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 چکیده 
تولیدی در مناطق   زباله حجم باعث افزایش پسماندها مشکل مدیریت همراه  به مردم  غذایی عادات تغییرات جمعیت، افزایش  مشکالتی از جمله

یابی و مدیریت صحیح محل دفن پسماند در کنار کمبود اراضی مناسب برای این  ای که امروزه چگونگی دفع، مکانگونهاست. به  شده مسکونی

های  طرحبنابراین یافتن محل مناسب برای این امر از جمله اهداف مهم  شده است؛ محیطی شهری تبدیل عنوان یکی از معضالت زیستمنظور، به 

پژوهش   این هدف باشد. با توجه به عدم وجود تجهیزات بازیافت پسماند در شهرستان کوهدشت،توسعه شهری جهت نیل به توسعه پایدار می

برای این منظور از مدل ترکیبی فرایند محیطی و توسعه پایدار بود.  شهری با توجه به مالحظات زیست  دفن پسماندهای جهت مناسب مکانی یافتن

فاصله از شبکه زهکشی )رودخانه، آبراهه(، گسل، مناطق مسکونی   پارامتر:  9کارگیری  ( با بهWLC)  وزنی خطی ( و ترکیبANP)  ایحلیل شبکهت

 ArcGIS  افزارشناسی، کاربری اراضی، ارتفاع و درصد شیب در نرم های زمین)شهر و روستا(، خطوط ارتباطی، چاه و چشمه و همچنین الیه

مساحت    %19دیگر  عبارت تقسیم است. بهطیف قابل  5مطالعه به لحاظ تناسب به  ( استفاده شد. نتایج نشان داد که منطقه مورد2/10)نسخه  

عنوان  به زدهد که اراضی حاصلخیبندی نشان میهمچنین نقشه پهنهمحدوده موردمطالعه جهت دفن پسماند شهری مناسب تشخصی داده شد. 

 کند. اند که صحت و درستی مدل با واقعیات زمینی را بازگو میده شمناطق نامناسب مشخص 

 یابی. زیست؛ مکاندفن؛ کوهدشت؛ مدیریت پسماند؛ محیط  توسعه پایدار؛ :ی دیکل  یهاواژه
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 مقدمه -1
تبع آن افزایش روزافزون شهرنشینی افزایش جمعیت و به

ویژه تولید پسماند یکی از مسائل  و پیامدهای ناشی از آن به

یابی محل  مهمی است که شهرها با آن روبرو هستند. مکان

دفن پسماندهای شهری در مقیاس شهرستان، تابع عوامل  

زیست و  فرهنگی  اجتماعی،  جغرافیایی،  محیطی متعدد 

انتخاب  .(Mirabadi et al. 2017باشد )می  بنابراین، 

بهینهمدل راستای  در ای شهرییابی پسماندهمکان های 

 از پایدار توسعه سرزمین و آمایش  محیطی،اهداف زیست

 آمایش و فضایی ریزیبرنامه در جمله موانع مهمی است که

سطوح سرزمین است   قرارگرفته موردتوجه مختلف در 

(Abdolkhani Nezhad 2017)  .به توجه عدم 

 یابیبرای مکان مناسب روشی فقدان از ناشی پیامدهای 

زیرا  کند؛می تهدید را جامعه سالمت های شهری،پسماند

می انواع برای کانونی تواند پسماند   و هاآلودگی انتشار 

 دفن بهداشتی محل یک عملیات مدیریت  .باشد هابیماری

 عملیات سازی و آماده ،دفن محل مناسبیابی  مکان شامل

 اولین باشد.می پسماند دفن محل در مهندسی  و اجرایی

است. در   مناسب مکان انتخاب  دفن، طراحی محل  در گام

از   به دفن کشورهابسیاری   بهداشتی صورتپسماند 

 محل به انتقال و آوریجمع از پسماند پس و نشدهانجام

 فاقد  هایدر زمین مخلوط صورتبه دفن و پس از بازیافت

-می گاز تلنبار و شیرابه انتشار برابر در حفاظتی معیارهای

 قرار دادن پسماند،  دفن از (. منظورKoohi 2005ود )ش

جمعپسماند در   زندگی محیط از شدهآوریهای  انسانی 

به مشخص  استگونهمکانی  کم  ای  اثرات  ترینکه 

زیست و جوامع انسانی  ناخوشایند بهداشتی را برای محیط

) داشته این  Jalalian and Dadgar 2014باشد   .)

 زیرا دارد، زیادی اهمیت زیستیمحیط   نظر از اقدام

روش استفاده  بروز از زباله،  دفن  برای مناسب  های از 

 طوالنی مدت ها تاآلودگی انواع ایجاد  و متعدد مشکالت

 نظر در بدون بنابراین انتخاب محل دفن  کند؛جلوگیری می

 شهرهای از بسیاری محیط زیستی در مالحظات گرفتن

 ناپذیری برجبران و اثرات بسیار  مشکالت بروز باعث  کشور

است   یا طبیعی زیستمحیط شده  اجتماعی  و  فیزیکی 

(Koohi 2005  .)  پسماند بهداشتی  دفن  دیگر  طرف  از 

ریزی پایه و برنامهمانند هر پروژه مهندسی دیگر به اطالعات

است؛ نیازمند  مکان  دقیق  انتخاب  برای   بنابراین  مناسب 

دهد  سیستمی سوق می  یسوبهگیران را  پسماندها، تصمیم

( باشد  برخوردار  باالیی  دقت  از   Abdoli andکه 

Hosseinian 2016 از جمله این رویکردها استفاده از .)

