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مقدمه
تصميمگيري با توجه به محادوديتهاا در بايشتار
مسايل و به تصوص ماديريت برناماهريازي و توساعهي
شهري 2و نظر باه نقاش فاضاالب در بهداشات ،ساالمت
عمومي ،حفظ محيط زيست و  ...بسيار با اهميات جلاوه
مينمايد ،به طوري که به اعتقاد بسياري از صااحبنظران
مديريت امروزه تصميم گيري معادل فرآيناد ماديريت و
آلودگي معادل فاضالب تعريف ميشود.
هم اکنون در بيشتر سازمانهايي که به نوعي
مسؤوليت مديريت و توسعهي شهري را بر عهده دارند در
برنامهريزي ،تعيين اهداف و طرحها با توجه به شاتصها
و معيارهاي محيطي موجود از تکنيکها و روشهاي غير
علمي استفاده ميشود که دليل آن از حوصلهي اين
پژوهش تارج است .هر چند استفاده از روشهاي فوق
منجر به توليد اطالعاتي براي تصميمگيري در زمينههاي
مختلف ميشود ،ولي به دليل در نظر نگرفتن کليهي
شاتصها ،نتايج مطلوبي حاصل نميشود .نظر به اين که
شاتصها و معيارهاي محيطي حوزههاي متفاوتي را
پوشش ميدهند که هر يک داراي قوت و ضعف تاصي
ميباشد ،لذا استفاده از مدلهاي علمي در زمينههاي
مختلف به لحاظ داشتن شاتصهاي گوناگون در
حوزههاي مختلف ،تأثير زيادي بر تصميمگيري تواهد
داشت.
مدلهاي کمي بسيار متنوعي در زمينههاي مختلف
وجود دارد که هر يک شرايط و کاربردهاي تاص تود را
دارند که يکي متداولترين آنها از مدل تصميمگيري
چند معياره است که براي انتخاب بهتربن گزينه با توجه
به چندين معيار و شاتص به صورت همزمان ميباشد.
مطابق هدف پزوهش و شرايط موجود در اين پزوهش از
مدل کمي تسلط تقريبي که يکي از مدلهاي کمي
تصميمگيري چند معياره ميباشد براي حل يک
مسئلهي مديريتي شهري واقعي استفاده شده است.
موضوع پژوهش در قلمرو مدلهاي كمي براي
تصميمگيري بهينهي مديريت و با هدف شناسايي مکان
مناسب از براي احداث تصفيهتانه شهر قزوين (محدوده-
ي مکاني) با توجه به  02شاتص انجام شده و فاقد
محدوده ي زماني بوده و نظر به حجم بسيار زياد
محاسبات از نرمافزار  MATLABاستفاده شده است.
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برنامهريزي ،توسعهي شهري و اهميت فاضالب

نقش و اهميت فاضالب از ديدگاه بهداشت عمومي،
حفظ محيط زيست ،برنامهريزي شهري ،توسعهي پايدار

شهري و استفادهي مجدد بسيار مورد توجه ميباشد.
حفاظت از محيط زيست طبيعي (زندگي در چارچوب
ظرفيت تحمل آن) ،استفادهي حداقل ازمنابع غير قابل
تجديد و بقاي افتصادي که به نوعي با مسئلهي فاضالب
ارتباط مستقيمي دارند ،سه رکن اساسي در توسعهي
پايدار شهري بر اساس گزارش ابرانتلند 3ميباشد .در اين
بيانيه با توجه به مسايل و مشکالت حاکم بر کشورهاي
در حال توسعه  .بنابراين
طي يک قرن گذشته با رشد جميعت و توسعهي
شهرها ،رشد صنعتي ،عدم دفع بهداشتي فاضالبها،
موضوع آلودگي محيط زيست و به تصوص منابع آبي
اهميت بيشتري پيدا کرده است .مطابق گزارشهاي
منتشر شده از سوي نهادهاي بينالمللي بهداشت
عمومي ،بيش از  82درصد از کل بيماريهاي کشورهاي
کم توسعه مربوط به آب بوده ( 9/5ميليارد بيماري) که
بيشتر از طريق عدم دفع بهداشتي فاضالب و ورود
فاضالبها به منابع آبي منتقل ميشوند و در حدود يک
سوم از تختهاي بيمارستانها ناشي از بيماريهاي
مرتبط به آب ميباشد .گزارشها نشان ميدهد که هر
ساله بيش از  9/5ميليون کودک در سراسر دنيا بر اثر
مبتال به بيماري اسهال توني از بين ميروند .صرفه نظر
از زيانهاي اقتصادي ناشي از بيماريهاي آب ،کاهش
توان و ظرفيت توليد افراد ،هزينههاي تأمين و توزيع آب
آشاميدني سالم براي کليهي جمعيت جهان را تا سال
 2010ساالنه در حدود  52ميليارد دالر تخمين زده شده
است( .سازمان سالمت جهاني 0222 ،و يونسکو.)0292،

