينروي دامنه گيري عدم قرار

  0  1  متري 500بر مناطق سيالبي و رعايت حريم  گيري عدم قرار

  0  1  متر 5زميني كمتر از در اراضي داراي عمق آب زير گيري رارقعدم 

  0  1  بندها متري از سد و آب 1000رعايت حريم 

  0  1  متري از چاه و قنات 400رعايت حريم 

  0  1  ها متري از چشمه 1000محدودة عدم قرارگيري در 

  0  1  متري از درياچه و تاالب 1000رعايت حريم 

  0  1  متري رودخانه 1000عدم قرارگيري در 

  مستخرج از منابع جدول يك توسط نگارندگان
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  هاي معيار سازي نقشهگذاري و استاندارد ارزش

ارزشـي   ،حسـب ميـزان مطلوبيـت   بر ،شده از معيارها مشخصهاي  معناي آن است كه به مقادير يا برچسب گذاري بهارزش
اسـت   255تا  0و  1 تا 0 هايها در دامنهتغييرات داده ةكردن دامن ي همسانامعن ها نيز بهداده كردناستاندارد. تعلق بگيرد

گيـري متفـاوتي مـورد    ارزيابي ممكن است در واحدهاي انـدازه  فرآيندمعيارهاي مورد استفاده در  زيرا ؛)154: 1390آشور،(
 تـوان عمليـات  نمـي نتيجـه  در ،)گيري فاصله از گسلگيري شيب و متر در اندازهمانند درصد در اندازه( سنجش قرار گيرند

م و أصورت تو سازي بهگذاري و استاندارد ارزش فرآيند، حاضرپژوهش در  .دادانجام روي آنها همپوشي  فرآينددر را رياضي 
فـازي   ةتعلق در يك مجموع ةارزش عضويت يا درج .فازي در نظر گرفته شده است ةمبناي ارزش عضويت در مجموعبر

 .قرار دارد) 255تا  0 ةآن در دامن ةشد داده يا حالت كش( 1تا  0 آن بين مقادير ةكه دامنتعيين كرد اي توان با شمارهرا مي
x اگر 1و  0بين  ةدر دامن = بـه همـين   . تعلـق دارد  A ةمجموع بهصورت كامل  به xدر آن صورت عنصر  ،باشد 1

xترتيب اگر  =   .)64: 1390افروز، ( تعلق ندارد A ةمجموع به مشخصطور  به xدر آن صورت عنصر  ،باشد 0
كـه  بـوده   معرف وضعيت تناسـب  ةباالي ارزش عضويت يك عنصر، نشانگر نسبت باالي تعلق آن به مجموع ةدرج

افـزار   از نـرم فـازي  اده از امكانـاتي كـه در تـابع    ـبـا استفـ  پيش رو پژوهش در  .استافزايش درجه مطلوبيت دهندة  نشان
IDRISI Kilimanjaro بـه   ،انـد هـاي معيـار تهيـه شـده    صورت نقشه هايي كه بهسازي نقشهبراي استاندارد ،وجود دارد
صـورت   صـورت يكنواخـت، كاهشـي بـه     هايي چون افزايشي بـه در قالب linear و Sigmoidalتناسب، از توابع عضويت 

ـ  0-255يافتـه   كش ةدر دامن ،ارهايهاي استاندارد هر يك از مع و نقشه شده استيكنواخت و سايمتريك استفاده  دسـت   هب
  . آمده است

  هاي معيار  دهي نقشه وزن
تـر،  براي ارزيابي دقيـق لذا از اهميت يكساني برخوردار نيستند،  عوامل مؤثر در تعيين تناسب اراضياغلب با توجه به آنكه 

هـاي   كنون روش تا. در تجزيه و تحليل اطالعات اعمال شود ،وزن با ناماي اهميت نسبي آنها بر اساس ضرايب ويژه بايد
اهميت معيار بر مبنـاي همبسـتگي   ( CRITIC و 1زوجي ةهاي مقايس متعددي در تعيين وزن استفاده شده است كه روش

هايي كه در ذيل آن  فرض با پيش CRITICروش  اين پژوهشدر . )71: 1377جهاني، (هستند جمله آنها از 2)معياريبين 
در اين روش ميزان همبستگي، تداخل و تضاد مقادير استاندارد شده از معيارهـا   .وجود دارد، مورد استفاده قرار گرفته است

