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 چکیده

و    ،اجتماع  ،های اصلی یک شهر بوده که الزم است عالوه بر درنظر گرفتن توپوگرافیجمله زیرساختهای فاضالب از  خانهتصفیه

در جای مناسبی احداث شوند. با توجه به ایجاد بو و مسائل فنی و    اصلیآوری فاضالب با درنظر گرفتن معیارهای نوع شبکه جمع

نیاز می با بهرهفاضالب بههای  خانهیابی تصفیهباشد مکانهیدرولیکی  و  از مدلی مناسب صورت گیرد. هدف  صورت دقیق  گیری 

)استان لرستان( بود. برای این منظور از سه   کوهدشت خانه فاضالب شهرپژوهش حاضر بررسی تناسب اراضی جهت احداث تصفیه

زمین اصلی  محیطمعیار  زیرمعیار  شناسی،  هشت   و  اقتصادی  و  سنگشامل  زیستی  شیب،  از  شناس درصد  فاصله  خاک،  ی، 

از مدل تحلیل چند    ،دهی به معیارها. برای وزنشدسکونتگاه، جاده، رودخانه، فاصله از چاه و چشمه، و کاربری اراضی استفاده  

نتایج این پژوهش نشان داد که در محدوده مورد بررسی سه پهنه یا ناحیه در   .استفاده شد  GIS( و تلفیق آن با  MCAمعیاره )

( با  %0-7شیب )باشد. این نواحی منطبق بر اراضی کمخانه فاضالب شهری مناسب میدشت برای احداث تصفیهجنوب شهر کوه

کاربری کشاورزی دیم  بوده و دارای حداکثر فاصله نسبت به شهر کوهدشت و مجموعه روستایی آزادبخت بود. با توجه به کاربری  

توان گفت که جنوبی در محدوده شهر کوهدشت، می  -شیب شمالی جنگلی و کشاورزی آبی در شمال محدوده و همچنین جهت  

ترین تناسب ارضی بوده و  احداث تأسیسات سیستم فاضالب شهری دارای بیش  منظوربههای مشخص شده در این پژوهش  پهنه

 باشند.  برای هدف مورد بررسی مناسب می

 یابی.  تناسب اراضی؛ کوهدشت، مکانخانه فاضالب؛ تحلیل چند معیاره؛  : تصفیههای کلیدیواژه
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 مقدمه  -1

 تا شده موجب خشک و گرم  منطقه  در ایران  داشتن قرار

سالم، با توجه  و شرب آب یژهوبه  آب، از  وری و بهره استحصال

برای  حیاتی جوامع نیازهای تأمین به محدودیت منابع آب، 

 Azizi and)  رود  شماربه   مهمی موضوع کشور انسانی

Shahidi 2018  .)های اخیر با رخداد  ویژه در سالاین امر به

بیخشکسالی افزایش  و  متعدد  در های  آب  مصرف  رویه 

های کشاورزی، شرب و صنعت اهمیتی دو چندان یافته بخش

امروزه از  است.  مسائلشایع یکی   جوامع  رویپیش ترین 

 Soltani) باشدمی شهری  رشد جمعیت  و مدرن، شهرنشینی

2011 et al.).  2050 سال تا ملل  سازمان برآورد طبق بر 

 زندگی هاشهرک و در شهرها جهان  جمعیت  چهارم  سه  یباًتقر

بیش حالی  در کرد، خواهند  در افزایش این مقدار ترینکه 

(. Xu et al. 2007) حال توسعه رخ خواهد داد در کشورهای

شهرنشینی  ناگهانی  رشد  اخیر  قرن  نیم  در  دیگر  عبارت  به 

تعادل   خوردن  برهم  به  منجر  مصرف  الگوی  تغییر  با  همراه 

است   شده  شهرها  سیستم  خروجی  و  ورودی  بین 

(Shahmoradi and Isalou 2013می باعث  که  بار  (  شود 

-تر و در نتیجه مکانهای فاضالب بیشخانهوردی به تصفیه

شود.   برخوردار  خاصی  اهمیت  از  آن  مناسب  این  یابی  در 

 کشورهای بهداشتی مشکالت از راستا باید گفت که بسیاری

است.   سالم آشامیدنی آب از عدم برخورداری پیشرفت، درحال

اینکه به  توجه  پایدار   محور  عنوانبهسالم   انسان با  توسعه 

می بنابراینشناخته   و سالمت سالم، آب تأمین بدون شود، 

است رفاه روبرو  مخاطره  با   ,Azizi and Shahidi)  جامعه 

رشد و افزایش جمعیت شهری عالوه بر اینکه موجب  (.  2018

می حیاتی  منابع  مصرف  نیازمند  افزایش  همچنین  شود، 

زیرساخت و  امکانات  جمعیت توسعه  نیاز  مورد  و  اولیه  های 

مهم می از  یکی  جمله  از  شهری  فاضالب  سیستم  رین  تباشد. 