فاضالبها يکي از عوامل اصلي آلودگي محيط زيست
ميباشند به طوري که بسياري از منابع آبي قابل
دسترس در نواحي شهري به دليل عدم رعايت عوامل
زيست محيطي و دفع بهداشتي فاضالبها به داليل عدم
برنامههاي شهري آلوده شدهاند .اين در حالي است که در
بسياري از مناطق شهري با توجه به محدويتهاي منابع
آبي ميتوان از فاضالبهاي تصفيه شده به عنوان يک
منبع آب مطمئن و دايم در آبياري فضاي سبز شهري،
کشاورزي و صنعتي استفاده کرد.
الزامات و هدفها
سازمانها و حتي افراد در کوچکترين تصميم به
دنبال برقراري تعادل بين نيازها و هدفها ميباشند و
اين ضرورت آنها را به استفاده از تصميمگيري چند
معياره به عنوان يک راهحل نيازمند ميکند و هنر
امروزهي مديريت استفاده از هدفهاي چندگانه و

توسعهی شهری...

برنامهريزی و

خانههای فاضالب در راستای
تصفیه 

اولويتبندی انتخاب مکان مناسب برای ساخت


متضادي است که تيلي پيچيدهتر از مسائل گذشته مي-
باشند .بنابر اين نظر به محدوديت منابع امکانات،
سازمانها بايستي هدفهاي مورد نظر تود را با
شاتصهاي متعددي در نظر بگيرند که در اين حالت
نقش مدلهاي کمي بسيار احساس ميشود .ضرورت
انتخاب مکان مناسب براي احداث و تجهيز تصفيه
تانههاي فاضالب به جزء مسايل بهداشتي و زيست
محيطي در بستر مدلهاي علمي از جمله مدل تسلط
تقريبي به شرح زير حايز اهميت ميباشد:
 ارتقاء و بهبود کارآمدي تصميمهاي مرتبط با برنامهها
و طرحهاي شهري.
 رعايت استانداردهاي زيست محيطي (بو ،آلودگي هوا،
آلودگي منابع آبي و .)...
 محدوديت منابع از جمله فضاي محدودهي زمين
شهري ،تأمين منابع مالي.
 امکان سنجي استفادهي مجدد از پساب فاضالب در
زمينههاي مختلف با توجه به محدوديت و کمبود
منابع آبي.
روش تحقيق (متدولوژي)
يک پژوهش به لحاظ هدف به سه دستهي پاژوهش
توسعهاي ،کاربردي و بنيادي قابل دسته بندي است .اين
پزوهش از لحاظ هدف از نوع کااربردي اسات و از طارح
شبه تجربي و رويکرد پس رويادادي اساتفاده مايکناد.
زماني از اين روش استفاده ميشود که دادههاي محيطي
به گونهاي طبيعي وجود داشته باشد ياا از واقعياتهاايي
که بدون دتالت مستقيم محقق رخ داده فراهم شود .اين
روش براي انجام پاژوهشهاايي اساتفاده مايشاود کاه
پژوهشگر در جستجوي علتهاي روابط معيني است که
در گذشته رخ داده است .بنابراين اين نوع پاژوهشهاا از
روايي بسيار بااليي برتوردار مايباشاند .همچناين روش
تحقيق از لحاظ جنبهي گردآوري ،مباني نظري ،اطالعات
و دادهها از نوع توصيفي ميباشد.
مدلهاي تصميمگيري چند شاخصه
(مباني نظري)
4

از فنون مدلهاي تصميمگيري چند شاتصه که
جزيي از مدلهاي تصميمگيري چند معياره 5است در
بسياري از سازمانها استفاده ميشود .اين مدلها که به
صورت کمي هستند ،مديريت ميتواند بر اساس آنها
بهترين تصميم يا انتخاب را از بين چندين گزينه و
شاتص (کمي و کيفي) به نحو مطلوب اتخاذ کند.