مجموع تضاد، انحـراف معيـار و وضـع     3در جدول  .شودمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در تعيين وزن دخالت داده مي
سـازي روش   مختلـف از عمليـاتي  هـا كـه در مراحـل     محـل دفـن زبالـه    يـابي  مكاننهايي هر يك از معيارهاي مطرح در 

CRITIC شود دست آمده است، نشان داده مي هب.  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pair – wise Comparison 
2. Criteria Importance Through Intercriteria Correlation 
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  دفن پسماند يابي محل  مجموع تضاد، انحراف معيار، ميزان اطالعات و وزن نهايي معيارهاي مطرح در مكان .3 جدول

  CRITICبر اساس روش 
 نهاييوزن  ميزان اطالعات انحراف معيار مجموع تضاد نام معيار

 0/07 2717/522 108/058 25/148 مناطق شهري
 0/067 2599/557 111/038 23/411 مناطق روستايي
 0/044 1719/829 65/623 26/207 خطوط ارتباطي

 0/054 2095/494 88/242 23/747 آثار تاريخي و باستاني
 0/02 735/192 29/585 24/849 گسل

 0/035 1360/886 58/077 25/640 درياچه و تاالب
 0/03 1222/639 51/603 23/693 فرودگاه

 0/047 1820/807 47/171 24/222 انتقال انرژي
 0/063 2458/66 95/157 25/838 شيب
 0/037 1452/879 59/571 24/389 چشمه
 0/016 611/398 25/074 24/383 قنات
 0/01 344/106 13/899 24/756 سد

 0/048 1878/322 76/387 24/589 عمق آب زيرزميني
 0/03 1264/589 51/422 24/592 شناسي زمين

 0/0003 11/796 0/44 26/774 فرسايش
 0/042 1630/973 66/046 24/694 رودخانه
 0/062 2395/938 102/92 23/279 چاه آب
 0/0035 135/701 5/417 25/049 معدن

 0/06 2244/879 88/814 25/276 مناطق حفاظتي
 0/014 538/147 21/892 24/582 شهرك صنعتي

 0/011 415/371 16/914 24/557 لغزش زمين
 0/048 1878/894 76/977 24/408 دشت سيالبي
 0/075 2911/728 124/265 23/432 اراضي زراعي

 0/0002 7/755 0/31 24/986 جنگل و باغات
 0/06 2334/728 93/999 24/937 باد

 0/053 2058/6 91/071 25/392 تبخير
  محاسبات نگارندگان: منبع

  

هاي ديگـر   هر معيار با معيار ةشدابتدا همبستگي مقادير استاندارد ،مجموع تضاد هر معياري با معيار ديگر ةدر محاسب
 ،بر همين اسـاس ).  26×  26در ماتريس با ابعاد (دست آيد  هتا ميزان تضاد ب شود كم ميآمده و نتيجه از عدد يك  دست هب

ميزان اطالعات هر معيار نيز از ضرب مجمـوع  . توان مجموع تضاد هر معيار را با معيارهاي ديگر محاسبه كرد در ادامه مي
نهايت وزن هر معيار عبارت است از حاصل تقسـيم  در. دست مي آيد هتضاد معيار در ميزان انحراف مقادير استاندارد شده ب

بيـان   1صورت كسري از عـدد   كار گرفته شده كه به هميزان اطالعات معيارهاي بميزان اطالعات همان معيار در مجموع 
  . شود مي
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   )WLC( داركارگيري تركيب خطي وزن هخروجي حاصل از ب
 ،انجـام رسـيده اسـت    بـه  MCEو با استفاده از تـابع   Idrisi Kilimanjaro در محيط WLC حاضر، عملياتپژوهش در 

در حدفاصـل  ) STRETCHبـا اسـتفاده از تـابع    ( ، با كشش خطي سـاده WLCهاي حاصل از مدل خروجيضمن آنكه 
تـري را بـه    ها با وضعيت مطلوب، نرم مشـخص نمرات گزينه ةشوند تا مقايس سازي ميشده و استاندارد داده كش ،0 -255