زیرساخت و  این  سالمتی  با  مستقیم  ارتباطی  که  است  ها 

آلودگی   از  جلوگیری  و  جمعیت  دارد.    زیستیطمحبهداشت 

مدیریتبه دیگر  منابع  عبارت  هر   فاضالب   و   آب  صحیح    در 

واز جمله شاخص  ایمنطقه  یا  کشور است که  جنبه  ها  هایی 

 Cosgrove)  گرددسطح سالمتی جامعه می   ارتقاء  منجر به

5201 Loucks and  .)عفونی، هایهپاتیت نظیر هاییبیماری 

انگل رودهاسهال،  وهای  پوستی  امراض  )زردی(،  یرقان   ای، 

آلودگیبیماری انواع سایر از  ناشی  پیامدهای  جمله  از   ها، 

دفع و  zadeh iAhmad)  باشدمی فاضالب نادرست محیط 

1and Pourjam 201  .)جداسازی زمین تناسب ارزیابی 

مبنای  بر آن دهندة تشکیل اجزای به کیفیت زمین  یا طبیعت

هدف کاربری یک برای زمین هایتوانایی   باشد می خاص یا 

(MacDonald and Aicp 2007   .)مکان  یابیهمچنین 

وقابلیت که است فعالیتی  از را منطقه یک هایتوانایی ها 

کاربری  سایر با آن  ارتباط و کافی و مناسب زمین  وجود لحاظ

جهت  مورد خاص، کاربری برای مناسب مکانی انتخاب ها 

قرار  و تجزیه و توجه  and i otfL)  دهدیم تحلیل 

6201 Abbaszadeh)  .تصفیهمکان احداث  محل  خانه یابی 

الزامات   با  ارتباط  در  توپوگرافی،  محیطفاضالب  زیستی، 

و   سکونتی(  مراکز  از  )فاصله  اجتماعی  اقتصادی  بهداشتی، 

جاده از  دارند  )فاصله  قرار  ارتباطی(  خطوط  و   ها 

(2018 .Kaleeswari et al  .)اساس این  از   بر  بسیاری 

علت  فاضالب  هایخانهیه تصف و   به  غیرصحیح  انتخاب 

  در مرحله  و مشکالت جدی  مسائل با    ،غیراصولی محل احداث

-در سال(.  Fallah et al. 2016)  شوندبرداری مواجه میبهره

 باال نتیجه در و جمعیت شهری کوهدشت های اخیر افزایش

 فاضالب شهری تولید روزافزون سبب آب مصرف میزان رفتن

وجود عدم  دیگر  طرف  از  است.  دفع    و   خانهتصفیه   گردیده 

فاضالب   ورود  سنتی  به  شهری  فاضالبمنجر  منابع  به  های 

سطحی زیرزمینی    آب  امر  رودخانه  یژهوبهو  این  که  شده  ها 

شهروندانآلو سالمت  تهدید  و  محیط  ساکنین    دگی  و 

در  مجموعه را  کوهدشت  شهر  جنوب  در  واقع  روستایی  های 

مشخص   هدف  با  حاضر  پژوهش  بنابراین  داشت.  خواهد  پی 

خانه جانمایی تصفیه  منظوربهها و نواحی مناسب  نمودن مکان

  فاضالب شهری کوهدشت انجام گرفته است.

مکان با  ارتباط  تاکنون تصفیهیابی  در  شهری  فاضالب  خانه 

روش با  خارجی  و  داخلی  متعدد  معیارهای  مطالعات  و  ها 

است. گرفته  انجام  بهFallah et al. 2016)  مختلف  با   )-

فن جهت مکان  GISو    TOPSISهای  کارگیری  بهینه  های 

تصفیه  نمودهاحداث  مشخص  را  قشم  جزیره  نتایج  خانه  اند. 