استفاده از مدلهاي تصميمگيري چند شاتصه مستلزم
وجود تعدادي گزينه و شاتص است که بر اساس آنها
بتوان بهترين راه حل را برگزيد.
در اين مدلها چندين معيار كه گاه با هم متضاد
هستند در تصميمگيريها در نظر گرفته ميشوند .براي
مثال يك فرد در انتخاب مسکن ،مبلغ ،موقعيت
جغرافيايي ،مساحت ،فرصتهاي پيشرفت ،شرايط وام
مسکن و ...به عنوان معيار در نظر ميگيرد.
نمونهي ديگري از مسايل تصميمگيري چند شاتصه
مانند انتخاب محل بهينه براي استقرار واحدهاي صنعتي
است که در آن مديريت بايد معيارهايي مانند دسترسي
به مواد اوليه و برآورد بازار مصرف داتلي و تارجي،
دسترسي به نيروي کار ،دسترسي به ناوگان حمل و نقل،
دسترسي آسان به انرژي مصرفي ،شرايط اقليمي و
منطقهاي ،رعايت مسايل زيست محيطي و دفع ضايعات،
الزام به رعايت قوانين و مقررات ،محدويتهاي بودجه و
مالي و در نهايت منابع سرمايهگذاري در نظر بگيرند.
در مدلهاي تصميمگيري چند شاتصه انتخاب يك
گزينه از بين گزينههاي موجود مد نظر است .در يک
تعريف کلي تصميمگيري چند شاتصه به تصميمهاي
تاصي از نوع ترجيحي مانند ارزيابي ،اولويتگذاري يا
انتخاب از بين گزينههاي موجود كه بايد بين چند
شاتص متضاد انجام شود ،اطالق ميگردد .مدلهاي
تصميمگيري چند شاتصه از مزاياي تاص زير
برتوردارند:
 )9الگوريتم آنها بر اساس منطق رياضيات بنا شده
است و مبناي تئوري قوي دارند.
 )0گزينهها و شاتصها همزمان لحاظ ميشوند.
 )3شاتصها و معيارهاي مورد نظر ،مستلزم وزن نسبي
و درجهي اهميت ميباشند.
 )4شرايط و متغيرهاي کمي و کيفي به طور همزمان
لحاظ ميشوند.
 )5سنجش نظر تصميمگيرندهها و امکان تلفيق
قضاوتها بر اساس شاتصهاي عملکرد.
 )6سهولت توسعهي مدل در کاهش و يا افزايش تعداد
شاتصها.
 )7قابليت ارزيابي راهبردي بدون وجود استانداردها.
 )8تبديل دادههاي تام و گاه متعارض به اطالعات مفيد
و قابل استفاده براي مديريت( .اصغرپور)9388 ،
مدلهاي تصميمگيري چند شاتصه به دو گروه
جبراني (تعاملي) 6و غيرجبراني (غيرتعاملي) 7تقسيم
ميشوند .در مدلهاي جبراني نقطهي قوت يک شاتص
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ميتواند نقاط ضعف شاتصهاي ديگر را پوشش دهد و
در واقع وزن نسبي شاتصها مد نظر ميباشد .مهمترين
مدلهاي جبراني شامل روش ميانگين ساده ،8برنامهريزي
توافقي ،9شباهت به گزينهي ايدهآل ،10تسلط تقريبي،
تحليل سلسله مراتبي11و تحليل شبکه ميباشد .در
مدلهاي غيرجبراني پيش فرض اين مدلها آن است که
هر ش اتص مستقل از ديگري است و هر کدام از
شاتصها ،به تنهايي در انتخاب و تصميمگيري با اهميت
هستند .به تعبير ديگر مبادلهي بين شاتصها و
معيارهاي تصميمگيري مجاز نيست و نقطهي ضعف يک
شاتص توسط مزيت شاتص ديگري جبران نميشود.
مهمترين روشها و مدلهاي غيرجبراني شامل روش
تسلط 12و جايگشت 13است( .همان منبع)

ضريب اهميت (وزن) شاتصها
يکي از ويژگيهاي منحصر مدلهاي تصميمگيري
چند شاتصه ،در نظر گرفتن ضريب اهميت شاتصها
است .ضريب اهميت معموالً داراي مقياس ترتيبي يا اصلي
است و اهميت نسبي هر شاتص را بيان ميدارد .وزنهاي
مربوط به شاتصها ميتواند مستقيم توسط
تصميمگيرندهها ،نظرسنجي يا به وسيلهي روشهاي
علمي مانند روش کمترين مجذورات موزون ،14بردار
ويژه ،15آنتروپي شانون 16و روش برنامهريزي تطي
گزينههاي ترجيحي چند منظوره17تعيين شود( .اصغرپور،
)9388

