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 چکیده 

آالینده های هوای ناشی از عملکرد نیروگاه اولویت بندی  استراتژی های مقابله ای با مقاله حاضر با هدف 

و با شناسایی عوامل اثرگذار در نحوه  SOxو  NOx های حرارتی بر مبنای شاخصهای پارامتریک

نگاشته شده پراکنش آالینده ها و تصمیم سازی زیست محیطی برای کاهش بار آلودگی این نیروگاه ها 

مسئله ، Vikor solverو نرم افزار  Fuzzy vikorاز مدل  یبهره مند بابرای این منظور است. 

با انجام یک مطالعه موردی در  ی زیست محیطیستراتژیهااراستای مدیریت، پیشگیری و تدوین  مذکور

به شناسایی شرایط محیطی منطقه ابتدا  ،این مقاله درمورد بررسی قرار گرفته است.  نیروگاه بندرعباس

اجتماعی و  -های فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادییطمحبر هر یک از ه برای تعیین اثرات وارد

وضعیت آلودگیهای زیست محیطی پرداخته شد. سپس بر مبنای اثرات وارده، برای غربالگری اثرات، 

، مهمترین معیارهای موثر بر پهنه SPSSافزار پرسشنامه هایی با روش دلفی تهیه گردید و با کمک نرم

وا شناسایی گردید. سپس جهت تعیین اولویت بندی و وزن دهی به معیارها بندی انتشار آالینده های ه

 Expertافزار در محیط نرم AHPو زیرمعیارهای شناسایی شده از جداول مقایسات زوجی و روش 

Choice ها ها و عوامل پراهمیت انتخاب شد. سپس محدودیتاستفاده گردید و بدین طریق محدودیت

ی مورد نیاز بر اساس نظرات کارشناسان استراتژیهاردسازی شده و از این طریق، و عوامل منتخب، استاندا

در نرم افزار  Fuzzy vikorبا استفاده از مدل  استراتژیهاو خبرگان تعیین گردید. در مرحله بعد، 

Vikor solver ی کنترل و کاهش استراتژیهابندی نهایی تحلیل گردید و بر اساس نتایج آن، اولویت

ده های هوای ناشی از عملکرد نیروگاه حرارتی بندرعباس استخراج شد. نتایج بدست آمده نشان داد آالین

ست مد یبابازنگری شرایط کار، تجهیزات، احتراق و سیستم کنترل مشعل ها بعنوان استراتژی برتر که 

 . نظر قرار بگیرد

 Fuzzy vikor پارامتریک، مدلانتشار آالینده ها، نیروگاه حرارتی، شاخصهای واژه های کلیدی: 
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 مقدمه -1

همگام با پیشرفت صنایع در کشورهای در حال توسعه، آلودگی هوا تهدیدی جدی برای سالمت عمومی جامعه قلمداد شده و از 

این رو در زمره اهم مسایل زیست محیطی و بهداشتی قرار گرفته است. گازهای مخرب سمی، آالینده ها و ذرات خطرناکی که 

روزانه توسط دودکش کارخانه ها و نیروگاه ها در محیط اطراف رها می گردند، این گونه جوامع را با چالش زیست محیطی مهمی 

ناشی از منابع صنعتی را تشدید می نماید آن  مساله ای که مشکل آلودگی هوا .(Chen et al., 2009روبرو ساخته است )

از منابع صنعتی تجدیدناپذیر و به میزان زیاد و غیر قابل کنترل در هوا انتشار می  است که بسیاری از آالینده های تولید شده

منابع و آالینده های صنعتی بسیار متفاوت می باشند و هر چه فرآیندها  ،یابند. به دلیل فعالیتهای تولیدی و غیرتولیدی در صنعت

 ،اندازه گیری ،نمونه برداری ،به شیوه های ویژه جهت شناسایی آالینده های هوا نیز زیادتر بوده و ،و عملیات صنعتی بیشتر باشد

پهنه بندی به همراه  .(۱385 ،و همکاران یدی)سعتجزیه و تحلیل آثار سوء و روش های کنترل در کاهش آنها نیاز خواهد بود 

ق در جستجوی تعمیم شود که در آن محق روشهای نقطه ای و خطی، از جمله روشهای تحلیل داده های جغرافیایی محسوب می

درست و صحیحی از مشخصات جغرافیایی نقطه ای در گستره جغرافیا به عنوان محل برخورد و تعامل عناصر جغرافیایی با 

 .(۱386یکدیگر است )محمدی، 

در ارتباط با موضوع  Martin (۱994)از جمله مقاالت مرتبط با موضوع مورد بررسی در تحقیق حاضر می توان به مطالعه 

 یعیطب گاز یاتچرخه ح یابیارزارتباط با ر ( د۲000)Mann و Spathو مقاله NOxو  SOxگازهای  کاهش کربن و انتشار

 یستز -یاقتصاد یهایامدپ یبررس( در ۱385یطی، مطالعه صادقی و همکاران )مح یستز یراتتأثدر نظر گرفتن برق با  یددر تول

 ی اکسیدکنترل د یفناور ( به بررسی۲007) ینر یو ب یمارتیلی اشاره کرد. عالوه بر این، برق فس یروگاهبازده ن یشافزا یطیمح

یروگاه ن یرتأث ه بررسیخود ب یقدر تحقPOKALE (۲0۱۲ )پرداختند. FGDی با استفاده از فناور برق یروگاه هایگوگرد در ن

 یروگاهنتولید شده در یک  SOx و NOxو به این نتیجه رسید که میزان گازهای  پرداخت یستز یطمح روی رب یحرارت های

ی کنند. وارد م یستمبر اکوسرا  یادیشوک زو شده  یموجودات زنده مضر تلق یرانسانها و سا یبرا یلومتریک ۲5تا شعاع  یحرارت

 یندهایفرآراساس ب یحرارت هاییروگاه ن یطیمح یستز یبهبود جنبه هاه بررسی خود ب یقدر تحق( ۲0۱3) الندریک

مقیمی . رداختپ یهوش مصنوع یستم هایسا با از دودکش ه یگاز خروج یلو تحل یهجزت یاضیر یمدلسازو با  ینامیکترمود

( در مقاله خود با بررسی آلودگی حرارتی ناشی از تخلیه آب گرم در نیروگاه بندرعباس با استفاده از مدل ۱383و همکاران )

MIKE21 با پیشنهاد سناریوهای مختلف به ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی در این نیروگاه همت گماشتند. در تحقیق ،