در   مطالعه  مورد  محدوده  مساحت  از  که  است  داده  نشان 

تصفیه جهت  2km  109مجموع   بسیاراحداث  مناسب  خانه 

( با استفاده از تحلیل  Talebi and Rohani 2015باشد. )می

سلسله مراتبی چندمعیاره مکان بهینه جهت احداث سیستم 

-ی جمعبندی انواع فرایندهافاضالب شهری ورزقان و تقسیم

اند. نتایج این مطالعه  آوری فاضالب را مورد بررسی قرار داده

و   مکان  بهترین  ورزقان  اطراف  بایر  اراضی  که  داد  نشان 
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جمع ساده  شبکه  از  بهاستفاده  فاضالب،  بهترین آوری  عنوان 

شده شناخته  )فرآیند  با  Ahmadnasab et al. 2015اند.   )

-مکان   GISو    isiIdrافزارهای  و نرم  SAWاستفاده از روش  

تهران را با در  های بهینه تصفیه خانه فاضالب شمال و شرق 

معیارهای   گرفتن  مورد    محیطییستزنظر  اراضی  تناسب  و 

 اند.  بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده

شبکه  تحلیل  فرایند  و  فازی  مدل  ترکیب  با  پژوهشی  در 

بهمحل مناسب  تصفیههای  کهک  منظور  بخش  فاضالب  خانه 

روش ترکیب  از  حاصل  خروجی  شد.  تعیین  مذکور  قم  های 

مورد منطقه  که  داد  احداث  نشان  قابلیت  لحاظ  به  مطالعه 

به  تصفیه تقسیم  5خانه  ضعیف(  تا  )عالی  مجزا  شد    منطقه 

(Shahmoradi and Isalou 2013  .) 

 اراضی، کاربری اطالعاتی هایدر پژوهشی دیگر، با تلفیق الیه

توپوگرافی)شیب(، بافت  گیاهی،پوشش شناسی،زمین  خاک، 

شهر و گسل و فاصله  از فاصله جاده، از  اختالف ارتفاع، فاصله

 قنات( با استفاده از روش آنالیز و چاه  از منابع آب )رودخانه

مناسب جهت   1(MCDM)  معیاره چند گیریتصمیم نواحی 

تصفیه  شد  احداث  مشخص  فالورجان  شهری  فاضالب  خانه 

(Mansouri et al. 2013  .)Di (2015)   در مطالعه منطقه

-یابی مناسب تصفیهجانمایی و مکان  منظوربه گوانژو در چین  

( جغرافیایی  اطالعات  سامانه  ترکیب  از  فاضالب  (،  GISخانه 

استفاده نمود. نتایج    2افزار متلبمدل آنالیز چند معیاره و نرم

مدل این  ترکیب  که  داد  نشان  ایشان  روشپژوهش  و  ها  ها 

مکانمی در  مناسبی  نتایج  تصفیهتواند  فاضالب  یابی  خانه 

باشد.   مدل(  Kaleeswari et al. 2018)داشته  ترکیب  -با 

سلسله تحلیل  و  فازی  )های  دارای   FAHP )3مراتبی  نواحی 

احداث   جهت  ارضی  در    یساتتأس تناسب  فاضالب  تصفیه 

 کالن شهر چنای هند را مورد بررسی قرار دادند.   

چند )تحلیل  تصمیم  MCA)4معیاره  برای  در  ابزاری  گیری 

خصوص مسائلی است که چندین متغیر در آن دخیل بوده و  

کند.  گیری مناسب کمک می طی فرایندی منطقی به تصمیم

معیاره) چند  تحلیل  رویکردهای  همه  های  (گزینهMCAدر 

طور صریح  تصمیم و ارتباط آنها براساس معیارهای مختلف، به

می صحیح  بیان  قضاوت  اعمال  نیازمند  آنها  همه  و  شود 

 
1Multi Criteria Decision Making 
2MATLAB 
3Fuzzy-Analytic Hierarchy Process 
4Multi-Criteria Analysis 

روش در  معمول  هستند.  وزنی    MCAهای  سیستم  نوعی 

می تعیین  متفاوت  معیارهای  برای  صریح  شود  نسبی 

(Neeraja and Kumar 2017 .) 