تصميمگيري چند شاتصه مطابق با نظريهي احتماالت به
صورت رابطهي  9به دست ميآيد.
(رابطهي :)9
n

Ei  S P1, P2,  , Pn    K  Pi ln Pi

i  1, 2,  , m

i 1

مطابق رابطهي  1مقدار  Kبه عنوان يک مقدار ثابت
به صورت رابطهي  2محاسبه ميشود كه مقدار  Ejرا بين
صفر و يك نگه ميدارد.
(رابطهي )2
1
LNm

مقاادار درجااهي انحااراف ( )djمطااابق رابطااهي 3
محاسبه ميشود و بياان مايدارد شااتص  jچاه ميازان
اطالعاااات مفياااد باااراي تصاااميمگياااري در اتتياااار
تصميمگيرنده قرار ميدهد .هر چه مقاادير انادازهگياري
شدهي شاتصي به هم نزديك باشاد نشااندهنادهي آن
است كه ساير گزينهها از نظر آن شاتص تفاوت چناداني
با يكديگر ندارند ،لذا نقش آن شاتص در تصاميمگياري
بايد به همان اندازه كاهش يابد.
(رابطهي )3
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dj  1  Ej

j

مقدار وزن شاتصهاا در نهايات مطاابق رابطاهي 4
محاساابه ماايشااود و مجمااوع آن براباار يااک ماايباشااد.
(اصغرپور)9388 ،
(رابطهي )4

تئوري آنتروپي شانون
يکي از روشهاي استخراج وزن و درجهي اهميت
شاتصها با معيارهاي چند گانه مدل آنتروپي شانون
است .مزيت نسبي اين روش در مقايسه با ساير روشهاي
وزن دهي ،قطعيت آن است و سوگيري نظرهاي تبرگان
در آن وجود ندارد .بنابر اين اگر شرايط به گونهاي باشد
که احتمال تطا در قضاوت تبرگان وجود داشته باشد
(مانند تعهد و تخصص) ،استفاده از اين روش ميتواند
جايگزين توب و قابل قبلي باشد .مدل آنتروپي شانون
نشان دهندهي مقدار عدم اطمينان موجود در محتواي
مورد انتظار اطالعات است و به تعبيري معياري براي
مقدار عدم اطمينان بيان شده توسط يک توزيع احتمال
گسسته است به طوري که اين عدم اطمينان در صورت
پخش بودن توزيع بيشتر از موردي است که توزيع
فراواني تيزتر باشد .اين عدم اطمينان در يک مدل
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j 1

تشريح مدل تسلط تقريبي
اين روش بر مبناي مفهوم رابطه غير رتبهاي است و
جواب به دست آمده از اين روش بر اساس يك مجموعه
از رتبهها است .در اين روش  Aq Ap گزينههاي  pو
 qهيچ برتري نسبت به يكديگر ندارند و تصميمگيرنده
ريسك برتري  Apبه  Aqرا ميپذيرد .مراحل اين روش
در هشت مرحله به صورت زير است( .مؤمني)9385 ،
 .9نرمالسازي

مدلهاي تصميمگيري چند شاتصه مستلزم تعدادي
شاتص ميباشند و از آن جايي که ممکن است شاتصها
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نسبت به يک ديگر مقياسهاي متفاوتي داشته باشند ،بنابر
اين براي همگنسازي ،18با استفاده از روشهاي علمي،
بيمقياس ميشوند ،به گونهاي كه اهميت نسبي آنها
حفظ شود .مهمترين روشهاي همگنسازي عبارت است از
نرم تطي ،نرم ساعتي و نرم اقليدسي .19در اين پژوهش
روش نرم اقليدسي طبق رابطهي  5انتخاب شده است.
(رابطهي )5
rij
1
2

nij 

  r 2 
i

ij

 .0ماتريس بيمقياس موزون
اين ماتريس از حاصل ضرب ماتريس تصميمگيري
اوليه با ماتريس قطري (وزن شاتصها) ماتريس
بيمقياس موزون به دست ميآيد.
21