حفظ  جهت یگاز یها ینتورب یاز خروج NOxینده کاهش آال یهاکارراه یبررس( به ۱390) و همکاران یرزادشدیگری، 

هوا با استفاده از روش  یآلودگ یپهنه بندخود به بررسی ه ل( در مقا۱390)و همکاران  یمال شاهیستی پرداختند. ز یستماکوس

 پراختند.  شهر تهران( در FTAبا رویکرد درخت فازی ) یمگنومتر یننو

 Dengعالوه بر موارد مذکور، از جمله مطالعات انجام شده در ارتباط با بحث سیستم های چندمعیاره می توان به تحقیقات 

( درباره گسترش روش ویکور در تصمیم گیری چندمعیاره، ۲0۱۱) Dri( در خصوص ارزیابی مبتنی بر شبیه سازی فازی، ۲006)

Jian Han ( در رابطه با ت۲0۱۲و همکاران )چندگانه منطق  یها یژگیو یبر مبنا یاپو یریگ یمتصم یبرا یکوروسعه روش و

منابع آب  یقیتلف یریتمد یساز ینهو به یساز یهشب یمدلها ینارتباط ب ( درباره۱387یجانیان )علی، تحقیق شهود یفاز

 یستمو کاربرد آن در س یمنطق فاز ( در مورد۱387) زادهیدرو ح یونطاهری، مقاله با استفاده از منطق فاز ینیزمیرو ز یسطح

 یی،دما یدر پهنه بند یفاز یکاربرد سامانه و مجموعه ها( درباره ۱389یطی، مطالعه رحیمی و همکاران )مح یستز یها

ی، کور فازیبا استفاده از روش وآالت صنعتی  ینانتخاب ابزار ماش یبرا یگروه یریگ یمتصم( درخصوص ۱389مقصودی )

مقاله ی و فاز یکورو و یکورو یبیبا روش ترک یخدمات بخش دولت یفیتک یابیارز( در رابطه با ۱390تحقیق فضلی و همکاران )

 ی اشاره نمود.فاز یکورو -یدلف یبیترک یکردرویری پروژه با بکارگ یرانتخاب مددرباره ( ۱39۱) مقدم و همکاران یتوکل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

260 

 

انتخاب استراتژی زیست محیطی مناسب یکی از راهکارهای موثر در کاهش آالینده های گازی در نیروگاه های حرارتی به شمار 

می و کیفی در تضاد باهم با وابستگی درونی، بر روی انتخاب یک استراتژی مناسب می رود. با توجه به اینکه پارامترهای متعدد ک

لذا پیشنهاد راهکارهای مناسب در این زمینه، یک فعالیت دشوار و پیچیده می باشد؛ از اینرو در مقاله حاضر با  ،تأثیرگذار است

ندی و انتخاب جواب سازشی برای مسأله با به دسته ب ،Vikor solverو نرم افزار  Fuzzy vikorبهره مندی از تکنیک 

 معیارهای متضاد درخصوص پهنه بندی انتشار آالینده های هوای ناشی از عملکرد نیروگاه های حرارتی پرداخته شده است. 

 

 تحقیقروش  -2

رویکرد از  نیروگاهیطرح ریزی جامع مدیریت استراتژیک زیست محیطی مقابله با آالینده های هوای  به منظورمقاله حاضردر 

نیروگاه حرارتی بندرعباس که بهره برداری از فاز اول و دوم آن به ترتیب در سالهای شده است. استفاده گیری چندمعیاره تصمیم

مگاوات برق در سال، یکی از  ۱330آغاز شد، در مجاورت دریا و روستای خونسرخ قرار دارد و با توان تولید  ۱364و  ۱359

نیروگاه های خاورمیانه به شمار می رود. این نیروگاه شامل مجموعه های تولیدی بخار و گاز جدا از هم است و با بزرگترین 

کیلووات را داراست )سالنامه  60و  ۲30، 400مگاوات گاز، توانایی توسعه پست برق  50مگاوات بخار و  ۱۲80ظرفیت تولید 

 کار باشد و اساسمی الکتریکی انرژی به شیمیایی() سوخت انرژی روگاه، تبدیل(. کارکرد این نی۱39۱آماری نیروگاه بندرعباس، 

می باشد. دلیل انتخاب این  الکتریکی انرژی گاز به گازوئیل، مازوت، نفت، سنگ،زغال سوخت حاصل حرارتی انرژی آن تفکیک

که با توجه به منطقه مورد یروگاه است نیروگاه به عنوان مطالعه موردی، تولید آالینده های زیست محیطی زیاد توسط این ن

 از اهمیت بسزایی برخوردار است. استراتژیهامطالعه، ارائه تصمیمات مدیریتی جهت شناسایی و رتبه بندی 

عنوان ب Vikor solverو نرم افزار  Fuzzy vikorتکنیک ی گوناگون، هاروشمنظور دستیابی به این هدف پس از مطالعه به

های یطمحبر هر یک از ه بر این اساس، ابتدا به شناسایی شرایط محیطی منطقه برای تعیین اثرات واردروش کار انتخاب گردید. 

اجتماعی و وضعیت آلودگیهای زیست محیطی پرداخته شد. سپس بر مبنای اثرات  -فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی

ها با روش و تحلیل پرسشنامه SPSSافزار پرسشنامه هایی با روش دلفی تهیه گردید و با کمک نرمبرای غربالگری اثرات، وارده، 

اولویت  شناسایی گردید. سپس جهت تعیینپهنه بندی انتشار آالینده های هوا ها، مهمترین معیارهای موثر بر گیری دادهمیانگین

 Expertافزار در محیط نرم AHPاز جداول مقایسات زوجی و روش معیارها و زیرمعیارهای شناسایی شده  بندی و وزن دهی به

Choice منتخب ها و عواملمحدودیتسپس ها و عوامل پراهمیت انتخاب شد. استفاده گردید و بدین طریق محدودیت ،

د. در مرحله بعد، گردیان و خبرگان تعیین نظرات کارشناسی مورد نیاز بر اساس استراتژیهاو از این طریق،  استانداردسازی شده

بندی گردید و بر اساس نتایج آن، اولویتتحلیل  Vikor solverنرم افزار و Fuzzy vikor مدلبا استفاده از  استراتژیها

 استخراج شد. نیروگاه حرارتی بندرعباس ی ناشی از عملکرد ی کنترل و کاهش آالینده های هوااستراتژیهانهایی 

 