 ؛قابـل مقايسـه باشـد    TOPSISبندي حاصل از روش  اولويت ةنقش ةشدشده و استاندارد داده خود بگيرد و با وضعيت كش
 ةشود و با دامنـ  شامل مي 0-1نمرات را در حدفاصل  ةمقطعي از دامن TOPSISزيرا تغييرات نمرات در خروجي حاصل از 

امكـان مقايسـه    0 -255ولي با كشش خطي هر دو نقشه در حد فاصـل   ،همخواني ندارد WLCآمده از خروجي  دست هب
 قيود محدوديت، ةبه شرط خارج بودن از داير ،در خروجي حاصله). 2شكل (شود  مينتايج در سطوح واحد مطلوبيت فراهم 

   .است زباله محل دفندادن نشانگر تناسب بيشتر آن پيكسل براي اختصاص  ،كندميل مي 255پيكسل به عدد  ةنمر ههرچ

  
  ) سمت چپ( WLCو  )سمت راست( TOPSIS حاصل از روش ةشد بندي خروجي طبقه .2شكل  

  تاپسيسكارگيري مدل  هخروجي حاصل از ب
هاي تحليل  يكي ديگر از روش ،)TOPSIS( آلمشابهت به راه حل ايدهمبناي ميزان بر ها سازي اولويت گزينه مرتب روش
در تعيـين ميـزان    هـا  تـرين روش متـداول  ايـن روش . مورد استفاده قرار گرفته استدر اين پژوهش  است كه معياريچند

طـور همزمـان،    اي اسـت كـه بـه   گزينـه  بهترين گزينـه،  روشبر اساس اين  .شود آل محسوب مي انفكاك از موقعيت ايده
مهم ايـن روش  امتيازهاي از  .باشدمتصف به شرايط نامطلوب  ةآل و دورترين واحد از نقطايده ةترين واحد به نقطنزديك

 گـام هنالزم است  وجود اين،با . كردها و معيارهاي عيني و ذهني استفاده توان از شاخصطور همزمان مي هآن است كه ب
شـده بـه    داده بـودن نسـبت   و در صورت كيفيباشد ي شده به معيارها از نوع كم داده محاسبات رياضي، تمامي مقادير نسبت

توان هـم  را ميتاپسيس چه روش اگر. )374-375: 1386مالچفسكي، (كرد ي تبديل آنها را به مقادير كمبايستي معيارها، 
ارچوب سـاختار  در چـ اين روش حاضر پژوهش در كار برد، اما  به GISدر محيط رستري و هم در محيط برداري مربوط به 

مـورد   ةارچوب محـدود در چـ  تاپسـيس  حاضر پـس از اجـراي مـدل   پژوهش در . كار گرفته شده است هاي رستري بهداده
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ـ    بندي تناسب اراضي در مكـان  خروجي اولويتنقشة مطالعه،   آمـده  دسـت  بـه  ةدر نقشـ . دسـت آمـد   هگزينـي دفـن زبالـه ب
تـري را نشـان    عدد پـايين  ها پيكسلمقادير هرچه  ،بر همين اساس. دوش مشخص مي 73/0 ةدارترين اراضي با نمر اولويت

شده در مبحث  در ادامه بنابر داليل مطرح .خواهد شدكاسته  به محل مورد نظر دهند، از مطلوبيت پيكسل براي اختصاص
 ةكشـش سـاد  با اسـتفاده از  تاپسيس آمده در مدل  دست هب هاي هنمر ةكه شرح آن گذشت، دامن WLCمربوط به خروجي 

  .داده شد كش 0-255خطي، در حد فاصل 

   استفاده از منطق بولين
محـدوديت و يـك نشـانگر عـدم      ةصـفر نماينـد  شـود،   مشـخص مـي   1و  0هاي زوجي كه با ارزشهاي بولين  در نقشه

ضـرب   ، بـه TOPSISو  WLCخروجي حاصل از مدل  ةروي نقشدر واقع براي اعمال قيود محدوديت . محدوديت است
گوياي آن است كه مكان فعلي دفن  3). 3شكل (شود  هاي بولين مربوط به قيود محدوديت اقدام مي ها در نقشه اين نقشه

