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 با تلفیق مثلث فولر و مدل فازیمکان یابی تصفیه خانه فاضالب 

 مطالعه موردی: جزیره قشم()مکانی سامانه اطالعات  در محیط
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  farajzam2000@yahoo.com(و سنجش از دور، دانشگاه تربیت مدرس GISدانشیار گروه ) منوچهر فرج زاده

 

 

 چکیده

سطح یجی موجودات زنده و اجزاء سازنده محیط زیست مجموعه ای پیچیده از عوامل گوناگونی است که بر اثر یک روند و تکامل تدر

بحث محیط اولین موضوعی که  به ذهن می رسد  زمین شکل گرفته است. هنگامی که از فاضالب و تصفیه آن سخن به میان می آید

انسانی و طبیعی ارامتر آالینده اصلی درمحیط زیست ت و حفظ آن از آلوده شدن است چرا که فاضالب همواره به عنوان یک پزیس

است. احداث تصفیه  دفع فاضالب چگونگی مسئله شهرها، در آب تقاضای و کمبود کنار در مطرح مهم مسائل از یکیمطرح می باشد. 

باشد که در  می تولیدی های فاضالب بهداشتی و صحیح دفع آن اصلی هدف و است محیطی زیست -فعالیت عمرانی خانه فاضالب یک

های  مکان فاضالب شناسایی ن گام موثر جهت احداث تصفیه خانه . اولیداشت خواهد پی در ناپذیری جبران عواقبصورت بی توجهی، 

. مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتر شهر قشم، ب ددر این پژوهش جزیره قشم ، جهت احداث تصفیه خانه فاضالمی باشد.  مناسب 

مطالعات پژوهشگران مختلف و نظر در مکانیابی،  شده شناخته و موثر پارامترهای به توجه روند کار بدین صورت بوده که ابتدا با

اج و به صورت الیه های گوناگون استخرضالب تعیین شد. اطالعات از منابع کارشناسان، معیارهای مناسب جهت احداث تصفیه خانه فا

استخراج شده و به منظور تلفیق الیه ها  فولروزن معیارها با استفاده از روش  معرفی شدند. Arc GIS 10اطالعاتی به محیط نرم افزار 

مربع از مساحت جزیره قشم در طبقه خیلی مناسب جهت کیلومتر  131/8. بر اساس این روش گردید از مدل منطق فازی استفاده

 اث تصفیه خانه فاضالب قرار گرفت.احد

 فازی، جزیره قشم مدلفاضالب، مکان یابی،  : تصفیه خانهکلمات کلیدی

Abstract 

The environment is a sophisticated grouping of various components which have been formed by the gradual 

process of evolution and the components of the Earth's surface. The environment and its preservation is the 

first issue that comes to mind when speaking about the Waste Water and its purification, as Waste Water is 

known to be one of the worst polluters of our planet. A significant subject raised alongside the lack of water 

and its high demand in cities, is the proper disposal of Waste Water. Constructing a waste water treatment 

facility is a bio-environmental project with the main goal of disposing Waste Water properly and 

hygienically because if not done effectively, it can cause irreparable damage. The first step in building a 

treatment plant is identifying a suitable place. In this research, the city of Qeshm in Qeshm Island was 

looked into as a sight for building the facility. At first, the factors necessary to establish the plant were 

identified through effective and known localizing parameters, studies of previous scholars and the opinions 

of experts. Information was gathered from different sources and introduced to the Arc GIS 10 software in 

various layers. The importance of the criteria was analyzed through a step by fuller process and fuzzy logic 

was used to join the layers later on. According to this procedure, 131.8 square kilometers of Qeshm Island 

was designated to constructing a Waste Water treatment plant. 

Keywords: Waste water Treatment plant, Site selection, Fuzzy Model, Qeshm Island, 
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 مقدمه

همین امر طراحان را واداشته است  در بسیاری از کشورهای خشک و نیمه خشک منابع آب به طور فزاینده ای در حال کم شدن است و

 ش فعالیت های کشاورزی و صنعتی دررشد روزافزون جمعیت جهان همگام با گسترکه در اندیشه فراهم کردن منابع آب جدید باشند. 