 .3مشخص كردن مجموعه هماهنگ 20و ناهماهنگ
تمام گزينهها در اين مرحله به صورت زوجي نسبت
به تمام شاتصها ارزيابي ميشوند و مجموعهي
هماهنگ و ناهماهنگ طبق رابطههاي  6و  7تشكيل
ميشود .مجموعهي هماهنگ ( )Sklاز گزينههاي  Kو L
مشتمل بر تمام شاتصهايي تواهد بود كه گزينهيAk
بر گزينهي Alبه ازاي آنها مطلوبيت بيشتري داشته
باشد ،يعني به ازاي Aijداراي مطلوبيت افزايشي باشند
(شاتص مثبت) و به ازاي rijداراي مطلوبيت كاهشي
باشند( .شاتص منفي)
(رابطهي )6



 r lj j=1,2,..,m
(رابطهي )7



 r lj j=1,2,..,m

kj

kj

r

= j

r

= j

kl

S

(رابطهي )8



j=1,2,..,m

(رابطهي )1
j=1,2,..,m



kl

مجموعهي ناهماهنگ مشتمل برشاتصهايي است
كه در آنها گزينهي  Akنسبت به گزينهي  Alمطلوبيت
كمتري داشته باشد ،يعني به ازاي rijمطابق رابطهي 8
داراي مطلوبيت افزايشي باشند (شاتص مثبت) و به ازاي
 rijمطابق رابطهي  1داراي مطلوبيت كاهش باشند
(شاتص منفي).

 r lj

kj

j r

=

kl

D

 .4محاسبهي ماتريس هماهنگ
ماتريس هماهنگي ،ماتريسي است به ابعاد M×M
كه قطر ماتريس فاقد عنصر و ساير عنصرها از مجموعه
وزنهاي بهدست آمده براي شاتصهاي متعلق به
مجموعه هماهنگ  Kو  Lمطابق رابطهي  92حاصل
ميشوند .يعني:
(رابطهي )92

 W j

kl

I

معيارهاي هماهنگ  Iklمنعكس كنندهي اهميت

نسبي  Akبه Alاست به طوري كه 0  IK  1تواهد
بود .ارزش بيشتر Iklبه آن مفهوم است كه  Akبه Al
برتري بيشتر دارد.
 .5محاسبه ماتريس ناهماهنگ
ماتريس ناهماهنگ با  NIتعريف ميشود كه يك
ماتريس  M×Mاست عناصر اين ماتريس با استفاده از
عنصرهاي بيمقياس موزون ماتريس  Vطبق رابطهي 99
محاسبه ميشود.
(رابطهي )99
lj

v v
kj

D kl
lj

MAX

j

v v
kj

J kl

S

 r lj

kj

j r

=

kl

D

MAX



kl

NI

j

ماتريس  NIنسبت عدم مطلوبيت مجموعه نا
هماهنگ  Kو  Lرا به كل ناهماهنگي در شاتصها بيان
ميكند .به بيان ساده ،طبق ماتريس ناهماهنگ تعيين
ميشود كه به ازاي چه مقاديري از  jبيشترين اتتالف
در مجموعهي ناهماهنگ رخ ميدهد و در مخرج بيش-
ترين مقدار اتتالف ممكن بين دو گزينهي  Kو L
تعيين ميگردد .نتيجهي رابطه مشخص ميكند كه چند
درصد از بيشترين اتتالف ممكن بين گزينهي  Kو L
وجود دارد.
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 .6تعيين ماتريس هماهنگ مؤثر
براي استخراج ماتريس هماهنگ مؤثر ابتدا بايد حد
آستانهاي را مشخص كرد .اگر هر عضو ماتريس Iبزرگتر
يا مساوي آن باشد ،آن مؤلفه در ماتريس  Hمقدار يك
تواهد گرفت و گرنه مقدار صفر ميگيرد .تعيين آستانه
براي ماتريس هماهنگ مؤثر به سليقه تصميمگيرنده
بستگي دارد و يكي از روشهاي متفاوت محاسبه آن
متوسطگيري از عناصر ماتريس هماهنگ به صورت
رابطههاي  93 ،90و  94است.
(رابطهي )90
)m(m  1

I

(رابطهي )93
(رابطهي )94

m

m

kl

I

= 
l 1 k 1

Hlk=0 if Ikl >I
Hlk=1 if Ikl ≤ I

قطر ماتريس  Hفاقد عنصر تواهد بود ،بنابراين هر
عنصر واحد در ماتريس  Hنشان دهندهي يك گزينهي
مؤثر و مسلط بر ديگري است.
 .7مشخص كردن ماتريس ناهماهنگ مؤثر
اين ماتريس با نماد  Gنمايش داده ميشود و براي
استخراج آن از يك حد آستانه استفاده ميشود كه طبق
رابطههاي  96 ،95و  97محاسبه ميگردد.
(رابطهي )95
m

m

)NI =∑∑NI m(m 1
kl

l =1 k =1

عناصر ماتريس  Niبا حد آستانهاي  Niمقايسه
ميشود ،به گونهاي که هر مؤلفهاي كه كوچكتر يا
مساوي آن باشد يك و گرنه مقدار صفر به تود ميگيرد.
(رابطهي )96
)97