کهه علهت ایهنخانهه فاضهالب بههانتخاب محل احداث تصفیه

ترکیبههی از پارامترهههای اجتمههاعی، اقتصههادی، محیطههی و 

 Deepaای  دارد )باشههد، فرآینههد بسههیار پیچیههدهفنههی مههی

2and Krishnaveni 201 .) یههههابی فرآینههههد مکههههان

ههایی اسهت کهه خانه در پی کمک بهه انتخهاب مکهانتصفیه

زیسهتی و بهداشهتی بهوده و بهه محهیطترین خطهر  دارای کم

 از صهرفه باشهد. از جملهه یکهیلحهاظ اقتصهادی مقهرون بهه

 تحلیهل در را کهاربرد تهرینبهیش کهه  MCAههای روش

باشههد مههی AHPفرآینههد  دارد، زمههین کههاربری تناسههب

(Ghaffari et al. 2018ایههن .) فرآینههد یکههی از جههامع-

گیری بهها طراحههی شههده بههرای تصههمیم یهاسههامانهتههرین 

ایههن فههن امکههان فرمولههه کههردن . معیارهههای چندگانههه اسههت

کنههد و صههورت سلسههله مراتبههی را فههراهم میبههه مسهههله

همچنهین امکههان در نظهر گههرفتن معیارههای مختلههف کمههی 

های دارد. ایهههن فرآینهههد گزینهههه مسههههلهو کیفهههی را در 

گیری دخالههت داده و دارای امکههان مختلههف را در تصههمیم

باشههد، تحلیههل حساسههیت روی معیارههها و زیرمعیارههها مههی

نانههاده شهده، کهه عالوه بهر ایهن برمبنهای مقایسهه زوجهی ب

 نمایههههههد قضههههههاوت و محاسههههههبات را تسهههههههیل می

(Ghodsipour 2009 بنههههابراین، هههههدف از پههههژوهش .)

خانههه فاضههالب شهههر کوهدشههت یههابی تصههفیهحاضههر مکههان

 تناسب اراضی بود.براساس مدل  

 کار مواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه   -2-1

شههههر کوهدشهههت در غهههرب ایهههران و در غهههرب اسهههتان 

گرفتهههه  آب و ههههوای معتهههدل کوهسهههتانیلرسهههتان بههها 

شههههههر  1395اسهههههت. مطهههههابق سرشهههههماری سهههههال 

نفههههر  167000کوهدشههههت بهههها جمعیتههههی در حههههدود 

چهههارمین شهههر اسههتان معرفههی شههده اسههت  عنوانبههه

(Statistical Census of Iran 2016 منطقههههه .)

بیشهههینه و کمینهههه مهههورد مطالعهههه وسهههعت دارد کهههه 

از سهههطح  m 1050تههها  1320ترتیهههب ارتفهههاعی آن بهههه

 (.  1باشد )شکلدریا می
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 MCAروش    -2-2

حاضر   آنالیز  طوربهپژوهش  پایه  بر  محیطیعمده    -های 

و   نقشهمی  MCAفضایی  از  باشد.  استفاده  با  موضوعی  های 

نرمتوانایی با    منظوربه  شد.تهیه    GISافزار  های  همپوشانی 

دهی و در نهایت  وزن  MCAها با استفاده از مدل  سایر نقشه

مکان برای  اراضی  تناسب  نهایی  تصفیهنقشه  خانه یابی 

 باشد.  شرح زیر میدست آمد. مراحل این مدل بهفاضالب به

 
 مطالعه در استان لرستان   درموموقعیت محدوده     -1شکل  

Fig. 1 Location of the study area in Lorestan Province 

 
 هاای کلی از ساختار سلسله مراتبی سیستم( نمونه2شکل )

Fig. 2 A general sample of an analytic hierarchy 

process 

 انتخاب عوامل و ساختن سلسله مراتبی   -2-3

اولین قهدم در فرآینهد تحلیهل سلسهله مراتبهی، ایجهاد یهک 

باشههد کههه در آن هههدف، می مسهههلهنمههایش گرافیکههی از 

(. 2شهههوند )شهههکل ها نشهههان داده میمعیارهههها و گزینهههه

های زیههر سلسههله مراتبههی ممکههن اسههت بههه یکههی از صههورت

( 2ها و گزینههه -زیههر معیارههها  -معیارههها  -( هههدف 1باشههد: 