 یافته ها -3

 هاو تحلیل پرسشنامه نتایج تجزیه -3-1

های تهیه شده بر مبنای مطالعات مقدماتی صورت گرفته، حاوی فهرستی از مهم ترین معیارهای مؤثر پهنه بندی پرسشنامه

های تن از کارشناسان مرتبط با فعالیت ۲۱انتشار آالینده های هوای ناشی از عملکرد نیروگاه های حرارتی بوده اند که در اختیار 

، هاگذار، دانشگاهسیاست اجرایی هایها و دستگاهای در سازمانریزی شهری و منطقهتی، زیست محیطی و برنامهتوسعه صنع

 مشاور قرار گرفتند.  مهندسی هایمجموعه

گذار، سیاست اجرایی هایها و دستگاهارشد سازمان و کارشناسان ، مسئولینهای تکمیل شده توسط مقاماتعدد از پرسشنامه 5

ها عدد از پرسشنامه 5محیطی،توسعه صنعتی و زیست نظر در مسائلصاحب دانشگاهی توسط اساتید و متخصصین پرسشنامه 4

ای در ریزی شهری و منطقهو برنامه محیطیزیست اندرکار مسائلای دستنظر و کارشناسان حرفهصاحب توسط متخصصین

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

261 

 

عدد توسط  4پرسشنامه توسط سمن های محیط زیستی و  3در کشور،  و خصوصی لتیدو مشاور بخش مهندسی هایمجموعه

کنندگان در گروه دلفی در تحقیق حاضر را نشان ، درصد شرکت۱-4تکمیل گردیدند. نمودار  کارشناسان فنی در نیروگاه حرارتی

 دهد.می

 

 امه هاکنندگان در گروه دلفی به منظور تکمیل پرسشندرصد شرکت -1-4نمودار 

 SPSSافزار ها وارد نرمها، کلیه پاسخهای پرسشنامهگیری دادهها و میانگیندر تحقیق حاضر، جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه

 ها برآورد گردید. گردید و براساس آن، میانگین پاسخ

 SPSSها در نرم افزار نتایج تحلیل پایایی پرسشنامه

استفاده SPSS افزار های پایداری درونی و نرمها، از روش آلفای کرونباخ از روشپرسشنامهدر تحقیق حاضر، برای تحلیل پایایی 

مقدار آلفای (،۲-4)جدولها به نرم افزار وارد و آلفای کرونباخ محاسبه گردید. گردید. بدین صورت که میانگین تمامی پاسخ

 دهد.را نشان میSPSSفزار ااز نرم کرونباخ بدست آمده 

 دلفیهای پرسشنامهپایایی نتیجه  -2-4جدول 

 
 

 

 

ی هر چه آلفابه دست آمده است. همانگونه که ذکر شد،  0/ 94مقدار آلفای کرونباخشود، همانطور که از جدول فوق استنباط می

های تکمیلی طی لذا می توان نتیجه گرفت نتایج پرسشنامهمقیاس بیشترخواهد بود.  تر باشد، پایایینزدیککرونباخ به یک 

 تحقیق حاضر، از پایایی الزم برخوردار بودند. 

 نتایج  تحلیل روایی پرسشنامه ها

برای این منظور، اولین گام می پرسشنامه  تهیه شده می باید با توجه به اهداف پژوهش و فرضیات و سؤاالت تحقیق تهیه گردد. 

تواند بررسی تحقیقات مشابه و پرسشنامه های تهیه شده آنها باشد. در گام دوم، از طریق بررسی منابع و سوابق موجود تحقیق، 

پرسشنامه اولیه که پرسشنامه ای خام محسوب می گردد تدوین گردیده و مورد آزمون قرار می گیرد. از جمله مراحل آزمودن 

24%

24%

19%

14%

19%

مقامات و سیاست گذاران

کارشناسان اجرایی

کارشناسان فنی

سمن های محیط زیستی

اساتید

 آلفای کرونباخ
آلفای کرونباخ براساس داده های 

 استانداردشده
 هاتعداد داده

94/0 9/0 76 
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ارائه پرسشنامه به تعدادی از کارشناسان خبره است که ضمن تشریح اهداف تحقیق، از آنان درخواست می گردد تا نظرات آن، 

اصالحی خود را در مورد پرسشنامه اعالم نمایند. در گام بعدی، تعدادی از پرسشنامه ها ) این تعداد، نسبتی از کل جامعه بوده 

پرسشنامه بر اساس تعداد متغیر ها باشد(، توسط افرادی نمونه از جامعه مورد نظر تکمیل  50پرسشنامه تا بیش از  5و میتواند از 

گفته می شود. با توجه به اهداف ، فرضیات و سؤاالت تحقیق حاضر و از نظر گروه هدف،  ۱می گردد به این مرحله پیش آزمون

 پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از روایی الزم برخوردار است.

نتایج اولویت بندی و وزن دهی استراتژی ها جهت کنترل و کاهش انتشار آالینده های هوای ناشی از -3-2

 Fuzzy Vikorعملکرد نیروگاه های حرارتی در نرم افزار 

ابتدا    Fuzzy  Vikorبا تکنیک  COو  NOX,SOXل بندی استراتژی های انتخابی جهت حذف و کنتربه منظور رتبه

 معیارهایبه منظور انتخاب . باشندیم، استراتژی های هانهیگزگیری تکمیل گردد. در این ماتریس ماتریس تصمیم ستیبایم

اصله از مراکز حساس فمعیار آلودگی هوا ، کاربری اراضی،  9 در نهایتو بررسی قرار گرفتند  موردی اصلی بیشتر هامعیارمناسب، 

ی حساس ویژه ای عملکردی، ویژگیهای طراحی، ویژگیهای فرآیندی، فاصله از نواحانسانی و جمعیتی، ویژگیهای فنی، ویژگیه

 اکولوژیکی و شرایط آب و هوایی انتخاب گردیدند. 