  . است برخوردار شده در قيود محدوديت تمامي شرايط تعييناز ) 1 ةقطع(هاي شهري شيراز  زباله
  

  
  بولينهاي خارج از شرط قيود محدوديت بعد از اعمال منطق  نمايي از محدوده .3شكل 

   WLCو  TOPSISهاي  دست آمده در گزينش از ميان روش هدستورالعمل ب
ـ     معرفيادامه دستورالعمل پيشنهادي كه در  ، بـه دفعـات متنـاوب و در    شـود  عمليـاتي تشـريح مـي    ةشـده و بـا يـك نمون
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دسـتورالعمل  . هاي مختلف مورد آزمون قرار گرفته شده است تـا از تعمـيم كـاربرد آن اطمينـان حاصـل شـود      فرض پيش
   :به شرح زير است ، صورت عملياتي به خود گرفتهIdrisi Kilimanjaroپيشنهادي كه در محيط 

و  TOPSISهـاي حاصـل از    خروجـي نمـرات   ةبا توجه به ناهمخواني دامنـ  پيش از اين بيان شدگونه كه  همان. 1
WLC، سـازي  شده و استاندارد داده كش 0-255نمرات در هر دو نقشه با استفاده از كشش خطي در حد فاصل  ةابتدا دامن

ـ  ةاستاندارد شد هاي مطرح در نقشههاي  ارزشقاطبة با وجود اين، با توجه به . ندشد كـف   ،حاضـر  ةداخل محدوده در مقال
  .شود منتهي مي 255شروع شده و به سقف نمرات در عدد  ≤ 100زني از عدد  غربال فرآيندنمرات در 

 آمـدن تعـداد طبقـات نبايـد در     البته پايين. بندي كردتوان در فواصل مشخص طبقهشده را مينمرات اتخاذ ةدامن. 2
، 2در شكل . ها منجر شودسازي بيشتر اطالعات و عدم انعكاس جزئيات مورد نياز از تغييرات دادهحدي باشد كه به فشرده

 .شود بندي ديده مي اي از اين طبقه نمونه

. نظر دسـت يافـت  مطلوبيت مورد توان به  مي كه در آن آستانه شود مشخص ميشده اي از نمرات استاندارد آستانه. 3
واقـع در   ةدر دامن ،با وجود اين. تواند متفاوت باشد مطلوبيت به تناسب حساسيت موضوع و نوع نگاه كارشناسي مي ةآستان

مطلوبيـت بـه سـمت عـدد      ةآستانشود، تري اعمال  گيرانه در انتخاب پيكسل مناسب نگاه سخت چههر ،0-255حدفاصل 
 ةشدبندي اوليه از نمرات اخذيك طبقه. آيد مطلوبيت پايين مي ةآستان پذيري بيشتر كه با انعطافدر حالي؛ كند ميل مي 255

 بـراي . آستانه مـؤثر باشـد  تواند در انتخاب ميمانند آنها، كالسه و  پانزدهكالسه،  دوازدهكالسه،  دههاي بندي معيارها در رده
گانـه را  بنـدي ده متغير باشد و يك طبقـه  255 ≥ و  ≤ 100ة ميانفاصلها در پيكسل ةاگر نمرات استاندارد اخذ شد ،مثال

اولويـت در  ( 9 ة، در طبقـ 224-239و نمـرات   )دار كالس اولويت( 10در كالس  240 -255نمرات  ،روي آن اعمال كنيم
صورت تـوأم داراي مطلوبيـت الزم    شده را بهشود كه اگر دو كالس يادبنابراين نتيجه گرفته مي. گيرندقرار مي) سطح دوم

  .خواهد بود 224در آن صورت عدد آستانه برابر با  ،در نظر بگيريم
بدين صورت  ؛شده استنشان داده  241 در سطح مطلوبيت WLCو  TOPSISهاي دو روش  ، خروجي2در شكل 