 سوی دیگر موجب شده است که منابع غذایی از یک سو و خشکسالی های پی در پی در سال های اخیر ازجهت افزایش تامین مواد 

 ثیر برأفعالیت ها عالوه بر تب های شیرین سطحی در اکثر کشورهای واقع در مناطق گرمسیری به اوج بهره برداری خود برسد. این آ

 ن درآبی و خطر  پایان آرزمینی می گردد. باتوجه به اهمیت کمبود منابع ب های سطحی و زیآلودگی در آب باعث ایجاد آکمیت منابع 

 مردم آوردن روی و شهرها پیدایش با ب مصرفی در تمام فعالیت های روزمره انسانی احساس می گردد.آینده نیاز به بازیابی و بازیافت آ

 مهم مسائل از یکی .(1831گردد)ریاحی خرم می یانپیش نما از بیشتر محیط از مناسب نگهداری پاکسازی، اهمیت شهری زندگی به

 یک فاضالب تصفیه و آوری جمع است طرح دفع فاضالب چگونگی مسئله بزرگ، شهرهای در آب تقاضای و کمبود کنار در مطرح

 ...و صنعتی جوامع شهری، توسط تولیدی های فاضالب بهداشتی و صحیح دفع آن اصلی هدف که است محیطی زیست -فعالیت عمرانی

 بهبود را تصمیمات تا کیفیت است نیاز سیستماتیک روش یک.است ها خانه تصفیه این مناسب مکان یابی موجود مسئله حال.باشد می

( در تحقیق ، ترکیب سیستم های   Keping et, al , 2001گ و همکاران )نیکپ. نماید تعیین را آینده برای الزم اقدامات نیز و بخشد

ه اتخاذ استراتژی و ایجاد خط مشی با روش های ارزیابی چند معیاره را بررسی کردند به نحوی که خروجی آن، باطالعات جغرافیایی 

بهینه سازی محل تصفیه  9002ر سال د مناسب، جهت تصمیم گیری بهتر، بر مبنای کاهش میزان ریسک مخاطرات، کمک نماید.

راتناپریا و دسیلوا  یتحقیق ولی سریالنکا انجام شده است. در در ماها کانیسامانه اطالعات مخانه فاضالب با آنالیز چند متغیره و 

(Ratanpriya and Silva ,2009  بعد از مهیا سازی الیه های اطالعاتی در محیط )از آنالیز پولئن هم  سیستم اطالعات مکانی

و روش تصمیم گیری چند معیاره  اطالعات مکانی سامانه( با ترکیب  Sener et al,2010پوشانی استفاده کرده اند. سنر و همکاران) 

مکان یابی لندفیل در شهر کنیا ترکیه را انجام داده اند. سنر متغیرها را به دو دسته زیست محیطی و اقتصادی تقسیم و براساس آنها 

از بین این که  ین شده استتعی سلسله مراتبی فازیمکان مناسب با استفاده از روش  والیه های اطالعاتی مورد نظر را تهیه کرده 

جانمایی نشاسته گر . به خود اختصاص داده و باالترین امتیاز را بودهویژه ای برخودار  تغیر فاصله از آب سطحی از اهمیتمتغیرها، م

 نمود را بررسی سامانه اطالعات مکانیتصفیه خانه های فاضالب در کالن شهرها به کمک تلفیق روش های تصمیم گیری چند معیاره و 

با توجه به محدودیت های توپو ، جزیره  قشم خصوصا  شهر قشم  که در این تحقیق مورد بررسی قرارمی گیرد. ( 1831، ) نشاسته گر

گرافی منطقه ای و محدودیت های سرزمینی اعم از کمبود زمین برای تخصیص به احداث تصفیه خانه فاضالب، باال بودن سطح آب 

عیت خصوصا ازدیاد جمعیت شناور در بخش هایی از سال به دلیل توریستی بودن این جزیره، لزوم اجرای های زیرزمینی، افزایش جم

یک طرح مناسب و مقرون به صرفه  و نیز مکان یابی درست ایستگاه های تصفیه خانه را در آن حائز اهمیت کرده است، عالوه بر آن به 

از پساب تصفیه شده، اهمیت این موضوع را دو چندان  بی در قشم و لزوم استفادهآدلیل شرایط اقلیمی،کاهش بارندگی و کمبود منابع 

کرده است. گام اول برای ایجاد تصفیه خانه شناسایی مناطق مناسب جهت احداث آن است که ضرورت این تحقیق را مشخص می 

توجه به شرایط و موقعیت های موجود در  هدف اصلی این تحقیق تعیین مکان های مناسب جهت احداث تصفیه خانه فاضالب با نماید.