باشند.بدین صورت که معیارهای کاربری اراضی، فاصله از مراکز حساس انسانی و معیارها هم از نوع منفی و هم از نوع مثبت می

ژه اکولوژیکی گیهای عملکردی، ویژگیهای طراحی، ویژگیهای فرآیندی، فاصله از نواحی حساس ویجمعیتی، ویژگیهای فنی، ویژ

  اند.نفی بودهو شرایط آب و هوایی ، از نوع معیارهای با جنبه مثبت و معیار آلودگی هوا ، از نوع معیارهای با جنبه م

و هر درایه آن  X تشکیل می شود. ماتریس تصمیم با هاها براساس معیارماتریس تصمیم یا همان ماتریس امتیازدهی گزینه-۱

 .نشان داده شده است xij با

 نرمال سازی داده ها -۲

  :شودمییر استفاده زباشد که از فرمول مرحله بعدی نرمال سازی ماتریس تصمیم گیری می

 

س از روش روش نرمال سازی خطی با روش برداری متفاوت است. در تکنیک ویکور از روش خطی و در تکنیک تاپسیدقت کنید 

 .برداری استفاده می شود. به آموزش روش های نرمال سازی آرش حبیبی رجوع کنید

فتن جذر مجموع هر وگرپس از به توان رساندن اعداد و جمع هرستون  :باشدمقادیر هر معیار برای هر گزینه می Xij هر-3

 .شوندستون اعداد به صورت جدول جدید نمایان می

 

                                                           
1.Pre Test 
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برای هر معیار، بهترین و بدترینِ هریک را در میان همه گزینه ها تعیین کرده و به ی تعیین نقطه ایده آل مثبت و منف -1

 :نامیم. اگر معیار از نوع سودمندی باشذ خواهیم داشتمی – fو + f ترتیب

2- f + = Max f ij 

f – = Min fij  

 تعیین سودمندی و تاسف-4

بیانگر  (S)را در محاسبات ویکور مطرح کرده است. مقدار سودمندی (R) و تاسف (S) اپریکویک دو مفهومی اساسی سودمندی

 .باشدآل میام از دوری از نقطه ایدهi بیانگر حداکثر ناراحتی گزینه (R)آل و مقدار تأسفام از نقطه ایدهi فاصله نسبی گزینه

 

 

 Qو  R،S ها بر اساسرتبه گزینه -1جدول

 R S Q 

A1 4 1 3 

A2 7 9 8 

A3 5 7 6 

A4 9 8 9 

A5 9 10 10 

A6 2 4 4 

A7 5 6 5 

A8 7 5 7 

A9 1 3 1 

A10 3 2 2 
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 تعیین جواب نهایی

 .اندها که به صورت نزولی مرتب شدهمربوط به گزینه Qو  R، Sدر این مرحله با توجه به مقادیر  

ی هوای ناشی از نیروگاه استراتژی های کنترل و کاهش انتشار آالینده ها هارتبه بندی نهایی گزینه -2جدول 

 بندر عباس

 ها گزینه

A9 

A10 

A1 

A6 

A7 

A3 

A8 

A2 

A4 

A5 

 

نتایج اولویت بندی و وزن دهی استراتژی ها جهت کنترل و کاهش انتشار آالینده های هوای ناشی از عملکرد -3-3

 Vikor solverنیروگاه های حرارتی در نرم افزار 

ابتدا   Vikor  solverافزاربا نرم COو  NOX,SOXبندی استراتژی های انتخابی جهت حذف و کنترل به منظور رتبه

مشخص  Alternativeکه با  باشندیم، استراتژی های هانهیگزگیری تکمیل گردد. در این ماتریس ماتریس تصمیم ستیبایم

معیار ال انتخاب  9 در نهایتو بررسی قرار گرفتند  موردی اصلی بیشتر هامعیارمناسب،  معیارهایبه منظور انتخاب  .اندشده

 کمی شوند. ستیبایمو برای تکمیل ماتریس تصمیم گیری  باشندیماز نوع کیفی  الذکرفوقگردیدند. معیارهای 

باشند.بدین صورت که معیارهای کاربری اراضی، فاصله از مراکز حساس انسانی و معیارها هم از نوع منفی و هم از نوع مثبت می

حی حساس ویژه اکولوژیکی جمعیتی، ویژگیهای فنی، ویژگیهای عملکردی، ویژگیهای طراحی، ویژگیهای فرآیندی، فاصله از نوا

 اند. و شرایط آب و هوایی ، از نوع معیارهای با جنبه مثبت و معیار آلودگی هوا ، از نوع معیارهای با جنبه منفی بوده

دست آید. به منظور تعیین اوزان معیارهای تصمیم برای بدست آوردن وزن معیارهای انتخابی الزم است اوزان معیارهای مزبور به

 استفاده گردید. در ماتریس معیارهای اصلی که شامل آلودگی هوا ، کاربری اراضی، فاصله از مراکز  Expert Choiceافزار از نرم
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حساس انسانی و جمعیتی، ویژگیهای فنی، ویژگیهای عملکردی، ویژگیهای طراحی، ویژگیهای فرآیندی، فاصله از نواحی حساس 

 ست.باشد، نشان داده شده اویژه اکولوژیکی و شرایط آب و هوایی می

 

 

      

 های افقی نشان داده شده است. مقایسه وزن معیار اصلی به صورت میله -۲در نمودار      

 

 
 مقایسه وزن معیارهای اصلی -3نمودار

 

ها، به از ارزش کل وزن 404/0شود که از میان معیار های اصلی، معیار منابع آلودگی هوا با اختصاص بدین ترتیب مشاهده می

 ، می باشد.-3لذا اوزان نهایی به شرح جدول ترین معیار شناخته شد. عنوان مهم
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 بندی استراتژی ها اولویتبه منظور Vikor solver اوزان نهایی معیارهای ورودی به مدل  -3جدول 

 معیار

آلودگی 

 هوا

کاربری 

 اراضی

فاصله 

از مراکز 

حساس 

انسانی 

و 

 جمعیتی

ویژگیهای 

 فنی

ویژگیهای 

 عملکردی

ویژگیهای 

 طراحی

ویژگیهای 

 فرآیندی

فاصله از 

نواحی 

حساس 

ویژه 

 اکولوژیکی

شرایط 

آب و 

 هوایی

 05۲/0 ۱۱7/0 08۱/0 ۱7۲/0 048/0 039/0 066/0 0۲۱/0 404/0 وزن

وارد Vikor solver در  COو  NOX,SOXحذف و کنترل استراتژی حذف و کنترل  ۱0بندی گیری اولویتماتریس تصمیم

 .د و نتایج  در زیر ارائه شده استشده و استراتژی ها رتبه بندی شده ان

 گزینه های زیست محیطی مؤثر پهنه بندی آالینده های نیروگاه حرارتی بندر عباس-4جدول 

 استراتژی ردیف

 احتراق و سیستم کنترل مشعلها ،تجهیزات  ،بازنگری شرایط کار  ۱

 ارتقاء  شرایط سوخت با روش گردش مجدد گاز دودکش ۲

 ظرفیت سازی توسعه فضای سبز نیروگاه 3

 برنامه ریزی استفاده از مشعلهای مخصوص کاهش اکسید نیتروژن در محفظه احتراق 4

 از مازوت به گاز طبیعیبازنگری در تغییر سوخت  5

اثر بخشی و کفایت  ،بازنگری دوره نظام مدیریت زیست محیطی نیروگاه در جهت حصول اطمینان از تناسب  6