گیری چندمعیاره و سیستم  های تصمیمها و روشتوان مدل

یابی،  مکان ادبیات . درباشدمی(  GIS) اطالعات جغرافیایی

در این    شده است.ارائه  این منظور های متعددی برایروش

انتخاب مکان مناسبروش توان تمامزمینه می از   را های 

 و فضایی های گسستهمدل دسته: شامل دو فضایی به نظر

تقسیملمد فضایی  پیوسته  روش های  در  های  نمود. 

تعداد گسسته )انتخاب فضایی،  قبل  آلترناتیوها  از  ها( 

انتخاب  گزینه چندیا  یک هاآن بین از و باشد می مشخص

 کل فضایی  پیوسته هایروش اما در  شود؛ می و پیشنهاد

 هیچ از قبل شود و گرفته می نظر در یکپارچه صورتبه فضا

 تعداد معموالً و ندارد وجود مشخصی آلترناتیو یا گزینه

 .Farbod et alباشد )می نامحدود و نامعین آلترناتیوها

 پیوسته روش لعه ازبنابراین در محدوده موردمطا  (؛2017

پسماند  مکان برای فضایی  دفن  مناسب  مکان  یابی 

 است. شدهاستفاده

 شهرسیتان  مرکیزی  بخیش  شیود کیه درتخمین زده میی

- تولییید زبالییه تیین 135 حییدود در روزانییه کوهدشییت

 بازیافییت تجهیییزات وجییود عییدم دلیییل بییه کییه گییردد

 زمینییه توانیدمیی خیود ایین. گیرددمیی دفین آن تمیامی

 اجتمییاعی و بهداشییتی محیییط زیسییتی، مشییکالت بییروز

 در زبالییه دفیین اولیییه محییل چنانچییه. نماییید فییراهم را

 بیه  نزدیکیی  واسیطه  بیه  تیربییش  کوهدشیت  دشت  غرب

 کیییم پشیییتوانه و دسترسیییی سیییهولت و شیییهر مرکیییز

 یییابیمکییان شکسییته نعییل ارتفاعییات روی بییر پژوهشییی

 یکییی از جهییات اصییلی مسیییر در مکییان اییین. بییود شییده

 بهداشیتی مشیکالت کیه  بیوده  شیهر  سیمت  بیه  باد  وزش

 محییل اخیییر هایسییال در. کییردمییی ایجییاد را ایعدیییده

 مهییم اییین جهییت کوهدشییت دشییت شییرق  در دیگییری

 دلیییل بییه نیییز مییذکور مکییان. گردییید یییابیمکییان

-مییی نزدیییک آینییده قرارگیییری در اراضییی جنگلییی در

 محیطی را فییراهمزیسییت مشییکالت بییروز زمینییه توانیید

 دفین  جهیت  مناسیب  مکیان  ییک  بنابراین ییافتن.  نماید(

 بییا اسییتفاده از مییدل ترکیبیییشییهری  پسییماندهای

ANP-WLC رییییزیبرنامیییه جملیییه ضیییروریات از 

 باشد.در محدوده شهرستان کوهدشت می محیطی
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مکان زمینه  مطالعات  در  تاکنون  زباله  دفن  محل  یابی 

شده است.  های گوناگون انجاممتعددی با استفاده از روش

 مناسب مکان بررسی به  Şener et al. (2010)از جمله:  

ازمیر دفن برای این   زباله در شهر  برای  پرداختند.  ترکیه 

کردند. نتایج نشان داده   استفاده اطالعاتی الیه 9 از منظور

منطقه برای دفن پسماند نامناسب بوده است.    %73است که  

Nishanth et al. (2010)  به و    GIS کارگیریبا 

های مناسب دفن زباله در کشور هند  مکان  از دور سنجش

  GIS ها برای مطالعه خود عالوه بررا مشخص نمودند. آن 

  Ajide (2013)ای نیز استفاده نمودند.  از تصاویر ماهواره

استفاده و سنجش هایروش از با  دور  -به با GIS از 

 مسیرهای اراضی، کاربری خاك، نوع معیارهای ارگیریک

 به مبادرت بیآ هایپهنه  و بارش میزان ونقل،حمل 

 Ebistu  نمودند. نیجریه در زباله مدیریت و یابیمکان

and Minale (2013) تصمیم تحلیل کارگیریبه با 

در   1بهیر  در زباله دفن یابیمکان به چندمعیاری   واقع 

 چهار در را نهایی نقشه و  کرده اقدام اتیوپی  غربی شمال

غیرمناسب   و پائین متوسط، باال، مطلوبیت با سطح

 نمودند.  سازیمدل

Abazarloo et al. (2012)  مدل تحلیل ازاستفاده   با 

) سلسله با  ( AHPمراتبی   معیارهای گرفتن نظر در  و 

شیب، -زمین شیب، میزان  فشارقوی، خطوط جهات 

-مکان به فاصله از مناطق مسکونی و گسل نسبت ناسی،ش

اقدام   مواد دفن بهینه ابی ی جلفا  شهر  زائد 

یابی  مکان   Jalalian and Dadgar (2014)نمودند.