 منطقه مورد مطالعه می باشد.
 

 منطقه مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی 

دقیقه عرض  1درجه و  92ه تا دقیق 89درجه و  91که در مختصات  قشم یکی از شهرستانهای استان هرمزگان محسوب می شود

 آمده است. یک ول شرقی واقع شده است. موقعیت این شهرستان در شکله طقیدق 80درجه و  51دقیقه تا  15و  درجه 55شمالی و 

شده که از لحاظ  سرشماری گردیدنفر  112221معادل  قشم، میزان جمعیت شهرستان  1820سال  طبق آخرین برآوردهای جمعیتی

 د جمعیت بین سال هایمتوسط رشدرصد در نقاط روستایی سکونت داشته اند  1/51درصد در مناطق شهری و  1/18پراکندگی ، 

از نقطه نظر تراکم نسبی نیز همانگونه که طی سالهای متمادی بر میزان تراکم نسبی کل . درصد بوده است9291حدود 1820تا1835

، نیز سیر صعودی خود را پیموده است. براساس آمار موجود  شهرستان این استان افزوده شده است طی سالهای مذکور تراکم نسبی در

و نفر در کیلومترمربع برخوردار بوده است  2/10و  9/19از میزان تراکمی به ترتیب معادل   1835و  1825طی سالهای  قشم شهرستان

 استان هرمزگان(1820رین میزان تراکم دراستان می باشد)سالنامه آماری جمعیتیباالت
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تصویر موقعیت قشم در کشور و در استان هرمزگان -1شکل  

 

 فاضالب تصفیه خانه احداث مناسب مناطق پهنه بندی

است  شده استفاده مطالعه از پارامترهای زیر این در موجود اطالعاتی الیه های در مکانیابی و شده شناخته و موثر پارامترهای به توجه با

الیه -5ش گیاهیپوش اطالعاتی الیه-1شهر  به نسبت ارتفاع الیه اختالف -8شیب اطالعاتی الیه-9 زمین شناسی اطالعاتی الیه-1:

مناطق حفاظت شده زیست  -حریم رودخانه ب -الف) محدودیت ها-3شهر قشم  از الیه فاصله-2 دسترسی راههای-1کاربری اراضی

 (حریم خطوط انتقال نیرو  -نقاط جمعیتی د -محیطی ج

 خالصه طور به که شود می شامل را متفاوتی مراحل مکانیابی هدف ویژگیهای و کاربردی روش نوع براساس مکانیابی مطالعات انجام

، انتخاب معیارهای دخیل در مکان یابی با توجه به تحقیقات گذشته، خصوصیات قشم و در نظر گرفتن نظر کارشناسانبیان گردیده: 

 حذف و شناسایی، مطالعه مورد منطقه در موجود عوارض برای حریم اعمال، مکانیابی در اهمیت براساس اطالعاتی های الیه رتبه بندی

 و امتیاز، فولر سلسله مراتبی مثلث یپارامترها زوجی مقایسه ماتریس تشکیل، فاضالب خانه تصفیه احداث جهت ممنوعه مناطق

 الیه های همپوشانی، ایجاد الیه فازی با استفاده از اعداد فازی مثلثی، )تکرار(پارامترها اهمیت براساس اطالعاتی الیه های وزندهی

 خروجی حاصل از روش فازی با استفاده از الگوریتم جنکنز)نقاط شکست طبیعی( اطالعاتی الیه ی دیطبقه بن، اطالعاتی

 

 منطق فازی

بر اساس نظریه فازی، عضویت اعضا در ریاضیات فازی یک فرا مجموعه از منطق بولین است که بر مفهوم درستی نسبی داللت می کند.