 آن

جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی ناشی از  ،آموزش خطرات  ،نهادینه سازی آموزش عمومی زیست محیطی  7

 فعالیت های نیروگاه با تأکید بر آلودگی هوا

 انسجام بخشی استاندارد جدید کنترل آلودگی هوا جهت پهنه بندی مناطق بر اساس منابع تولید ومناطق اثر 8

برنامه ریزی عقد توافقنامه هایی با سازمانهای دولتی و خصوصی در جهت اطمینان از قوانین قابل اعمال و   9

 ظام مدیریت زیست محیطی نیروگاهاجرا و برقراری نگه داشتن ن ،سایر الزامات تقبل شده در ایجاد 

آماده سازی برنامه کلی مدیریت زیست محیطی در نیروگاه و تالش برای رعایت کلیه قوانین و مقررات زیست  ۱0

 محیطی و تقویت اثرات مثبت ناشی از بهره برداری از نیروگاه بر محیط زیست منطقه

 ستونهای در ها شاخص و سطر هادر گزینه معموال که شود می تشکیل ها شاخص و ها گزینه از متشکل ماتریسی روش این در

 میزان و کمی های شاخص برای نظر مورد کمی مقدار ماتریس، خانه های از یک هر در گیرنده تصمیم فرد .گیرند می قرار آن
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بندی استراتژی های حذف و گیری اولویتبراین اساس، ماتریس تصمیم .میکند وارد کیفی های برای شاخص را خود ترجیح

 ارائه شده است. -5در جدول  COو  NOX,SOXکنترل 

 COو  NOX,SOXبندی استراتژی حذف و کنترل گیری اولویتماتریس تصمیم -۵جدول 

 05۲/0 ۱۱7/0 08۱/0 ۱7۲/0 048/0 0۲9/0 066/0 0۲۱/0 404/0 وزن ها

مراکز  کاربری اراضی هواآلودگی  معیارها

 جمعیتی

ویژگیهای 

 فنی

ویژگیهای 

 عملکردی

ویژگیهای 

 طراحی

ویژگیهای 

 فرآیندی

ویژگیهای 

 اکولوژی

شرایط آب 

 و هوا

 0،0،۱ 0،0،۱ 7،9،۱0 9،۱0،۱0 3،5،7 7،9،۱0 ۱،۱،3 ۱،۱،3 3،5،7 ۱استراتژی 

 0،0،۱ 0،0،۱ 3،5،7 3،5،7 3،5،7 3،5،7 0،0،۱ 0،0،۱ 7،9،۱0 ۲استراتژی 

 ۱،۱،3 0،0،۱ 0،0،۱ 0،0،۱ 0،0،۱ 0،0،۱ ۱،۱،3 5،7،9 5،7،9 3استراتژی 

 0،0،۱ ۱،۱،3 7،9،۱0 5،7،9 5،7،9 7،9،۱0 0،0،۱ 0،0،۱ 9،۱0،۱0 4استراتژی 

 0،0،۱ 0،0،۱ 3،5،7 ۱،۱،3 ۱،۱،3 3،5،7 ۱،۱،3 0،0،۱ 9،۱0،۱0 5استراتژی 

 0،0،۱ ۱،3،5 ۱،۱،3 0،0،۱ 0،0،۱ ۱،۱،3 ۱،۱،3 0،0،۱ ۱،۱،3 6استراتژی 

 3،5،7 5،7،9 ۱،۱،3 0،0،۱ 0،0،۱ ۱،۱،3 ۱،3،5 0،0،۱ 5،7،9 7استراتژی 

 ۱،۱،3 7،9،۱0 ۱،3،5 0،0،۱ 3،5،7 ۱،۱،3 5،7،9 0،0،۱ 7،9،۱0 8استراتژی 

 1،1،3 7،9،10 1،3،5 0،0،1 3،5،7 1،1،3 5،7،9 0،0،1 7،9،10  9استراتژی

 0،0،1 1،3،5 1،1،3 0،0،1 0،0،1 1،1،3 1،1،3 0،0،1 1،1،3  10استراتژی

 

 COو  NOX,SOXماتریس نرمال شده و نتایج محاسبه شاخص ویکور برای استراتژی های حذف و کنترل  -۶جدول

 0.۱۲۱759 0.۱3۲4۱9 0.۱۱4۲۲7 0.۲060۱۲ 0.044۲68 0.۱۱9073 0.05847۲ 0.۱070۲۲ 0.096749 وزن ها

کاربری  آلودگی هوا معیارها

 اراضی

مراکز 

 جمعیتی

ویژگیهای 

 فنی

ویژگیهای 

 عملکردی

ویژگیهای 

 طراحی

ویژگیهای 

 فرآیندی

ویژگیهای 

 اکولوژی

شرایط آب 

 و هوا

 8.9E05- 0.00۲557 0.70587 0.99995 0.38۲6۱7 0.706۲08 0.۱749۲3 0.۱35446 0.00۲75 ۱استراتژی 

 8.9E05- 0.00۲557 0.03۱858 0.0039۲۲ 0.38۲6۱7 0.03۱873 0.00۱548 0.00۱۱99 0.06093۲ ۲استراتژی 

 8.9E05- 0.00۱07۲ ۱.۱E005 8.9E05- 8.9E05- 0.۲88896 0.۱749۲3 0.6940۱ 0.00446 3استراتژی 

 0.00۲557 0.0۱0089 0.70587 0.00636۲ 0.6۲0547 0.706۲08 0.00۱548 0.00۱۱99 0.70۱066 4استراتژی 
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 8.9E05- 0.00۲557 0.03۱858 0.00۱۲4۲ 0.۱۲۱۱08 0.03۱873 0.۱749۲3 0.۱35446 0.70۱066 5استراتژی 

 ۱.۱E005 0.0۱0084 0.0۱۲05۱ 0.00۲557 0.00۱07۲ 0.0۱0089 0.۱749۲3 0.00۱۱99 0.00087 6استراتژی 

 ۱.۱E005 0.0۱0087 0.05۱684 0.9۱۲706 0.00۱07۲ 0.0۱0089 0.۲08979 0.00۱۱99 0.00446 7استراتژی 