در . هاگزینههه -زیههر عوامههل  -امههل عو -معیارههها  -هههدف 

 یسههاتتأسایههن پههژوهش جهههت انتخههاب مکههان بهینههه 

 -معیارههها  -فاضههالب شهههری از سههاختار نخسههت )هههدف 

 .ها( استفاده شدگزینه  -زیر معیارها  

 ثر ؤمعوامل دهی به  وزن -2-3-1

تهههرین وزن در فرآینهههد تحلیهههل سلسهههله مراتبهههی بهههیش

را در  یرتههأ تههرین گیههرد کههه بههیشای تعلههق مههیبههه الیههه

خانهههه فاضهههالب( دارد. تعیهههین ههههدف )مکانیهههابی تصهههفیه

بهههه عبهههارت دیگهههر معیهههار وزن دههههی بهههه ههههر واحهههد 

اطالعهههاتی نیهههز براسهههاس بیشهههترین نقشهههی اسهههت کهههه 

 Lopezکنهههد )آن عامهههل در داخهههل الیهههه ایفهههاء مهههی

1991 and Zink 1( )جدول .) 
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 ( Ghodsipour 2009)  مقایسه زوجی    صورتبهدهی به عوامل براساس ارجحیت  وزن  -1جدول  
Table 1 Weighting factors based on preferences in the form of pairwise comparisons 

Preference (Oral judgment) Value  

Absolutely more important or completely preferred 9 

More important or strong preference 7 

Important or preferred 5 

A little important or a little preferred 3 

Equal importance or preference 1 

Intermediate preferences 2,4,6,8 

( و محاسبه بردار  Rتهیه ماتریس نرمالیزه )  -2-3-2

 ها گزینه( معیارها و  Wوزن)

ستون از  یک  هر  مقادیر  باید  ابتدا  در  منظور  این  های برای 

ماتریس مقایسه زوجی با هم جمع شده و مقدار هر عنصر در  

تا   تقسیم  خودش  ستون  جمع  به  زوجی  مقایسه  ماتریس 

)رابطه گردد  نرمالیزه  زوجی  مقایسه  سپس  1ماتریس   .)

ماتریس   از  سطر  هر  در  عناصر  محاسبه  میانگین  را  نرمالیزه 

می ایجاد  پارامترها  وزن  بردار  آن  نتیجه  در  که  شود  نموده 

   (.2)رابطه

(1                                                    )
 =

=
m

i ij

ij
ij

a

a
r

1

 

(2)                                                 
n

r
W

n

i ij
i
 == 1 

ستون،    mکه،   تعداد   =n  =    ،سطر درایه  ijaتعداد  های  = 

های ماتریس نرمالیزه به  = درایه  ijrماتریس مقایسه زوجی و  

-ام می  i= وزن گزینه    wiام و    jام و شاخص    i  ازای گزینه

 باشد.  

 هاو ارجحیت  اولویتتعیین   -3-3-2

در این مرحله از تلفیق ضرایب مذبور امتیاز نهایی هر یک از  

میگزینه تعیین  ترکیب  ها  اصل  از  منظور  این  برای  شود. 

گرفتن  نظر  در  با  اولویت  بردار  به  منجر  که  مراتبی  سلسله 

قضاوت میهمه  مراتب  سلسله  سطوح  تمامی  در  شود،  ها 

به Bertolini and Braglia 2006)د  شومیاستفاده    .)

پهنه از مجموع  های پیشنهادی )گزینهعبارتی وزن نهایی  ها( 

شان و همچنین وزن الیه معیارها  ضرب معیارها در وزنحاصل

آید  دست میشان بهاز مجموع حاصلضرب زیرمعیارها در وزن

 (. 3)رابطه

(3                                                  ) =

n

k gijkW
1 )( 

: وزن  ijg: وزن هر معیار و j ،kw: امتیاز نهایی گزینه  HVکه، 

 باشد. ها در ارتباط با معیارها می گزینه

 محاسبه سازگاری و ناسازگاری سیستم   -3-3-2

برای محاسهبه نهرخ سهازگاری، ابتهدا بایهد مهاتریس مقایسهه 

تخمههین ( ضههرب کههرده تهها W( را در بههردار وزن )Aزوجههی)

  MAXعبهارتیدسهت آیهد. بههبهه MAX W γمناسهبی از

W γ A×W=  باشههد. بهها تقسههیمMAX W γ بهههرW 

(. سههپس 4شههود )رابطهههمحاسههبه مههی MAX γمقههدار 

مقهههدار متوسهههط را محاسهههبه نمهههوده و مقهههدار شهههاخص 

تهوان محاسهبه نمهود ( مهی5ناسازگاری را از طریهق رابطهه )

(Ghodsipour, 2009  .) 