ی دارای عضویت از صفر تا یک باشد. بر خالف منطق بولین، درمنطق فازی هیچ مجموعه ممکن است به طور کامل نبوده و هر عضو

تحلیل منطق فازی  کامالً مناسب یا نامناسب دانست. تصفیه خانه فاضالبیک منطقه را برای آن قطعیتی وجود ندارد که بر اساس 

طق فازی بر پایه دو اصل کلی استواراست (. به طور کلی من1822، دارای حاالت مختلفی همچون جمع، ضرب و گاما است)حسنی پاک

: نخست آنکه بتوان به طریقی نقشه های پایه را نسبت به هم و بر اساس اهمیت موضوع طبقه بندی کرد، ثانیاً به هر یک از طبقات 

ا استفاده از ب. (1831، نقشه های پایه بر اساس اهمیت آنها برای موضوع مورد بررسی امتیازاتی بین صفر و یک نسبت داد )سلطانی

عضویت فازی یک به یک مجموعه، به معنی عضویت کامل در  توان، نقشه های مختلف را به تعدادی کالس تفکیک نمود توابع فازی می

منطق فازی، یک جهان بینی جدید است که با نیازهای دنیای آن مجموعه و عضویت فازی صفر نشانه عدم تعلق به آن مجموعه است.

ر سازگارتر از منطق بولین است. در واقع منطق فازی یک منطق پیوسته است که از استدالل تقریبی بشر الگوبرداری پیچیده امروز بسیا

فازی سازی از افت با هدر روی اطالعات  .های پیچیده برخوردار است کرده است و از پتانسیل باالیی در ارزیابی وسنجش پدیده

ویت که بیانگر چگونگی نقش پذیری متغیر در انجام فرایند مورد نظر است، استفاده کند. در منطق فازی از درجات عض جلوگیری می
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. در یک محیط تصمیم شود یمتعریف  ها تیمحدودی تصمیم به عنوان بهینه سازی یک تابع برای یک مجموعه از  مسئلهشود.  می

به  9یق از اعداد فازی مثلثی استفاده شد که در شکل در این تحق.شود یمی تابع عضویت آن شناخته  لهیوسگیری فازی، معیار فازی به 

 آمده است.نمایش در 

 
 تابع مثلثی استفاده شده تبدیل الیه های فازی -2شکل

 

 خیلی کالس چهار  به مکانیابی در تأثیر میزان اطالعاتی هر منطقه با توجه به خصوصیتشان به الیه های پس از ایجاد مطالعه دراین

 الیه های نحوه ایجاد شوند.می  تقسیم با رتبه یک نامناسب با رتبه دوم و مناسب نسبتا ،با رتبه سه مناسب ر،با رتبه چها مناسب

 بر اساس جداول ذیل انجام شده است.  اطالعاتی

 

 طبقه بندی شیب -1جدول 

 )درصد(طبقات شیب زمین
همپوشانی 

 شاخص
 مقیاس زبانی بولین

 فازی

A B C 

 0.2 0 0 مناسبنا 0 1 01<

 0.0 0.0 0.1 نسبتا مناسب 0 2 6-10

 0.0 0.6 0.0 مناسب 1 0 6تا  0

 1 1 0.0 کامال مناسب 1 0 0تا  0
 

 

 

 

 طبقه بندی اختالف ارتفاع نسبت به شهر قشم -2جدول 

 اختالف ارتفاع نسبت به قشم
همپوشانی 

 شاخص
 مقیاس زبانی بولین

 فازی

A B C 

 0.2 0 0 نامناسب 0 1 متر10<

 0.0 0.0 0.1 نسبتا مناسب 0 2 متر10تا0

 0.0 0.6 0.0 مناسب 1 0 0تا-10

 1 1 0.0 مناسب کامال 1 0 متر-10تا-00
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 نحوه حریم گذاری راه ها -0جدول

 

 

 نحوه طبقه بندی کاربری های مختلف -0 جدول

 بولین همپوشانی شاخص کاربری زمین
مقیاس 

 زبانی
 فازی

مخلوط باغ و مجتمع  ،جنگل متراکم

 درختی

 ،و روستا شهر ،جنگل مصنوعی  -

سطحی  ریذخا ،و باغمخلوط زراعت آبی 

 آب

، زراعت معدنی تاسیسات ،مناطق صنعتی

 ،ی روانها شن، بستر آبراهه،آبی

 ی حراها جنگل

1 0 

 مناسبنا
A B C 

0 0 0.2 

 آبی زراعت ،زراعت دیم

، بیشه اراضی مرطوب با پوشش مرطوب

 زار و بوته زار، عرصه آبخوان

2 0 
نسبتا 

 مناسب
0.1 0.0 0.0 

 0.0 0.6 0.0 مناسب 1 0 با پوشش کم تراکم عو مرت مید اراضی

 بایر و شور یاراض ،کم تراکم خیلی مراتع

 اراضی فاقد پوشش گیاهی
0 1 

کامال 

 مناسب
0.0 1 1 

 