دره قلعه  دهستان  در  پسماند  بهداشتی  را  دفن  ماکو  سی 

 از استفاده با این پژوهش از حاصل نتایج بررسی کردند.

مدل  OWA  مختلف هایحالت کالس  هفت  سازی  در 

 هایوضعیت در ایجادشده مختلف هاینقشه بررسی شدند.

 و کم ریسک" وضعیت  ها آن بین از که نشان داد مختلف

 طبق که  بود طوری همراه دقت ترینبیش با  "توازن دارای

 بهترین عنوانبه محدوده از 2km21 وضعیت   همین

 شد.  داده تشخیص زباله دفن ها برایکالس

 Aghsaei and Souri (2017)    فرایند از  استفاده  با 

سلسلهوزن )دهی  معکوس  یابی  مکان  IHWP )2مراتبی 

مناسب دفن زباله در شهر سنندج را موردپژوهش قراردادند.  

 
1 Bahir 

 عنوان تواند بهمی IHWP نتایج گویای این است که روش

های  های اطالعاتی در پروژه روشی نوین جهت تلفیق الیه

با بررسیدرصورتیکار رود و  یابی بهمکان های میدانی  که 

تواند بهترین گزینه را در خصوص هدف  نیز همراه شود، می

ارائه    .Abdolkhani Nezhad et al  یدنماموردنظر 

مشخص  مکان  .(2017) را  بوشهر  در  زباله  دفن  یابی 

یافته پژوهشینمودند.   منطقه %57که   داد نشان های 

وآمایش   راستای موردمطالعه در  پایدار توسعه  سرزمین 

بنابراین، هدف از این   شود.می ارزیابی مناسب دفن پسماند

پژوهش یافتن مکانی مناسب و منطبق بر معیارهای مرتبط 

روش  تلفیق  با  کوهدشت  شهری  پسماندهای  دفن  جهت 

ANP  وWLC  د. بو 

 هامواد و روش  -2

 نطقه موردمطالعه م  -1-2
در   2km  3200شهرستان کوهدشت با مساحتی در حدود  

و    39´و    47°موقعیت   شرقی  عرض    31´و    33°طول 

واقع لرستان  استان  غرب  در  و  بخش  شمالی  است.  شده 

  127000مرکزی این شهرستان دارای جمعیتی در حدود  

از سطح    m  1195منطقه موردمطالعه    ارتفاع  باشد.نفر می

خشک است وای معتدل و نیمهوهباشد و دارای آبمی دریا

  .(1)شکل 

 ها آوری دادهجمع  - 2-2

 ای،کتابخانه مختلف منابع بررسی طریق از ابتدا در

 برای مناسب هایمکان انتخاب  ضوابط و معیارها پارامترها،

 جمله از مختلف استانداردهای بررسی با بهداشتی دفن

 کشور وزارت  زیست،محیط حفاظت سازمان استانداردهای

گردید.   انتخاب و ارزیابی شناسایی، جهانی تجربیات و

 های اطالعاتی موردنیازکار، تهیه الیه روش و هدف براساس

  Arc GISافزار پسماند در نرم دفن  جایگاه  یابی مکان برای

ابتدا مدل رقومی   صورت زیر انجام گرفت.( به2/10)نسخه 

رتفاعات  های طبیعی که در اارتفاع منطقه براساس شکست

بندی شد. الیه  کالس ارتفاعی طبقه  5منطقه وجود دارد به  

گزینه   طریق  از  و  ارتفاع  رقومی  مدل  روی  از  شیب 

Surface Analyses  3  درD analyses   تهیه گردید. الیه

فاصله از شبکه زهکشی )رودخانه، آبراهه(، گسل، مناطق  

مسکونی )شهر و روستا(، خطوط ارتباطی، چاه و چشمه با  

2 Inversion Hierarchical Weighing Process 

bshahmorady@gmail.com
Typewritten text
151



                                                                               مکارانپورامرایی و ه

 1399تابستان  ، 2 ، شماره6 زیست و مهندسی آب، دوره محیط

 

ابزار   از  تهیه   Spatial Analysisدر    Distanceاستفاده 

سنگ الیه  طریق شد.  از  اراضی  کاربری  و  خاك  شناسی، 

  100000شناسی  رقومی نمودن جنس مواد در نقشه زمین

 منطقه و نقشه کاربری اراضی به دست آمد.  1:

 
 در گستره فضایی ایران منطقه موردمطالعهموقعیت   -1شکل 

Fig. 1 Location of the study area within the Iran space 

-مدل  Arc GISافزار  های بسیار باالی نرمبا توجه به قابلیت

  و   Fuzzy  ،Boolean  ،ANP  ،OWAای مختلفی از قبیل  ه

WLC  از برای تلفیق و مکان یابی دفن زباله وجود دارد. 