اول هستند، نشان  ةبا رنگ يكساني كه معرف شرايط مطلوبيت براي انتخاب در ردو باالتر  241 با ارزشهاي  كه پيكسل
 دهنـدة  يـك روش محـدودتر باشـد، نشـان    آمـده از   دسـت  هحامل اين رنگ در خروجي بهاي  لپيكس چههر. شود داده مي
در  گيـري  توانـد معـرف شـدت سـخت     اين امر خـود مـي  . تا رسيدن به سطح مورد نظر است ها شدن بيشتر پيكسل غربال
 ةدر آسـتان مـذكور را  دو روش هـاي   خروجـي نيـز   4شـكل  . باشداول  ةز شرايط مطلوب در ردئحاهاي  گيري پيكسل جاي

يي كـه بعـد از   هـا  پذيري بيشتر شده و تعداد پيكسل مطلوبيت، انعطاف ةبا پايين آوردن آستان. دهد نشان مي 214 مطلوبيت
و  TOPSISهـاي   از روش يـك تـوان گفـت كـه هر    با اين اوصاف مـي . يابد مانند، افزايش مي اول باقي مي ةدر رد غربال

WLC ـ  زني بيشتري داشته باشد، به مطلوبيت، قدرت غربال ةكه تا يك سطح مشخص و يكسان از آستان آن اسـت   ةمنزل
 . كند تر عمل مي گيرانه كه در آن سطح، سخت

كه معرف ميـزان غربـال    شودپرداخته مي هازني از پيكسل زني و نمودار غربال جدول غربال ةدر گام بعدي به تهي. 4
هاي فرضي ها در هر سطح از آستانهزني پيكسل ميزان غربال. هاي فرضي مطلوبيت استهر سطح از آستانهدر  ها پيكسل

فراواني تجمعي مـذكور  . شوندشود كه تا رسيدن به آن آستانه، غربال ميهايي تعيين ميبر اساس فراواني تجمعي پيكسل
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زنـي در هـر مقطـع از     شيب تندتر نمودار غربـال . فراواني تجمعي و نمودار فراواني تجمعي قرائت كردتوان از جدول را مي

زني در  فرض بر اين است كه ميزان بيشتر از غربال .شده تا آن مقطع است هاي غربالنمودار، نشانگر ميزان باالتر پيكسل
هاي محـدودتري بعـد از   شود پيكسلزيرا باعث مي ؛ها استپيكسلگيرانه در انتخاب شده، معرف نگاه سخت تعيين ةآستان
  . مطلوبيت، باقي بمانند ةز نمرئهاي حاپيكسل منزلة شده به تعيين ةآستان

 
  214در سطح مطلوبيت ) سمت چپ( WLCو ) سمت راست( TOPSISهاي  خروجي حاصل از روش .4 شكل

سـمت  ( WLCها در خروجي حاصل از ، چه تعداد از پيكسل241مطلوبيت  ةمثال اگر بخواهيم بدانيم در آستان براي
هـاي مطلوبيـت در   و با تغيير آسـتانه  شوندغربال مي) 2سمت چپ شكل ( TOPSISو خروجي حاصل از ) 2راست شكل 

بايد به نمودار فراوانـي تجمعـي و جـدول     ،افتد اتفاق مي هازني پيكسل چه تغييراتي در روند غربال، )4شكل ( 214سطوح 
در  .كنـيم شده از آستانه مطلوبيت، مراجعـه   در سطوح تعيين TOPSISو  WLCهاي  خروجيهاي  فراواني تجمعي غربال

مطلوبيـت نشـان داده    ةدر سطوح مختلف از آسـتان  WLCو  TOPSISهاي  زني روش فراواني تجمعي غربال نيز 5 شكل
شده  ي غربالها پيكسلدر قالب نمودار گرافيكي دوبعدي، ميزان بتوان اين است كه  5 هايشكل ةهدف از ارائ. شده است

در ايـن   .را قرائـت كـرد  ) X منـدرج در محـور  ( ازاي هر يك از سـطوح مطلوبيـت فرضـي    به) Yبا توجه به مقادير محور(
متغير  255تا  100دهد كه از  هاي داخل محدوده را نشان ميپيكسل ةتغييرات نمرات استاندارد شد ها، محور افقي منحني

هـايي اسـت كـه در    ستون عمودي نيز معرف پيكسـل  .شود ميانتخاب  مطلوبيت فرضي از داخل اين دامنه ةاست و آستان
مطلوبيت  ة، در آستان5مثال، مطابق با نمودار مندرج در شكل  براي. شوند مورد نظر از مطلوبيت غربال مي سطح مطلوبيت