(4                                                    )
1

, max

−
=

n
II


 

 شود.( محاسبه می5نرخ ناسازگاری نیز از رابطه )

(5                                                  )
RII

II
RI

,,

,
, = 

شود.  ( محاسبه می2نیز از جدول)  I.I.Rمقدار  در آنکه 

 ( Ghodsipour 2009های تصادفی )ماتریس   nو    I,I,Rمقادیر    -2جدول
I.R. values of random matrices-Table 2 I.IN 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N 

1.49 1.45 1.41 1.32 1.24 1.12 0.9 0.58 0 0 I.I.R 

کوچک ناسازگاری  نرخ  مساوی  تر  چنانچه  باشد    1/0یا 

باشد    1/0تر از  سازگاری سیستم قابل قبول است و اگر بیش

  کند   یدنظرتجدهای خود  گیرنده رد قضاوتبهتر است تصمیم

(2020 Nour-AbdulWu and .)    ،در نهایت تمامی معیارها

گزینه و  ارزشزیرمعیارها  گردیده  ها  وارد  مدل  در  و  گذاری 

شکل) مدل  3است.  انجام  مراحل  نمودن   منظوربه(  مشخص 

تصفیه برای  اراضی  را تناسب  کوهدشت  شهر  فاضالب  خانه 

 دهد.  نشان می
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 خانه فاضالب کوهدشت مراحل انجام  مدل تناسب ارضی مکانیابی تصفیه  -3شکل  

 selection for Koohdasht wastewater treatment plantFig. 3 Steps involved in land suitability model of site 

 ها و بحث  یافته -3
بررسهههی تناسهههب اراضهههی بهههرای جانمهههایی  منظوربهههه

زیهههر   8خانهههه فاضهههالب شههههری  کوهدشهههت تصهههفیه

شناسهههی، نهههوع معیهههار شهههامل درصهههد شهههیب، سهههنگ

خهههاک، فاصهههله از رودخانه)آبراههههه(، کهههاربری اراضهههی، 

فاصههههله از چههههاه و چشههههمه، فاصههههله از سههههکونتگاه و 

 3فاصههههله از خطههههوط ارتبههههاطی )جههههاده( در قالههههب  

شناسههههی، معیههههار اصههههلی شههههامل معیارهههههای زمههههین

محیطهههی و اقتصهههادی مهههورد سهههنجش قهههرار زیسهههت

( میهههزان فاصهههله و 3) گرفتنهههد. بههها توجهههه بههها جهههدول

هههر یههک از زیرمعیارههها جهههت کههاربرد در مههدل  حههریم

 افزاری تعیین شدند.  نرم

 خانه فاضالب یابی تصفیه( فاصله استاندارد در مکان 3جدول )

Table 3 Standard distance in site selection of wastewater treatment plant 

Sl. No. Sub-criteria  Buffer (m) 

1 River 1500 

2 Spring and wells 1500 

3 Settlement 1000 

4 Roads 500 

طبقههه و  4گانههه بههه  8هههر کههدام از ایههن زیرمعیارهههای 

افههزار بنههدی شههده و بهها اسههتفاده از نههرمکههالس تقسههیم

Expert Choice  وزن ههههر کهههدام از آنهههها محاسهههبه و

اعمههال در هههای بههه دسههت آمههده جهههت سههپس ایههن وزن

 تهأمین . بهه عبهارت دیگهر بهاندشهدههای پایهه ضهرب نقشه

 ههاالیهه ایهن پهارامتر، ههر بهه مربهوط اطالعهاتی ههایالیهه

-شهده و مکهان  Arc GISافهزاروارد نهرم رقهومی صهورتبه

. دشههخانههه مشههخص هههای مناسههب جهههت احههداث تصههفیه

هههای دهههی بههه معیارههها، مههاتریسنتههایج حاصههل از وزن

در مکانیهههابی   رؤمهههعوامهههل مقایسهههه زوجهههی و نرمهههالیزه 

شههرح جههدول خانههه فاضههالب شهههری کوهدشههت بهههتصههفیه

 باشد.   ( می4) ( و شکل4)
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ها، )ه( کاربری اراضی، )و(  گاههای فاصله از )الف( خطوط ارتباطی، )ب( آبراهه )رودخانه(، )ج( چشمه و چاه، )د( سکونتنقشه   -4شکل