روشجاییآن دارای  خطی )ترکیب WLC که  وزنی( 

های  یافته روشنوعی تکاملپذیری باالیی بوده و بهانعطاف

از روش ترکیبیدیگر می پژوهش  این  بنابراین در   باشد، 

ANP-WLC  منظور انتخاب مکان مناسب دفن پسماند  به

 شده است.کوهدشت استفادهشهرستان 

 (ANPای )شبکه  فرایند تحلیل  - 3-2

هیا و ( از مجموعیه میدلANP)  ایفراینید تحلییل شیییبکیه

باشیید. کار اصییلی  گیری چند معیاره میهای تصییمیمروش

ها و در این مدل تعیین ارزش و اهمیت معیارها و شیاخص

گیری )در صییورت  های تصییمیمنهایت ارزش نهایی گزینه

گیری چند معیاره با  های تصیمیم. بیشیتر روشوجود( اسیت

 فرض اسیتقالل معیارها، بنا شیده

 
 ( )مآخذ: نگارنده(

Fig. 2 Analytical network process (ANP) 

بر انتخاب مکان مناسب در   مؤثردر این روش، ابتدا عناصر 

خوشه   چند  عناصر  شوندیمی  دهسازمانداخل  همه   .

به عناصر داخل هر خوشه و به عناصر دیگر مرتبط    توانندیم

به یک خوشه یا یک عنصر دیگر    د توانیمباشند. یک عنصر  

اینکه   ضمن  باشد.  نیز  ریگمیتصمی  هانهیگزوابسته  ی 

به عناصر وابسته باشند. مقایسات زوجی باید بین    توانندیم

اند ولی این مورد همیشیه 

به واقعیت نزدیک نیسییت. بنابراین در صییورت اسییتفاده، 

ممکن اسیت انحرافی در نتیجه بهدسیتآمده ایجادشیده و 

)    شکل 2(.  منجر به ارزیابیها و تحلیلهای نادرست گردد

 ANP( شکل2 - فرایند تحلیل شبکهای
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عناصر ی مرتبط به هم صورت گیرد.  هاخوشه همه عناصر و  

روش   و  یم   ANPدر  میانی  عناصر  اصلی،  عناصر  توانند 

در این روش مقایسات زوجی  عناصر سطوح پایین باشند.  

ی یک عنصر وبرتربر پایه میزان اهمیت    AHPهمانند روش  

 9تا    1یا خوشه بر عنصر یا خوشه دیگر و از دامنه امتیازی  

 (. 1 جدول ) باشدمی
 ANP  Qodsi Poorهای در ساختار  دامنه اولویت  -1  جدول

(2009) ) 
Table 1 Priorities range in the structure of ANP 

 مقدار عددی  ترجیحات )قضاوت شفاهی( 

 9 مرج  کامالًیا    ترمهم کامالً 

 7 یا ترجیح قوی ترمهم

 5 مهم یا مرجح 

 3 کمی مهم یا کمی مرجح

 1 اهمیت یا ترجیح یکسان

 8 ,6, 4 ,2 ترجیحات بینابین 

 گیرد:انجام می  مرحله به شرح زیردر سه   ANPمدل 

 تعیین ارتباطات بین معیارها :  مرحله اول

گیری در این  های تصمیمبا سایر مدل ANPتفاوت مدل  

باشد. در  است که این مدل معتقد به ارتباط بین عناصر می

به  AHPمدل   معیارها  مراتبی  مقایسه  سلسله  صورت 

معیارصورت می به  معیارها  تنها  یعنی  خود    گیرد.  باالیی 

ها بر  خوشه   تنهانه  ANPکند. ولی در مدل  ارتباط پیدا می 

و عناصر  بر  گزینه  و  گزینه  بر  عناصر  و  تأثیر    .عناصر 

گذارند بلکه حتی عناصر بر خودشان و بر عناصر دیگر  می

ها نیز اثرگذارند. یعنی هر عنصری قابلیت این را دارد  خوشه 

هی است عناصری که که به عناصر دیگر اثرگذار باشد. بدی

نبوده و همه آنتعیین می از یک جنس  ها  گردد، همگی 

هم اثرگذار نیستند. بنابراین باید با اتخاذ روشی  کامالً روی

بتوان عناصری که با همدیگر ارتباط دارند را شناسایی نمود  

ها صورت تا از طریق این ارتباطات، مقایسات زوجی بین آن 

یارها باید به این نکته مهم اشاره  گیرد. درباره روابط بین مع

کرد که روابط بین عناصر از نوع علت و معلولی است نه از  

 نوع همبستگی.

 ها و عناصر : مقایسات زوجی بین خوشه مرحله دوم

گیری این است که  و همه مدل تصمیم  ANPفلسفه مدل   

یک   برای  هم  به  نسبت  که  اهمیتی  ازنظر  معیارها  همه 

مقایسه دارند،  چقدر  می  موضوع  معیار  یک  یعنی  شوند. 