 .8محاسبهي ماتريس كلي و مؤثر
محاسبه اين ماتريس که  Fنام دارد مطابق رابطه  98است.
Fkl=Hkl×Gkl
(رابطهي )98
اين ماتريس نشان دهندهي ترتيب ارجحيتهاي
نسبي از گزينهها است .به آن معني كه اگر  Fkl = 9باشد
يعني  Akبر  Alهم از نظر معيارهاي هماهنگ و
ناهماهنگ ارجح است ولي  Akممكن است تحت تأثير
گزينههاي ديگر باشد .شرط اين كه  Akيك گزينه مؤثر
باشد ،مطابق رابطههاي  91و  02عبارت است از:
(رابطهي )91
براي حداقل يك،Fkl=1 L
(رابطهي )02
براي تمام Fkl=0 L
احتمال رتداد دو شرط فوق بهطور همزمان كم
است و گزينه مؤثر را ميتوان به سادگي تعيين كرد هر
ستون از ماتريس كه حداقل يك عنصر واحد دارد حذف
ميشود زيرا آن ستون تحت تسلط رديف يا رديفهايي
ميباشد ،لذا گزينهاي مطلوب است كه ستون آن داراي
حداكثر صفرها يا سطر آن داراي حداكثر يكها باشد.
(مؤمني)9385 ،
يافتههاي پژوهش (حل مسئله)
مطابق مطالب اراياه شاده در ايان پاژوهش ،هادف
انتخاب مکاني مناسب براي احداث محل تضفيه تاناهي
فاضالب شهر قزوين است و مطابق مطالعات انجاام شاده
تعداد  7منطقه مشخص شاده اسات .باه هماين منظاور
تعداد  02شاتص شناسايي شده است که فهرست آنها،
مطابق جدول 9ميباشد.

( ، Glk=0 if NIkl >NIرابطهي
Glk=1 if NIkl ≤ NI

جدول  :9شاتصهاي منتخب براي انتخاب مکان ساتت و تجهيز تصفيهتانهي فاضالب شهر قزوين
شرح

مقياس

مشخصه

مطلوبيت

رديف
1

موقعيت نسبت به شبکه جمع آوري فاضالب و تطوط انتقال اصلي (نزديک بودن)

کيلومتر

کمي پيوسته

صعودي

2

نياز حداقل به ايستگاه باالبر در قسمت ورودي تصفيه تانه

فقره

کمي گسسته

صعودي

3

قيمت زمين

ميليارد ريال

کمي پيوسته

صعودي

4

امکان تملک و کاربري

امتياز+

کيفي ترتيبي

نزولي

سال ششم

5

وسعت زمين از لحاظ نوع فرآيند انتخابي و توسعهي آتي تصفيه تانه

هکتار

کمي پيوسته

نزولي

شماره هجدهم

6

رعايت فاصلهي مناسب از فرودگاه ،کارتانجات ،تطوط انتقال آب ،نفت و ...

کيلومتر

کمي پيوسته

نزولي

7

دسترسي به تدمات عمومي ،برق ،آب ،گاز و تلفن

امتياز

کيفي ترتيبي

نزولي

تابستان 3131
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جدول  :9شاتصهاي منتخب براي انتخاب مکان ساتت و تجهيز تصفيهتانهي فاضالب شهر قزوين
مقياس

مشخصه

مطلوبيت

شرح

رديف
8

دسترسي به جادهي اصلي

کيلومتر

کمي پيوسته

نزولي

9

سيل گير نبودن محل تصفيه تانه (مقايسه  922سال)

امتياز-

کيفي ترتيبي

صعودي

10

جهت وزش بادهاي غالب

امتياز-

کيفي ترتيبي

صعودي

متر

کمي پيوسته

نزولي

کيلومتر

کمي پيوسته

نزولي

امتياز+

کيفي ترتيبي

نزولي

کيلومتر

کمي پيوسته

نزولي

امتياز+

کيفي ترتيبي

نزولي

امتياز+

کيفي ترتيبي

نزولي

امتياز+

کيفي ترتيبي

نزولي

امتياز-

کيفي ترتيبي

صعودي

 19سازگاري با کاربرد اراضي مجاور (روشهاي پيش بيني تصفيه لجن ،بو و سر و صدا) امتياز+