 

 اهمیت فواصل از شهر برای مکان یابی تصفیه خانه -0جدول شماره 

 فاصله از شهرقشم به متر
همپوشانی 

 شاخص
 مقیاس زبانی بولین

 فازی

A B C 

 0.2 0 0 نامناسب 0 1 متر1000

 0.0 0.0 0.1 نسبتا مناسب 0 2 متر6000-10000

 0.0 0.6 0.0 مناسب 1 0 متر0000-6000

 1 1 0.0 کامال مناسب 1 0 متر0000

 

 

 مقیاس زبانی بولین همپوشانی شاخص ()مترها راهازشبکه  فاصله
 فازی

A B C 

 0.2 0 0 مناسبنا 0 1 2000<

 0.0 0.0 0.1 نسبتا مناسب 0 2 متر2000

 0.0 0.6 0.0 مناسب 1 0 متر1000

 1 1 0.0 کامال مناسب 1 0 متر000
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 طبقه بندی پوشش گیاهی -6 جدول

 توصیف پوشش گیاهی کالس Aفازی Bفازی Cفازی
اراضی بدون پوشش  0 0.0 1 1

 گیاهی

 ناسبکامال م

مراتع، بیشه زار، کم  0 0.0 0.6 0.0

 تراکم

 مناسب

 نسبتا مناسب مزارع دیم 2 0.1 0.0 0.0

 نامناسب باغات و اراضی آبی 1 0.0 0.0 0.2

 

 

 نشان دهنده اهمیت طبقات زمین شناسی جهت احداث تصفیه خانه -7جدول

 توصیف واحد سنگ شناسی کالس Aفازی Bفازی Cفازی

1 1 0.0 0 

 فسیل حاوی شیل مارن،

 های گاستروپد و آمونیت

 آهک، الیه های بین با کوچک

 ولکانیک و کنگلومرا ماسه،

 مناسب کامال

0.0 0.6 0.0 0 
 میان با آرژلیتی رسی آهک

 آمونیت، حاوی شیل الیه

 فراوان و اربیتولینای اکینوپد

 مناسب

0.0 0.0 0.1 2 
 ای، قهوه -زرد هوازده آهک

 مزقر کنگلومرای دولومیت،
 نسبتا مناسب

0.2 0.0 0.0 1 
 جدید، و قدیم آبرفتی تراس

 قدیمی ای رودخانه رسوبات
 نامناسب

  

 

 عوامل محدودیت در نظر گرفته شده جهت احداث تصفیه خانه -0جدول

 معیار برای تهیه نقشه محدودیت عامل

 متر از هر دو طرف 900 حریم جاده

 متری 900 حریم رودخانه

 متری 500 حریم مناطق حفاظت شده

 های استان( با توجه به فعال بودن گسل) متری 8000 حریم گسل

 متری 1000 حریم محدوده نقاط جمعیتی

 متر900 حریم خطوط انتقال نیرو
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 مناطق ممنوعه جهت احداث تصفیه خانه در جزیره قشم -0شکل

کیلومتر مربع قابل استفاده جهت  190استفاده جهت احداث و  ابلکیلومتر مربع از جزیره قشم غیر ق  1000حدود  با توجه به تصویر 

 احداث تصفیه خانه می باشد.