 ةكـه در همـان سـطح از آسـتان    در حالي ؛شـوند  غربال مـي  WLCپيكسل در خروجي حاصل از  2,000,000 بيش از 200
توان ميزان به همين ترتيب مي. شود ميغربال  TOPSISدر خروجي حاصل از  پيكسل 2,300,000به نزديك مطلوبيت، 

، كنتـرل و  241و  214هاي ديگر فرضي از مطلوبيت همچون  را در آستانه TOPSISو  WLCهاي زني در خروجي غربال
 ،زنـي بيشـتر   غربـال  دليل به TOPSIS هاي فرضي مطلوبيت، خروجيشده از آستانه هاي طرحدر مثال. با هم مقايسه كرد

  .اولويت دارد
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  )سمت چپ( WLCو ) سمت راست( TOPSISدر خروجي  ها روند فراواني تجمعي غربال زني پيكسل .5شكل 

جدول فراواني  ةهاي مطلوبيت، بر پايزني در سطوح مختلف از آستانه شكل ديگري از روند رهگيري در ميزان غربال
منـدرج   EDRISIافـزار   هاي تناسب اراضي در محـيط نـرم  هاي آماري مربوط به نقشهكه در نمايهگيرد  انجام ميتجمعي 

  )5و  4جداول ( .است
  WLCخروجي حاصل از روش  ةنقش آماري هاينمايهبرخي از  .4 جدول

فراواني 
حد باالي  فراواني  تجمعي

  طبقه
حد پايين 
فراواني طبقه طبقه

حد باالي  فراواني  تجمعي
  طبقه

حد پايين 
 طبقه طبقه

1184739 201942 999/184 180 17 261 261 999/104  100 1 
1443668 258929 999/189 185 18 915 654 999/109  105 2 
1621852 178184 999/194 190 19 2516 1601 999/114  110 3 
1816279 194427 999/199 195 20 8352 5836 999/119  115 4 
2010258 193979 999/204 200 21 17576 9224 999/124  120 5 
2133865 123607 999/209 205 22 29276 11700 999/129  125 6 
2262355 128490 999/214 210 23 52124 22848 999/134  130 7 
2359530 97175 999/219 215 24 85229 33105 999/139  135 8 
2414344 54814 999/224 220 25 122949 37720 999/144  140 9 
2445201 30857 999/229 225 26 185908 62959 999/149  145 10 
2470261 25015 999/234 230 27 270033 84124 999/154  150 11 
2481201 10985 999/239 235 28 377276 107246 999/159 155 12 
2484734 3533 999/244 240 29 480567 103289 999/164 160 13 
2488513 3779 999/249 245 30 649994 169427 999/169 165 14 
2488981 468 999/254 250 31 832133 182139 999/174 170 15 

          982797 150664 999/179 175 16 
  محاسبات نگارندگان: منبع
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  TOPSISآماري خروجي حاصل از روش  هاينمايه. 5جدول 

فراواني 
حد باالي  فراواني  تجمعي

  طبقه
حد پايين 
فراواني طبقه طبقه

حد باالي  فراواني  تجمعي
  طبقه

حد پايين 
 طبقه طبقه

1933290 191524 999/189 185 17 22 22 999/109  105 1 
2080290 147000 999/194 190 18 937 915 999/114  110 2 
2215559 135269 999/199 195 19 3468 2531 999/119  115 3 
23011018 95459 999/204 200 20 12857 9389 999/124  120 4 
2407671 96653 999/209 205 21 36512 23655 999/129  125 5 
244399 35828 999/214 210 22 79418 42906 999/134  130 6 
2459495 15996 999/219 215 23 151748 72330 999/139  135 7 
2468818 9323 999/224 220 24 263956 112208 999/144  140 8 
2479594 10776 999/229 225 25 403789 139833 999/149  145 9 
2484645 5051 999/234 230 26 564991 262202 999/154  150 10 
2487852 3207 999/239 235 27 745550 180559 999/159 155 11 
2488732 880 999/244 240 28 939697 194147 999/164 160 12 
2488977 245 999/249 245 29 1126520 186823 999/169 165 13 
2487981 4 999/254 250 30 1330004 203484 999/174 170 14 
2488982 1 999/259  255 31 1570462 240458 999/179 175 15 