کيفي ترتيبي

نزولي

امتياز-

کيفي ترتيبي

صعودي

 11عمق آبهاي زير زميني
 12رعايت فاصلهي مناسب از اماکن مسکوني
 13امکان انتقال ثقلي فاضالب تا محل تصفيه تانه
 14ميزان دسترسي به آبهاي پذيرندهي سطحي (فاصله از رودتانه ،درياچه ،سد و)...
 15امکان استفادهي مجدد از پساب براي تغذيهي آب زير زميني
 16امکان استفادهي مجدد از پساب براي تغذيهي باغات سنتي به روش ثقلي
 17امکان استفادهي مجدد از پساب براي آبياري فضاي سبز و پارک جنگلي
 18عدم وجود عوارض طبيعي و مصنوعي در مسير تطوط انتقال به تصفيهتانه
 20وجود مسيل پذيرنده در نزديکي محل

الزم به توضيح است با توجه به حجم محاسبات بسيار
زياد و محدوديت تعداد صفحات ،فقط جدول ضريب
شاتصها (جدول  ،)0ماتريس کلي مؤثر (جدول  )3و
ماتريس ارجهيت گزينهها (جدول  )4ارايه شده است.

مطابق ماتريس کلي مؤثر (جدول  )3ارجهيت گزينهها
(تسلط و مغلوب) بر اساس رابطههاي انجام شده که
نتايج آن مطابق جدول  4است.

جدول  :0ضريب اهمت و وزن نسبي شاتصها (ارقام برحسب درصد)
رتبه

شاخص

وزن

رتبه

شاخص

وزن

رتبه

شاخص

وزن

3

In-02

15.78

8

In-10

5.12

31

In-13

2.11

2

In-17

12.00

3

In-08

3.78

31

In-11

1.62

1

In-01

11.89

31

In-04

3.63

31

In-15

1.60

4

In-05

7.87

33

In-16

2.87

38

In-20

1.58

1

In-18

7.31

32

In-07

2.82

33

In-12

0.94

1

In-03

6.96

31

In-06

2.40

21

In-19

0.85

1

In-09

6.75

34

In-14

2.12

جدول  :3ماتريس کلي مؤثرگزينههاي انتخاب مکان مناسب براي
ساتت و تجهيز تصفيهتانهي فاضالب شهر قزوين
G-7
1

G-6
0

G-5
0

G-4
0

G-3
0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

1
0

G-1

C
G-1

G-2
1

0

G-2

1

1

G-3

1

1

1

G-4

0

0

1

0

G-5

0

0

0

1

1

G-6
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0
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جدول  :4ماتريس ارجهيت گزينهها (تسلط و مغلوب) گزينههاي انتخاب مکان مناسب براي
ساتت و تجهيز تصفيهتانهي فاضالب شهر قزوين
اختالف

مغلوب

تسلط

(تعداد)

(تعداد)

(تعداد)

3

6

0

6

G-4

2

2

1

3

G-3

1

2

1

3

G-6

4

0

1

1

G-5

1

رتبه

()3

3

2

G-1

1

()4

5

1

G-2

1

()1

5

0

G-7

مطابق اطالعات جدول  4مشاهده ميشود که
گزينهي شمارهي ( 4موقعيت  1/0کيلومتري جنوب شهر
قزوين و ضلع غربي جاده بوئين زهرا) مطابق با شاتص-
هاي لحاظ شده ( 02شاتص) بهترين محل براي احداث
تصفيه تانهي فاضالب شهر قزوين ميباشد .گزينههاي 3
و  6انتخاب يکساني دارند و گزينهي شمارهي  7بدترين
وضعيت را دارد .نتايج پژوهش به وضوح نشان ميدهد که
منطقهي شمارهي  4بهترين انتخاب بر اساس 02
شاتص مورد نظر است و بهترين نتيجه و مطلوبيت را در
برنامهريزي و توسعهي قلمرو پژوهش (شهر قزوين) دارد.
بحث و نتيجه