 

 فولرمثلث بر اساس  وزن دهی به معیارها

در این مطالعه وزن دهی به معیارها با توجه به  .معیارها نشان می دهد جموعوزن دار کردن معیارها، اهمیت هر یک را نسبت به م

ی ا رشتهدر  کدام هرو متخصصین انجام گرفت. بدین ترتیب که ابتدا پرسشنامه هایی در اختیار چندین نفر که  کارشناسان نظر میانگین

مرتبط با تحقیق متخصص بودند بعد از دادن توضیحات الزم قرار گرفت و سپس از آنها خواسته شد تا معیارها و زیر معیارهای مورد 

داده شد را با توجه به نوع دیدگاه خود اعم از اقتصادی، اجتماعی و یا زیست محیطی را نظر را که در بخش های قبل به تفصیل توضیح 

اولویت بندی کرده و پس از آن بر اساس مقایسه معیارها با یکدیگر، امتیازات الزم را تخصیص دهند. روش تصمیم گیری فولر یا 

یکی از روش های تصمیم گیری برای انتخاب گزینه بهتر می  اصطالحاً مثلث فولر یکی از مدل های وزن دهی به شاخص ها و در واقع

باشد. این روش بر پایه جدول فولر که برای مقایسات دو به دو به کار می رود، استوار است. بدین ترتیب که ابتدا جدولی نهیه می گردد 

بر اساس نظرات سه گروه از کارشناسان  که معیار ها و زیر معیار ها در سطر ها و ستون های آن قرار میگیرند، همچین اولویت ها

اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و محدودیت های جزیره قشم برای زیر معیارها مشخص می نماید، عمالً مناطقی که در طبقه سوم 

این مطالعه  خصوصاً طبقات اول و دوم قرار می گیرند هیچ گونه کارایی نخواهند داشت و در نهایت حذف خواهند شد، چرا که در پایان

تنها اولویت اول یعنی طبقه چهارم یا خیلی مناسب معرفی می گردد. مثلث سلسله مراتبی فولر با تعیین معیارها و زیر معیارها و 

 در مقایسه زوجی بین آنها و محاسبات مرتبط با آن، گزینه ها و معیار ها را به صورت سلسله مراتبی وزن دهی می کند. به طور کلی

( رتبه 1( شمارش تکرار هر معیار 8(مقایسات زوجی 9(اولویت بندی معیار ها و زیر معیار ها 1.دنبال می گردد ین مراحلفوق ا روش

و وزن نهایی آنها   2وزن معیارها در جدول  (.1821( تعیین وزن نهایی)بهنام مرشدی، 5( وزن دهی 1بندی معیار ها بر اساس تکرار 

 ت.به نمایش در آمده اس 10در جدول 
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 گروه از کارشناسان 0ماتریس مقایسه زوجی معیارهابر اساس نظرات  -0جدول

 معیار دفعات تکرار امتیاز امتیاز نرمال شده هر معیار

 کاربری اراضی 3 1 41/0

 شیب 6 7 52/0

 فاصله از شهر 1 2 47/0

 زمین شناسی 4 5 07/0

 اختالف ارتفاع به شهر 2 6 54/0

 پوشش گیاهی 0 4 03/0

 شبکه حمل و نقل 5 3 40/0

 

 وزن نهایی هر معیار در مکان یابی تصفیه خانه فاضالب قشم -10جدول

 

 کاربری اراضی

 

 زمین شناسی

 

 فاصله از شهر

 

 پوشش گیاهی

 

 شبکه حمل و نقل

اختالف 

 ارتفاع

 

 شیب

2860/2 2156/2 5865/2 2988/2 2890/2 0901/2 0850/2 

 

 تلفیق الیه ها

نیاز به  تصفیه خانه. انتخاب مکان بهینه برای شوند یمی فازی برای شکل دادن یک تصمیم ترکیب ها تیمحدودمعیارهای فازی و 

یک  تصفیه خانهداشتن یک ارزیابی دقیق از مزایا و معایب منطقه ی مورد مطالعه با توجه به معیارهای موجود دارد زیرا مکانیابی 

پس از اعمال اعداد فازی در الیه ها و سپس وزن معیارها،  .یج پیش بینی نشده ای شودفرایند پیچیده است که ممکن است منجر به نتا

یا فاکتورهای شاخص تناسب فازی بر مبنای روش  A ،B ،Cترکیب الیه های اطالعاتی صورت گرفت. برای رتبه بندی کردن الیه های 

  .مشاهده می شود 1 شکل ویریج در تصنتا میانگین فازی عمل گردید.