          1741766 171304 999/184 180 16 
  محاسبات نگارندگان: منبع

  
بندي شـده كـه در   صورت طبقه نهايي به ةتغييرات نمرات استانداردشد ،شودديده مي 5و  4گونه كه در جداول  همان

ستون ششم از اين جداول، ستون توزيع فراوانـي تجمعـي را شـامل    . شوداست، نشان داده مي 5آن فاصله طبقات برابر با 
خروجي در  200و  214، 240هاي فرضي مطلوبيت هايي كه تا رسيدن به آستانهتعداد پيكسل 4 مطابق با جدول. شودمي

WLC و  2262355، 2481201بـا   ترتيـب برابـر   بـه ). هاي مـذكور فراواني تجمعي در عدد ماقبل آستانه(شوند غربال مي
، TOPSISهـاي فرضـي مطلوبيـت در خروجـي حاصـل از       ولـي در همـان سـطوح از آسـتانه     ،اسـت  پيكسل 1816279

بنـابراين تـا   . )5جـدول  (شـود  پيكسـل مـي   2215559و  2443499، 2487852 بيش ازترتيب  شده به هاي غربال پيكسل
ها را در مقايسه بـا روش  غربال بيشتري از سلول TOPSISهاي مطلوبيت تعيين شده، روش رسيدن به هر يك از آستانه

WLC بنابراين روش. دنبال دارد به TOPSIS هايي كـه در  تر عمل كرده و پيكسلگيرانههاي تعيين شده سخت در آستانه
   .محدودتر هستند ،مانندغربال مي

 گيري نتيجه

و روش  TOPSIS كـارگيري مـدل   هب فرآيندمطرح در هاي  سازي مراحل و دستورالعمل حاضر، ضمن عملياتيپژوهش در 
WLC، در . شـد محل پسماندهاي شهري اقدام هاي مكاني براي اختصاص  بندي تناسب گزينه هاي اولويت نقشه ةبه تهي
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منـدرج در  ي هـا  تصميم گرفته شـد تـا ارزش   ،دو روشاين ي حاصل از ها خروجي ةكردن امكان مقايس فراهم برايادامه 
هاي حاصله، هر پيكسـلي   در نقشه .شوندتعريف  0-255 ة ميانفاصلآمده با استفاده از كشش خطي در  دست هي بها  نقشه

اسـت كـه بـه    زباله محل دفن  به تر پيكسل براي اختصاص نزديكتر باشد، نشانگر شرايط مطلوب 250آن به عدد ةكه نمر
تواند راهنمـاي عمـل    شده در جدول، مي مشخص و با در نظر گرفتن قيود محدوديت فهرست ةمحدودتناسب نياز در يك 

ي هـا  زنـي در خروجـي   ميـزان غربـال   ةمقايس .دفن پسماندهاي شهري باشدبراي گيران در انتخاب مكان مناسب  تصميم
ـ   هاي  دهد كه در آستانه نشان مي ،WLCو  TOPSISهاي  روشحاصل از   ةمطلوبيت مفروض براي دفـن زبالـه در نمون
توانـد   بر همين اساس مي. ، بيشتر استTOPSISزني در خروجي حاصل از روش  ، ميزان غربالاين پژوهش ةمورد مطالع

 ةدر زمينـ دار از مطلوبيـت، داراي ارجحيـت اسـتفاده     اولويـت  ةدر رد هـا  پيكسلگيري  گيري بيشتر در جاي لحاظ سخت به
  .كاربردي حاضر باشد
، در ايـن  TOPSISاستفاده از مـدل   فرآيندآمده در  دست ههاي تناسب اراضي بسازي بيشتر اعتبار نقشهبراي مستند
از محـدوده  دار، در خـارج  نقاط اولويت منزلة بهشده  هاي معرفياز انتخاب دو نمونه از پيكسل پساست  بخش تالش شده

لحاظ معيارهـاي تعيـين شـده پرداختـه شـود       ها بههاي اين پيكسلژگي شمول قيد محدوديت، به بررسي مورد به مورد وي
  ). 6و جدول  6شكل (