سال ششم
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گزينه

همان گونه که گفته شد تصميمگيري بر اساس
تعداد زيادي شاتص کار بسيار پيچيدهاي است و بدون
استفاده از مدل هاي علمي ،انجام صحيح آن امکان
پذير نيست و نتايج حاصل از مدلهاي علمي از جمله
تسلط تقريبي ميتواند راهنماي مناسبي باشد .مطابق
آنجه در اين پژوهش گزارش شد ،بهترين مکان مناسب
براي احداث و تجهيز تصفيه تانهي فاضالب شهر
قزوين منطقهي شمارهي  4است .اين انتخاب بهترين
گزينه براي متصديان و برنامهريزان شهر قزوين است و
اين اطمينان را به آنها ميدهد که بهترين تصميم را
اتخاذ تواهند نمود .نظر به آنچه در اين پژوهش
گزارش شد ،ميتوان نکات زير را مد نظر قرار داد:
 برنامهريزي شهري و يا ايجاد هر پروژه ،مستلزم
سرمايه گذاري (تخصيص منابع محدود براي حصول
اهداف) است ،لذا اطمينان از اين که صرف منابع
محدود مهم است بسيار ضروري ميباشد .اين اهميت
ناظر بر دو وجه نيل به هدفهاي سرمايه گذاري و

ديگر مقرون به صرفهترين برنامه براي رسيدن به
اهداف است.
 سازمانها در راستاي تحوالت و متغيرهاي حاکم بر
محيط (سياسي ،اجتماعي و اقتصادي) و به منظور
افزايش بهرهوري و برقراري ارتباط ميان هدفها با
برنامههاي عملياتي بايد نظامهاي مديريتي تود را
طي يک فرآيند تغيير به يک نظام عملکرد محور که
در آن ارتباط بين برنامههاي هدفگذاري شده و
عملکرد شفاف و قابل درک است نزديکتر سازند و
زمينههاي الزم براي استفاده از اطالعات قابل اطمينان
و مدلهاي کمي را در تدوين تصميمگيري فراهم
نمايند..
 اطالعاتي كه بر مبناي نتايج عملکرد ،شاتصها و
روشهاي علمي تهيه شده باشد ،به عنوان يک ابزار
مفيد مورد استفادهي مديريت قرار ميگيرد و و مادام
كه تصميمگيريها و برنامهريزيهاي مديريت بر
مبناي شاتصها باشد ،موجب هماهنگي واحدهاي
سازماني ،تحقق هدفها و افزايش استفادهي بهينه از
منابع ميشود.
 نگهداري نتيجههاي حاصل از بررسي و تحليلهاي
انجام شده و تصميمهايي كه بر اساس آنها اتخاذ
شده منجر به ايجاد دانش سازماني ميشود كه در
تصميمگيريهاي آينده مفيد واقع تواهد شد.
اگر چه کاربرد اين مدل و ساير مدلهاي مشابه نياز به
جمعآوري اطالعات فراوان و تخصصهاي برنامه
نويسي پيشرفته دارد ،اما مزاياي بسيار ناشي از کاربرد
آنها ،مشکالت تدوين را توجيه مينمايد و توصيه
ميشود کليه سازمانها ،کاربرد مدلهاي علمي را به
صورت نظام يافته در نظر بگيرند.

توسعهی شهری...

برنامهريزی و

خانههای فاضالب در راستای
تصفیه 

اولويتبندی انتخاب مکان مناسب برای ساخت
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1

 2توسعهي شهري به معني تغييرات در كاربري زمين و
سطوح تراكم براي رفع نيازهاي ساكنان در زمينه مسكن،
حمل و نقل ،اوقات فراغت و غذا و غيره ،تعريف كرد چنين
توسعهاي زماني پايدار تواهد بود كه ،در طول زمان ،شهري
از نظر زيست محيطي قابل سكونت و زندگي (هواي پاك،
آب آشاميدني سالم ،اراضي و آبهاي سطحي و زيرزميني
بدون آلودگي و) ،از نظر اقتصادي بادوام و از نظر اجتماعي
همبسته (الگوهاي كاربري زمين ،همبستگي اجتماعي و
احساس شهروندي) باشد
 3گزارش فوق ،مجموعهاي از پيشنهادها و اصول قانوني براي
دستيابي به توسعهي پايدار براي كشورهاي در حال توسعه
است و توسعهي پايدار را رفع نيازهاي نسل حاضر بدون
تضييع تواناييهاي نسلهاي آينده براي رفع نيازهايشان را
تعريف ميکند

4

)Multiple Attribute Decision Making (MADM
)Multiple Criteria Decision Making (MCDM
6
Compensatory
7
Non Compensatory
8
)Simple Additive Weighting (SAW
9
Compromise Programming
10
Technique For Order Preferneces By Similarity
)To Ideal Solution (TOPSIS
11
Analytical Hierarchy Process
12
Dominanace
13
Permutation
14
least Supuare Weighted
15
Eigen Vector
16
Shannon Entropy
17
Linear Programming For Multidimensional Of
Preference
18
Homogenization
19
Euclidean Norm
20
Concordance
21
Discordance
5
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