 
 با روش فازی نشان دهنده اهمیت مناطق جهت احداث تصفیه خانه در قشم پس از حذف محدودیت ها-0کلش
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 طبقه بندی مجدد

مطالعه با توجه به نقاط قوت  دراین. دارد وجود متفاوتی روشهای روش سلسله مراتبی فولر از حاصل نهائی امتیازات رده بندی منظور به

نقشه  1نمودار فراوانی آن مشاهده می شود، همچنین شکل  5روش استفاده شده که در شکل  روش طبقه بندی مجدد جنکز، از این

مساحت مناطق طبقه  11نهایی مکان های مناسب پس از طبقه بندی مجدد جهت احداث تصفیه خانه  فاضالب در قشم و جدول 

 بندی شده را نشان می دهد.

 
 کنزنمودار فراوانی طبقه بندی با الگوریتم جن-2شکل

 

 

 طبقه بندی مجددپس از  نشان دهنده اهمیت مناطق طبقه بندی شده جهت احداث تصفیه خانه در قشم-6شکل

 مساحت مناطق طبقه بندی شده جهت احداث تصفیه خانه-11جدول

 نامناسب نسبتا مناسب مناسب خیلی مناسب

318/181 

 کیلومتر مربع

119/180 

 کیلومتر مربع

212/111 

 کیلومتر مربع

10982215221 

 کیلومتر مربع
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 بحث و نتیجه گیری

مسائل مکان یابی تحت تأثیر عوامل و شرایط گوناگونی قرار دارند که می توانند به طرق مختلف اعمال شوند. این مقاله با طی روندی 

عات جغرافیایی برای در محیط سامانه اطالو فازی سازی الیه ها هدفمند و استفاده از مدل تصمیم گیری مثلث سلسله مراتبی فولر 

رسیدن به تصمیم گیری مکانی جامع جهت پشتیبانی از فرآیند انتخاب محل احداث تصفیه خانه فاضالب شهر قشم پرداخت. با بررسی 

هایی که صورت گرفت و اعمال نظر کارشناسان و صاحبنظران سه معیار شیب، اختالف ارتفاع نسبت به شهر و فاصله از شهر قشم در 

درصد وزن اصلی معیارها را در بر می گیرند الیه های  20صمیم گیری قرار گرفت. با توجه به این معیارهای اصلی که بیش از اولویت ت

مکان های مناسبی برای شهر از بین مکان های طبقه خیلی مناسب، اطالعاتی از جزیره قشم جمع آوری و طبقه بندی شدند. در نهایت 

شرقی و جنوب شرقی جزیره قرار دارند مناسب تشخیص داده شد که نیازمند بازدید زمینی و قشم که عمدتاً در نواحی شمال 

برآوردهای اقتصادی و زیست محیطی کارشناسان و نظارت متخصصین اٌمور آب و فاضالب از هر حیث می باشد. باید توجه داشت که 

مطالعات تفصیلی و جامع تر معرفی می  جهتع باشند بنابراین مکان های معرفی شده به عنوان مکان های بهینه، نمی توانند کامال جام

گردند. همچنین با استفاده از معیار های ذکر شده در این مطالعه و به کارگیری آنها به صورت الیه های اطالعاتی قابل استفاده در 

کان یابی، از یک سو به قابلیت های جهت مو منطق فازی محیط سامانه اطالعات جغرافیایی و تلفیق آن با مدل تصمیم گیری فولر 

فراوان این سامانه در زمینه حل مشکالت مکانی اشاره داشت و از سوی دیگر مکان یابی مناسب جهت احداث ایستگاهای تصفیه خانه 

ران قرار می فاضالب با در نظر داشتن جنبه های مختلف آن در کوتاه ترین زمان، تحلیل های کاربردی فراوانی را در اختیار تصمیم گی

مثلث فولر را می توان در بسیاری از تصمیم گیری های مکانی مورد استفاده قرار داد، و نیز می  تلفیق مدل فازی ودهد. اشاره شود که 

در قشم با  توان از تلفیق با سایر روش های تصمیم سازی گروهی جهت مکان یابی در اًموری دیگر بهره برد. در پایان باید گفت که

به مشکالت عدیده به ویژه کمبود آب، پیشنهاد احداث تصفیه خانه که گام اول آن مکان یابی می باشد، می تواند راه را برای توجه 

 حراست از محیط زیست، صنعت توریسم و توسعه پایدار این شهر هموار سازد.
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