تر هست. مرحله مقایسات  نسبت به معیار مقابل خود مهم

هست. در این مرحله   ANPترین مرحله مدل  زوجی اصلی

به همدیگر  با  تکمعیارها  و  زوجی  مقایسه  بهصورت  تک 

شوند تا مشخص شود برای موضوع مکان دفن پسماند  می

براساس یک معیار    تر است. این مقایساتکدام معیار مهم

پذیرد. پیدا کردن معیارهای کنترلی در  کنترلی انجام می

تصمیم مقایسات  مدل  است.  مهمی  بسیار  مرحله  گیری 

هایی  صورت ماتریسبه   ANP گیریتصمیم  زوجی در مدل

می کنترلی  صورت  معیار  یک  ماتریس،  هر  در  که  گیرد 

قرار می مقایسه  وجومالك  دلیل  به  مدل  این  در  د گیرد. 

شبکه  ماتریسارتباطات  معیارها،  بین  و  ای  کوچک  های 

شود که در هر ماتریس، یک معیار  بزرگ زیادی تشکیل می

باشد. مقایسات زوجی  کنترلی مالك قضاوت و مقایسه می

باید   بنابراین  اساس نظر کارشناسان صورت گیرد.  بر  باید 

طراحی   دوم  همه دشوپرسشنامه  پرسشنامه،  این  در   .

ها همراه با معیار کنترلی خود قرار خواهند گرفت  ماتریس

و کارشناس بر طبق معیارهای کنترلی، مقایسات را انجام  

 خواهد داد. 

محاسییبه وزن نهییایی عناصییر در ابییر   :مرحلههه سههوم

آخیییرین مرحلیییه در میییدل فراینییید تحلییییل  میییاتریس

باشیید. در ( تشییکیل ابرمییاتریس میییANPای )شییبکه

محاسییبات طییوالنی، ضییریب و ارزش اییین بخییش پییس از 

گییردد. منظییور از نهییایی هییر عنصییر و گزینییه تعیییین می

ای کییه در واقییع ابییر مییاتریس در فراینیید تحلیییل شییبکه

نشیییانگر وابسیییتگی بیییین معیارهیییا و زیرمعیارهیییا و 

ارتباطییات بییین سییطوح زیرمعیارهییا هسییت، مییاتریس 

ای اسیییت کیییه هیییر میییاتریس آن، از جزءبنیییدی شیییده

وابییط بییین دو عنصییر یییا خوشییه در ای از رمجموعییه

 Nakhaaiای بییه وجییود آمییده باشیید )سییاختار شییبکه

Kamalabadi 2008 .) در ایییین میییدل بیییه علیییت

هییای کوچییک ای بییودن ارتباطییات، تعییداد ماتریسشییبکه

توانید بسییار زییاد باشید. نتیجیه نهیایی هیر و بزرگ میی

شیود ولیی درنهاییت الزم ماتریس جداگانیه محاسیبه می

هیا در کنیار هیم قیرار تیایج همیه میاتریساست کیه تیا ن

بگیرند و بیا هیم ترکییب شیوند تیا بتیوان ضیریب نهیایی 

بییرای محاسییبه  هییا و عناصییر را اسییتخراج کییرد.گزینییه

ضییریب نهییایی، باییید سییه نییوع ابییر مییاتریس شییامل 
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ابرمییاتریس غیییر وزنییی، ابرمییاتریس وزنییی، ابرمییاتریس 

 حدی موردمحاسبه قرار بگیرد.

 (WLC)  ی وزنیمدل ترکیب خط - 4-2

 فرآینید در الزم هاینقشیه از هرکیدام تهییه از پیس

 از اسیتفاده بیا هیاآن وزن تعییین و همچنیین ارزییابی

ANPوزنیی خطیی ترکییب فین ، از (WLC جهیت )

محییط  در خیود بیه مخیتص هیایوزن بیا هاتلفیق نقشه

10.2 Arc GISشید.  اسیتفادهWLC یهیافن از یکیی 

فیراوان  صیورتبه کیه اسیت معییاره چنید گییریتصمیم

 انیواع بیرای تناسیب و پتانسییل هیایتهییه نقشیه برای

 محییط در راحتیبیه فین ایین رود.کیار میی به هافعالیت

 10.2GIS Arc رابطیهای از طرییق شیبکه و بیا سیاختار 

 :باشدمی اجراقابل  (1)

(1                                            )ijkXk=∑WijS 

شییده در ردیییف تناسییب پیکسییل واقع ijS در اییین رابطییه

i  و ستون  j  ای بیرای کیاربری میوردنظر در نقشیه شیبکه

و  kشییده بییه فییاکتور وزن اختصییاص داده Wkاسییت. 

ijkX مقدار فاکتورk  در پیکسل i    وj  باشد.می 

 معیارهییا ارجحیییت میییزان طریییقاز  WLCروش 

 شیرایط گیرفتن نظیر در امکیان یکیدیگر، بیه نسیبت

 در را ییابیمکیان و سیاخته را فیراهم پیذیرترانعطیاف

 میسیر جبیران و ریسیک از لحیاظ مختلیف هیایحالیت

 وزنییی سییازد. روش مییذکور بییر مبنییای میییانگینمییی

 بیر مسیتقیماً گیرنیدهتصیمیم ییا تحلیلگیر است. استوار

وزن  نسییبی، بییه هرکییدام از معیارهییا، اهمیییت مبنییای

 وزن کیردن ضیرب طرییق از دهید. سیپسمیی نهیایی

 هیر بیرای نهیایی مقیدار خصیصیه، مقیدار آن در نسیبی

 Parhizkar andآییید )مییی دسییت بییه آلترنییاتیو

Ghafari Gilandeh 2006مقیدار (. پیس از آنکیه 

 کیه آلترنیاتیوی شید. مشیخص هیر آلترنیاتیو نهیایی

مکیان  تیرینمناسیب باشید داشیته را مقیدار بیشیترین

 برای دفن پسماند خواهد بود.