 ۱.۱E005 0.0۱۲047 0.706074 0.۲88896 0.38۲6۱7 0.0۱0089 0.896۲87 0.00۱۱99 0.06093۲ 8استراتژی 

 1.1E005 0.012047 0.706074 0.288896 0.382617 0.010089 0.896287 0.001199 0.060932  9استراتژی

 1.1E005 0.010084 0.012051 0.002557 0.001072 0.010089 0.174923 0.001199 0.00087  ۱0استراتژی

 5استراتژی  9استراتژی  6استراتژی ۲استراتژی  7استراتژی  3استراتژی  4استراتژی  8استراتژی  ۱استراتژی  نتیجه

شاخص 

 وبکور

۱ 0.۲73۲۲4 0.۲۱979۲ 0.۱8530۲ 0.۱776۱3 0.0750۱5 0.057۲۲۱ 0.04695۱ 0.00۱7۲3 

 

 COو  NOX,SOXتعیین راه حل بهینه مثبت و منفی برای استراتژی های حذف و کنترل   -۷جدول

 

 0.۱۲۱759 0.۱3۲4۱9 0.۱۱4۲۲7 0.۲060۱۲ 0.044۲68 0.۱۱9073 0.05847۲ 0.۱070۲۲ 0.096749 وزن ها

کاربری  آلودگی هوا معیارها

 اراضی

مراکز 

 جمعیتی

ویژگیهای 

 فنی

ویژگیهای 

 عملکردی

ویژگیهای 

 طراحی

ویژگیهای 

 فرآیندی

ویژگیهای 

 اکولوژی

شرایط آب و 

 هوا

 8.9E05- 0.074۲74 0.05۲408 0.08409 0.0۲747 0.۲0600۲ 0.0806۲9 0.093498 0.۱۱۱۱3 ۱استراتژی 

 9.۱E05- ۱.۱E05- 4.7E05- ۲E06. ۱E05. ۱.۲E05- 0.0003۱۱ 0.000۱۲8 0.0678۲7 ۲استراتژی 

          3استراتژی 

          4استراتژی 

          5استراتژی 

          6استراتژی 

          7استراتژی 

          8استراتژی 

           9استراتژی
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           ۱0استراتژی

 5استراتژی  9استراتژی  6استراتژی ۲استراتژی  7استراتژی  3استراتژی  4استراتژی  8استراتژی  ۱استراتژی  نتیجه

شاخص 

 وبکور

۱ 0.۲73۲34 0.۲۱979۲ 0.۱8530۲ 0.۱776۱3 0.0750۱5 0.057۲۲۱ 0.04695۱ 0.00۱7۲3 

 

 COو  NOX,SOXتعیین مقدار سودمندی و تاسف  برای استراتژی های حذف و کنترل  -۸جدول

 

 0.۱۲۱759 0.۱3۲4۱9 0.۱۱4۲۲7 0.۲060۱۲ 0.044۲68 0.۱۱9073 0.05847۲ 0.۱070۲۲ 0.096749 وزن ها

کاربری  هواآلودگی  معیارها

 اراضی

مراکز 

 جمعیتی

ویژگیهای 

 فنی

ویژگیهای 

 عملکردی

ویژگیهای 

 طراحی

ویژگیهای 

 فرآیندی

ویژگیهای 

 اکولوژی

شرایط آب و 

 هوا

        0.۱3۲4۱9 0.404866 ۱استراتژی 

        0.۲05۲06 0.87۲978 ۲استراتژی 

        0.۲060۱۲ 0.74709 3استراتژی 

        0.۲04703 0.7۱9۲5 4استراتژی 

        0.۲05758 0.9486 5استراتژی 

        0.۲060۱۲ 0.886374 6استراتژی 

        0.۲060۱۲ 0.75545۲ 7استراتژی 

        0.۲060۱۲ 0.65۱467 8استراتژی 

        0.206012 0.651467  9استراتژی

        0.206012 0.886374  ۱0استراتژی

 5استراتژی  9استراتژی  6استراتژی ۲استراتژی  7استراتژی  3استراتژی  4استراتژی  8استراتژی  ۱استراتژی  نتیجه

شاخص 

 وبکور

۱ 0.۲73۲34 0.۲۱979۲ 0.۱8530۲ 0.۱776۱3 0.0750۱5 0.057۲3۱ 0.04695۱ 0.00۱7۲3 
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 COو  NOX,SOXماتریس وزن دهی شده  جهت رتبه بندی استراتژی های حذف و کنترل  -۹جدول

 0.۱۲۱759 0.۱3۲4۱9 0.۱۱4۲۲7 0.۲060۱۲ 0.044۲68 0.۱۱9073 0.05847۲ 0.۱070۲۲ 0.096749 وزن ها

کاربری  آلودگی هوا معیارها

 اراضی

مراکز 

 جمعیتی

ویژگیهای 

 فنی

ویژگیهای 

 عملکردی

ویژگیهای 

 طراحی

ویژگیهای 

 فرآیندی

ویژگیهای 

 اکولوژی

شرایط آب 

 و هوا

 ۱.۲E05- 0.0003۱۱ 0.0806۲9 0.۲0600۲ 0.0۱6938 0.08409 0.0۱0۲۲8 0.0۱4496 0.000۲66 ۱استراتژی 

 9.۱E05- 0.003795 0.0۱6938 0.000808 0.003639 ۱.۲E05- 0.0003۱۱ 0.000۱۲8 0.005895 ۲استراتژی 

 ۱.۱E05- 4.7E05- ۲E06- ۱E05- ۱.۲E05- 0.035۱76 0.0۱0۲۲8 0.074۲74 0.00043۲ 3استراتژی 

 9.۱E05- 0.08409 0.0۲747 0.00۱3۱۱ 0.0806۲9 0.00۱336 0.0003۱۱ 0.000۱۲8 0.0678۲7 4استراتژی 

 ۱.۲E05- 0.0003۱۱ 0.003639 0.000۲56 0.00536۱ 0.003795 0.0۱0۲۲8 0.0۱4496 0.0678۲7 5استراتژی 

 8.4E05- 0.000۱۲8 0.0۱0۲۲8 0.00۱۲0۱ 4.7E05- ۲E06- 0.00۱۱5۲ 0.00۱596 0.0003۱۱ 6استراتژی 

 4.7E05- ۲E06- 0.00۱۱5۲ 0.006844 0.۱۱۱۱3 0.00۱۲0۱ 0.0۱۲۲۱9 0.000۱۲8 0.00043۲ 7استراتژی 