  
  0-255 ةدر دامن TOPSISحاصل از مدل  ةمورد بررسي در خروجي استاندارد شد ةهاي نمونموقعيت پيكسل .6شكل 

كيلومتري جنوب شرق  18اين محدوده در حدود . قرار دارد فعلي دفن پسماندهاي شهر شيراز ةدر محدود ،اول ةنمون
هكتـار   5000بـيش از   ،براي دفع و پردازش پسماندهاي شـهر مكان اين شدة  در نظر گرفته وسعت. شيراز واقع شده است

در احداث مجتمـع صـنعتي بازيافـت    براي هكتار  30و اختصاص يافته زباله براي دفن  از اين مساحت هكتار 40است كه 
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سـازمان مـديريت پسـماند    (، به فضاي سبز اختصـاص يافتـه اسـت    مانده باقي مساحتضمن آنكه  نظر گرفته شده است،

 14در نظر گرفته شده كـه در  ) 255ارزش (هاي حائز نمرة باال  از پيكسلبراي نمونة دوم، يكي ). 1389 شهرداري شيراز،
  ).6شكل (كيلومتري شرق شيراز واقع شده است 

هاي حامل مقادير واقعي  در هر يك از نقشه شده، معرفي ةي نمونها پيكسلهاي عادي و فازي  نيز ارزش 6 در جدول
كه موقعيت دو پيكسـل مـورد بررسـي در تمـام      اي گونه ؛ بهآورده شده است ،فازي معيارهاي مورد استفاده ةشدو استاندارد

  .شود مشخص مي) :1384cو :1028r(و )  :1207cو :1361r( ترتيب با شماره ستون و سطر بههاي مذكور  نقشه

  دار هاي اولويتمورد بررسي از پيكسل ةهاي عادي و فازي دو نمونارزش .6جدول 

  معيار
  )محل دفن زباله(

1361 :r 1207 ؛c: 1361:r  1207؛c: 

 ارزش فازي ارزش عادي فازيارزش  ارزش عادي
 255 متر13309 16517254 هاي شهري فاصله از سكونتگاه
 255 4507 3233255 هاي روستايي فاصله از سكونتگاه

 255 15062 6500255 فاصله از شهرك صنعتي
 109 1430 2110154 فاصله ازخطوط ارتباطي

 236 4548 626129 فاصله از خطوط انتقال نيرو
 255 17778 24450255 از فرودگاهفاصله 

 255 18217 3465114 فاصله از آثار باستاني و تاريخي
 255 6657 22550255 فاصله از مناطق حفاظتي

 255 11145 4329255 فاصله از معدن
 255 3100 4553255 فاصله از درياچه و باتالق
 255 18541 25197255 فاصله از مسير رودخانه

 255 3926 4698255 چشمهفاصله از 
 255 8618 12880255 فاصله از قنات

 255 1628 1415255 فاصله از چاه آب
 255 31348 35890255 فاصله از سد
 255 متر20باالي  255 متر20باالي  زمينيعمق آب زير

 255 4253 4067255 فاصله از دشت سيالبي
 255 1050 14660255 فاصله از زمين زراعي

 255 61500 1237255 لغزش فاصله از زمين
 255 26872 9360255 فاصله از گسل

 137 متوسط 137 متوسط جنس زمين منطقه

 156 5محدوده  156 4محدوده  مسير باد

 255 30304 13550255 فاصله از جنگل و باغ

 5/3178 8/4249 شيب منطقه

 محاسبات نگارندگان :منبع 
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هاي عادي قبـل   هاي حاوي ارزش لحاظ هر يك از معيارها در نقشه به  پيكسل، صورت وضعيت اين بر همين اساس
مطـابق بـا   . انـد  هاي مربوطه در جدول جايگزين شده و در ستون شده ، قرائتهاي استاندارد شده سازي و نقشهاز استاندارد

 250بـيش از   ةنمـر  ،معيـار  24مـورد از   19و  18ترتيـب در   اول و دوم بـه  ةنمون برايشده  هاي انتخاب ، پيكسل6جدول 
  .شده از مطلوبيت، وضعيت مناسبي دارند هاي تعريفمعيارها هم مطابق با دامنه ةو در بقياند  دست آورده به
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