 ها خوشه وزن و زوجی مقایسه ماتریس  -2جدول  
Table 2 Pairwise comparing matrix and the reciprocal cluster weigths 

 ژئومورفولوژیکی  هیدرولوژیکی  وزن نسبی وزن نهایی 
  -اجتماعی

 مکانی

-زمین

ناسی ش  
 پارامتر )خوشه( 

 ژئومورفولوژیکی  1 4 3 3 0.422 0.258

مکانی   -اجتماعی 0.25 1 0.5 0.25 0.131 0.08  

شناسیزمین 0.33 2 1 0.33 0.212 0.13  

 هیدرولوژیکی  0.33 3 3 1 0.872 0.532

 ها و بحث یافته -3
  فرآیند   مدل   از  پارامترها   ضریب  تعیین  و  زوجی  مقایسه  برای

  هر  هایکالس  تأثیر  سطح  تعیین  برای  و  شبکه  تحلیل

  مدل  اجرای برای. استشده استفاده WLCمدل   از پارامتر

ANP  بین  موجود  ارتباطات  و  ها داده   ماهیتبر اساس    ابتدا 

با  هاآن  همچنین  وضعیت   پیشین، مطالعات به توجه و 

  چهار   در  پارامترها  کارشناسان نظرات  از  و استفاده منطقه

شامل  خوشه (  2  ، هیدرولوژی  پارامترهای(  1  :اصلی 

زمین اجتماعی(  3  ، شناسیپارامترهای  (  4  ، وپارامترهای 

هر   .شدند  یبنددسته   ژئومورفولوژیکی  پارامترهای سپس 

 )  مقایسه زوجی شدند   باهمها  کدام از این خوشه

.) 

 

جدول 2  

و شکل 3 
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فاصله از گسل س( فاصله از  های الف( فاصله از خطوط ارتباطی ب( فاصله از آبراهه ج( فاصله از چاه و چشمه د(  نقشه 

 شناسیی اراضی ی( زمین ( کاربرنقاط مسکونی ش( شیب ن( ارتفاع و 

شکل 3-

Fig. 3 Maps of a) distance from the communication lines, b) distance from waterways, c) distance from 

well and spring, d) distance from fault, e) distance from residential areas, f) slope, g) elevation, h) 

landuse, and i) geology 
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 یوزن  ریغ نتایج ابرماتریس    -3 جدول
Table 3 Results of non-weighting super matrix 

 Goal Criteria Elements 

ن زباله 
 مکان دف

ی 
 هیدرولوژیک

ی
اجتماع

- 
ی 

مکان
 

ی 
 ژئومورفولوژیک

ن
زمی

ی 
شناس

 

فاصله از 
آبراهه 

 

ی 
ی اراض

 کاربر

گ 
سن

شناس 
ی 

 

فاصله از 

سکونتگاه 
 

 ارتفاع 

ب
شی

فاصله 
از 

 
چشمه 

 

ل
 فاصله از گس

Goal 
مکان دفن  

 زباله 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C
riteria

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49 0.3 0.54 0 0.26 هیدرولوژیکی 

ی اجتماع   0.3 0.54 0 0.54 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 

ی مورفولوژژئو  0.22 0.3 0.16 0 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 

شناسی زمین  0.22 0.16 0.3 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E
lem

en
ts 

فاصله از 

 آبراهه 
0 0 0 0.25 0 0 0.09 0 0.07 0.22 0.08 0.07 0 

کاربری 

 اراضی 
0 0.58 0 0 0 0 0.18 0 0.12 0.14 0 0.14 0 

ی شناس سنگ   0 0 0 0 0.59 0 0 0.28 0.21 0.23 0.09 0.14 0 

 فاصله از

 سکونتگاه 
0 0 0.8 0 0 0 0.15 0 0.17 0 0.38 0.3 0 

 0 0.11 0.11 0.23 0 0.54 0.05 0 0.25 0 0 0 0 ارتفاع 

 0 0.05 0.15 0 0.11 0.09 0.16 0 0 0 0 0.18 0 شیب

 فاصله از

 چشمه و چاه 
0 0 0 0.75 0 0.33 0.13 0 0.08 0.13 0 0.13 0 

فاصله از 

 گسل 
0 0.23 0 0 0 0.38 0.09 0 0.07 0.03 0.03 0 0 

 فاصله از

 جاده 
0 0 0 0 0.16 0 0.03 0 0.11 0 0 0 0 

 نتایج ابرماتریس وزنی   -4 جدول
Table 4 Results of weighting super matrix 

 