 ۲E06- 0.00۱376 0.093498 0.035۱76 0.0۱6938 0.00۱۲0۱ 0.05۲408 0.000۱۲8 0.005895 8استراتژی 

 2E06- 0.001376 0.093498 0.035176 0.016938 0.001201 0.052408 0.000128 0.005895  9استراتژی

 8.4E05- 0.000128 0.010228 0.001201 4.7E05- 2E06- 0.001152 0.001596 0.000311  ۱0استراتژی

 5استراتژی  9استراتژی  6استراتژی ۲استراتژی  7استراتژی  3استراتژی  4استراتژی  8استراتژی  ۱استراتژی  نتیجه

شاخص 

 وبکور

۱ 0.۲73۲34 0.۲۱979۲ 0.۱8530۲ 0.۱776۱3 0.0750۱5 0.057۲۲۱ 0.04695۱ 0.00۱7۲3 

 

 

ر  ر این اساس، نمودا را    COو  NOX,SOXاولویت بندی استراتژی های حذف و کنترل  -۱0و جدول -3ب

 نمایش می دهد.
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 COو  NOX,SOXاولویت بندی استراتژی های حذف و کنترل  -3نمودار 

 نشان داده شده است.۱0برای هر استراتژی در جدول  COو  NOX,SOXنتایج الویت بندی استراتژی های حذف و کنترل 

 
 COو  NOX,SOXالویت بندی استراتژی های حذف و کنترل  -1۰جدول 

 شاخص ویکور ها گزینه اولویت

 1 ۱ استراتژی 1

 0/304 ۱0استراتژی 2

 0/۲7 8 استراتژی 3

 0/2۱ 4 استراتژی 4

 0/18 3استراتژی 5

 0/۱7 7 استراتژی 6

 0/075 ۲ استراتژی 7

 0/057 6استراتژی 8

 0/046 9استراتژی 9

 0/0017 5استراتژی 10

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

stratgy2 stratgy4 stratgy6 stratgy8 stratgy10

Chart Title

Series 1 Series 2 Column1
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نتیجه گیریبحث و   

باشد. یمهدف از انجام این پژوهش پهنه بندی انتشار آالینده های هوای ناشی از عملکرد نیروگاه های حرارتی بندرعباس 

گیری چندمعیاره به عنوان روش کار انتخاب ی گوناگون، رویکرد تصمیمهاروشمنظور دستیابی به این هدف پس از مطالعه به

های یطمحبر هر یک از ه گردید. سپس به شناسایی شرایط محیطی منطقه مورد مطالعه پرداخته شد. برای تعیین اثرات وارد

اجتماعی و وضعیت آلودگیهای زیست محیطی عالوه بر مطالعه تحقیقات مشابه انجام  –صادی فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی و اقت

های گیری دادهها و میانگینجهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه .از روش دلفی استفاده شد ،شده در ایران و سایر کشورها

ها برآورد گردید. برای تحلیل روایی و پایایی میانگین پاسخگردید و براساس آن،  SPSSافزار ها وارد نرمها، کلیه پاسخپرسشنامه

استفاده گردید. معیارها ی تعیین شده  SPSS  افزارهای پایداری درونی و نرمها، نیز از روش آلفای کرونباخ از روشپرسشنامه

اول مقایسات زوجی در محیط ها به کمک جدهای نسبی و نهایی آنوارد گردیده و محاسبه وزن Expert Choiceافزار به نرم

Expert choice .صورت گرفت  

استفاده گردید، در این بخش ابتدا  Vikor solverو نرم افزار  Fuzzy vikorبا عنایت به اینکه در این پژوهش از تکنیک 

ی این پژوهش هاافتهشود. ییمگردد، سپس به مقایسه نتایج پرداخته یمی فوق ارائه هاروشبندی حاصل از هر یک از رتبه

بندی را نشان اولویتر ی مختلف دهااسیمقگیری چندمعیاره در ترکیب معیارهای کمی و کیفی با ی تصمیمهاروشتوانایی 

استفاده شدند. مقایسه رتبه Fuzzy Vikorو تکنیک Vikor solver  بندی استراتژی ها از  روشدر نهایت برای رتبه .دهدیم

 (  ارائه شده است.۱-5و کاهش آلودگی توسط تکنیک های ذکر شده در جداول ) بندی استراتژی های کنترل

 

از نرم  استفادهمورد مطالعه با  استراتژی های کاهش و کنترل  آلودگی هوا ی نیروگاه بندی رتبهمقایسه -11جدول

 Fuzzy Vikorو تکنیک  Vikor solverافزار 

 استراتژی ها) گزینه ها(

 رتبه در روش

 در روشرتبه 

Vikor solver 
تکنیک 

FuzzVikory  

 3 ۱ (احتراق و سیستم کنترل مشعلها ،تجهیزات  ،بازنگری شرایط کار )۱ا ستراتژی 

 8 7 (ارتقاء شرایط سوخت با روش گردش مجدد گاز دودکش)۲استراتژی 

 6 5 (ظرفیت سازی توسعه فضای سبز نیروگاه)3استراتژی 

استفاده از مشعلهای مخصوص کاهش اکسید نیتروژن در )برنامه ریزی 4استراتژی 

 (محفظه احتراق

4 9 

 ۱0 ۱0 (بازنگری در تغییر سوخت از مازوت به گاز طبیعی)5استراتژی 

بازنگری دوره نظام مدیریت زیست محیطی نیروگاه در جهت حصول )6استراتژی 

 (اثر بخشی و کفایت آن ،اطمینان از تناسب 

8 4 

جنبه ها  ،آموزش خطرات  ،نهادینه سازی آموزش عمومی زیست محیطی )7استراتژی 

 (و پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیت های نیروگاه با تأکید بر آلودگی هوا

6 5 
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دی انسجام بخشی استاندارد جدید کنترل آلودگی هوا جهت پهنه بن)8استراتژی 

 مناطق بر اساس منابع تولید ومناطق اثر(

3 7 

برنامه ریزی عقد توافقنامه هایی با سازمانهای دولتی و خصوصی در جهت )9استراتژی 

اجرا و برقراری نگه  ،اطمینان از قوانین قابل اعمال و سایر الزامات تقبل شده در ایجاد 