 شناسی های خاک، )ز( درصد شیب، و )ح( زمینرده
Fig. 4 Distance maps from a) communication lines, b) waterway, c) Spring and well, d) settings, e) land uses, f) 

soil classes, g) slope percentage, and h) geology 

-وجههه بههه مبههانی نظههری فراینههد تحلیههل سلسههلهبهها ت

ههههای پیشهههنهادی جههههت مراتبهههی، وزن نههههایی پهنهههه

خانهههه فاضهههالب شههههری کوهدشهههت از احهههداث تصهههفیه

مجمهههوع حاصلضهههرب الیهههه معیهههار در وزن آنهههها بهههه 

دسههت آمههده اسههت. همچنههین وزن الیههه زیرمعیههار نیههز 

براسههههاس حاصلضههههرب الیههههه زیرمعیههههار در وزن هههههر 

ت آمههده اسههت. نتههایج حاصههل از کههدام از آنههها بههه دسهه

 منظوربههههههههای مناسهههب محاسهههبه وزن نههههایی مکهههان

فاضههههالب شهههههری کوهدشههههت  خانهیهتصههههفجانمههههایی 

 باشد.  ( می5( و شکل )8)تا   (6شرح روابط )به
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 AHPهای حاصل از مدل فرآیند  وزن  -4جدول  

Table 4 Weights calculated based on AHP 

Criteria 
Sub-criteria Options 

Total Weight 
 Weight Class Weight I,  R 

Geology 

Slope 0.1515 

0-7 0.5735 

0.033 

0.0869 

7-10 0.2712 0.0412 

10-14 0.1102 0.0167 

14-20 0.0451 0.0063 

Lithology 0.0697 

Class I 0.4829 

0.0055 

0.0336 

Class II 0.2720 0.0189 

Class III 0.1570 0.0109 

Class IV 0.0882 0.0061 

Soil 0.0667 

Class I 0.5733 

0.035 

0.0382 

Class II 0.2587 0.0172 

Class III 0.1157 0.0077 

Environmental 

Distance from river 0.2088 

0-1500 0.5875 

0.0711 

0.1227 

1500-3000 0.2736 0.0571 

3000-4500 0.0985 0.0206 

4500-6000 0.0404 0.0084 

Distance from spring 

and well 
0.1590 

0-1500 0.4547 

0.0304 

0.0723 

1500-3000 0.3205 0.0509 

3000-4500 0.1394 0.0221 

4500-6000 0.0855 0.0136 

Land use 0.1587 

Class I 0.5349 

0.0429 

0.0850 

Class II 0.2697 0.0429 

Class III 0.1201 0.0191 

Class IV 0.0753 0.0119 

Economics 

Distance from setting 0.0986 

0-1000 0.5501 

0.0621 

0.0542 

1000-2000 0.2692 0.0265 

2000-3000 0.1385 0.0137 

3000-4000 0.0423 0.0042 

Distance from well 0.0868 

0-500 0.4829 

0.0054 

0.0419 

500-1000 0.2720 0.0236 

1000-1500 0.1570 0.0136 

1500-2000 0.0882 0.0077 

(6                                                                  )GL= (sl×0.151519)  +(pt×0.069666)  +(so×0.066676)

(7)                                                                  EN= (st×0.208847)  +(ws×0.158929)  +(la×0.158732) 

(8)                                                                                            EC= (ha×0.098601) +(wa×0.086836)  

  شناسهههی؛بهههه عنهههوان معیهههار زمهههین GL کهههه،

ENمحیطهههی و معیهههار زیسهههت عنوانبههههEC عنوانبهههه 

: slمعیهههار اقتصهههادی شهههناخته شهههده اسهههت. همچنهههین 

: so شناسههههی؛: سههههنگpt عامههههل )زیرمعیههههار( شههههیب؛

: فاصههههله از چههههاه و ws : فاصههههله از آبراهههههه؛st خههههاک؛

: فاصههههله از مراکههههز ha : کههههاربری اراضههههی؛la چشههههمه؛

: فاصهههله از جهههاده و خطهههوط ارتبهههاطی waو  مسهههکونی؛

 باشند.  می

 