Goal Criteria Elements 

ن زباله 
 مکان دف

ی 
 هیدرولوژیک

ی
اجتماع

- 
ی 

مکان
 

ی 
 ژئومورفولوژیک

ن
زمی

ی 
شناس

 

 فاصله از آبراهه 

ی 
ی اراض

 کاربر

گ 
سن

شناس 
ی 

 

فاصله از 

سکونتگاه 
 

 ارتفاع 

ب
شی

فاصله 
از 

 
چشمه 

 

ل
 فاصله از گس

Goal 
مکان دفن  

 زباله 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C
riteria

 

 0   0 0 0 0 0 0.16 0.1 0.18 0 0.26 هیدرولوژیکی 

ی اجتماع   0.3 0.18 0 0.18 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 

ی مورفولوژژئو  0.22 0.1 0.05 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 

شناسی زمین  0.22 0.05 0.1 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E
lem

en
ts 

فاصله از 

 آبراهه 
0 0 0 0.17 0 0 0 0.09 0 0.07 0.22 0.08 0.0 

کاربری 

 اراضی 
0 0.39 0 0 0 0 0 0.18 0 0.12 0.14 0 0.14 

ی شناس سنگ   0 0 0 0 0.4 0 0 0 0.28 0.21 0.23 0.09 0.14 

 فاصله از

 سکونتگاه 
0 0 0.53 0 0 0 0 0.15 0 0.17 0 0.38 0.3 

 0.11 0.11 0.23 0 0.54 0.05 0 0 0.17 0 0 0 0 ارتفاع 

 0.05 0.15 0 0.11 0.09 0.16 0 0 0 0 0 0.12 0 شیب

 فاصله از

 چشمه و چاه 
0 0 0 0.5 0 0 0.33 0.13 0 0.08 0.13 0 0.13 

فاصله از 

 گسل 
0 0.15 0 0 0 0 0.38 0.09 0 0.07 0.03 0.03 0 

 فاصله از

 جاده 
0 0 0  0.1 0 0 0.03 0 0.11 0 0 0 
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 نتایج ابرماتریس حدی   -5 جدول

Table 5 Results of limit super matrix 

 

Goal Criteria Elements 

ن زباله 
 مکان دف

ی 
 هیدرولوژیک

ی
اجتماع

- 
ی 

مکان
 

ی 
 ژئومورفولوژیک

ن
زمی

ی 
شناس

 

 فاصله از آبراهه 

ی 
ی اراض

 کاربر

گ 
سن

شناس 
ی 

 

فاصله از 

سکونتگاه 
 

 ارتفاع 

ب
شی

فاصله 
از 

 
چشمه 

 

ل
 فاصله از گس

Goal 
مکان دفن  

 زباله 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C
riteria

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هیدرولوژیکی 

ی اجتماع   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ی مورفولوژژئو  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

شناسی زمین  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E
lem

en
ts 

فاصله از 

 آبراهه 
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

کاربری 

 اراضی 
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

ی شناس سنگ   0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

 فاصله از

 سکونتگاه 
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0 0.14 0.14 0.14 0.14 

 0.15 0.15 0.15 0 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 ارتفاع 

 00.09 0.09 0 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 شیب

 فاصله از

 چشمه و چاه 
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0 0.18 

فاصله از 

 گسل 
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0 

 فاصله از

 جاده 
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

 WLC  با استفاده از مدل  هاگزینه نهایی وزن -6 جدول
Table 6 Final weighting of alternatives using WLC 

model 

Criteria Elements 
Final 

weigthing 

 هیدرولوژیکی

 0.2241 فاصله از رودخانه 
فاصله از چشمه و  

 چاه 
0.2135 

شناسی زمین  
شناسی سنگ  0.1645 

 0.1194 فاصله از گسل

 ژئومورفولوژیکی

 0.1833 کاربری اراضی
 0.1684 شیب
 0.1478 ارتفاع 

مکانی  -اجتماعی  
 0.135 فاصله از جاده 

 0.2532 فاصله از سکونتگاه 

  ای شبکه  ساختار   ها،وزن خوشه  شدن  مشخص  با   ادامه  رد

 مربوط   مراحل  تمامی  .شد  پارامترها تشکیل  و  هاخوشه  بین

  درونی   روابط  و  ها، معیارهاخوشه  بین  زوجی  مقایسات   به

  و   گرفته  صورت  Super Decision  افزارنرم  محیط  در   هاآن

ماتریس  جدولصورت  به  کار  نتایج سهابر    ریغ )گانه  های 

 نظر دریابی دفن پسماند  مکانحدی( برای  ، وزنی و  یوزن

و    4،  3جداول  )تعیین گردید    ها آنروابط بین    و شد گرفته

5.) 