 (داشتن نظام مدیریت زیست محیطی نیروگاه

9 ۱ 

نیروگاه و تالش برای  آماده سازی برنامه کلی مدیریت زیست محیطی در)۱0استراتژی 

رعایت کلیه قوانین و مقررات زیست محیطی و تقویت اثرات مثبت ناشی از بهره 

 (برداری از نیروگاه بر محیط زیست منطقه

۲ 2 

 

ای از پارامترهای این پژوهش با بررسی وسیع اطالعات کارشناسان و مرور تحقیقات انجام شده در ایران و جهان، مجموعه

منظور اولویت بندی استراتژی های کاهش آالینده های هوای ناشی از عملکرد نیروگاه های حرارتی بر مبنای کلیدی به

منظور غربالگری اثرات در این پژوهش از روش دلفی مشخص شدند.به NOx  ,  SOx , COشاخص های پارامتریک 

که عالوه بر دخالت دادن نظر  باشدیممنظور تعیین اثرات مهم و شاخص استفاده شد. روش دلفی روشی کارآمد به

شده ی گزینش دهی معیارهابندی و وزننماید.اولویتیمکارشناسان در انتخاب اثرات، از صرف وقت و هزینه نیز جلوگیری 

گیری برای هریک از اندازههای قابلانجام گرفت و شاخص Expert Choice افزار توسط روش دلفی بااستفاده از نرم

-ی تصمیمهاروشی مختلف ارزیابی، از هاروشبندی معیارها، تعیین وضرایب آنها مشخص گردید.با مطالعه معیارها بااولویت

بندی ها و خروجی قابل اطمینان، برای رتبهها، دقت باال در تجزیه و تحلیل دادهلیتگیری چند شاخصه با توجه به قاب

گیری چندمعیاره را در ترکیب معیارهای کمی و های تصمیمهای تحقیق حاضر، توانایی مدلاستراتژی ها استفاده شد.یافته

در نیروگاه  NOx  ,  SOx , COینده های بندی استراتژی های کنترل و کاهش آالهای مختلف در اولویتکیفی با مقیاس

بندی استراتژی ها منظوررتبهبهVikor solverو  AHPی هاروشدر این پژوهش از .حرارتی بندر عباس تأیید نمود

ها است؛ اما به این دلیل های باالیی در تجزیه و تحلیل دادهاستفاده شد. تحلیل سلسله مراتبی ضمن سهولت، دارای قابلیت

بندی استراتژی ها در رتبه ردیگیمبندی اثرات در نظر در ارزیابی اثرات تنها دو شاخص شدت و دامنه را در رتبه AHPکه 

ی هاروشچندان کار آمد نمی باشد.روش تحلیل سلسله مراتبی برای ادغام و به عنوان یک روش کمکی به همراه دیگر 

گیری و ادغام تمام معیارهای مؤثر در ستفاده از یک ماتریس تصمیمبا ا Vikor solver؛ اما باشدیمارزیابی اثرات مناسب 

ی ترمطمئنروش ساده و  NOx  ,  SOx , COبندی استراتژی های استراتژی های کنترل و کاهش آالینده های رتبه

نهایت بر اساس بینهایت گزینه بندی بیقابلیت اولویت vikor solverاستفاده از به راحتی از آن بهره برد. توانیماست و 

 AHPی ارزیابی، استفاده از پرسشنامه هاروش.برخالف سایر کندینمصدق  AHPشاخص را داراست که این امر در مورد 

را در  نفعانیذو نظرات  کندیمو نظرات کارشناسان از یکسونگری و اعمال نظر شخصی در تعیین اهمیت اثرات جلوگیری 

 . دهدیمی ارزیابی دخالت هانهیگزتعیین اهمیت اثرات و انتخاب 

 سنجدیمی ارزیابی را با هم در یک ماتریس هانهیگزبه دلیل اینکه همه  vikor solverبندی استراتژی ها با استفاده از اولویت

 جداگانهی ارزیابی اثرات به صورت هاروشمانند سایر  هانهیگزی است و نیازی نیست که برای هر یک از ترآسانروش 

 گیری صورت گیرد.متصمی

 ها را در مراحل پیچیده تصمیم گیری در شرایطی که معیارها های مزبور، کارایی باالی آنتنوع در بهره گیری از روش

ترین نتیجه حاصل ها دخیل بوده و مطمئنمتعدد و متنوع هستند، نشان داد. بطوریکه کمترین خطای انسانی در آن

 گردید.
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 (.Vشه نزدیکترین گزینه تا ایده آل است) وجود ضریب در روش ویکور راه حل همی

 ویکور از نرمالسازی خطی استفاده میکند و لذا مقادیر نرمال شده در روش ویکور به واحد اندازه گیری معیار ها وابسته

 ، حداقل نمودن بردار ارزیابی آلترناتیو ها از نقطه ایده آل مثبت است: Fuzzy Vikorنیستند.مبنای تکنیک 

 محاسبه ی یک فاصله ترکیبی با فرمول خاص، برای هر آلترناتیو  .۱

 راه حل ارجح: آلترناتیوی که کوچکترین فاصله ترکیبی را دارد .۲

(.در صورتی که اهمیت نسبی Vدر  روش ویکور راه حل توافقی، همیشه نزدیکترین گزینه تا ایده آل است.) وجود ضریب 

نظر نمی گیرد. به همین دلیل راه حل به حالت ایده آل مثبت نمی باشد.در تکنیک فواصل از ایده آل مثبت و منفی را در 

ویکور از نرمالسازی برداری استفاده میکند و ممکن است که مقادیر نرمال شده به واحد اندازه گیری معیار ها وابسته 

مسائل گسسته کاربرد دارد.در باشد.روش ویکور جهت رتبه بندی گزینه های مختلف  به کار می رود و بیشتر برای حل 

مدل فازی ویکور همواره چند گزینه مختلف وجود دارد که این گزینه ها بر اساس چند معیار به صورت مستقل ارزیابی می 

تفاوت اصلی مدل فازی ویکور با مدل های تصمیم گیری ر اساس ارزش، رتبه بندی می گردند.شوند و در نهایت گزینه ها ب

شبکه ای این است که بر خالف آن مدل ها، در این مدل ها مقایسات زوجی بین معیارها  و گزینه ها سلسله مراتبی یا 

وزن و اهمیت هر یک از معیارها در معیار سنجیده و ارزیابی می گردد. صورت نمی گیرد و هر گزینه مستقال توسط یک

و دیگر  ANPیا  AHPهای تعیین ارزش مثل  ابتدا باید از طریق مدل Vikor Solverتکنیک فازی ویکور و نرم افزار 

 مدل های وزن دهی معیارها حاصل آید.
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