 
شکل  5-  نقشه نهایی تناسب ارضی مکانیابی تصفیهخانه فاضالب  

 شهری کوهدشت 

 Fig. 5 Final Map of land suitability for site selection 

of Koohdasht wastewater treatment plant 
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 گیری نتیجه -4

تصفیههب جانمایی  برای  اراضی  تناسب  بررسی  خانه منظور 

زیر معیار شامل درصد شیب،     8فاضالب شهری  کوهدشت  

رودخانهسنگ از  فاصله  نوع خاک،  کاربری   شناسی،  )آبراهه(، 

اراضی، فاصله از چاه و چشمه، فاصله از سکونتگاه و فاصله از 

های  خطوط ارتباطی )جاده( مورد سنجش قرار گرفتند. یافته

 این پژوهش نشان داد: 

به  -1 ارضی  تناسب  براساس  کوهدشت  شهر  منظور محدوده 

تصفیه پهنهاحداث  به  پهنهخانه  و  نامناسب  های مناسب  های 

است تنها   کهی طوربه.  تقسیم شده  بررسی  مورد  در محدوده 

تصفیه احداث  برای  ناحیه  یا  پهنه  شهری سه  فاضالب  خانه 

 مناسب تشخیص داده شد.  

در محدوده مورد مطالعه نواحی مناسبی که دارای تناسب   -2

برای  ارض می  یساتتأسی  شهری  بر  باشند،  فاضالب  منطبق 

 جنوب شهر کوهدشت بود.   ( در%7-0اراضی کم شیب )

شهر  نواحی   -3 اراضی کشاورزی    جنوب  بر  کاربری  لحاظ  از 

دیم و نیز بر سازندهای آبرفتی منطبق بوده و حداکثر  فاصله  

های  را نسبت به مناطق مسکونی داشته و در مسیر مجموعه

 باشد.  کوهدشت می شهر جنوبدر روستایی آزادبخت واقع 

طور عمده  با توجه به اینکه شمال محدوده مورد مطالعه به  -4

باشد و همچنین با  کاربری جنگلی و کشاورزی آبی میدارای  

شمالی شیب  جهت  به  شهر   -توجه  محدوده  در  جنوبی 

می محدوده کوهدشت،  که  گفت  در  توان  شده  مشخص  های 

پژوهش   فاضالب   منظوربهاین  سیستم  تأسیسات  احداث 

ترین تناسب ارضی بوده و برای هدف مورد شهری دارای بیش

 باشند. بررسی مناسب می 

 هادسترسی به داده 

ارائه داده مقاله  متن  در  پژوهش  این  در  شده  استفاده  های 

 شده است. 
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Abstract 

Wastewater treatment plants are among the main infrastructures of a city that in addition to 

considering the topography of the community and the type of wastewater collection network, it is 

necessary to construct them in a suitable place by considering appropriate criteria. Due to odors and 

technical and hydraulic problems, it is essential to locate wastewater treatment plants accurately, 

using a suitable model. The purpose of this study was to investigate the suitability of land for the 

construction of wastewater treatment plant in the city of Kouhdasht (Lorestan province). For this 

purpose, three main criteria of geology, environment and economy and eight sub-criteria (percentage 

of slope, lithology, soil, distance from the settlement, road, river, distance from wells and springs, and 

land use) were used and assessed. Multi-criteria analysis model (MCA) in combination with GIS was 

used to weigh the sub-criteria. The results of this study showed that in the study area, three zones or 

areas in the south of Kouhdasht town are suitable for the construction of municipal wastewater 

treatment plants. These areas correspond to low slope lands (0-7%) with rainfed agricultural use and 

had a maximum distance from the city of Kouhdasht and Azadbakht rural complex. Considering the 

forest use and irrigated agriculture in the north of the area and also the north-south slope in 

Kouhdasht, it can be said that the areas identified in this study for the construction of municipal 

wastewater treatment plant have the highest land suitability and are suitable for the purpose under 

consideration. 

Keywords: Kouhdasht; Land suitability; Multi-Criteria Analysis (MCA); Site Selection; Wastewater 

Treatment Plant. 
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