 WLCها با مدل تلفیق نقشه  - 1-3

هییا در هییا و نقشییهپییس از تهیییه هرکییدام از اییین الیییه

محاسییبه وزن پارامترهییا، فراینیید ارزیییابی و همچنییین 

-گانه؛ وزن عناصییر )گزینییههییای سییهتشییکیل ابرمییاتریس

هییا، هیا( مربییوط بییه هییر خوشیه و استانداردسییازی نقشییه

کارگیری مییدل ترکیییب خطییی وزنییی در نهایییت بییا بییه

(WLCوزن نهییایی هرکییدام از نقشییه )هییای هییا و الیییه

( محاسیبه و جهیت تهییه نقشیه 1مؤثر از طریق رابطیه )

افیزار هیای نیرمپسیماند بیا اسیتفاده از قابلییت  یابیمکان

10.2Arc GIS  (.6  همپوشانی شدند )جدول 
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نتایج  بر و گزینه اساس  عناصر  بین  از  های جدول مذکور 

به مکانموردمطالعه  شهرستان  منظور  پسماند  دفن  یابی 

عنصر( فاصله از سکونتگاه با دارا بودن  )  کوهدشت، گزینه

میدارای   0/ 2532  وزن وزن  همچنین بیشترین  باشد. 

از رودخانه، فاصله از چشمه و چاه، کاربری   عناصر فاصله 

وزن   بودن  دارا  با  ترتیب  به  و   2135/0  ،2241/0اراضی 

قرارگرفته  1833/0 بعدی  اهمیت در مراحل  لحاظ  .  اندبه 

مکانعبارتبه بحث  در  محل  دیگر  پسماند،  دفن  یابی 

می فاصلهانتخابی  بیشترین  مناطق مسکونی    بایست  از  را 

 (. ها داشته باشد ها و چشمه)شهر و روستا( و چاه

 
 های مناسب دفن زباله در شهرستان کوهدشت 

 گیری

عمده مشکل  به  توجه  زیستبا  مکان  ی  انتخاب  محیطی 

دشت ایجاد یک راهبرد    دفن مناسب برای شهرستان کوه

ای برای حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری ملی منطقه

زیست  آلودگی  توسعه از  جهت  ضروری محیطی  پایدار  ی 

 است.

شبکه  -1 تحلیل  فرایند  مطالعه  این  از    ANPای  در  که 

گیری چند معیاره است  های تصمیمها و روشجموعه مدلم

ها را تعیین و درنهایت  و ارزش و اهمیت معیارها و شاخص

تصمیمگزینه  میهای  مشخص  را  استفادهگیری  شده  کند 

 است.

منظور منظور تعیین ارزش و وزن معیارهای مختلف بهبه  -2

تحلیل  مکان پردازش  روش  از  پسماند  دفن  محل  یابی 

شده و ماتریس  وزنی استفاده-ای و مدل ترکیب خطیشبکه 

های مختلف اطالعاتی تهیه ی الیه گانه تشکیل و نقشهسه 

  (WLC)وزنی  -شدند. در ادامه با استفاده از ترکیب خطی

نقشه نهایی،  وزن  اختصاص  و  و  شده  استانداردسازی  ها 

منظور دفن پسماند مشخص  مناطق مناسب و نامناسب به

 گردیدند. 

دفن  و  -3 مناسب  منطقه  مساحت  از  محدودی  سعت 

تنها   است.  جامد  محدوده  %19پسماند  موردمطالعه  از  ی 

بهمی سایتتواند  گرفته  عنوان  نظر  در  پسماند  دفن  های 

اراضی  به  وابسته  منطقه  مردم  صنعت  عمده  زیرا  شود 

می  جنگلی، کشاورزی  و  از مرتعی  اراضی  این  و  باشد 

زیستقابلیت باالی  بسیار  اقتصادی  های  و  محیطی 

بنابراین کاربری و استعداد اراضی باید در نظر    برخوردارند.

 گرفته شود.

به   -4 عنوان مناطق اراضی جنگلی و کشاورزی حاصلخیز 

داده تشخیص  با  نامناسب  را  مدل  درستی  و  است  شده 

کند. واقعیات زمینی بازگو می

)شکل 4 

هنهبندی مکان  پ   شکل 4-  
 Fig. 4 Zoning of suitable landfills in Koohdasht town

4-   نتیجه 
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Abstract  

The problem of population growth, changing people's eating habits, as well as the problem of waste disposal 

of and management have increased the volume of waste generated in residential centers. Today, how to 

dispose of, landfill site selection, and properly management of waste landfill, along with the lack of suitable 

land for this purpose, has become one of the environmental urban problems. Therefore, finding a suitable 

place for this purpose is one of the important goals of urban development projects to achieve sustainable 

development. Due to the lack of waste recycling equipment in Koohdasht town, the aim of this study was to 

find a suitable place for disposal of municipal waste with reference to the environmental considerations and 

sustainable development. For this purpose, a combined model of network analysis process (ANP) and linear 

weight combination (WLC) was used in ArcGIS 10.2 software considering 9 parameters: distance from the 

drainage network (river, waterway), fault, residential areas (city and village), communication lines, wells 

and springs, as well as geological layers, land use, height, and slope percentage. The results showed that the 

study area was divided into five classes in terms of fitness. In other words, 19% of the area under study was 

identified as suitable for municipal waste landfill. The zoning map also shows that fertile lands are 

designated as unsuitable areas, reflecting the accuracy of the model with terrestrial realities. 

Keywords: Environment; Koohdasht; Landfill; Site Selection;  Sustainable Development; Waste 

Management.  
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